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RESUMO 

No presente trabalho, foram obtidos dados de equilíbrio líquido-líquido de sistemas aquosos 

bifásicos (SABs) formados por Triton X (Triton X-100, Triton X-165 e Triton X-305) + cloreto 

de colina + água em diferentes temperaturas (25 °C, 40 °C e 55 °C). Observou-se um aumento da 

região bifásica nos diagramas de fase com o aumento da temperatura, mostrando que o processo 

de separação de fases é endotérmico. Constatou-se que a fase superior é rica em eletrólito e a fase 

inferior rica em surfactante, exceto uma das composições do sistema formado por Triton X-165, à 

25°C, em que ocorreu uma inversão no componente majoritário formador de cada fase. Avaliou-

se a partição de diferentes espécies de arsênio (As(III), As(V) e As(org)) em SABs formados por 

Triton X-100 + cloreto de colina + água à 25°C. Avaliou-se a influência do tempo de extração, do 

pH do meio, do comprimento da linha de amarração (CLA) e do uso de agente extrator sobre as 

eficiências de extração (%E) destas espécies. As espécies de As(III), As(V) e As(org) foram 

extraídas preferencialmente para a fase rica em cloreto de colina, com %E acima de 60% para o 

CLA de 36,37 %(m/m). Para o valor de CLA mais elevado (94,58 %(m/m)), obteve-se %E para o 

As(V) e As(org) acima de 90% para a fase rica no eletrólito, enquanto para o As(III) esse valor 

ficou na faixa de 70%. Com a adição do agente extrator pirrolidina ditiocarbamato de amônio 

(APDC), houve uma mudança no comportamento de partição desta última espécie, que foi 

majoritariamente extraída para a fase inferior rica em Triton X-100, mais hidrofóbica. Este 

comportamento indicou a possibilidade de uso destes sistemas na separação da espécie As(III) 

das demais espécies de arsênio (As (V) e As(org)). Verificou-se ainda a influência da 

hidrofobicidade do surfactante na eficiência de partição das espécies de arsênio, onde utilizou-se 

o Triton X-165 para preparo dos sistemas. 

 

Palavras-chave: Química verde, Triton X, especiação, arsênio, surfactante não iônico, APDC. 

  



  

 

 

ABSTRACT 

In the present work, the liquid-liquid equilibrium data of two-phase aqueous systems (ATPSs) 

formed by Triton X (Triton X-100, Triton X-165, and Triton X-305) + choline chloride + water at 

different temperatures (25 °C, 40 °C, and 55 °C) were obtained. An increase of the biphasic 

region of the phase diagrams with increasing temperature was observed, showing that the phase 

separation process is endothermic. The upper phase was found to be electrolyte-rich and the 

surfactant-rich lower phase, except for one composition of the system formed by Triton X-165 at 

25 °C, where an phase inversion occurred. The partition of different arsenic species (As(III), 

As(V), and As(org)) in ATPSs formed by Triton X-100 + choline chloride + water at 25 °C was 

also evaluated. The influence of the extraction time, the pH of the medium, the tie-line length 

(TLL), and the use of extractive agent on the extraction efficiencies (%E) of those species were 

verified. The As(III), As(V), and As(org) species were preferentially extracted to the choline 

chloride rich phase, with %E above 60% for TLL of 36.37% (w/w). For the highest TLL (94.58% 

(w/w)), the value of %E obtained for As (V) and As (org) were above 90% to the electrolyte rich 

phase, while for As(III) the %E was in the range of 70%. After addition of the pyrrolidine 

ammonium dithiocarbamate (APDC) extractant, there was a change in the partitioning behavior 

of As(III), which was mostly extracted to the bottom phase, more hydrophobic phase. This 

behavior indicated that theses system can be used for the separation of the As (III) from the other 

arsenic species (As(V) and As(org)). It was also verified the influence of the hydrophobicity of 

the surfactant on the partitioning efficiency of arsenic species, where the Triton X-165 was used 

to prepare the systems. 

 

Keywords: Green chemistry, Triton X, speciation, arsenic, non-ionic surfactant, APDC. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUÇÃO  

Com o desenvolvimento da humanidade, diversos produtos químicos têm sido gerados e 

lançados no meio ambiente sem os devidos cuidados de disposição. Toneladas de defensivos 

agrícolas, fertilizantes, remédios para animais, agroquímicos, dentre outros, têm sido usados na 

agroindústria para obtenção de alimentos, carnes, entre outros produtos de consumo humano e 

animal. 
1-3

 Mineradoras extraem minerais de alto valor do subsolo e, junto com a extração dessas 

riquezas, expõem diversos outros elementos químicos potencialmente tóxicos aos seres vivos. A 

disposição de seus resíduos de forma inadequada promove a poluição de fontes de águas naturais, 

solos e até mesmo o ar.
3
 A queima de combustíveis como carvão mineral e petróleo liberam 

grandes quantidades de poluentes, principalmente para a atmosfera, podendo causar grandes 

impactos para a saúde humana.
4
 Para impor limites à liberação de possíveis poluentes para o 

meio ambiente, diversas leis têm sido criadas, e ao longo do tempo têm se tornado às vezes mais 

restritivas, de forma a assegurar a saúde e qualidade de vida das pessoas. Garantir a conservação 

dos recursos naturais é de fundamental importância, pois a vida no planeta depende diretamente 

da qualidade e disponibilidade destes recursos.  

No que se refere à contaminação das águas, à medida que as normas de controle de 

lançamento de resíduos/efluentes e padrões de potabilidade da água vão sendo criados e 

reformuladas, e maior se torna a fiscalização por parte dos governos, aumenta a preocupação de 

inúmeras empresas para se adequar a estas novas legislações. Para realizar o tratamento de 

água/efluentes é necessário investimento em tecnologias que sejam adequadas para cada tipo de 

contaminante, o que pode algumas vezes tornar o processo de tratamento oneroso, dificultando o 

cumprimento da lei.
5
   

Um elemento bastante problemático atualmente é o arsênio (As). Este metaloide está 

abundantemente presente no planeta e é encontrado em águas superficiais e subterrâneas, no solo 

e na atmosfera. Possui elevada toxicidade para seres vivos podendo desencadear diversas doenças 

a curto e longo prazo. As vias de entrada de arsênio no corpo humano podem ser por meio do 

consumo de água ou alimentos contaminados com este metaloide (frutos do mar, cereais, 
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legumes, carnes), pela respiração de partículas presentes no ar, ou pela absorção na pele. Doenças 

de pele são as manifestações mais comuns de envenenamento por arsênio.
6
  

As principais fontes naturais de contaminação do ambiente por arsênio são erupções 

vulcânicas, atividades de microrganismos e, principalmente, o intemperismo das rochas. 

Entretanto, atividades antrópicas como mineração, a utilização de pesticidas e herbicidas na 

agricultura, os processos de conservação de madeira e a queima de combustíveis fósseis têm 

colaborado para aumentar a disponibilização deste metaloide para os seres vivos.
7
 Diversos 

países sofrem com a presença natural deste elemento em suas águas subterrâneas, que são 

amplamente usadas para abastecimento de água e para irrigação de culturas.
8
 No Brasil, na região 

conhecida como quadrilátero ferrífero, estima-se que cerca de 390.000 t de As foram 

disponibilizadas para o ambiente durante 300 anos de mineração.
9
 

Muitas tecnologias têm sido empregadas para remoção de arsênio de água e efluentes 

industriais. Processos físico-químicos como adsorção, troca iônica, filtração por membranas, 

coagulação/filtração, além de biológicos, como fitorremediação e filtros biológicos são alguns 

exemplos. Entretanto, todos eles possuem vantagens e desvantagens para tratar águas 

contaminadas com metais/metaloides. Fatores como baixa seletividade da tecnologia pelo 

contaminante, grandes volumes de efluentes a serem tratados, altos custos de 

implantação/operação e geração de grandes montantes de resíduos após tratamento podem 

dificultar o uso de tecnologias convencionais.
10

 Promover o aumento da concentração de 

contaminantes e/ou diminuir o volume de efluentes a serem tratados, possibilita a diminuição dos 

gastos envolvidos no tratamento, viabilizando a implantação de usinas de tratamento que utilizam 

os convencionais processos físico-químicos e/ou biológicos. Os sistemas aquosos bifásicos 

(SABs) surgem como uma técnica que poderia ser empregada para esse fim, uma vez que esses 

sistemas permitem a partição e pré-concentração de analitos estratégicos, possibilitando a 

diminuição do volume final de efluente a ser tratado.  

Os SABs são sistemas ternários que sob certas condições de composição, pressão e 

temperatura apresentam duas fases que coexistem em equilíbrio termodinâmico.
11,12

 SABs vem 

se tornando uma técnica de extração competitiva frente a sistemas de extração líquido-líquido 

tradicionais que utilizam solventes orgânicos, pois oferece inúmeras vantagens como tempo de 
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processamento curto para atingir a segregação de fases, baixo consumo de energia, baixa 

viscosidade e altas eficiências de extração. Por serem compostos majoritariamente por água, estes 

sistemas possuem ambiente biocompatível para extração de inúmeros analitos.
13

 Os primeiros 

trabalhos utilizando esses sistemas visavam à concentração e separação de biomoléculas. 

Atualmente, estes sistemas têm sido aplicados para extração e recuperação de corantes, fármacos 

e íons metálicos, entre outros analitos.
14,15

 

Os SABs podem ser formados por diversas combinações de compostos em meio aquoso, 

onde as mais comuns são polímero-polímero, polímero-eletrólito e eletrólito-eletrólito. Porém, 

com o desenvolvimento dos estudos em SAB, novas espécies como álcoois e surfactantes 

também têm sido utilizadas para induzir a separação de fases quando misturadas a polímeros ou 

eletrólitos.
12,16

 Sistemas convencionais utilizando polímeros podem apresentar pouca afinidade 

por analitos hidrofóbicos, então SABs possuindo surfactantes como um de seus componentes têm 

despertado atenção da comunidade científica.
17,18

 O conhecimento do comportamento destes 

sistemas através da obtenção dos diagramas de fases possibilita a aplicação desta técnica para 

partição e concentração de contaminantes ambientais, como o arsênio, promovendo assim, uma 

etapa de pré-tratamento de contaminantes, e possibilitando melhores eficiências de extração 

destes ao se utilizar os processos convencionais de tratamento. 

 O uso de surfactantes da família Triton X e cloreto de colina para formação do SAB 

chama atenção devido as suas características biodegradáveis e não tóxicas, resultando em um 

sistema ambientalmente seguro e de fácil manuseio. Sistemas formados por surfactantes e sais 

ainda têm sido pouco explorados para a extração de metais. Estudos para partição de arsênio 

utilizando SABs são ainda mais escassos. Neste contexto, este trabalho visa à obtenção de 

sistemas aquosos bifásicos à base de surfactante Triton X, cloreto de colina e água e sua 

aplicação para partição e especiação de arsênio orgânico (C2H7AsO2) e inorgânico (Na2HAsO4 e 

NaAsO2). Para promover a especiação do arsênio, utilizou-se o composto APDC (pirrolidina 

ditiocarbamato de amônio) para complexar com o As(III), permitindo assim que o complexo 

formado possa ser separado da fração que contenha as demais formas de arsênios (As(V) e 

As(org)). 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo geral 

Obter e caracterizar novos diagramas de fase de SABs formados por diferentes 

surfactantes da família Triton X (Triton X-100, Triton X-165 e Triton X-305), cloreto de colina e 

água e aplicar estes sistemas para pré-concentração e especiação de diferentes espécies de 

arsênio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Obter os diagramas de fase de SABs formados por surfactante Triton X, cloreto de 

colina e água. 

 Verificar a influência do comprimento da cadeia hidrofílica do surfactante sobre as 

propriedades dos sistemas aquosos bifásicos estudados; 

 Verificar a influência da temperatura nas propriedades de formação dos SABs 

investigados; 

 Avaliar o comportamento de partição das espécies de arsênio inorgânicas NaAsO2 

(As(III)) e Na2HAsO4 (As(V)) e orgânica C2H7AsO2 (As(org)) em SABs formados por Triton X-

100 e cloreto de colina. 

 Avaliar o comportamento de partição das espécies As(III), As(V) e As(org) em SABs 

formados por Triton X-100 e cloreto de colina na presença de APDC. 

 Avaliar o efeito da hidrofobicidade do surfactante sobre o comportamento de partição 

das espécies As(III) , As(V) e As(org) em SABs formados por  Triton X-165 e cloreto de colina.  
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1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

1.3.1 Sistemas Aquosos Bifásicos (SABs) 

Sistemas aquosos bifásicos têm sido utilizados para a partição de materiais biológicos 

desde 1950, quando Albertsson desenvolveu a técnica para o isolamento e separação de organelas 

vegetais e vírus.
16

 A partir de então, cientistas têm empenhado esforços na tentativa de descobrir, 

caracterizar e aplicar novos sistemas à separação de solutos específicos. Essa técnica de extração 

líquido-líquido tem sido considerada uma alternativa mais verde em relação a outras técnicas 

tradicionais de extração que fazem uso de solventes orgânicos voláteis.
19,20

 

No início, os SABs eram formados a partir da mistura da solução aquosa de um polímero 

hidrofílico com uma solução de outro polímero, ou um eletrólito inorgânico, sob determinadas 

condições de concentração, pressão e temperatura. Nestas condições específicas, havia o 

surgimento de duas fases distintas, compostas principalmente por água e cada uma delas 

enriquecidas em relação a um dos componentes formadores do sistema.
21,22

 Atualmente, é 

conhecido que diversas combinações de compostos podem ser feitas para formação de SABs: 

além dos sistemas polímero-polímero e polímero-eletrólito,
23

 pode-se obter a separação de fases 

em sistemas de eletrólito-eletrólito, surfactante-eletrólito,
24,25

 álcool-eletrólito e aminoácido-

polímero.
26,27

  

A utilização dos SABs em diferentes processos de extração/purificação tem sido 

considerada atraente por eles possuírem inúmeras vantagens em relação a outros processos de 

extração/purificação tradicionais, tais como: curto tempo de processamento para atingir a 

segregação de fases, baixo consumo de energia, ausência de solventes orgânicos voláteis, alta 

eficiência de extração e ambiente biocompatível.
22,28

 Por serem compostos majoritariamente por 

água e apresentarem ambiente suave, são indicados para extração e purificação de diversos 

analitos de interesse, como corantes,
14

 metais,
29

 fármacos
30

 e principalmente biomoléculas.
31

 

Estudos utilizando sistemas polímero-polímero e polímero-eletrólito para partição de analitos 

hidrofílicos estão bem consolidados, mas suas limitações para extração de certos analitos (por 

exemplo, analitos hidrofóbicos) incentivaram inúmeras pesquisas na busca de novos 

componentes para obtenção dos SABs, como os surfactantes. Estudos têm sido desenvolvidos 

utilizando surfactantes não iônicos como componentes indutores de separação de fase, obtendo 
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assim novos SABs seletivos para analitos hidrofílicos e hidrofóbicos.
32

 A família de surfactantes 

Triton X tem sido amplamente utilizada para induzir separação de fases juntamente com outros 

sais inorgânicos. As moléculas de Triton X possuem uma região hidrofílica e uma região 

lipofílica e o tamanho da região hidrofílica em relação à região lipofílica define o equilíbrio 

hidrofílico-lipofílico (EHL) do surfactante. O valor empírico deste parâmetro (varia de 0 a 20, 

sendo próximo de zero mais hidrofóbico) é útil para dizer se o surfactante é mais ou menos 

solúvel em água.
13,33

 A Figura 1.1 apresenta a estrutura do surfactante Triton X.  

 

Figura 1.1. Representação da estrutura química do Triton X: o índice n representa o numero de grupos de óxidos 

de etilenos, onde o Triton X-100 possui 9,5; o Triton X-165 possui 16; e o Triton X-305 possui 30. 

Sistemas formados por surfactantes apresentam menor custo, conveniências experimentais 

(disponíveis comercialmente), não são inflamáveis e demandam menor tempo para atingir a 

segregação de fases.
34,35

 Por exemplo, estudos de SABs formados por Triton X-102 e Tween 20 

com diversos sais de sódio demonstraram que o uso de Triton X promove a formação de regiões 

bifásicas maiores para a maioria dos sais inorgânicos de alta densidade de carga, implicando em 

menores quantidades de sal necessárias para ocorrer o processo de segregação de fase.
36

  

Na Tabela 1.1 são apresentados diversos trabalhos que empregaram os surfactantes da 

família Triton X na formação de sistemas aquosos bifásicos e extração de alguns analitos. 
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Tabela 1.1.  Resumo de alguns trabalhos empregando Triton X para formação de SAB e sua aplicação na extração 

de analitos. 

Componente 1 Componente 2 Analito  Ano Referência 

Triton X-100 Sulfato de magnésio NA 2010 
35

 

Triton X-100 Citrato de sódio NA 2010 
35

 

Triton X-102 

Fosfato tripotássico , carbonato de 

potássio, fosfato dipotássico, sulfito de 

potássio 

NA 2012 
13

 

Triton X-100 

Fosfato tripotássico , carbonato de 

potássio, fosfato dipotássico, sulfito de 

potássio 

NA 2012 
13

 

Triton X-100 Sulfato de magnésio 
mercúrio, chumbo e 

bismuto 
2012 

18
 

Triton X-100 Citrato de sódio 
mercúrio, chumbo e 

bismuto 
2012 

18
 

Triton X-102 

Carbonato de sódio, sulfato de sódio, 

tiossulfato de sódio, sulfito de sódio, 

fosfato monossódico e acetato de sódio 

NA 2012 
36

 

Triton X-100 

Sulfato de amônio e ferro, sulfato de 

magnésio, fosfato diamônico, sulfato de 

amônio, tartarato de amônio, 

NA 2014 
37

 

Triton X-100 Liquido iônico cloreto de colina NA 2015 
25

 

Triton X-102 Liquido iônico cloreto de colina NA 2015 
25

 

Triton X-100 
Glicina (na presença de álcool 

isoamílico) 
NA 2016 

38
 

Triton X-114 

Cloreto (sódio/ potássio/ lítio/ amônio), 

brometo de sódio, iodeto de sódio, 

sulfato de sódio, fosfato dissódico 

NA 2016 
39

 

Triton X-100 Dihidrogeno citrato de colina NA 2018 
24

 

Triton X-102 Dihidrogeno citrato de colina NA 2018 
24

 

Triton X-100 
Acetato de colina, propanoato de colina, 

butirato de colina 

herbicidas a base de 

triazina 
2018 

40
 

Nota: NA: não se aplica 

Fonte: Próprio autor 
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Estudos de SABs formados por surfactantes ainda estão em desenvolvimento, pois os 

mecanismos de formação de fase e de partição dos solutos ainda não estão bem definidos, 

constituindo uma área de pesquisa de relevância atual. Além disso, pode-se observar pela Tabela 

1.1 que muitos são os trabalhos para obtenção de novos sistemas formados por surfactantes da 

família Triton X, porém ainda são escassas as aplicações destes na extração de analitos de 

interesse. Por esse motivo, é necessário compreender o comportamento da fase e da natureza do 

meio solvente e entender as interações que dirigem o particionamento de um soluto para se 

planejar e aplicar estes sistemas futuramente.
11

 

Os sais fundidos com ponto de fusão abaixo de 100 °C, conhecidos como líquidos iônicos 

(LIs), têm sido bastante empregados na formação de SABs juntamente com outros sais 

inorgânicos ou polímeros.
41-44

 Estes líquidos iônicos, frequentemente chamados de solventes 

“verdes”, apesar de alguns serem extremamente tóxicos, podem ser projetados para fornecer 

diversas propriedades favoráveis para uma química sustentável como: alta estabilidade; 

volatilidade insignificante; baixa inflamabilidade; alta solubilidade de materiais orgânicos, 

inorgânicos e poliméricos; e baixa viscosidade para facilitar a mistura.
45,46

 Porém, devido à 

possibilidade de toxidade e por ser pouco biodegradável, o uso dos LIs mais comuns não são 

adequados para extração e purificação de certos tipos de biomoléculas.
47,48 Para contornar estas 

desvantagens, estudos estão sendo desenvolvidos de forma a utilizar líquidos iônicos menos 

tóxicos e mais biodegradáveis, como os LIs baseados no cátion colina, uma espécie de amônio 

tetravalente, utilizada como nutriente essencial para crescimento saudável de animais 

(principalmente aves e suínos) e também empregado em produtos farmacêuticos.
31,49,50

 Na Figura 

1.2 é apresentada a estrutura química de um sal de colina, o cloreto de colina. 

 

Figura 1.2.  Estrutura química do cloreto de colina.  
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 Após a definição dos compostos formadores de SAB, obtêm-se, então, os dados de equilíbrio 

líquido-líquido das fases, e posteriormente, é possível aplicar estes novos sistemas para a 

partição/ concentração de analitos de interesse.  

1.3.2 Diagrama de fases  

O primeiro passo para aplicação de sistemas aquosos bifásicos é a obtenção de seu 

diagrama de fases, no qual é possível identificar a composição química das duas fases que se 

encontram em equilíbrio, além de conhecer as composições de sistema que formam uma ou duas 

fases.
19

 A Figura 1.3 apresenta um esboço do diagrama de fases de um SAB composto por 

polímero + eletrólito + água em coordenadas retangulares, a uma dada temperatura e pressão.  

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2012). 
15

 

Figura 1.3. Diagrama de fase para um sistema aquoso bifásico, expresso em coordenadas retangulares. 

Pode-se observar que no eixo da ordenada está representada a porcentagem mássica de 

polímero e no eixo da abscissa a porcentagem mássica do eletrólito. O diagrama é composto pela 

curva binodal e pelas linhas de amarração (LA). A curva binodal separa a região monofásica 

(composições em que o sistema apresenta uma única fase) da região bifásica (composições que 

levam à formação de duas fases). Fatores como tipo e massa molar do polímero, natureza química 

do sal, pH e temperatura do meio podem influenciar na posição desta curva binodal.
51

 As linhas 

de amarração, que são segmentos de reta que unem pontos do diagrama que representam duas 
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fases que se encontram em equilíbrio termodinâmico, também estão ilustradas. Na linha de 

amarração que liga os pontos A, B e C, o ponto A representa as concentrações dos componentes 

na fase superior e o ponto C representa as concentrações dos componentes da fase inferior. No 

ponto crítico (Pc), as diferenças entre todas as propriedades termodinâmicas intensivas de cada 

fase são nulas e, portanto, o valor da tensão interfacial se iguala a zero.
20

  

As linhas de amarração têm grande importância para a interpretação do comportamento 

do sistema, pois quaisquer conjuntos de pontos que estejam sob uma determinada LA levarão à 

formação de sistemas cujas fases correspondentes possuirão propriedades termodinâmicas 

intensivas idênticas (ex.: densidade, entalpia molar, índice de refração, condutividade e 

composição). No entanto, essas semelhanças não se aplicam para as propriedades termodinâmicas 

extensivas (ex.: massa, volume e capacidade calorífica). Outro parâmetro termodinâmico 

fundamental diz respeito ao comprimento da linha de amarração (CLA), o qual expressa as 

diferenças das propriedades termodinâmicas intensivas entre as fases superior e inferior. Menores 

valores de CLA implicam que as características das fases se aproximam do ponto crítico. Por 

outro lado, maiores valores de CLA reforçam as diferenças das propriedades termodinâmicas 

intensivas das fases, e aumentam, geralmente, a eficiência na extração de analitos alvo.
20,52 O 

CLA pode ser calculado através da equação 1.1: 

𝐶𝐿𝐴 = √(𝑤𝑡𝑥
𝑆 − 𝑤𝑡𝑥

𝐼 )2 + (𝑤𝑐𝑐
𝑆 − 𝑤𝑐𝑐

𝐼 )2 
(1.1)

 

onde os subscritos S e I representam as fases superior e inferior, respectivamente, e wtx e wcc são, 

respectivamente, as frações mássicas de surfactante e sal inorgânico. 

Outro parâmetro importante diz respeito à inclinação da linha de amarração (ILA) o qual 

permite deduzir o efeito da temperatura na composição do sistema. O valor da ILA é calculado 

como a razão entre a variação da concentração do eletrólito e do surfactante em cada fase do 

sistema.
53

 A inclinação da linha de amarração, pode ser calculada por meio da equação 1.2: 

𝐼𝐿𝐴 =
(𝑤𝑐𝑐

𝑆 − 𝑤𝑐𝑐
𝐼 )

(𝑤𝑡𝑥
𝑆 − 𝑤𝑡𝑥

𝐼 )
 

(1.2) 

onde wtx e wcc são, respectivamente, as frações mássicas de surfactante e sal inorgânico e os 

subscritos S e I representam as fases superior e inferior.  
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 Após o levantamento dos dados de equilíbrio de um sistema aquoso bifásico, a aplicação deste 

sistema para partição de algum analito de interesse torna-se possível. 

1.3.3 O Arsênio  

O elemento arsênio (As) é um metaloide que está naturalmente presente em solos, águas 

subterrâneas e superficiais, no ar e nos organismos vivos. É o vigésimo elemento mais abundante 

na crosta terrestre, décimo quarto na água do mar e décimo segundo no corpo humano.
54 Possui 

elevada toxidade, mesmo em pequenas concentrações, apresentando efeitos carcinogênicos para 

seres humanos.
55,56

 A disponibilização de arsênio para o meio ambiente se dá através do processo 

de intemperismo das rochas, erupções vulcânicas, atividade de microrganismos, entre outros. 

Entretanto, atividades antrópicas como a mineração, utilização de pesticidas e herbicidas, queima 

de combustíveis fósseis, processos de conservação de madeira e muitas outras atividades têm 

proporcionado um aumento significativo da quantidade deste metaloide em águas naturais, no 

solo e na atmosfera.
56,57

  

Muitos problemas têm sido relatados em diversos países, como Índia, Taiwan, China e 

Bangladesh devido à presença de As em águas de abastecimento. Os piores casos de 

contaminação de água subterrânea e humana por As do mundo aconteceram em Bangladesh e 

Bengala Ocidental (Índia), afetando cerca de 42 milhões de pessoas.
57,58   

No Brasil, na região conhecida como Quadrilátero Ferrífero, a distribuição geográfica do 

As possui associação com as rochas auríferas sulfetadas. Altas concentrações de As são 

encontradas nessa região, nos sedimentos (4000 mg Kg
-1

) e na água (350 µg L
-1

), devido ao 

processo natural de intemperismo das rochas, mas principalmente em razão do lançamento 

indevido de resíduos por empresas de extração de minério e por garimpeiros. Há uma estimativa 

que a atividade antrópica provocou o lançamento nos rios do quadrilátero ferrífero de 

aproximadamente 390.000 t de As durante 300 anos de mineração.
9
 Borba et al. 

59
 investigaram a 

presença de As em águas subterrâneas das cidades de Ouro Preto e Mariana e encontraram altas 

concentrações de As em locais em que haviam rochas na presença de sulfetos e carbonatos. Por 

causa destes elevados níveis, os autores sugeriram que um monitoramento constante destas 

concentrações de As deve ser realizado nas águas usadas para abastecimento público, já que 

tratamentos de adição de cloro e flúor não removem As da água.
60
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Matschullat et al.
61

 realizaram um estudo nas cidades de Nova Lima e Santa Bárbara para 

verificar uma potencial contaminação das águas, solos e seres humanos por As.  Foi amostrada a 

urina de um total de 126 crianças e constatou-se que deste total, 20% foram categorizados como 

apresentando concentrações elevadas de As, onde os efeitos adversos à saúde não podem ser 

excluídos a longo prazo. Concluiu-se que a ingestão de poeira do solo e água potável eram 

possíveis fontes de contaminação. Relataram ainda que altas concentrações de As estão presentes 

em águas superficiais, sedimentos, solos e em rejeitos na cidade de Nova Lima. 

O arsênio ocorre como um dos principais constituintes em mais de 200 minerais, 

incluindo As elementar, arsenídeos, sulfetos, óxidos, arsenitos e arsenatos. Entretanto, esses 

minerais são relativamente raros no ambiente natural. Maiores concentrações desses minerais são 

encontradas em áreas mineralizadas e encontram-se em íntima associação com os metais de 

transição, assim como o Cd, Pb, Ag, Au, Sb, P, W e Mo. O mineral mais abundante em As é a 

arsenopirita (FeAsS).
57

  

As espécies químicas mais encontradas no ambiente são os arsenatos (As(V)), que 

compõe espécies como o oxiânion H2AsO4
-
, e os arsenitos (As(III)), na forma de espécies como o 

H3AsO3, dependendo das condições oxirredutoras do meio. O As pode sofrer metilação (devido à 

ação de bactérias) e ser encontrado nas formas de ácido monometilarsônico (MMA) e ácido 

dimetilarsínico (DMA). O conhecimento dessas espécies químicas possibilita identificar quais as 

formas mais tóxicas de arsênio, uma vez que o As trivalente é mais tóxico que o As pentavalente. 

Além disso, espécies orgânicas são geralmente menos tóxicas do que as formas inorgânicas. 

55,57,62-64
 O As é suscetível à mobilização em valores de pH tipicamente encontrados em águas 

subterrâneas (pH 6,5 a 8,5) para ambientes tanto oxidantes como redutores. Pode ocorrer em 

vários estados de oxidação (-3, 0, +3 e +5), mas normalmente se apresenta nas formas 

inorgânicas de oxiânions de arsenito trivalente ou arsenato pentavalente. A distribuição das 

espécies de arsênio em ambiente aquático é influenciada pelos parâmetros pH e potencial redox 

(Eh).
57

 No diagrama Eh-pH do arsênio (Figura 1.4) é possível identificar a área de estabilidade de 

espécies do metaloide de acordo com o valor do pH da solução e do Eh. Valores positivos de Eh 

indicam para uma condição oxidativa, enquanto valores negativos indicam condição redutora. 

Quanto maiores forem os valores positivos e negativos, mais fortes serão as condições oxidativas 

e redutoras, respectivamente.
65
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Fonte: Adaptado de Smedley e Kinniburg.
57

 

Figura 1.4. Diagrama Eh-pH para espécies aquosas de arsênio no sistema As–O2–H2O, a 25°C e 1 bar de pressão.  

Para valores de pH baixos (menor que 6,9) e sob condições oxidantes, a espécie H2AsO4
-
 

é que predomina. Com o aumento do pH, a forma HAsO4
2-

 se torna dominante (a espécie H3AsO4 

pode estar presente em condições extremamente ácidas e a espécie AsO4
3-

 pode estar presente em 

condições alcalinas). Sob condições redutoras e em pH menor que aproximadamente 

9,2 predominará a espécie de arsenito sem carga H3AsO3.
66

 

Diversos autores divergem sobre as concentrações de arsênio em diversas matrizes 

aquosas, tornando difícil a definição de valores para águas superficiais, como rios e lagos. Fatores 

como composição da recarga da superfície, litologia do leito de rocha (rico ou pobre em arsênio), 

ocorrência de fontes geotérmicas podem influenciar nas quantidades de arsênio nestes 

ambientes.
57,67

 Pode-se estimar que os níveis de As em águas superficiais não poluídas e águas 

subterrâneas variam tipicamente de 1 a 10 µg L
-1

.
68

 Já a concentração de arsênio nas águas 

subterrâneas é bastante influenciada pelas características mineralógicas do aquífero. A existência 

de compostos de As no aquífero possibilita a liberação de arsênio na água devido ao processo de 
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intemperismo
65

. As concentrações de As em águas subterrâneas podem atingir níveis elevados, 

variando de menos de 0,5 a 5000 µg L
-1

.
 68

 

Em comparação com outros elementos formadores de oxiânions (Se e Cr), o arsênio pode 

ser considerado o mais problemático para o ambiente, pois possui relativa mobilidade em uma 

ampla faixa de condições redox. Elementos como Se e Cr mobilizam e imobilizam em diferentes 

condições oxidativas e redutoras, ao contrário dos compostos de As que não imobilizam em 

nenhuma dessas condições. As diferentes espécies de As(III) e As(V) são solúveis em água em 

uma ampla faixa de pH e Eh.
69,70

   

Na água do mar, em condições óxicas, o arsênio dominante é o As(V), embora formas de 

As(III) estejam presentes e tendem a prevalecer em águas de fundo, sob condições anóxicas. 

71,72
  Espécies de As(V) devem existir principalmente como HAsO4

2-
 e H2AsO4

-
 na faixa de pH 

da água do mar (pH ~ 8,2) e espécies neutras de As(III) (H3AsO3) também podem 

aparecer. Proporções relativamente altas de H3AsO3 são encontrados em águas oceânicas 

superficiais, coincidindo com zonas de produtividade primária. Há registros de aumento de 

espécies orgânicas de As nestas zonas como resultado de reações de metilação por 

fitoplânctons.
56,73   

A concentração de arsênio no ar é geralmente pequena em áreas rurais (entre                           

0,02 ng m
-3

 e 4 ng m
-3

 ) e maior nas áreas urbanas (3 ng m
-3 

e 200 ng m
-3

).
67

 As concentrações 

estão sempre sujeitas ao nível de contaminação local, podendo sofrer influências de erupções 

vulcânicas, atividades de mineração e fundição de minerais que contêm arsênio e queima de 

combustíveis fósseis, especialmente o carvão.  Quando presentes no ar, espécies de arsênio são 

muito absorvidas pelos materiais particulados. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(HAP), que possuem tamanho em torno de 1 a 20 μm, proporcionam excelentes superfícies para 

metais/metaloides presentes no ar se adsorverem. Espécies de As presentes no ar podem ser 

eliminadas pela chuva ou precipitadas por vários processos físico-químicos da atmosfera.
65,74

 

O arsênio pode ter entrada para o corpo humano através da ingestão de água ou alimentos 

contaminados, inalação e absorção pela pele.
75

 É distribuído por todo corpo humano, mas é 

encontrado em maiores quantidades em órgãos como pele, pulmões, fígado e rins.
76

 O fígado 

promove o metabolismo do arsênio através de metilação enzimática e não enzimática. A 
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metilação ocorre por meio da redução alternada de As(V) para As(III) e posterior adição de um 

grupo metil, disponibilizando para o organismo as formas orgânicas DMA e MMA.
77-79

 A 

principal via de excreção do As (tanto orgânico como inorgânico) é por meio do sistema renal 

através da urina.
80,81 Formas de arsênio inorgânico permanecem retidas no corpo por mais tempo 

que as formas de arsênio orgânico.
82

 

Os efeitos das substâncias tóxicas sobre o organismo de seres vivos podem ser divididos 

em dois tipos: toxicidade aguda e crônica. A toxicidade aguda diz respeito aos efeitos que podem 

surgir após exposição a uma única dose de certa toxina, ou exposições a múltiplas doses em um 

curto período de tempo. Toxicidade crônica tem relação com os efeitos causados por uma 

exposição de longo prazo a qualquer tipo de toxina.
65

 A exposição de longo prazo a espécies de 

arsênio pode resultar em problemas dermatológicos, cardiovasculares, gastrointestinais, 

neurológicos, hepáticos, renais, respiratórios e reprodutivos.
83

 O sistema tegumentar (a pele junto 

com os seus anexos como pelos e unhas) é comumente descrito como o maior órgão do corpo 

humano. A pele é considera mais suscetível e, portanto, manifestações dermatológicas como 

pigmentação da pele e a ceratose são mais comuns.
84,85  

Estudos têm investigado os níveis de contaminação de diversos alimentos como peixes, 

frutos do mar, legumes, arroz e muitos outros cereais. Sabe-se que os frutos do mar contêm 

arsênio e que a concentração pode ser muito maior do que o limite seguro. Valores entre 0,401 μg 

g
-1

 e 7,032 μg g
-1

 (401 a 7032 μg kg
-1

) foram encontrados nos alimentos do distrito de Muang, na 

Tailândia.
86

 Em alimentos do mar em Shandong, China, foram estimados o conteúdo médio de 

arsênio em peixes de 0,037 ± 0,014 μg g
-1

 (∼37 μg kg
-1

) e em bivalves 3,4 ± 0,4 μg g
-1

 (∼340 μg 

kg
-1

).
87

 Geralmente, o arsênio é encontrado sob as formas orgânicas nesses tipos de alimentos, e 

por isso possuem menor toxicidade, embora a toxicidade possa variar de uma forma química para 

outra. As principais espécies orgânicas encontradas em frutos do mar são o ácido 

monometilarsônico (MMA(V)), ácido dimetilarsínico (DMA(V)), arsenocolina, arsenosugar, 

arsenobetaína e arsenolipídios.
88

 

Diversos países produtores de arroz sofrem com contaminação de arsênio em águas e no 

solo.
89

 O arroz pode acumular níveis perigosos de arsênio e por ser um alimento consumido 

diariamente, o arsênio pode se acumular no organismo humano e representar um grande risco 
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para a saúde.
90,91

 Outros cereais também podem ser fonte de exposição ao arsênio como o trigo, o 

milho, a aveia e o trigo mourisco. Legumes e produtos à base de carne são outras possíveis 

fontes. A quantidade de arsênio que é ingerida por uma pessoa via alimentação é bastante 

influenciada pela quantidade de alimentos da sua dieta.
92,93

 

As águas subterrâneas contaminadas por As também têm causado problemas quando 

utilizadas para irrigação de culturas e em ecossistemas aquáticos. Há grande preocupação quanto 

aos potenciais impactos de contaminação humana através de ingestão de alimentos irrigados por 

estas águas e também o potencial de redução do rendimento de culturas devido ao acúmulo de 

arsênio no solo. Diversos autores têm estudado a dinâmica de As em solos agrícolas por meio da 

absorção deste elemento por diferentes plantas.
94-96

 Cuidados a respeito da qualidade da cultura e 

rendimento da colheita têm sido foco de diversos países do mundo, e principalmente para a 

cultura de arroz, uma vez que é o alimento básico para muitos países do sul da Ásia e faz amplo 

uso de água subterrânea para sua irrigação.
97,98

 

Para promover uma maior proteção para seres humanos e manutenção de recursos 

ambientais, uma vez que o arsênio possui alta toxicidade e ampla ocorrência no meio ambiente, 

este elemento tem sido monitorado em solos, águas e ar em diversos países. Diversas leis têm 

sido criadas tanto para lançamento de efluentes, quanto para padrões de potabilidade de água.
99

 A 

Organização Mundial de Saúde (WHO) baixou, em 1993, o limite de concentração permitido de 

arsênio em águas potáveis de 0,05 mg L
-1

 para 0,01 mg L
-1

. No Brasil, a Portaria n°. 2914/2011 

do Ministério da Saúde, estabelece que o valor máximo permitido de arsênio em águas para 

consumo humano é 0,01 mg L
-1

. O mesmo limite também é adotado pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (US EPA), concordando assim com o valor estabelecido pela 

WHO. Para lançamento de efluentes industriais no Brasil, a Resolução CONAMA n°. 430/2011, 

define o limite de 0,5 mg L
-1

.
66,71-73

 

Para atender estes limites, diversas indústrias precisam investir em usinas de tratamento 

de água/efluentes, podendo empregar processos convencionais de remoção de arsênio. As 

tecnologias de tratamento mais comuns são: a coagulação-precipitação, adsorção, troca iônica, 

filtração por membrana e osmose reversa. Tecnologias de tratamento biológico também são 

empregadas, sendo as mais comuns a fitorremediação, filtração biológica e remediação 
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microbiana. Estes processos biológicos podem ser usados sozinhos ou em conjunto com 

processos convencionais.
10,100-102

 Para escolha da melhor tecnologia a ser empregada, se faz 

necessário observar as características físico-químicas e microbiológicas das águas a serem 

tratadas. Outros fatores como especiação de arsênio, composição química da água, potencial de 

redução, dureza, presença de outras espécies químicas (sílica, sulfato, fosfato, ferro), volumes a 

serem tratados e grau de sofisticação interferem muito na escolha da técnica a ser aplicada. Outro 

fator importante diz respeito ao volume, manuseio e disposição final dos resíduos gerados 

durante o tratamento. 
10,103

  

Algumas etapas podem ser requeridas antes da aplicação das técnicas de tratamento. A 

oxidação de metais/ metaloides muitas vezes é necessária para aumentar a afinidade dos 

contaminantes pelos adsorventes, por exemplo. Promover a pré-concentração do material a ser 

tratado também auxilia no processo de tratamento, pois, há a diminuição do volume do efluente a 

ser tratado e consequentemente, a diminuição dos custos de tratamento.
104

 A utilização de SABs 

para partição/concentração e especiação de analitos tem sido bastante estudada nos últimos anos, 

e pode representar uma ferramenta poderosa para auxiliar no tratamento de diversos tipos de 

contaminantes.
15

 A seguir são apresentadas algumas etapas envolvidas no processo de 

remediação de arsênio. 

1.3.4 Tratamento de matrizes contaminadas com arsênio 

1.3.4.1 Coagulação e filtração 

Os coagulantes são usados para desestabilizar partículas coloidais neutralizando as cargas 

das partículas. Após neutralização, estas partículas tendem a se aglomerar e acabam por 

precipitar.
105

 O arsênio pentavalente é então adsorvido em flocos coagulados e pode ser removido 

em uma etapa de filtração. Acredita-se que compostos de arsênio dissolvidos também sejam 

adsorvidos nas outras espécies precipitantes e acabem sendo co-precipitados com essas 

espécies. O arsênio trivalente precisa ser previamente oxidado.
103

 Os coagulantes mais comuns 

são o sulfato de alumínio, cloreto de ferro e sulfato ferroso, e os sais de ferro são considerados 

melhores agentes de remoção.
68,101,106,107

 Os seguintes fatores podem influenciar o processo de 

coagulação: dosagem de coagulante, pH, turbidez, matéria orgânica, presença de íons  em 

solução, potencial zeta e temperatura.
108
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Após a etapa de coagulação é preciso promover a filtração destes aglomerados, pois, sem 

ela, a eficiência de remoção de arseniato seria em torno de 30%. Com a utilização de filtros de 

apenas 0,1–1 µm, a eficiência de remoção aumenta para quase 96%.
10,109

  

As vantagens desta tecnologia de coagulação-filtração são a facilidade de operação, uso 

de produtos químicos comuns, baixos custos de instalação e possibilidade de aplicação para 

grandes volumes de água. Porém, pode gerar volumes relativamente grandes de lodos contendo 

As, que são dispostos em aterros, tornando-se, portanto, uma fonte potencial de contaminação.
10 

1.3.4.2 Adsorção 

O processo em que gases ou substâncias dissolvidas se concentram em superfícies sólidas 

ou líquidas com as quais estão em contato é chamado adsorção. O grau de adsorção de sobre um 

adsorvente depende de fatores como temperatura, pressão, área da superfície do material 

adsorvente, dose do adsorvente, concentração inicial de adsorvato, tempo de contato, a 

solubilidade do arsênio na água, pH, e a existência de outras espécies químicas 

concorrentes.
110,111

 

Na literatura são apresentados inúmeros adsorventes para remoção de arsênio.  Óxidos de 

alumínio (alumina ativada), óxidos/hidróxidos de ferro, dióxido de titânio, óxido de cério, metais 

reduzidos e carvão ativado são alguns exemplos.
68

 Novos estudos estão sendo feitos para 

aplicação de adsorventes não convencionais para remoção deste metaloide, tais como lama 

vermelha,
112

 bioadsorventes modificados como pó de juta, pó de cana, casca de arroz, penas de 

galinha, entre outros.
113,114

 São utilizados ainda nanomateriais de óxidos de ferro, cobre prata, 

alumínio e titânio.
115

 Nanocompósitos, nanopartículas de carbono e nanotubos de carbono têm se 

mostrado adsorventes promissores.
65,116,117

 

Uma desvantagem deste processo envolve a baixa capacidade dos adsorventes em 

adsorver espécies de arsênio. Estes materiais precisam de um pré-tratamento para melhorar a 

capacidade de adsorção. Além disso, há a geração de resíduos sólidos e líquidos que necessitam 

ser dispostos adequadamente.
118
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1.3.4.3  Resinas de troca iônica 

A troca iônica é um processo físico-químico onde íons da fase sólida (resina) são trocados 

com íons da solução a ser tratada. As resinas sintéticas são geralmente de matriz polimérica 

(poliestireno reticulado com divinilbenzeno) e possuem grupos funcionais carregados. A solução 

de alimentação é deixada fluir através de um leito com resinas onde os íons contaminantes da 

solução são trocados pelos íons das resinas. Os íons de arsênio ficam retidos nas resinas e os íons 

da resina são liberados na solução. Após a saturação das resinas, estas podem ser recuperadas, 

através de tratamento com solução concentrada de ácido clorídrico.
65,119

  

Espécies oxi-aniônicas de arsenato (H2AsO4
1-

, HAsO4
2-

 e AsO4
3-

) podem ser 

eficientemente trocadas com os grupos funcionais de carga aniônica da resina.
101

 Espécies de 

As(III) (como arsenito) que apresentam carga neutra não são trocados nestas resinas, e portanto, 

uma etapa de oxidação de As(III) a As(V) antes do tratamento precisa ser realizada.  Fatores 

como pH da água, concentração de arsênio, tipo de resina, outros íons concorrentes são alguns 

dos fatores que influenciam o processo. A presença de ânions concorrentes como sulfato, selênio, 

flúor e nitrato podem interferir na eficiência de remoção de arsênio, uma vez que as resinas 

apresentam maior afinidade por estes ânions.
103

 Sólidos suspensos e ferro precipitado podem 

causar entupimento, o que diminui a vida útil das resinas e torna o custo de operação maior. 

Como desvantagem, ao realizar a recuperação das resinas, há a geração de soluções ricas em 

salmoura, que deverão ser descartadas apropriadamente para não haver liberação de arsênio para 

o meio ambiente.
119-121

    

1.3.4.4 Filtração por membrana 

A técnica de filtração por membranas funciona como barreiras seletivas que retém a 

passagem (total ou parcial) de partículas maiores que o tamanho dos poros da membrana. Ao se 

passar uma solução contendo poluentes, espera-se que estes fiquem retidos na membrana, 

enquanto os demais constituintes da solução passem livres. Existe um gradiente de pressão que 

possibilita o movimento da solução a ser tratada através da membrana. Outros fatores como 

concentração dos poluentes na solução, taxa de fluxo de alimentação, temperatura e propriedades 

químicas da água (pH, carbono orgânico dissolvido, etc) e da membrana também influenciam o 

processo de filtração.
119
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Os processos de filtração por membranas mais utilizados para tratamento de efluentes são: 

a microfiltração (MF) com tamanho de poro de 0,1-10 µm; ultrafiltração (UF) tamanho do poro 

de 0,01–0,1 µm; nanofiltração (NF) 0,001–0,01 μm e osmose reversa (OR) com poro de ∼0,0001 

μm. Os processos de micro e ultrafiltração removem as partículas principalmente por 

peneiramento físico. Já a nanofiltração e a osmose reversa removem por fluxo capilar ou difusão 

química.
101,122

  

A retenção de poluentes como o arsênio por estes processos depende do tamanho dos 

poros da membrana, enquanto a seletividade das membranas aumenta com o aumento da pressão 

de condução. As membranas de MF têm sido questionadas para remoção de arsênio de efluentes, 

pois, o tamanho dos poros é ideal para remoção somente de formas particuladas deste elemento. 

O As solúvel é pequeno o suficiente para passar através destes poros. Isso resulta em baixa 

eficiência de remoção.
123

 Formas de arsênio particuladas são escassas no ambiente aquático 

natural. Alguns estudos aplicaram uso de coagulantes e floculantes para aumentar o tamanho das 

partículas de As e promover assim melhores eficiências de remoção.
124,125

 

A ultrafiltração apresenta deficiência semelhante à MF. Os poros destas membranas 

também não são pequenos o bastante para reter as partículas de arsênio dissolvidas em 

solução.  Fatores como pH da solução, concentração inicial de As e presença de outros íons e 

matéria orgânica podem influenciar a remoção deste metaloide de soluções. Este processo de 

filtração, sozinho, não é capaz de remover as espécies As.
126,127

  

Osmose reversa e nanofiltração são eficazes na remoção de As(V), apresentando valores 

entre 91-99% de eficiência, entretanto, para espécies de As(III), as eficiências variam entre 20-

55%.
128

 Estas técnicas de alta pressão podem promover elevadas taxas de remoção desde que a 

água de alimentação contenha baixas quantidades de sólidos suspensos.
129,130

 Acredita-se que a 

exclusão de tamanho é o que favorece principalmente a separação e não a interação de carga. 

Como desvantagem destes processos, há a diminuição do desempenho geral das membranas 

devido às incrustações. Isto acontece por causa da deposição de íons Ca
2+

, Mg
2+

 e Fe
2 +

/Fe
3+

 na 

membrana. Este problema pode ser amenizado através do processo de amaciamento da água antes 

de iniciar as filtrações.
131
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1.3.5 Etapas de pré-tratamento de matrizes contaminadas com arsênio 

1.3.5.1. Oxidação  

O principal objetivo da oxidação do arsênio consiste na conversão de espécies de As(III) 

em espécies As(V), facilitando sua remoção a partir do uso de materiais adsorventes. Em pH até 

8, a espécie de As(III)  dominante é o H3AsO3, não iônico, e portanto, não é fortemente adsorvido 

nas superfícies minerais em comparação com As(V).
8
  

Diversos produtos químicos que podem ser usados para oxidação de As: dióxido de cloro, 

hipoclorito de sódio, ozônio, permanganato de potássio, óxido de manganês, o ferrato de potássio 

e o peróxido de hidrogênio, entre outros.
132

 Porém, o uso destes oxidantes têm suas vantagem e 

limitações. O cloro é bastante rápido e eficaz, mas pode produzir subprodutos tóxicos e 

cancerígenos (os trihalometanos) se reagir com matéria orgânica. O permanganato de potássio 

oxida eficientemente o arsenito, podendo ser uma ótima opção de reagente (baixo custo) para os 

países em desenvolvimento. O peróxido de hidrogênio, quando utilizado em água bruta com 

presença de ferro dissolvido, pode ser um oxidante eficiente, pois, permite a ocorrência de 

reações Fenton.
133

  As desvantagens desta técnica são o aumento do custo de tratamento, já que é 

necessário o uso de energia, e a corrosividade de alguns dos agentes oxidantes.
65

 

1.3.5.2 Extração líquido-líquido utilizando sistemas aquosos bifásicos 

A pré-concentração de analitos/contaminantes presentes em uma matriz aquosa permite 

uma diminuição do volume de efluente a ser tratado, resultando na diminuição dos custos 

operacionais em uma usina de tratamento, seja pela utilização de menores quantidades de 

reagentes, menor tempo requerido ou até mesmo necessidade de menores unidades (tanques) para 

promover o tratamento.
134

 Os SABs podem ser utilizados para essa finalidade, onde é possível 

extrair estes analitos/contaminantes eficientemente para algumas das fases do sistema. Outra 

vantagem dos SABs é a possibilidade de separação de espécies dentro do sistema, o que facilita a 

quantificação e o tratamento de cada espécie separadamente.
135

 

No ano de 1984 surgiu a primeira pesquisa empregando SABs para extração de 

metais. Zvarova e colaboradores
136

 utilizaram sistemas ternários de poli (etileno glicol) (PEG) + 

sais inorgânicos + água para extração de complexos de metais com reagentes orgânicos solúveis 
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em água e ligantes inorgânicos. O estudo de SABs para partição de metais têm sido de grande 

interesse já que estes sistemas tem mostrado elevada capacidade para extração de ânions e 

cátions, viabilizando assim sua aplicação em amostras de interesse.
137

  

Estudos anteriores identificaram que diversos fatores podem influenciar a 

partição/separação de íons metálicos em SABs, tais como: composição global do sistema, 

comprimento da linha de amarração, tipo de sal, pH, temperatura e a presença de agentes 

extratores.
138

 Uma estratégia para a extração de metais tem sido a utilização de SABs 

empregando copolímeros triblocos. Estes copolímeros são construídos por dois blocos de óxido 

de etileno e um bloco de óxido de propileno [(EO)x(PO)y(EO)x], que tendem a se agregar em 

solução aquosa sob temperatura e concentração críticas, formando micelas com núcleo de 

natureza hidrofóbica (devido o poli (óxido de propileno)) e é circundado por uma coroa de 

unidades hidrofílicas poli (óxido de etileno). Estes núcleos são capazes de solubilizar o agente 

complexante insolúvel em água e o seu complexo metálico hidrofóbico.
17

  

Rodrigues et al.
138

 aplicaram copolímero tribloco L35 juntamente com o sal sulfato de 

sódio para extração de diversos íons metálicos. Eles observaram que sem a utilização de 

extratores, a extração de íons metálicos para a fase rica em copolímero foi insignificante. Ao se 

adicionar o extrator SCN 
-
 o comportamento de partição destes metais foi alterado, sendo então 

extraídos para a fase rica em copolímero. Perceberam também que após a adição do extrator I
-
, 

todos os íons metálicos, exceto Cd(II) e Cu(II), permaneceram na fase rica em sal, 

proporcionando condições favoráveis à separação seletiva dos íons Ni(II), Co(II) e Fe(III) do íon 

Cd(II).  

A formação de complexos de arsênio e molibdênio (resultando em um heteropoliácido) 

permitiu que Samaddar e Sem
139

 utilizassem sistemas aquosos bifásicos para extração e 

especiação de arsênio pentavalente e trivalente. Os autores converteram os sais de As(V) e 

As(III) em complexos de azul de molibdênio: [As
V
Mo4

V
Mo8

VI
O40]

7-
 e [As

III
Mo4

V
Mo8

VI
O40]

9-
, 

respectivamente.  Sistemas baseados em PEG 4000 e sulfato de sódio, e por PEG 4000 e citrato 

de sódio foram obtidos para estudar a extração desses complexos. Ao realizar a extração destes 

elementos utilizando os SABs, os autores perceberam que para o sistema composto de sulfato de 

sódio, ambos os complexos foram extraídos para fase rica em polímero. Entretanto, para o 
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sistema baseado em citrato de sódio, somente o complexo formado por As(V) foi extraído para 

fase rica em polímero (cerca de 60%).  
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 utilizou SABs formados por PEO 1500 ou copolímeros (L35 e L64) 

juntamente com os sais sulfato de sódio, tartarato de sódio, citrato de sódio, sulfato de lítio e sulfato 

de magnésio para promover a extração de As(III) e As(V) na presença de agentes extratores. Na 

ausência de agente extrator, todas as espécies de As estudadas permaneceram na fase rica em 

eletrólito. Foi verificada a possibilidade de especiação do As(III) do As(V), em SABs compostos por 

L64 e sulfato de sódio, na presença de agente extrator APDC. A espécie As(V) não forma complexos 

com o APDC e, portanto, é extraída para a fase rica em sal. Já o As(III) complexa com o APDC e 

para a razão molar de 1:960 de arsênio-APDC, chega a ser extraído em 98% para a fase rica em 

copolímero. 

Carvalho140 estudou a extração de ácido monometilarsônico (MMA) em SABs formados por 

PEO 400, sais inorgânicos (carbonato de potássio e tiocianato de potássio) e água. O sistema mais 

eficiente para a extração de MMA foi o composto de PEO 400 e sulfato de sódio, onde, em pH 1, foi 

obtida a extração de 48,85% de MMA para a fase rica em polímero. Ao avaliar o efeito da 

concentração de metaloide nas eficiências de extração, percebeu-se que havia um aumento da %E 

(63,12%) quando a concentração de arsênio atingiu 5 mg Kg-1 inferindo, portanto, sobre a possível 

saturação dos sítios de interação metaloide-polímero, o que impossibilitaria a extração de maiores 

quantidades de MMA. Foi realizada ainda a extração sequencial do MMA onde foi possível atingir 

100% de extração do arsênio, demonstrando assim a capacidade dos SABs em extrair esta espécie de 

arsênio. 

Os estudos apresentados são de grande relevância para o conhecimento do comportamento de 

partição do arsênio em sistemas aquosos bifásicos. Entretanto, a partição de arsênio utilizando SABs 

ainda é escassa e, portanto, este trabalho visa estudar o comportamento de distribuição das 

formas orgânicas e inorgânicas deste elemento em sistemas compostos de Triton X, cloreto de 

colina e água. Essa abordagem permite verificar qual o comportamento das espécies de arsênio 

em ambientes ricos em surfactantes e, portanto, mais hidrofóbicos que sistemas formados por 

polímeros. Foi verificado ainda o uso do agente extrator APDC (pirrolidina ditiocarbamato de 

amônio) para formar complexos com o As(III), possibilitando assim a extração seletiva desta 

espécie. A especiação do arsênio é muito importante, pois, possibilita a concentração da forma 
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mais tóxica (As(III)) em uma única fase, promovendo a separação desta em relação às outras e 

tornando possível a quantificação e o tratamento adequado de cada fração.  
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CAPÍTULO 2 

Equilíbrio líquido-líquido de sistemas aquosos bifásicos compostos por 

surfactante não-iônico (Triton X-100, Triton X-165 ou Triton X-305) e cloreto 

de colina* 

 
*Artigo publicado no periódico Journal of Chemical & Engineering Data (J. Chem. Eng. Data, 

2019, 64 (4), pp 1632–1639), data de publicação: 11/03/2019, DOI: 10.1021/acs.jced.8b01191, 

link para acesso: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jced.8b01191 

 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

A extração líquido-líquido é uma ferramenta poderosa usada em diferentes níveis da 

indústria e laboratórios de pesquisas,
1
 onde sistemas tradicionais de extração usando solventes 

orgânicos são amplamente empregados. Apesar da eficiência desses sistemas, preocupações 

quanto à toxicidade e inflamabilidade dos componentes, bem como com as regulamentações 

ambientais mais rigorosas, têm despertado o interesse da comunidade científica no 

desenvolvimento de sistemas de extração líquido-líquido ambientalmente seguros. Neste 

contexto, os sistemas aquosos bifásicos (SABs) emergiram como potenciais substitutos dos 

tradicionais sistemas de extração líquido-líquido.
2,3

 

SABs são sistemas ternários que possuem água como um de seus componentes e sob 

determinadas condições de temperatura, pressão e composição, formam duas fases imiscíveis que 

coexistem em equilíbrio termodinâmico. Dois outros componentes que pode constituir os SABs 

podem ser dois polímeros distintos,
4
 dois eletrólitos distintos,

5
 um polímero e um eletrólito,

6
 um 

surfactante e um eletrólito,
7,8

 ou um polímero e um surfactante.
9,10

 Como muitos SABs 

apresentam vantagens como alto teor de água, baixa toxicidade, baixo custo e são de fácil 

manipulação, têm sido considerados estratégicos em processos de purificação, extração e 

separação de solutos, como proteínas,
7,11,12

 ácidos nucléicos,
13

 nanomateriais,
14,15

 corantes,
16

 e 

íons metálicos.
17,18

 

Recentemente, o estudo de SABs formados por surfactantes não-iônicos têm recebido 

atenção especial. Por possuírem características tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas, o emprego 
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de surfactantes em SABs permite a modulação das características das fases, tornando esses 

sistemas mais versáteis nos processos de separação / extração de analitos estratégicos. Para 

promover a segregação de fases, os surfactantes têm sido utilizados juntamente com 

polímeros
19,20

 ou sais orgânicos
21

 e inorgânicos.
22-24

 Esses sistemas possuem menor tensão 

interfacial, menor custo, não são tóxicos nem inflamáveis e na maioria dos casos e exigem pouco 

tempo para segregação de fases.
25,26

 Notavelmente, os surfactantes não-iônicos conhecidos como 

Triton X têm sido extensivamente usados para obtenção de SABs, especialmente Triton X-100, 

Triton X-102 e Triton X-114.
8,23,27-29

 

Os líquidos iônicos constituem outra classe de substâncias que podem ser destacadas para 

uso na formação de novos SABs, embora apresentem certas desvantagens, como: os custos 

associados a estes compostos podem ser elevados e o fato de alguns cátions que formam os 

líquidos iônicos serem tóxicos e não biodegradáveis. Consequentemente, a atenção tem sido 

focada em uma nova classe de líquidos iônicos baseados no cátion colina, que são 

economicamente mais viáveis, mais seguros ao meio ambiente e mais fáceis de manusear que os 

líquidos iônicos comumente usados.
30-32

 Um exemplo é o cloreto de colina, um sal de amônio 

tetravalente, ainda pouco estudado.
33-37

 Devido às suas propriedades, é altamente adequado para 

uso em SABs, permitindo obter sistemas que atendem aos princípios da química verde.  

Este trabalho tem por objetivo a obtenção de dados de equilíbrio líquido-líquido para 

sistemas formados por surfactantes não-iônicos da família Triton X (Triton X-100, Triton X-165 

e Triton X-305), cloreto de colina e água. O uso dos surfactantes TX-165 e TX-305 para 

formação de SABs foram relatados primeira vez. O comportamento de separação de fases destes 

sistemas foi avaliado em diferentes temperaturas (25 °C, 40 °C e 55 °C) e as linhas de amarração 

foram correlacionadas usando as equações de Othmer-Tobias e Bancroft. 

2.2 MATERIAS E MÉTODOS 

2.2.1 Materiais 

Todos os reagentes foram utilizados como recebidos, sem purificação adicional. Água 

deionizada foi usada para preparar todas as soluções. As estruturas químicas, fornecedores, 

pureza e características dos produtos químicos utilizados são mostrados na Tabela 2.1. 



  

46 

 

Tabela 2.1. Estruturas químicas, fornecedores, pureza e características do produto químico. 

Reagente EHL
b
 Fórmula Estrutural Pureza Fornecedor 

Triton X-100 (TX-100) / n = 9,5
a
 13,4 

 

100% 

Sigma-

Aldrich 

 

 Solução de Triton X-165 (TX-

165) 70% em água / n = 16 
15,5 100% 

Solução de Triton X-305 (TX-

305)70% em água / n = 30 
17,3 100% 

Cloreto de colina (CC) - 

 

≥98% 

a) o índice n representa o número de grupos de óxidos de etileno na cadeia hidrofílica do surfactante.             

b) Equilíbrio Hidrofílico-Lipofílico. 

 

2.2.2 Curvas binodais  

Curvas binodais foram obtidas usando o método de titulação turbidimétrica. Em um 

experimento típico, uma solução aquosa de cloreto de colina foi titulada em uma quantidade de 

triton X em um tubo de centrífuga, à temperatura controlada, até que o sistema se tornasse turvo. 

Em seguida, alíquotas de água foram adicionadas gradualmente à mistura, até produzir um 

sistema monofásico. Esses procedimentos foram repetidos para os diferentes surfactantes, e a 

composição do sistema em cada ponto de turvação foi determinada pela massa, usando uma 

balança analítica (ATX224, Shimadzu, EUA) com precisão de ± 0,0001 g. As curvas binodais 

foram obtidas nas temperaturas de 25 °C, 40 °C e 55 °C para todos os sistemas avaliados. 

2.2.3 Preparação dos sistemas aquosos bifásicos 

Os SABs foram obtidos a partir da mistura de soluções aquosas estoques de Triton X e 

cloreto de colina. As concentrações e as massas de cada solução estoque usadas para preparar os 

SABs foram escolhidas para gerar as quantidades de sistema e as composições globais desejadas. 

Pelo menos quatro composições globais foram obtidas para cada SAB a 25 °C, 40 °C e 55 °C. 

Para os SABs formados por Triton X-305 e cloreto de colina, a 25 °C, não foi possível obter os 

diagramas de fase, pois nesta condição termodinâmica a região bifásica foi pequena e não houve 

composições globais que pudessem ser preparadas, devido ao limite de solubilidade dos 

componentes no SAB. Os sistemas foram preparados em tubos de centrífuga, agitados 

vigorosamente por 3 min, e colocados em banho termostático (Marconi, MA184, com uma 
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incerteza de 0,1 °C) a 25 °C, 40 °C ou 55 ° C por no mínimo 24 h. O equilíbrio de fase era 

caracterizado pela presença de duas fases claras e uma interface bem definida. Após o equilíbrio 

ter sido alcançado, alíquotas das fases superior e inferior foram coletadas para a quantificação dos 

componentes. 

2.2.4 Determinação das linhas de amarração  

A quantificação dos componentes em ambas as fases do SAB foi realizada da seguinte 

forma. A concentração de Triton X foi determinada usando um espectrofotômetro UV-Vis 

(Shimadzu, UV-1800), que foi utilizado para obter os espectros de absorção molecular das fases 

diluídas, na faixa de 190 a 900 nm. As determinações foram realizadas no comprimento de onda 

máximo de absorção de 275 nm. A concentração de água foi determinada por gravimetria de 

volatilização, em que uma massa conhecida da fase foi pesada em um frasco de vidro de 5 mL e, 

posteriormente, colocada em uma estufa a 70 °C para secar, até que a massa do frasco 

permanecesse constante. A diferença entre a massa de fase (mfase) e a massa de amostra seca 

(mseca) foi usada para determinar a porcentagem de massa de água (ww) de acordo com a Equação 

2.1: 

𝑤𝑤 =
𝑚𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑓𝑎𝑠𝑒
× 100 (2.1) 

A concentração de cloreto de colina em cada fase foi obtida pela diferença entre a 

porcentagem de massa total da fase e as porcentagens de massa de água e Triton X, de acordo 

com a Equação 2.2: 

𝑤cc = 100 − ww − wtx (2.2) 

onde wcc, ww, e wtx são as quantidades, em porcentagem mássica, de cloreto de colina, 

água e surfactante, respectivamente. Todas as determinações foram realizadas em duplicata. 

O comprimento da linha de amarração (CLA) e a inclinação das linhas de amarração (ILA) foram 

determinados a partir das Equações 2.3 e 2.4, respectivamente. 

CLA = [(𝑤𝑡𝑥
𝑆 − 𝑤𝑡𝑥

𝐼 )2 + (𝑤𝑐𝑐
𝑆 − 𝑤𝑐𝑐

𝐼 )2]1/2 (2.3) 

 

ILA =
𝑤𝑐𝑐

𝑆 − 𝑤𝑐𝑐
𝐼

𝑤𝑡𝑥
𝑆 − 𝑤𝑡𝑥

𝐼  (2.4) 
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onde 𝑤𝑡𝑥
𝑆  e 𝑤𝑐𝑐

𝑆  são as concentrações de surfactante e eletrólito, em % (m/m), na fase superior, e 

𝑤𝑡𝑥
𝐼  e 𝑤𝑐𝑐

𝐼  são as concentrações de surfactante e eletrólito, em % (m/m), na fase inferior, 

respectivamente. 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  2.3.1 Regiões de imiscibilidade  

A capacidade de indução de fase do cloreto de colina, na presença de Triton X, foi 

avaliada em diferentes temperaturas por meio de titulação turbidimétrica. As Figuras 2.1-2.3 

mostram as curvas binodais para os sistemas Triton X (TX-100, TX-165 ou TX-305) + cloreto de 

colina + água a 25 °C, 40 °C e 55 °C. Os dados experimentais estão compilados nas Tabelas 2.2- 

2.4. 
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Figura 2.1. Curvas binodais para os sistemas formados por Triton X-100 + cloreto de colina + água em diferentes 

temperaturas: () 25°C; () 40°C; e () 55°C.  
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 Figura 2.2. Curvas binodais para os sistemas formados por Triton X-165 + cloreto de colina + água em diferentes 

temperaturas: () 25°C; () 40°C; e () 55°C.  
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Figura 2.3. Curvas binodais para os sistemas formados por Triton X-305 + cloreto de colina + água em diferentes 

temperaturas: () 25°C; () 40°C; e () 55°C.  
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Tabela 2.2. Dados da curva binodal para o sistema Triton X-100 (wtx) + cloreto de colina (wcc) + água (ww). 

T= 25 °C T= 40°C T= 55°C 

100 wtx 100 wcc 100 wtx 100 wcc 100 wtx 100 wcc 

70,47 8,07 73,29 5,59 74,89 3,32 

49,40 17,91 55,37 11,62 58,13 6,86 

40,55 20,12 45,60 13,92 47,50 9,12 

34,39 21,66 39,17 14,95 41,04 9,69 

30,10 22,40 34,33 15,72 36,48 9,69 

26,57 23,32 30,56 16,32 32,84 9,69 

21,64 24,37 27,53 16,81 29,85 9,69 

18,26 25,09 23,12 17,20 27,37 9,70 

14,88 25,56 20,04 17,20 25,26 9,70 

12,51 26,03 17,77 16,95 23,46 9,70 

10,33 26,43 15,89 16,98 21,89 9,70 

8,78 26,81 13,66 17,21 20,53 9,70 

7,63 27,10 12,02 17,21 19,42 9,46 

6,76 27,23 10,74 17,21 18,43 9,25 

6,03 27,62 9,39 17,21 17,53 9,06 

5,51 27,76 8,37 17,09 16,72 8,88 

5,06 27,94 7,55 16,99 15,97 8,72 

4,69 27,97 6,83 17,21 15,30 8,58 

4,37 28,05 6,25 17,30 0,24 10,56 

4,08 28,24 5,76 17,37 0,04 13,35 

0,02 38,84 5,38 17,27 0,03 18,12 

0,02 42,33 5,03 17,26 0,03 27,78 

0,02 45,55 4,72 17,34   

0,02 48,73 4,45 17,33   

0,03 52,05 4,22 17,25   

  3,99 17,45   

  3,78 17,63   

  3,59 17,85   

  3,42 18,06   

  0,03 27,09   

  0,02 30,61   

  0,02 34,42   

  0,03 37,90   

  0,04 41,73   

          Nota: Incertezas padrões: u(100 wtx) = 1,51; u(100 wcc) = 0,28; u(T) = 0,1 K. 
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Tabela 2.3. Dados da curva binodal para o sistema Triton X-165 (wtx) + cloreto de colina (wcc) + água (ww). 

T= 25 °C T= 40°C T= 55°C 

100 wtx 100 wcc 100 wtx 100 wcc 100 wtx 100 wcc 

52,36 18,03 59,00 11,45 62,40 8,09 

35,23 28,05 43,74 17,91 47,58 13,36 

26,33 33,43 34,75 21,72 38,92 15,97 

21,29 36,20 29,61 22,98 32,59 18,30 

17,21 39,27 24,44 26,34 27,79 20,41 

14,91 40,43 21,21 27,89 24,41 21,61 

11,52 41,38 18,74 29,08 21,76 22,55 

8,01 42,62 16,61 30,43 19,51 23,59 

5,98 43,98 14,85 31,68 17,68 24,44 

4,77 44,79 13,31 33,00 16,17 25,14 

3,96 45,32 12,16 33,80 14,96 25,52 

3,38 45,82 11,30 34,10 13,98 25,66 

2,92 46,40 9,65 34,96 12,66 25,94 

2,56 46,92 6,86 35,40 10,12 26,81 

0,02 52,69 5,19 36,43 8,35 27,83 

0,02 54,14 4,22 36,75 7,10 28,54 

0,01 58,70 3,58 36,71 6,23 28,76 

0,03 68,40 3,05 37,35 5,47 29,48 

  2,65 37,83 4,93 29,56 

  2,35 38,19 4,47 29,84 

  0,03 43,22 4,09 30,08 

  0,02 46,42 3,78 30,10 

  0,01 50,26 3,75 30,10 

  0,01 53,89 0,02 36,68 

  0,03 43,22 0,02 39,14 

  0,02 46,42 0,01 45,20 

  0,01 50,26 0,01 47,63 

  0,01 53,89   

Nota: Incertezas padrões: u(100 wtx) = 1,51; u(100 wcc) = 0,28; u(T) = 0,1 K. 
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Tabela 2.4. Dados da curva binodal para o sistema Triton X-305 (wtx) + cloreto de colina (wcc) + água (ww). 

T= 25 °C T= 40°C T= 55°C 

100 wtx 100 wcc 100 wtx 100 wcc 100 wtx 100 wcc 

52,89 18,09 60,72 10,40 64,32 6,88 

34,08 29,87 43,02 19,33 48,10 13,37 

24,95 35,73 32,97 24,70 37,96 17,86 

19,33 39,66 26,30 28,70 31,36 20,78 

15,85 42,01 21,87 31,36 26,71 22,84 

13,49 43,54 18,61 33,46 23,10 24,69 

11,65 44,85 16,36 34,67 20,34 26,10 

10,26 45,84 14,73 35,31 18,28 26,97 

9,28 46,46 13,28 36,11 16,51 27,89 

5,30 48,94 12,01 37,00 15,13 28,46 

3,68 50,10 7,74 39,95 12,73 29,48 

2,80 50,84 5,68 41,42 9,60 30,76 

2,24 51,47 4,45 42,49 7,54 32,35 

1,87 51,82 3,71 42,83 6,32 32,73 

1,61 52,01 3,14 43,37 5,31 33,83 

  2,76 43,38 4,71 33,69 

  2,45 43,62 4,15 34,22 

  0,03 46,88 0,42 37,48 

  0,01 50,41 0,02 41,21 

  0,01 54,14 0,01 44,65 

  0,01 57,07 0,01 48,04 

Nota: Incertezas padrões: u(100 wtx) = 1,51; u(100 wcc) = 0,28; u(T) = 0,1 K. 

As curvas binodais apresentaram perfil diferente do comumente observado para sistemas 

formados por polímeros e eletrólitos.
36,38

 No entanto, o comportamento foi próximo ao observado 

por outros autores para sistemas formados por surfactantes e eletrólitos,
21,23,24,26,39

 bem como 

surfactantes e polímeros,
10

 onde curvas em forma de “L” foram obtidas. Notavelmente, o sistema 

formado por TX-100 (Figura 2.1) a 55 °C apresentou um mínimo na curva binodal. 

2.3.2 Dados de equilíbrio líquido-líquido  

Após a construção das curvas binodais, foram obtidos os dados de equilíbrio líquido-

líquido para os sistemas citados acima, possibilitando a interpretação do comportamento de fase 

dos SABs. Os dados experimentais de equilíbrio líquido-líquido para diferentes linhas de 

amarração são mostrados nas Tabelas 2.5 - 2.7 para os SABs formados por Triton X (TX-100, 

TX-165 ou TX-305) + cloreto de colina + água, em 25 °C, 40°C e 55 °C. Os valores apresentados 

são expressos em percentagem mássica. 
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Tabela 2.5. Dados de equilíbrio em %(m/m) para o sistema Triton X-100 (wtx) + cloreto de colina (wcc) + água 

(ww) em diferentes temperaturas. 

LA
a
 

CLA
b 

(% m/m) 

Composição global  Fase superior  Fase inferior  

100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 

25 °C 

1 36,37 25,71  25,74 48,55  0,02 38,84 61,14  32,84 23,17 43,99 

2 46,54 27,46 27,50 45,04  0,02 42,33 57,65  41,49 21,20 37,31 

3 66,42 29,29 29,33 41,38  0,02 45,55 54,43  58,03 13,20 28,78 

4 94,58 31,07 31,11 37,82  0,02 48,73 51,25  81,39 0,52 18,10 

5 101,62 32,86 33,00 34,15  0,03 52,05 47,92  87,78 0,80 11,42 

40 °C 

1 33,26 19,92 19,95 60,12  0,03 27,09 72,88  30,88 14,65 54,46 

2 43,13 21,91 21,95 56,14  0,02 30,61 69,36  39,93 14,25 45,81 

3 55,40 23,91 23,94 52,15  0,02 34,42 65,55  50,54 11,69 37,77 

4 73,06 25,90 25,94 48,16  0,03 37,90 62,07  66,07 6,64 27,29 

5 91,59 27,89 27,94 44,18  0,04 41,73 58,24  81,75 0,36 17,89 

55 °C 

1 15,33 8,98 9,07 81,96  0,24 10,56 89,22  15,29 7,63 77,08 

2 22,61 11,14 11,06 77,80  0,04 13,35 86,61  22,23 9,03 68,74 

3 35,54 13,96 14,00 72,04  0,03 18,12 81,86  34,50 9,45 56,05 

4 50,54 16,94 17,00   66,06  0,02 23,45 76,53  47,69 6,66 45,65 

5 67,02 19,92 20,00 60,08  0,03 27,78 72,19  62,92 4,63 32,46 

Nota: a) linha de amarração; b) comprimento da linha de amarração foi calculado de acordo com a equação 

(3). Os valores de wtx, wtc e ww estão expressos em porcentagem mássica (% (m/m)). Resultados foram 

expressos como a média das duplicatas e o coeficiente de variação foi menor que 5%.  

A partir da Tabela 2.5, pode-se observar que no sistema composto por Triton X-100, 

cloreto de colina e água, a fase superior era rica em eletrólito, enquanto a fase inferior era rica em 

surfactante. Esse comportamento foi semelhante àquele relatado por Tian et al.,
21

 que obtiveram 

dados de equilíbrio de fase para SABs formados pelo surfactante Triton X-100 + propanoato de 

colina / butirato de colina + água. Por outro lado, esse resultado diferiu do comportamento de 

fase relatado por Salabat et al.
26

 para SABs compostos por surfactante Triton X-100 + sulfato de 

magnésio / citrato de sódio + água, onde a fase superior era rica em Triton X-100.  

Em geral, à medida que o CLA aumentou, a concentração de TX-100 aumentou na fase 

inferior e permaneceu quase constante na fase superior. Por outro lado, o aumento do CLA 

promoveu aumento da concentração de cloreto de colina na fase superior e diminuição na fase 

inferior. Curiosamente, a tendência decrescente da concentração de sal na fase inferior não foi 
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observada em 55 °C. Nesta temperatura, a concentração de sal na fase inferior primeiramente 

aumentou de 7,63 para 9,45 % (m/m) quando o CLA aumentou de 15,33 para 35,54 % (m/m), 

seguido por uma diminuição de 9,45 para 4,63 % (m/m) quando o CLA aumentou de 35,54 para 

67,02% (m/m). Este resultado foi compatível com o perfil da curva binodal obtido para este 

sistema, com a presença de um mínimo na curva binodal dos SABs formados por TX-100 e 

cloreto de colina a 55°C, para uma faixa de menores composições globais dentro da região 

bifásica. À medida que a composição global (e, consequentemente, o CLA) aumentou, a linha de 

amarração interceptou a curva binodal em um ponto de maior concentração de cloreto de colina. 

Então, para maiores composições globais dentro da região bifásica, à medida que o CLA 

aumentou, a interceptação ocorreu em um ponto de menor concentração de cloreto de colina e a 

tendência usual de uma diminuição da concentração de sal foi observada.  

Além disso, houve um aumento pronunciado no valor de CLA à medida que a 

composição global do sistema aumentou. Isso refletiu diretamente na diferença entre as 

composições das fases em equilíbrio: para os menores CLAs, ambas as fases apresentaram 

grandes quantidades de água, enquanto para os maiores CLAs, houve uma redução acentuada na 

porcentagem de massa de água presente na fase rica em surfactante, que estava provavelmente 

ligado a um aumento do efeito hidrofóbico. Isso não foi observado para a fase rica em cloreto de 

colina, onde a quantidade de água variou pouco com o aumento do CLA. A imiscibilidade dos 

sistemas compostos por Triton X-100 e cloreto de colina também foi estudada por Álvarez et 

al.,
29

 cujos resultados estão de acordo com os resultados deste trabalho. 
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Tabela 2.6. Dados de equilíbrio em %(m/m) para o sistema Triton X-165 (wtx) + cloreto de colina (wcc) + água 

(ww) em diferentes temperaturas. 

LA
a
 

CLA
b 

(% m/m) 

Composição global  Fase superior  Fase inferior  

100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 

25 °C 

1 91,11 22,17 38,00 39,83  0,02 52,69 47,29  77,17 4,23 17,84 

2 101,37 24,19   39,99 35,82  0,02 54,14 45,85  86,83 1,80 11,38 

3 107,88 26,20   41,99 31,81   0,01 58,70 41,29  91,48 1,50 7,03 

4 116,86 30,23   45,99 23,78  95,56 1,10 3,34  0,03 68,40 31,57 

40 °C 

1 66,84 16,12 31,99 51,88  0,03 43,22 56,75  58,65 11,11 30,24 

2 86,88 18,14 34,00 47,86  0,02 46,42 53,56  76,87 5,90 17,23 

3 97,06 20,15 35,99 43,86  0,01 50,26 49,73  85,12 3,60 11,28 

4 100,48 22,17 38,00 39,83  0,01 53,89 46,10  86,92 3,47 9,61 

55 °C 

1 60,84 10,08 28,00 61,92  0,02 34,30 65,68  56,35 11,32 32,33 

2 80,76 12,11 29,99 57,90  0,03 37,63 62,34  73,79 4,74 21,47 

3 93,06 14,12 31,99 53,88  0,02 42,02 57,96  84,13 2,19 9,79 

4 97,42 16,13 33,99 49,88  0,01 46,19 53,80  87,01 2,35 10,64 

Nota: a) linha de amarração; b) comprimento da linha de amarração foi calculado de acordo com a equação 

(3). Os valores de wtx, wtc e ww estão expressos em porcentagem mássica (% (m/m)). Resultados foram 

expressos como a média das duplicatas e o coeficiente de variação foi menor que 5%.  

 

Tabela 2.7. Dados de equilíbrio em %(m/m) para o sistema Triton X-305 (wtx) + cloreto de colina (wcc) + água (ww) 

em diferentes temperaturas. 

LA
a
 

CLA
b 

(% m/m) 

Composição global  Fase superior  Fase inferior  

100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 

40 °C 

1 75,37 20,35 34,06 40,60  0,03 46,88 53,09  66,11 10,64 23,25 

2 90,34 22,41   36,00 41,59  0,01 50,41 49,58  79,25 7,02 13,72 

3 96,42 24,45   38,00 37,55  0,01 54,14 45,86  83,85 6,51 9,65 

4 99,74 26,48   40,00 33,53  0,01 57,07 42,92  86,29 7,04 6,66 

55 °C 

1 53,67 14,27 30,00 55,73  0,42 37,47 62,11  49,19 15,06 35,75 

2 78,54 16,30 32,00 51,70  0,02 41,21 58,76  71,18 7,97 20,85 

3 86,87 18,29 34,10 47,61  0,01 44,65 55,34  78,14 6,68 15,17 

4 90,62 20,38 36,00 43,62  0,01 48,04 51,95  81,01 7,40 11,59 

Nota: a) linha de amarração; b) comprimento da linha de amarração foi calculado de acordo com a equação 

(1). Os valores de wtx, wtc e ww estão expressos em porcentagem mássica (%(m/m)). Resultados foram 

expressos como a média das duplicatas e o coeficiente de variação foi menor que 5%.  
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Para os sistemas formados por TX-165 + cloreto de colina + água (Tabela 2.6) e TX-305 

+ cloreto de colina + água (Tabela 2.7), as distribuições de surfactante e eletrólito entre as fases 

do SAB foram geralmente semelhantes ao observado nos sistemas formados pelo TX-100, onde a 

fase superior era enriquecida em eletrólito e a fase inferior era enriquecida com surfactante. Uma 

exceção foi para a linha de amarração 4 do SAB formado por TX-165 a 25 °C (CLA = 116,86), 

na qual foi observada uma inversão de fase onde a fase superior tornou-se rica em surfactante e a 

fase inferior rica em cloreto de colina. Esse comportamento tem sido frequentemente verificado 

em alguns SABs
40-42

 e pode ser explicado pela mudança das densidades relativas das fases, dado 

que a densidade de cada fase é uma função da composição, temperatura e pressão. Para 

temperatura e pressão constantes, a mudança das composições de fase com o aumento de CLA 

afeta de maneira diferente a densidade de ambas as fases. Desta forma, quando o CLA aumentou 

de 107,88 para 116,86 % (m/m), a densidade da fase rica em TX-165 tornou-se menor que a da 

fase rica em cloreto de colina, resultando na inversão de fase.  

2.3.3 Correlação das linhas de amarração  

A confiabilidade das linhas de amarração experimentais foi avaliada usando as 

correlações de Othmer-Tobias (Equação 2.5) e Bancroft (Equação 2.6), que são comumente 

usadas para verificar a consistência dos dados experimentais.
8,23

 As correlações são descritas 

pelas Equações 2.5 e 2.6: 

(
1 − 𝑤𝑐𝑐

𝑆

𝑤𝑐𝑐
𝑆 ) = 𝑛 (

1 − 𝑤𝑡𝑥
𝐼

𝑤𝑡𝑥
𝐼 )

𝑚

 (2.5) 

  

(
𝑤𝑤

𝐼

𝑤𝑡𝑥
𝐼 ) = 𝑘 (

𝑤𝑤
𝑆

𝑤𝑐𝑐
𝑆 )

𝑟

 (2.6) 

 

onde wtx, wcc, and ww são as concentrações de surfactante, cloreto de colina e água, 

respectivamente; os sobrescritos S e I referem-se às fases superior e inferior, respectivamente; e 

n, m, k e r são os parâmetros de ajuste. A Tabela 2.8 apresenta os valores dos parâmetros 

ajustados e os valores do coeficiente de correlação (R
2
) dos ajustes correspondentes. Gráficos 

mostrando todas as correlações dos dados experimentais com as equações de Othmer-Tobias e 

Bancroft são fornecidos nas Figuras 2.4 e 2.5. 
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Tabela 2.8. Parâmetros das equações de Othmer-Tobias e Bancroft e coeficientes de correlação para os sistemas 

Triton X + cloreto de colina + água, em diferentes temperaturas (T). 

Equação Othmer-Tobias  T (°C) N M R
2
 

Triton X-100 + cloreto de colina + água 

25 0,1790 0,2792 0,964 

40 0,2793 0,7105 0,965 

55 0,5392 1,1889 0,992 

Triton X-165 + cloreto de colina + água 

25 0,4709 0,6634 0,997 

40 0,2529 0,3906 0,902 

55 0,2846 0,7533 0,940 

Triton X-305 + cloreto de colina + água 
40 0,3359 0,3760 0,937 

55 0,2678 0,5309 0,905 

Equação Bancroft T (°C) K R R
2
 

Triton X-100 + cloreto de colina + água 

25 0,2167 0,3575 0,984 

40 0,3115 0,7797 0,985 

55 0,5307 1,2618 0,994 

Triton X-165 + cloreto de colina + água 

25 0,1476 0,0884 0,995 

40 0,2571 0,4723 0,912 

55 0,2654 0,8081 0,876 

Triton X-305 + cloreto de colina + água 
40 0,2725 0,4267 0,982 

55 0,2526 0,6123 0,945 

 Nota: O coeficiente de correlação R
2
 foi derivado a partir das equações de Othmer-Tobias e Bancroft. 
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Figura 2.4. Correlações das curvas de linha de amarração com a equação de Othmer-Tobias para (A) Triton X-100 + 

cloreto de colina + água, (B) Triton X-165 + cloreto de colina + água e (C) Triton X-305 + colina cloreto + água à 

() 25°C; () 40°C; e () 55°C . 
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Figura 2.5. Correlações das curvas de linha de amarração com a equação de Bancroft para (A) Triton X-100 + 

cloreto de colina + água, (B) Triton X-165 + cloreto de colina + água e (C) Triton X-305 + colina cloreto + água à 

() 25°C; () 40°C; e () 55°C . 

Em geral, a equação de Bancroft forneceu um melhor ajuste aos dados experimentais, em 

comparação com a equação de Othmer-Tobias. No entanto, para ambas as correlações, os valores 

A B 

C 



  

60 

 

de R
2
 foram maiores que 0.9 para a maioria dos sistemas avaliados, indicando um alto grau de 

consistência dos dados experimentais. 

2.3.4 Efeito da temperatura no processo de separação de fases 

A Figura 2.6 mostra o efeito da temperatura sobre o diagrama de fases do SAB TX-100 + 

cloreto de colina + água. As linhas de amarração desenhadas são as regressões lineares dos 

conjuntos correspondentes de concentração global, fase inferior e fase superior. 
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Figura 2.6. Efeito da temperatura no diagrama de fases de SAB formado por Triton X-100 + cloreto de colina + 

água: () 25 °C, () 40 °C e () 55 °C.  

Um aumento da temperatura provocou um aumento da região de imiscibilidade, indicando 

que o processo de separação de fases foi endotérmico, isto é, ocorreu com absorção de energia, 

mostrando que a formação do SAB foi entropicamente dirigida. O comportamento está de acordo 

com resultados anteriores relatados para o processo de formação de SABs.
12,22,43

 Este 

comportamento, que também foi observado para os sistemas formados por TX-165 e TX-305 

(Figuras 2.7 e 2.8, respectivamente), é comumente observado para SABs formados por 

surfactante Triton X e eletrólitos
21

, incluindo líquidos iônicos baseados no cátion colina. 

Curiosamente, o aumento da região bifásica promovido pela temperatura nos sistemas formados 
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por TX-100 foi seguido pelo aparecimento de um mínimo na curva binodal, como discutido 

anteriormente. Isto não foi observado para os sistemas formados por TX-165 ou TX-305.  
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Figura 2.7. Efeito da temperatura no diagrama de fases do SAB formado pelo Triton X-165 + cloreto de colina + 

água: () 25 °C, () 40 °C e () 55°C.  
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Figura 2.8. Efeito da temperatura no diagrama de fases do SAB formado pelo Triton X-305 + cloreto de colina + 

água: () 40 °C e () 55 °C.  
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A influência da temperatura nos diagramas de fases dos SABs formados pelo Triton X 

pode ser explicada, em parte, pelo seu efeito sobre o caráter hidrofóbico do surfactante. Um 

aumento de temperatura causa (i) o enfraquecimento das ligações de hidrogênio formadas entre 

as moléculas de água ao redor da parte hidrofóbica do surfactante, que tendem a diminuir o 

caráter hidrofóbico do surfactante, e (ii) o enfraquecimento das ligações de hidrogênio formadas 

entre as moléculas de água e a parte hidrofílica do surfactante, que tende a aumentar o caráter 

hidrofóbico do surfactante.
44

 Portanto, a mudança no caráter hidrofóbico do surfactante, de 

acordo com a temperatura, é o resultado do equilíbrio entre esses dois efeitos. Como a região de 

imiscibilidade foi maior em temperaturas mais altas, isso poderia ser atribuído a um aumento na 

magnitude do efeito associado às mudanças na intensidade das ligações de hidrogênio entre as 

moléculas de água e a parte hidrofílica do surfactante. A diminuição da hidratação da região 

hidrofílica do surfactante com o aumento da temperatura também é responsável pelo fenômeno 

do ponto nuvem em surfactantes não iônicos como o Triton X. Esse fenômeno provavelmente 

ocorreu durante a formação de alguns dos SABs estudados neste trabalho, na faixa de 

temperatura empregada, uma vez que a presença de eletrólitos geralmente diminui os pontos de 

nuvem desses surfactantes.
45,46

 

Além do efeito da temperatura na posição da curva binodal, pode ser visto nas Figuras 

2.6, 2.7 e 2.8 que o aumento da temperatura levou ao aumento das inclinações das linhas de 

amarração (ILA). Os valores de ILA obtidos para os SABs formados por TX-100 + cloreto de 

colina + água (nas temperaturas de 25 °C, 40 °C e 55 °C) são mostrados na Tabela 2.9. As 

Tabelas 2.10 e 2.11 mostram os valores de ILA para os SABs formados por TX- 165 (25 °C, 40 

°C e 55 °C) e TX-305 (40 °C e 55 °C).  
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Tabela 2.9. Coeficientes de correlação e inclinações das linhas de amarração para o sistema Triton X-100 + cloreto 

de colina + água em diferentes temperaturas. 

CLA
a
 R

2
 ILA

b
 

25 °C 

36,37 0,9940 -0,4862 

46,54 0,9960 -0,5139 

66,42 0,9999 -0,5577 

94,58 0,9993 -0,5940 

101,62 0,9999 -0,5843 

40 °C 

33,26 0,9870 -0,3977 

43,13 0,9990 -0,4092 

55,40 0,9996 -0,4503 

73,06 0,9997 -0,4740 

91,59 0,9998 -0,5070 

55 °C 

15,33 0,9872 -0,1934 

22,61 0,9976 -0,1946 

35,54 0,9867 -0,2493 

50,54 0,9978 -0,3503 

67,02 0,9990 -0,3665 

Nota: a) comprimento da linha de amarração; b) inclinação da linha de amarração: foi calculado de acordo 

com a equação (4). Os valores de CLA estão expressos em porcentagem mássica (% (m/m)). R
2
 é o coeficiente 

de correlação da regressão linear dos dados de composição global e composição das fases em equilíbrio.  
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Tabela 2.10. Coeficientes de correlação e inclinação das linhas de amarração para o sistema Triton X-165 + cloreto 

de colina + água em diferentes temperaturas. 

CLA
a
 R

2
 ILA

b
 

25 °C 

91,11 0,9991 -0,6188 

101,37 0,9998 -0,6043 

107,88 0,9999 -0,6244 

116,86 0,9993 -0,7017 

40 °C 

66,84 0,9863 -0,5362 

86,88 0,9883 -0,5152 

97,06 0,9888 -0,5360 

100,48 0,9914 -0,5695 

55 °C 

60,84 0,9801 -0,3933 

80,76 0,9901 -0,4340 

93,06 0,9848 -0,4581 

97,42 0,9808 -0,4865 

Nota: a) comprimento da linha de amarração; b) inclinação da linha de amarração: foi calculado de acordo com a 

equação (4). Os valores de CLA estão expressos em porcentagem mássica (% (m/m)). R
2
 é o coeficiente de 

correlação da regressão linear dos dados de composição global e composição das fases em equilíbrio. 

 

Tabela 2.11. Coeficientes de correlação e inclinações das linhas de amarração para o sistema Triton X-305 + cloreto 

de colina + água em diferentes temperaturas. 

CLA
a
 R

2
 ILA

b
 

40 °C 

75,37 0,9947 -0,5422 

90,34 0,9941 -0,5401 

96,42 0,9946 -0,5611 

99,74 0,9971 -0,5748 

55 °C 

53,67 0,9941 -0,4533 

78,54 0,9947 -0,4597 

86,87 0,9956 -0,4790 

90,62 0,9953 -0,4949 

Nota: a) comprimento da linha de amarração; b) inclinação da linha de amarração: foi calculado de acordo com a 

equação (4). Os valores de CLA estão expressos em porcentagem mássica (% (m/m)). R
2
 é o coeficiente de 

correlação da regressão linear dos dados de composição global e composição das fases em equilíbrio. 
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Em geral, um valor mais baixo de CLA foi associado a um valor de ILA mais alto, 

enquanto que para comprimentos semelhantes de linha de amarração, um aumento na temperatura 

levou a uma diminuição do valor absoluto de ILA. Valores absolutos menores de ILA em altas 

temperaturas refletiram o aumento do caráter hidrofóbico do surfactante, resultando em uma fase 

inferior mais enriquecida em surfactante.  

2.3.5  Efeito do equilíbrio hidrofílico-lipofílico (EHL) do surfactante sobre os dados 

de equilíbrio  

Em sistemas formados por surfactantes, o processo de segregação de fases tem uma 

contribuição natural do efeito hidrofóbico resultante da liberação de moléculas de água a partir da 

região hidrofóbica do surfactante. Portanto, foi importante avaliar o efeito do equilíbrio 

hidrofílico-lipofílico (EHL) do surfactante sobre os dados de equilíbrio para os SABs formados 

por Triton X + cloreto de colina + água. A Figura 2.9 mostra os diagramas de fase para os SABs 

formados por Triton X (TX-100, TX-165 ou TX-305) + cloreto de colina + água, a 40 °C. As 

concentrações de cloreto de colina (CCC) e surfactante (CTX) são dadas em mol kg
-1

, pois os 

surfactantes têm diferentes massas molares. 
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Figura 2.9. Efeito do balanço hidrofílico-lipofílico (EHL) do surfactante nos diagramas de fase: (A) dados de linha 

de amarração; e (B) curvas binodais a 40 °C para () Triton X-100 + cloreto de colina + água; () Triton X-165 + 

cloreto de colina + água; e () Triton X-305 + cloreto de colina + água. 
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Pode ser visto na Figura 2.9 que um aumento do EHL do surfactante (TX-305>TX-165> 

TX-100) resultou em uma redução pronunciada da região bifásica do SAB, indicando que um 

surfactante mais hidrofóbico (TX-100) apresentou maior capacidade de promover o processo de 

segregação de fase, de acordo com o efeito da temperatura, discutido acima. 
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CAPÍTULO 3 

Uso de sistemas aquosos bifásicos formados por Triton X e cloreto de colina 

para pré-concentração e especiação de arsênio  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O metaloide arsênio (As) está abundantemente presente no ambiente, sendo encontrado 

em águas superficiais e subterrâneas, no solo e na atmosfera.
1
 A contaminação destas fontes por 

arsênio pode estar associada à causas naturais, como erupções vulcânicas, atividades de 

microrganismos e, principalmente, o intemperismo das rochas. Entretanto, atividades antrópicas 

como mineração, utilização de pesticidas e herbicidas na agricultura, processos de conservação 

de madeira e queima de combustíveis fósseis têm colaborado para aumentar a disponibilidade 

deste metaloide no ambiente. 
2,3

 

O arsênio possui elevada toxicidade para os seres vivos, sendo as espécies de As(III) mais 

tóxicas que as espécies de As(V) que, por sua vez, são geralmente mais tóxicas que as espécies de 

arsênio orgânico.
4,5

 A presença deste elemento no organismo humano pode se dar por meio do 

consumo de água ou alimentos contaminados, pela respiração de partículas presentes no ar, ou 

pela absorção na pele,
6
 podendo desencadear diversas doenças a curto e a longo prazo. A 

exposição de longo prazo pode resultar em problemas dermatológicos, cardiovasculares, 

gastrointestinais, neurológicos, hepáticos, renais, respiratórios e reprodutivos.
7
 Tamanhas são as 

consequências da presença de arsênio em águas superficiais e subterrâneas
8
 que, a fim de atenuar 

os problemas associados com a contaminação de seres humanos por arsênio, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu um limite máximo de 0,01 mg L
-1

 de arsênio total em 

águas para consumo humano.
9
  

Muitas tecnologias têm sido empregadas para a remoção de arsênio de águas e de 

efluentes industriais, incluindo processos físico-químicos como adsorção, troca iônica, filtração 

por membranas e coagulação/filtração e processos biológicos como fitorremediação e filtros 

biológicos.
10-12

 Entretanto, em muitos casos é necessário a utilização de etapas de pré-tratamento 

que viabilizem a aplicação destas técnicas, tais como o oxidação e a extração líquido-líquido. A 
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extração líquido-líquido possibilita a pré-concentração das espécies em uma das fases, 

diminuindo o montante a ser tratado e consequentemente o custo do processo. Além disso, pode 

permitir a especiação do arsênio, uma demanda atual, tendo em vista as diferentes toxidades das 

espécies de arsênio. Neste contexto, o uso de sistemas aquosos bifásicos (SABs) como técnica de 

extração líquido-líquido tem sido proposto no desenvolvimento de metodologias para partição/ 

pré-concentração de arsênio a partir de matrizes aquosas, bem como para especiação, permitindo 

assim a concentração de diferentes espécies em fases distintas do SAB e possibilitando o 

tratamento mais adequado para cada fração.
13

 

Essa abordagem já foi descrita por alguns autores na literatura. Samaddar e Sem
14

, por 

exemplo, extraíram e especiaram As(III) e As(V) utilizando sistemas formados por polímero 

poli(óxido de etileno) e eletrólito (sulfato de sódio ou citrato de sódio). Eles verificaram que 

ambas as espécies foram extraídas para a fase rica em polímero em SAB formado por sulfato de 

sódio, entretanto, apenas a espécie de As(V) foi extraída para fase rica em polímero (cerca de 

60%) em sistema formado por citrato de sódio, mostrando um efeito do eletrólito sobre o 

comportamento de distribuição das espécies de arsênio no SAB. De Assis
13

 et al. estudou a 

extração de As(III) e As(V) em SABs formados por polímero ou copolímero e eletrólito (sulfato 

de sódio, tartarato de sódio, citrato de sódio, sulfato de lítio ou sulfato de magnésio) na presença de 

agentes extratores (iodeto de potássio, APDC, DDTP), obtendo porcentagens de extração de até 

98% da espécie As(III) para a fase rica em copolímero na presença de APDC, enquanto o As(V) 

permaneceu na fase rica em eletrólito. Neste estudo, foram usadas elevadas razões molares de APDC 

(1:960 arsênio-APDC) para promover a extração de As(III) para a fase rica em copolímero. 

Carvalho
15

 avaliou a extração de ácido monometilarsônico (CH3AsNa2O3.6H2O) em SABs 

formados por poli(óxido de etileno) e eletrólitos (K2CO3, Na2CO3 ou KSCN), obtendo valores de 

porcentagem de extração de 48,45% para a fase rica em polímero, na ausência de agente extrator. 

Estes estudos demonstram o potencial dos SABs formados por polímero e eletrólito na extração 

de arsênio orgânico e inorgânico. Entretanto, este potencial ainda não foi avaliado em sistemas 

formados por surfactantes e eletrólitos, tais como aquele formado por surfactantes não iônicos da 

família Triton X e eletrólitos à base do cátion colina. Tais sistemas são atrativos do ponto de vista 

da baixa toxicidade de seus componentes, o que torna seu uso em processos de remediação 

ambiental estratégicos. 
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Neste trabalho, avaliou-se o uso de sistemas aquosos bifásicos formados por Triton X, 

cloreto de colina e água para partição/ pré-concentração e especiação de arsênio inorgânico 

(NaAsO2 e Na2HAsO4) e orgânico (C2H7AsO2). Foram avaliados os efeitos do pH do meio, do 

tempo de extração, do comprimento da linha de amarração, da adição de agente extrator e do tipo 

de surfactante nas eficiências de extração das diferentes espécies de arsênio estudados.  

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 Materiais  

As estruturas químicas, os teores e fornecedores dos reagentes usados neste trabalho são 

apresentados na Tabela 3.1. Todos os reagentes foram utilizados como recebidos. Água 

deionizada foi usada no preparo de todas as soluções. 
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Tabela 3.1. Estruturas químicas, teores e fornecedores dos reagentes utilizados neste trabalho. 

Reagente Fórmula Estrutural Teor Fornecedor 

Triton X-100 (TX-100)  

n = 9,5
a
; EHL = 13,4

b 

 

100% Sigma-Aldrich 

Triton X-165 (TX-165)  

n = 16ª; 70% em água;  

EHL = 15,5
b 

100% Sigma-Aldrich 

Cloreto de colina (CC) 

 

≥98% Sigma-Aldrich 

Arsenito de sódio (NaAsO2) 
 

99% Sigma-Aldrich 

Arsenato de sódio (Na2HAsO4) 

 

98% Merck 

Ácido dimetilarsínico (C2H7AsO2) 

   

99% Sigma-Aldrich 

APDC (pirrolidina ditiocarbamato 

de amônio) 

  

99% Sigma-Aldrich 

Ácido Clorídrico (HCl)  37% Neon 

Hidróxido de sódio (NaOH)  
 

99% Sigma-Aldrich 

a 
O índice n representa o número de grupos de óxidos de etileno na cadeia hidrofílica do surfactante. 

b 
Balanço 

Hidrofílico-Lipofílico do surfactante. 
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3.2.2 Preparo dos sistemas aquosos bifásicos  

SABs formados por Triton X (Triton X-100 ou Triton X-165) + cloreto de colina + água 

foram obtidos a partir da mistura de soluções estoque de Triton X e cloreto de colina. No preparo 

de todas as soluções foi utilizada uma balança analítica (ATX 224, Shimadzu), de incerteza ± 

0,0001 g. As concentrações e as massas de cada solução estoque usadas para preparar os SABs 

foram escolhidas de modo a gerar as quantidades de fase desejadas, para cada um dos 

comprimentos de linha de amarração (CLA) escolhidos. A Tabela 3.2 apresenta os valores de 

CLA investigados e as concentrações (em % (m/m)) de Triton X (wtx), cloreto de colina (wcc) e 

água (ww) nas fases superior e inferior, respectivamente, dos sistemas estudados.
16

  

Tabela 3.2. Comprimentos de linha de amarração (CLA) e concentrações de Triton X e cloreto de colina, em               

% (m/m), nas fases superior e inferior dos SABs Triton X (TX-100 ou TX-165) + cloreto de colina + H2O, a 25 °C.  

Sistema  
CLA

b 

% (m/m) 

 Fase superior  Fase inferior  

100wtx 100wcc 100ww 100wtx 100wcc 100ww 

   TX-100 

1 36,37  0,02 38,84 61,14  32,84 23,17 43,99 

2 66,42  0,02 45,55 54,43  58,03 13,20 28,78 

3 94,58  0,02 48,73 51,25  81,39 0,52 18,10 

TX-165 

4 91,11  0,02 52,69 47,29  77,17 4,23 17,84 
 

As soluções estoque de eletrólito e surfactante foram adicionadas em tubos de centrífuga, 

que foram agitados em um agitador tipo vórtex por 30 segundos e manualmente por 1 minuto. 

Estes tubos foram deixados em banho termostático a 25 °C e após atingir equilíbrio 

termodinâmico, as fases superior e inferior foram coletadas e utilizadas para preparo dos sistemas 

de extração.  

3.2.3 Estudos de extração do arsênio nos SABs  

Soluções estoques de arsênio 2000 mg kg
-1

 foram preparadas a partir de cada uma das 

espécies de arsênio estudadas: NaAsO2 (As(III)), Na2HAsO4 (As(V)) e C2H7AsO2 (As(org)). 

Então, uma pequena alíquota de cada uma destas soluções estoque foi adicionada a uma 

quantidade conhecida da fase superior inicialmente coletada de modo a obter uma concentração 

de arsênio na fase igual a 30 mg kg
-1

. Em seguida, 2,0 g desta nova solução e 2,0 g da fase 

inferior foram adicionados em tubos de centrífuga de 15 mL de modo que a concentração de 

arsênio no sistema foi igual a 15 mg kg
-1

. Estes tubos foram agitados por 30 segundos no vórtex e 
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mais 1 minuto manualmente, centrifugados por 20 min a 2300 rpm (1035 g) em uma centrífuga 

(Kaiki 80-2B) e levados a um banho termostático (Marconi, MA 184, com incerteza de ± 0,1 °C) 

a 25 °C, onde permaneceram por um tempo pré-determinado. Após este tempo, a fase superior foi 

coletada e diluída com água deionizada para posterior quantificação do arsênio. Os sinais 

analíticos foram obtidos em um Espectrômetro de Emissão Óptica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES) (Espectrômetro de Emissão Ótica Varian 725-ES ICP) em um 

comprimento de onda de emissão de 188,98 nm. O sinal analítico do branco (SAB igualmente 

preparado sem adição do metaloide) foi subtraído dos sinais das amostras para obtenção das 

concentrações de arsênio em cada fase superior. As curvas analíticas usadas na quantificação 

foram preparadas utilizando como solvente soluções de cloreto de colina na mesma concentração 

da fase superior após a diluição (3,24 % (m/m)).  

Para avaliar o comportamento de extração das espécies de arsênio nos SABs, determinou-

se a eficiência de extração do arsênio para a fase superior do sistema, % E, a qual foi calculada 

usando a equação 3.1: 

%E =
(nM)sup

(nM)total
 × 100 (3.1) 

 

onde (nM)sup é o número de mols de arsênio presente na fase superior e (nM)total é o número de 

mols total de arsênio inicialmente adicionado ao sistema.  

Os efeitos do pH do meio, do tempo de extração, do comprimento da linha de amarração e 

da adição de agente extrator sobre as eficiências de extração do metaloide foram avaliados para 

uma ou mais das diferentes espécies de arsênio estudadas. A influência do tempo de extração 

sobre a eficiência de extração de arsênio (utilizando a espécie NaAsO2) foi avaliada alterando-se 

o tempo em que o sistema contendo o metaloide foi mantido no banho, sendo avaliados os 

tempos de 0,5, 1, 3, 7, 15, 24 e 48 horas. A fim de investigar o efeito do pH, o SAB utilizado na 

extração do arsênio foi preparado utilizando-se água com pH previamente ajustado com HCl ou 

NaOH (pHmetro HI 2221, Hanna), sendo os valores de pH da água ajustados para 1, 3, 5, 10 e 

12. O efeito do CLA foi avaliado em sistemas formados pelo surfactante TX-100, sendo 

utilizados os sistemas 1, 2 e 3 apresentados na Tabela 3.2.  
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Avaliou-se ainda, o efeito da adição do agente extrator APDC sobre a porcentagem de 

extração das três espécies de arsênio, em diferentes valores de pH (1, 5 e 10), nos sistemas 

formados por TX-100 e cloreto de colina, com CLA igual a 94,58 %(m/m), sendo a razão molar 

APDC:arsênio igual a 230. Em seguida, o efeito da concentração de APDC sobre a porcentagem 

de extração das três espécies foi investigada utilizando as razões molares APDC:arsênio iguais a 

25, 50, 100, 160, 230 e 300, para SABs formados por TX-100 e cloreto de colina, em pH 1 e 

CLA de 94 %(m/m). Por fim, a influência do tipo de surfactante foi avaliada substituindo-se o 

surfactante TX-100 pelo surfactante TX-165, sendo usado o SAB cujas concentrações de 

surfactante e eletrólito nas fases são aquelas do sistema 4 (Tabela 3.2), em pH igual a 1. O APDC 

foi solubilizado nas fases inferiores dos SABs. Todas as análises foram realizadas em duplicata. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.3.1 Estudos de extração na ausência de agente extrator 

3.3.1.1 Efeito do tempo de extração  

Para analisar a viabilidade de aplicação de uma técnica em processos de grande escala, o 

tempo é um importante parâmetro a ser estudado. A Figura 3.1 apresenta o efeito do tempo sobre 

os valores de %E da espécie NaAsO2 no SAB formado por Triton X-100 e cloreto de colina. 
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Figura 3.1. Efeito do tempo na porcentagem de extração de NaAsO2 em SAB formado por TX-100 + cloreto de 

colina + água no CLA de 36,37 %(m/m), a 25°C e em pH 5,0. 

Não foram observadas variações relevantes na extração de As(III) para os tempos 

testados. Este resultado indica que o processo de extração ocorre rapidamente e pode ser 

interrompido antes de o sistema alcançar o equilíbrio termodinâmico. Com base neste resultado, 

optou-se por utilizar o tempo de extração de 1 hora para extração de todas as espécies de arsênio 

nos experimentos a seguir. 

3.3.1.2 Efeito do pH sobre a extração das diferentes espécies de arsênio 

Dependendo do pH do meio, as espécies de arsênio investigadas neste trabalho podem 

encontrar-se neutras ou carregadas. Consequentemente, a interação entre estas espécies e os 

componentes das fases do SAB irá depender diretamente daquele parâmetro, favorecendo ou não 

a extração.
17,18

 Para avaliar o efeito do pH do meio na extração das três espécies de arsênio, 

utilizou-se o SAB formado por TX-100 + cloreto de colina + água. A Figura 3.2 apresenta as 

porcentagens de extração das diferentes formas de arsênio investigadas como uma função do pH.  
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Figura 3.2. Efeito do pH na porcentagem de extração das espécies de arsênio: () As(V) () As(org) e () As(III), 

em SAB formado por TX-100 + cloreto de colina + água no CLA de 36,37 % (m/m), à 25°C. O valor de pH 

representado no eixo das abscissas corresponde ao valor do pH da água utilizada para preparar o SAB. 

Para todos os valores de pH avaliados, todas as espécies de arsênio particionaram-se 

preferencialmente para a fase superior, rica em cloreto de colina, como pode ser verificado pelos 

elevados valores de %E, variando de 64,7% a 70,9 % para As(III), de 62% até 80,3% para o 

As(V) e de 64,1% até 77,6% para o As(org). Essa preferência dos íons pela fase rica em 

eletrólitos concorda com a maioria dos trabalhos que avaliam a partição de íons em SABs 

formados por polímero e eletrólito.
18,19 

A seguir estão descritas as formas moleculares das espécies de arsênio estudadas em função 

do pKa, sendo apresentados os equilíbrios de protonação/desprotonação do As(III) (Equação 3.2), 

As(V) (Equação 3.3) e As(org) (Equação 3.4), respectivamente.  
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Para a espécie As(III), não houve variações relevantes das eficiências de extração em 

função do pH. Essa espécie não parece interagir diretamente com a fase rica em eletrólito, se 

comparado com as demais espécies de arsênio. Por outro lado, para as espécies As(V) e As(org), 

verificou-se um aumento nos valores de %E com o aumento do pH. Como pode ser visto, pelos 

equilíbrios de protonação e desprotonação de arsênio, no pH 1, a espécie de As(V) não possui 

carga, o que parece resultar em uma menor interação com os eletrólitos presentes na fase 

superior. Acima de pH 2,3, essa espécie perde um hidrogênio e adquire carga negativa, o que 

parece melhorar a afinidade dessa espécie para com a fase superior. Acima de pH 6,9, o As(V) 

perde outro hidrogênio, passando a adquirir 2 cargas negativas. Já a espécie As(org) apresenta 

carga positiva em pH 1 e, com o aumento do pH acima de 1,6, essa espécie passa a possuir carga 

neutra. Ao se tornar neutra, esta espécie parece apresentar uma maior interação com a fase rica 

em eletrólitos, aumentando, portanto, sua eficiência de extração. Ao se elevar o pH acima de 6,2, 

o As(org) passa a possuir carga negativa, o que não parece alterar suficientemente as interações 

entre essas moléculas e as moléculas de eletrólitos presentes na fase superior. 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

+ 

+ + + 

  + + 
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A fim de prosseguir com os estudos de extração, visando à obtenção de maiores valores 

de %E, definiu-se o pH 5,0, em torno do qual foram obtidos boas porcentagens de extração para a 

maioria das espécies de arsênio. Ao mesmo tempo, este pH encontra-se próximo à neutralidade, o 

que permite trabalhar em condições mais brandas. 

3.3.1.3 Efeito do CLA  

É reconhecido que a distribuição de um soluto entre as fases de um SAB é dependente do 

CLA, pois a mudança deste parâmetro altera as propriedades termodinâmicas intensivas das fases 

do sistema,
20

 permitindo obter melhores condições para extração de um soluto. A Figura 3.3 

apresenta o efeito do CLA sobre os valores de %E das três espécies de arsênio avaliadas em SAB 

formado por TX-100 + cloreto de colina + água. 
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Figura 3.3. Efeito da variação do comprimento da linha de amarração na porcentagem de extração dos arsênios:            

() As(V) () As(org) e () As(III), à 25°C, em SAB formado por TX-100 + cloreto de colina + água em pH 5. 

É possível perceber que para o As(III) não houve uma variação relevante das 

porcentagens de extração com o aumento do CLA, sendo que os valores permaneceram em torno 

de 70%. Entretanto, para as espécies As(V) e As(org), notou-se um aumento das porcentagens de 

extração com o aumento do CLA, atingindo cerca de 90% para o maior valor de CLA avaliado. 

Com o aumento do CLA, a segregação entre os componentes formadores do SAB aumenta, 



  

82 

 

fazendo com que a fase inferior do sistema se torne cada vez mais hidrofóbica (aumento da 

concentração de surfactante e diminuição das quantidades de água e eletrólito) e, 

consequentemente, com maior potencial para extrair espécies neutras. Ao mesmo tempo, a fase 

superior torna-se mais rica em eletrólito, favorecendo a transferência da espécie carregada (As 

(V)) para esta fase. Curiosamente, o As(org) em pH 5, se encontra como uma molécula neutra, 

mas parece ter tanta afinidade pela fase superior, quanto a espécie As(V). Já a espécies As(III), 

que neste pH estudado também se encontra sem carga,  parece não sofrer influência do aumento 

do CLA.  

Estes resultados demonstram o potencial dos SABs formados por TX-100 e cloreto de 

colina para extração das espécies de arsênio avaliadas, especialmente As(V) e As(org). 

Entretanto, devido às diferentes toxicidades destas espécies, também é estratégico obter 

condições em que estas espécies migrem para fases distintas, permitindo sua separação. Para 

tanto, realizou-se estudo na presença do agente extrator APDC, reconhecido por formar um 

complexo estável com As(III).
21,22

 Para estes estudos optou-se por utilizar o maior valor de CLA, 

no qual as espécies As(V) e As(org) encontram-se quase que em sua totalidade na fase superior. 

3.3.2 Estudos de extração na presença de agente extrator 

3.3.2.1 Efeito do pH  

A formação de complexos é influenciada pela carga das espécies envolvidas e uma vez 

que a carga das espécies pode depender do pH do meio, é fundamental avaliar o efeito deste 

parâmetro sobre a extração das espécies de arsênio na presença de um complexante. A razão 

molar utilizada neste experimento foi adotada com base no estudo realizado por Assis
13

, onde 

foram empregadas elevadas razões molares de APDC:arsênio (960:1) para complexação com 

As(III). Optou-se, então, por reduzir essa razão molar em cerca de 4 vezes  para verificar a 

possibilidade de complexação do agente extrator com a espécie trivalente de arsênio. A Figura 

3.4 apresenta o efeito do pH sobre a extração das espécies de arsênio na presença do complexante 

APDC em sistemas formados por TX-100 + cloreto de colina + água, em diferentes valores de 

pH. 
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Figura 3.4. Efeito do pH na porcentagem de extração das espécies de arsênio na presença de APDC: () As(V) () 

As(org) e () As(III), em SAB formado por TX-100 + cloreto de colina + água. CLA = 94,58 % (m/m) e razão 

molar APDC:arsênio de 230. 

Para todos os valores de pH avaliados, na presença do APDC, as espécies As(V) e 

As(org) mantiveram o mesmo comportamento de partição daquele observado na ausência do 

complexante (Figura 3.3), concentrando-se majoritariamente na fase superior do SAB. Por outro 

lado, a espécie As(III) foi transferida preferencialmente para a fase inferior do sistema (valores de 

%E menores que 24,7%), ao contrário do que foi verificado na ausência do complexante. Este 

resultado indicou que o APDC complexou seletivamente com o As(III),
23

 levando à formação de 

um complexo hidrofóbico que foi solubilizado no núcleo hidrofóbico das micelas de Triton 

presente em grande quantidade na fase inferior.
24

  

Interessantemente, em pH 1,0 o As(III) é completamente transferido para a fase inferior 

do SAB, nas condições avaliadas, indicando um potencial deste sistema para promover a 

especiação entre esta espécie de arsênio e as demais estudadas. Neste valor de pH, o As(III) 

encontra-se na forma neutra (Equação 3.2), consequentemente favorecendo a formação do 

complexo com o ânion do APDC. Em virtude deste resultado, avaliou-se o efeito da razão molar 

APDC:arsênio sobre as porcentagens de extração das espécies de arsênio em pH 1,0. A Figura 

3.5 apresenta as porcentagens de extração para as três espécies de arsênio estudadas em SAB 
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formado por TX-100 e cloreto de colina, no CLA de 94,58 % (m/m) e pH 1,0, para diferentes 

razões molares APDC:arsênio. 
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Figura 3.5. Porcentagens de extração das espécies de arsênio: () As(V) () As(org) e () As(III), em SAB 

formado por TX-100 + cloreto de colina + água no CLA de 94,58 % (m/m) e em pH 1, para diferentes razões 

molares APDC:arsênio. 

Como esperado, para toda faixa de razão molar avaliada, as espécies As(V) e As(org) 

mantiveram-se majoritariamente na fase superior do SAB. Entretanto, a variação da concentração 

de APDC no sistema influenciou a extração de As(III), sendo que para razão molar de 25 não foi 

verificado a transferência desta espécie de arsênio para a fase inferior, rica em Triton X-100. Para 

uma razão molar de 50, o complexante já se mostrou eficiente para transferir completamente o 

As(III) para esta fase, o que é um resultado interessante do ponto de vista de aplicação, pois reduz 

o consumo de agente extrator.  

Os resultados obtidos neste trabalho assemelharam-se com aqueles obtidos por de Assis,
13

 

que demonstrou o potencial do uso de SABs formado por copolímero + eletrólito + água para 

especiação de As(III) e As(V). No entanto, no presente trabalho, foram necessárias quantidades 

bem menores de APDC (19 vezes menor) para promover a extração quantitativa de As(III) para 

fase pobre em eletrólito, demonstrando uma vantagem do uso dos sistemas formados por TX-100 
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e cloreto de colina. Outro resultado relevante deste trabalho, é o potencial de utilização destes 

sistemas para a separação da espécie As(org) da espécie mais tóxica (As(III)). 

3.3.2.2 Efeito do tipo de surfactante  

A mudança das propriedades do surfactante formador do SAB possibilita o conhecimento 

do comportamento de extração do arsênio em um ambiente com características hidrofóbicas 

distintas. Assim, avaliou-se o efeito da substituição do surfactante Triton X-100 pelo Triton X-

165 sobre as porcentagens de extração das espécies de arsênio na presença de APDC. A Figura 

3.6 apresenta as porcentagens de extração para as três espécies de arsênio estudadas em SAB 

formado por TX-165 e cloreto de colina, no CLA de 91,11 % (m/m) e pH 1,0, para diferentes 

razões molares APDC:arsênio. 
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Figura 3.6. Porcentagens de extração das espécies de arsênio: () As(V) () As(org) e () As(III), em SAB 

formado por TX-165 + cloreto de colina + água no CLA de 91,11 % (m/m) e em pH 1, para diferentes razões 

molares APDC:arsênio. 

O comportamento de partição das três espécies de arsênio foi similar àquele observado no 

sistema formado por TX-100, indicando que a mudança da hidrofobicidade do surfactante não 

afetou diretamente a natureza das interações entre os componentes do SAB e as espécies de 

arsênio. Entretanto, pode-se perceber que no sistema formado por TX-165, a quantidade de 
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APDC necessária para transferir quantitativamente o As(III) para a fase inferior diminuiu quando 

comparado ao sistema formado por TX-100 (Figura 3.5), sendo que com uma razão molar 

APDC:arsênio de 25 já ocorreu a completa transferência do As(III) para a fase rica em 

surfactante. 

3.4 CONCLUSÃO 

Os dados de equilíbrio líquido-líquido foram obtidos para sistemas aquosos bifásicos 

formados por cloreto de colina e surfactantes não iônicos da família Triton X (TX-100, TX-165 e 

TX-305). As posições das curvas binodais nos diagramas de fase foram fortemente dependentes 

da temperatura e do Equilíbrio Hidrofílico-Lipofílico do surfactante. A aplicação das correlações 

de Othmer-Tobias e Bancroft mostrou que a confiabilidade dos dados de equilíbrio experimental 

foi satisfatória.  

Demonstrou-se o potencial de SABs formados por Triton X-100 e cloreto de colina para a 

extração de diferentes espécies de arsênio (As(III), As(V) e As(org)). Todas as espécies estudadas 

foram transferidas preferencialmente para a fase superior dos SABs com valores de %E de até 

80,3% para o As(V). Os valores de porcentagem de extração foram afetados pelo pH e CLA do 

sistema, não apresentando grande dependência do tempo de extração. Além disso, mostrou-se que 

os SABs estudados podem ser utilizados na especiação entre a espécie As(III) e as demais 

espécies de arsênio (As(V) e As(org)) mediante o uso do complexante APDC, o qual complexa 

seletivamente com As(III), promovendo sua partição para a fase rica em surfactante. Os sistemas 

estudados mostraram-se vantajosos em relação a outros SABs já utilizados com o mesmo 

propósito no que diz respeito à quantidade de APDC necessária para promover a especiação de 

arsênio, sendo que para os SABs formados por TX 100 foram necessários até 19 vezes menos 

APDC e para SABs formados por TX-165, até 38 vezes menos APDC para promover a 

transferência quantitativa de As(III) para a fase pobre em eletrólito. 
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