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palavras-chave Equilíbrio líquido-líquido, líquidos-iónicos, polímeros biodegradáveis, ácido-
poliláctico, álcoois fluorados, 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol.

resumo A degradação das condições de vida do planeta aumentou a um ritmo 
assustador no último século. O efeito de estufa, aumento do buraco da 
camada de ozono, redução da qualidade da água dos cursos naturais e o
aumento da produção/acumulação de resíduos sólidos são alguns dos 
principais problemas ambientais. Uma vez que a eliminação total de emissões 
nocivas é praticamente impossível, a solução passa por uma gestão ambiental 
eficiente: redução das emissões ou substituição de compostos nocivos por
outros que apresentem um risco ambiental inferior. 
A sustentabilidade ambiental associada à “volatilidade” e globalização dos
mercados, a competitividade e a inovação tecnológica ocasionam alterações
revolucionárias na indústria mundial. É neste contexto que a investigação de
novos materiais/tecnologias benignas para o ambiente se tornaram num factor
cada vez mais valorizado.
O presente trabalho tem como objectivo caracterizar, do ponto de vista 
termodinâmico e termofísico, materiais emergentes como por exemplo líquidos 
iónicos, polímeros biodegradáveis e álcoois fluorados e suas misturas. Os 
compostos estudados neste trabalho possuem um conjunto de propriedades 
peculiares que tornam a sua aplicação atraente, quer do ponto de vista 
ambiental quer do ponto de vista do processo químico e do produto final. No
entanto, a sua aplicação carece ainda de dados experimentais que permitam a 
sua caracterização completa. 
Este trabalho encontra-se dividido em duas partes: a primeira sobre 
solubilidades mútuas de álcoois fluorados (1H,1H,7H-Fluoroheptanol, 1H,1H-
Fluorooctanol, 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol, 1H,1H-Fluoronanol e 1H,1H-
Fluorodecanol) em líquidos iónicos e a segunda devotada ao estudo 
solubilidade de ácido poliláctico (PLA 98:2 e PLA 82:18) em solventes verdes.
Para os sistemas que apresentaram equilíbrio líquido-líquido foram medidos os 
respectivos diagramas de fase T-x, à pressão atmosférica, por turbidimetria. 
Os resultados experimentais foram modelados recorrendo a modelos 
termodinâmicos do estado da arte como a equação de estado PC-SAFT para o 
sistema ácido poliláctico e lactato de etilo, e o COSMO-RS para os sistemas 
de 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol e líquidos iónicos. 



   

keywords Liquid liquid equilibrium, ionic liquids, biodegradable polymers, polylactic acid, 
organofluorine alcohols, 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol.

abstract In the last century, there has been an exponential increase in the quality of life 
in terms of commodities that are accessible to anyone but also an exponential 
decrease in the quality of life in terms pollution with the phenomena such as
green house effect, ozone layer depleting, low water quality, massive solid 
waste production becoming major environmental problems. Since the complete 
elimination of hazardous gases emission is an almost impossible task, the 
development of more efficient environmental management programs are of
special importance.
Environmental sustainability associated to globalization, competitivity and 
technological innovation lead to revolutionary changes in world industry always 
with new goals to pursue. This scenario makes the research of new 
material/technologies which are environmental benign a more and more 
valuable factor in industry. 
The aim of this work is to further characterize new materials, from the 
thermodynamics and thermophysics point of view. The materials studied in this 
work comprise ionic liquids, biodegradable polymers and fluorinated alcohols
as well as their mixtures. All these materials have peculiar properties which
makes their application attractive from the environmental and industrial process 
point of view. However, their application depends on the experimental data 
available which allows a more detailed characterization. 
This work can be divided in two parts: The first one about mutual solubilities of
fluorinated alcohols (1H,1H,7H-Fluoroheptanol, 1H,1H-Fluorooctanol, 
1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol, 1H,1H-Fluoronanol and 1H,1H-Fluorodecanol) in 
ionic liquids and the second one devoted to the solubility of polylactic acid (PLA
98:2 and PLA 82:18) in green solvents. T-x phase diagrams were measured by 
turbidimetry for the systems where liquid-liquid equilibria was found. The 
obtained experimental results were modelled with state of the art 
thermodynamic models: PC-SAFT for the PLA+ ethyl lactate system and 
COSMO-RS for the systems involving 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol and ionic 
liquids.
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“Scientist has a lot of experience with ignorance and doubt and uncertainty, and this experience is of 

very great importance, I think. When a scientist doesn't know the answer to a problem, he is 

ignorant. When he has a hunch as to what the result is, he is uncertain. And when he is pretty darn 

sure of what the result is going to be, he is still in some doubt.

We have found it of paramount importance that in order to progress we must recognise our 

ignorance and leave room for doubt. Scientific knowledge is a body of statements of varying 

degrees of uncertainty – some most unsure, some nearly sure, but none absolutely certain.” 

 “What Do You Care What Other People Think?: Further Adventures 

of a Curious Character”, R.P. Feynman (1988) 
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I. INTRODUÇÃO

A indústria mundial atravessa actualmente um dos maiores desafios das últimas décadas. A “volatilidade” e 
globalização dos mercados, a competitividade e a inovação tecnológica associadas à sustentabilidade ambiental 
ocasionam alterações revolucionárias. É neste paradigma que as boas práticas de gestão ambiental, para assegurar a 
viabilidade a longo prazo dos recursos, se tornaram num factor cada vez mais valorizado na indústria.

Nos últimos anos, a preocupação com questões como efeito de estufa, aumento do buraco da camada de 
ozono, redução da qualidade da água dos cursos naturais, aumento da produção de resíduos sólidos entre outros tem 
aumentado significativamente. Uma vez que a eliminação total de emissões nocivas é utópica, a solução passa por 
uma gestão ambiental eficiente: redução das emissões ou substituição de compostos nocivos por outros que o não 
sejam ou que representem um risco inferior. É neste contexto que a investigação de novos materiais tem assumido 
uma importância notória. 

O trabalho desenvolvido centra-se no estudo de novos materiais sob o ponto de vista da sua aplicação no 
desenvolvimento de novas tecnologias compatíveis com práticas ambientalmente correctas. O estudo efectuado foca-
se na solubilidade de polímeros biodegradáveis em solventes verdes, entre os quais líquidos iónicos (LIs), e na 
solubilidade de álcoois fluorados em LIs. A introdução a estes materiais e ao estudo efectuado é feita nas secções 
seguintes.

1. LÍQUIDOS IÓNICOS

A preocupação na redução/eliminação de resíduos industriais requer a readaptação de muitos dos processos 
químicos. Tal como definido por Roger Sheldon[1], o factor-E (razão em peso entre os subprodutos e o(s) produto(s) 
desejados) ilustra o quanto limpo é um dado processo. Como se pode observar na Tabela 1 a indústria petroquímica 
apesar de ser o sector com maior produção por ano é o sector com menor factor-E, o contrário acontece com o sector 
farmacêutico. De acordo com o definido no Protocolo de Montreal, uma das medidas a tomar passa pela redução do 
uso de compostos orgânicos voláteis (COVs), os quais são usados como solventes na maioria dos processos químicos 
actuais atingindo um custo global de aproximadamente 6000 M€/ano [2]. Existem quatro alternativas possíveis 
relativamente á substituição deste tipo de  solventes: 

1. síntese sem recorrer ao uso de solventes; 
2. uso de água como solvente; 
3. uso de fluidos supercríticos como solventes; 
4. uso de LIs como solventes; 

Tabela 1 – Factor-E de vários sectores industriais [2]

Indústria Produção (ton/ano) factor-E 

Petroquímica 106 – 108 0.1 
Síntese e Química Orgânica 104 – 106 1 – 5 
Química Fina 102 – 104 5 – 50 
Farmacêutica 101 – 103 25 – 100 
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O trabalho realizado centra-se na alternativa relativa ao uso de LIs. Durante os últimos dez anos o potencial 
dos LIs tem sido fortemente reconhecido, o que pode ser avaliado através do aumento exponencial do número de 
publicações nesta área.  

Designam-se genericamente por LIs os sais cuja temperatura de fusão é relativamente baixa (inferior a 
100ºC) sendo designados de room temperature ionic liquids (RTIL)* aqueles que têm temperatura de fusão inferior à 
temperatura ambiente. Tal como os sais inorgânicos, os LIs são constituídos por um anião e um catião. O catião é 
orgânico, volumoso e normalmente tem baixo grau de simetria, o anião pode ser orgânico ou inorgânico. Estes factores 
provocam uma baixa energia de rede, daí o reduzido ponto de fusão quando comparado com o de sais inorgânicos. Na 
Figura 1 são apresentadas as estruturas de alguns dos catiões e aniões típicos de LIs. 
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Figura 1 – Alguns catiões e aniões comuns em líquidos iónicos: (1) 1-metil-3-butilimidazólio; (2) 1-decil-3-metilpiridínio; (3) 1-butil-1-metilpirrolidínio; 
(4) trihexil(tetradecil)fosfónio; (5) tetraetilamónio; (6) bis[(trifluorometil)sulfonil]imida; (7) hexafluorofosfato; (8) tetrafluoroborato; (9) lactato; (10) 

brometo; (11) etilsulfato. 

De uma maneira geral, os LIs possuem propriedades únicas. Por exemplo, o facto de terem uma pressão de 
vapor desprezável à temperatura ambiente torna-os não inflamáveis (abaixo da temperatura de decomposição) e 
permite o seu uso em sistemas que operem em vácuo sem que se corra o risco de evaporação/inflamação. Além disso, 
a sua aplicação como solvente contribui fortemente para a redução das emissões de COVs, sendo, no entanto, 
necessário considerar que a síntese de LIs implica em si o uso de COVs. 

Os LIs são muitas vezes referidos como designer solvents dado que as suas propriedades físico-químicas 
podem ser ajustadas por modificação da sua estrutura, por exemplo, por alteração do anião ou do catião. Factores 
estruturais como a simetria, a presença de grupos funcionais, as características das cadeias alquílicas, volume, 
deslocalização de carga, presença de cadeias fluoradas podem ser alterados de modo a melhorar propriedades 
desejadas [3]. Nos últimos anos o número de iões disponíveis tem aumentado bastante, estimando-se que sejam 
possíveis aproximadamente 1018 pares de combinações catião-anião [2].

A aplicação de LIs em síntese orgânica é já extensa. Exemplos de algumas dessas reacções são: a 
dimerização de alcenos (processo de Dimersol/Difasol)[4, 5], polimerização de etileno (Ziegler-Natta)[6], hidrodimerização 
de dienos[7], reacções de cicloadição de Diels-Alder como substituto da água (caso dos LIs [EtNH3NO3], [C2mimBF4],
[C2mimClO4], [C2mimCF3SO3], [C2mimNO3], [C2mimPF6])[8-11], hidrogenação[12], hidroformilação[13, 14] e reacções de 
Friedel-Krafts [2].

* Ao longo do trabalho será feita a designação de líquidos iónicos (LIs) para ambos os casos apresentados: líquidos iónicos com temperatura de 
fusão acima da temperatura ambiente e room temperature ionic liquids.
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O uso de LIs em síntese orgânica/catalítica permite que a reacção ocorra a temperaturas mais reduzidas e à 
pressão atmosférica, podendo o LI funcionar quer como catalisador quer como carrier/estabilizador do catalisador, e ser 
facilmente reciclado/reactivado. O uso de LIs como meio reaccional conduz em vários casos a conversões mais 
elevadas e ao aparecimento de uma segunda fase, facilmente separável, formada pelos produtos de reacção/reagentes 
não consumidos. Além disso, devido à sua estabilidade térmica, os LIs podem ser usados em reacções a temperaturas 
elevadas sem que ocorra degradação termoquímica ou evaporação. 

Os LIs devido às suas capacidades como solventes e à facilidade em formar sistemas bifásicos têm 
igualmente encontrado nos processos de extracção líquido-líquido uma potencial aplicação [15, 16]. Devido à larga gama 
de combinações catião-anião possíveis, estes conseguem dissolver simultaneamente uma vasta gama de compostos 
orgânicos e inorgânicos, polares e apolares mantendo-se no estado líquido numa vasta gama de temperaturas 
(incluindo a temperatura ambiente). De realçar que alguns LIs são imiscíveis com vários compostos orgânicos 
permitindo a obtenção de uma fase não aquosa polar. De acordo com Rebelo et al.[17], este comportamento 
característico deve-se ao facto dos LIs, apesar de serem fisicamente homogéneos, apresentarem uma natureza dupla, 
ou seja, apresentam duas fases contínuas, uma polar e outra apolar, tal como se pode ver na Figura 2. Num LI do tipo 
[Cnmim][Tf2N], as cadeias alquílicas do catião formam uma fase apolar ao passo que as fracções energeticamente 
carregadas formam uma fase polar. É intuitivo que uma molécula de hexano interage preferencialmente com a zona 
apolar, ao passo que uma molécula dipolar ou associativa interage preferencialmente com a zona carregada. 

Figura 2 – Representação esquemática das zonas apolares (zonas claras) e zones polares (zonas escuras) do [C8mim][NTf2]. a) Interacção 
preferencial com uma molécula apolar (hexano) e b) com uma molécula dipolar e/ou associativa (água) 

As características apresentadas conferem aos LIs uma maior flexibilidade de operação, melhores condições 
de segurança e possibilitam a redução do impacto ambiental. Contudo, os LIs apresentam também algumas 
características desfavoráveis que por vezes inviabilizam a sua aplicação. Por exemplo, devido à sua baixa pressão de 
vapor e às boas propriedades como solvente, é por vezes difícil de obter LIs num estado de pureza elevado, podendo a 
presença de impurezas afectar as propriedades físico-químicas, como solubilidade e a tensão superficial, essenciais à 
sua aplicação. É comum a existência de vestígios de materiais envolvidos na sua síntese (p.e: solventes orgânicos), 
bem como de materiais aos quais são expostos (p.ex: gases atmosféricos e água). Uma purificação adequada é 
essencial pois estes compostos mesmo presentes em pequenas quantidades, devido ao seu reduzido peso molecular 
(quando comparado com o dos LIs), estão presentes em concentrações quimicamente significativas, podendo alterar 
fortemente as propriedades dos LIs[18]. É o caso da água, que mesmo em quantidades muito pequenas (mesmo em LIs 
hidrofóbicos que quando completamente secos são extremamente higroscópicos) pode hidrolisar alguns aniões 
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fluorados, como [BF4] e [PF6] e formar ácido fluorídrico (HF)[19, 20] o qual apesar de ser um ácido fraco é extremamente 
tóxico e corrosivo. 

Outra das principais desvantagens dos LIs reside na sua elevada viscosidade, impedindo um fácil manuseio e 
limitando os processos de transferência de massa no seu seio. Além disso, o encargo da aplicação de LIs torna-os 
muitas vezes economicamente inviáveis.  
 De realçar que apesar da grande maioria dos líquidos iónicos apresentar as propriedades referidas, nem 
todos as reúnem na sua totalidade[21]. É possível destilar alguns LIs sob vácuo e a temperaturas próximas dos 300ºC 
[22]. A estabilidade térmica e o ponto de fusão dos LIs dependem fortemente da estrutura destes (anião e catião), pelo 
que nem todos os LIs apresentam elevada estabilidade térmica. Scott et al.[23] mostraram que o uso de análise 
termogravimétrica para estimar a estabilidade térmica dos LIs conduz a valores muito superiores aos reais. Alguns 
apresentam decomposição a temperaturas da ordem dos 100ºC, muito embora a taxas reduzidas[24].

Devido à sua pressão de vapor desprezável, os LIs são muitas vezes referidos como solventes verdes. No 
entanto, esta designação não deve ser confundida com a sua toxicidade. Apesar da relativa falta de dados de 
toxicidade de LIs, o que é provado pela falta de informação toxicológica nas fichas de segurança (MSDS) dos LIs 
disponíveis comercialmente, Ranke et al.[25] apontam que esta é bastante inferior à da maioria dos solventes orgânicos 
comuns. Contudo, começam a surgir algumas publicações neste âmbito, as quais referem de um modo geral, os LIs 
com catiões do tipo [Cnmim], [CnMePy] e [MBP] como toleráveis/não-letais e LIs com catiões do tipo amónio como 
extremamente tóxicos. [26-28]. Além da toxicidade, a biodegradabilidade[29] deve igualmente ser tomada em conta. Alguns 
dos LIs mais comuns actualmente, como [C4mim][PF6] e [C4mim][BF4] apresentam uma biodegradação extremamente 
lenta. Scammels et al. [30, 31] estudaram a biodegradabilidade, toxicidade e métodos de reciclagem de LIs tendo 
concluído que estas características dependem de LI para LI. 

2. COMPOSTOS ORGANOFLUORADOS - ÁLCOOIS FLUORADOS 

Os hidrofluorocarbonetos (HFCs) são compostos sintéticos e têm sido desenvolvidos como alternativa para os 
clorofluorocarbonetos (CFCs), sobretudo após o Protocolo de Montreal, em 1987, o qual impõe a diminuição gradual 
das emissões de compostos halogenados nocivos para a camada de ozono. Os HFCs tal como os CFCs são usados 
como refrigerantes, solventes, agentes de limpeza, agentes de extinção de incêndios, entre outras aplicações. O uso de 
HFCs é também favorável numa série de reacções químicas, especialmente oxidações [32, 33] e derivatização superficial 
de polímeros[34-36], bem como em biomedicina (medicação anti-cancerígena, anestésicos, substitutos sintéticos do 
sangue)[37, 38]. De realçar que a grande maioria dos HFCs decompõe-se na parte inferior da atmosfera, e por isso 
apresentam um risco inferior para a camada de ozono. 

Os HFCs são uma classe dos hidrocarbonetos halogenados, na qual átomos de flúor substituem parcialmente 
ou totalmente os átomos de hidrogénio. No primeiro caso, designam-se simplesmente por compostos fluorados (ou 
monofluorados, difluorados, trifluorados, etc.), no último caso, designam-se por compostos perfluorados. A substituição 
de átomos de hidrogénio por átomos de flúor é feita com o objectivo de promover determinadas propriedades do 
composto ou de o dotar com novas propriedades devido à presença de flúor. A fluoração pode alterar substancialmente 
as propriedades físico-químicas do composto, como a hidrofilicidade e a hidrofobicidade, dependo as alterações do 
local e extensão da fluoração.  
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De modo a compreender as alterações físico-químicas devidas à presença do flúor torna-se necessário conhecer 
a sua natureza química. O flúor é um elemento relativamente pequeno (1,47 Å), com 7 electrões no último nível de 
valência sendo simultaneamente o elemento que possui maior electronegatividade (3,98 na escala de Pauling), o que 
resulta na captação de electrões de átomos adjacentes, criando ligações polares. Na ligação C-F, os átomos de flúor e 
carbono têm uma diferença de electronegatividade de 1,5 (escala de Pauling). Assim, o flúor tende a captar um electrão do 
átomo de carbono de modo a completar o seu último nível de valência, criando uma carga parcial negativa no átomo de 
flúor e positiva no átomo de carbono. A energia da ligação C-F (116 Kcal/mol) é superior à da ligação C-H (99 Kcal/mol), o 
que causa uma maior estabilidade física e química nos compostos organofluorados quando comparados com os 
compostos não fluorados análogos. É a combinação da forte interacção entre os átomos de C e F e o tamanho 
relativamente pequeno do F que possibilita esta substituição. Além disso, o facto da ligação C-F ser dificilmente 
polarizável, torna os HFCs compostos com baixa tensão superficial e interfacial. De acordo com a teoria das soluções 
regulares de Scott e Hildebrand, o facto das misturas de HFCs e respectivos alcanos serem imiscíveis, apesar da pequena 
diferença nos parâmetros de solubilidade, deve-se à fraca energia de interacção entre as moléculas na fase líquida [39].
 Especificando o caso dos álcoois fluorados, estes são constituídos por uma cadeia fluorada, o que lhes 
confere hidrofobicidade e os torna imiscíveis com água, contudo ao contrário dos perfluoroalcanos (os quais são 
igualmente imiscíveis com água e muitos solventes orgânicos e LIs) possuem um ou mais grupos OH o que os torna 
polares. Ou seja, esta família de compostos possui uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Devido às características 
apresentadas, os álcoois fluorados, tal como o 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol (1122-C8FOH –Figura 3), possuem 
propriedades notáveis como solventes que os distinguem claramente da sua forma não fluorada. No entanto, estudos 
cinéticos e espectroscópicos têm evidenciado que os efeitos observados não são resultado da forma monomérica do 
álcool fluorado, mas sim de formas agregadas[40].

Figura 3 – Estrutura molecular do 1,1,2,2-Fluorooctanol:  H;  C;  O;  F (Cosmo-RS) 

3. POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS 

Na sociedade moderna o plástico, devido à sua versatilidade, assumiu um papel fundamental quer na rotina 
diária como comodidade quer como material de elevado desempenho, ocupando um espectro de aplicações 
extremamente vasto. Embalagens, têxteis, medicina, construção civil, indústria aeroespacial, electrónica, transportes, 
mobiliário são apenas algumas áreas nas quais a aplicação de plásticos é actualmente imprescindível. Desde os anos 
50 que o plástico cresceu como um sector da indústria tornando-se em 1983 mais usado que o aço (base de 
comparação em peso)[41]. Na Europa Ocidental o consumo de plástico tem aumentado 4% por ano, representando 
aproximadamente entre 20 e 40% dos resíduos municipais. A nível mundial o consumo de plástico aumentou de cerca 
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de 5 Mt/ano na década de 50 para mais de100 Mt/ano actualmente, o que significa um aumento de cerca de 20 vezes 
[42].

A nível económico este sector assume grande importância a nível mundial. A produção de plásticos na 
Europa Ocidental produz mais de 29 biliões de € por ano e combinada com a indústria de polímeros representa a maior 
contribuição para a força económica da Europa, empregando mais de um milhão de pessoas, e gerando salários num 
montante superior a 135 biliões €, representando o segundo sector mais importante da indústria Europeia[43]. Nos 
Estados Unidos da América, a indústria do plástico é o quarto maior sector industrial, criando 1,5 milhões de postos de 
trabalho[41].

Figura 4 – Consumo mundial de plástico por sector na Europa Ocidental em 2004 (B&C-bulding and construction – construção civil; E&E-electric and 

electronic – electricidade e electrónica) [42].

Contudo, apesar da versatilidade dos plásticos, é reconhecido que a aplicação de materiais de longa duração 
em aplicações de curto prazo não é justificável e implica problemas graves de gestão ambiental. É o caso do sector das 
embalagens, que como se pode verificar na Figura 4 foi responsável por 37% do consumo de plástico na Europa 
Ocidental durante o ano de 2004. O ritmo de consumo deste tipo de materiais associado à falta de capacidade para os 
tratar/eliminar e à sua longa duração levou à necessidade de desenvolver novos materiais provenientes de fontes 
renováveis, tal como polímeros biodegradáveis. 

Um polímero biodegradável consiste num material que quando sujeito a condições ambientais específicas 
sofre alterações consideráveis na sua estrutura química. Numa primeira fase o polímero sofre degradação em 
fragmentos de menor peso molecular, como oligómeros ou monómeros – biodegradação ou biodegradação primária. 
Os fragmentos produzidos são posteriormente reduzidos a água e dióxido de carbono (em condições aeróbias) ou a 
metano e biomassa (em condições anaeróbias) -  biodegradação total. Os materiais que sofrem biodegradação total 
designam-se de biodegradáveis.  

A biodegradabilidade depende da estrutura química do material, mas não dos recursos usados para a sua 
produção. Portanto, nenhuma distinção deve ser feita com base nos recursos usados para a produção do polímero[43].

Uma desvantagem dos polímeros biodegradáveis reside no facto do carbono envolvido na sua estrutura ser 
libertado para a atmosfera na forma de dióxido de carbono (gás causador de efeito de estufa). Contudo, no caso de serem 
sintetizados a partir de recursos naturais, a alteração no balanço global de dióxido de carbono é nula. Deve, no entanto, 
ser dada especial atenção à libertação de metano o qual é bastante nocivo para a camada do ozono. 
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3.1. Ácido Poli-Láctico (PLA) 

A utilização de materiais como polietileno, polipropileno e poliestireno implicam um problema ambiental 
devido ao seu carácter biologicamente inerte, o que significa que são lentamente degradados no meio ambiente e que 
por isso são lentamente bioacumulados. Neste contexto, os desenvolvimentos recentes em materiais biodegradáveis 
têm surgido como uma alternativa para os plásticos não degradáveis, sendo o PLA um dos materiais mais versáteis 
neste campo. 

Apesar de ser uma área particularmente promissora, apenas recentemente foi desenvolvida a tecnologia para 
produção industrial de PLA, permitindo assim a sua obtenção a preços mais reduzidos, factor essencial na substituição 
de outros plásticos. A primeira unidade industrial produtora de PLA pertence à Cargill Dow LLC (com capacidade de 
produção de cerca de 1,36 x 108 kg/ano de PLA através de polimerização por abertura do anel de lactídeo) a qual 
iniciou actividade em 2001 em Blair, Nebraska. Outros grupos envolvidos na produção de PLA são a Toyota (Japão), 
Hycail (Holanda), Galactic (Bélgica) e algumas companhias chinesas. Actualmente o PLA é já aplicado em embalagens 
de alimentos, copos e película plástica. Depois de usado o PLA é completamente compostável. 
 Quimicamente o PLA é um poliéster alifático, biodegradável e termorreversível, derivado do ácido láctico 
(ácido 2-hidróxi-propiónico). Apresenta uma boa transparência, brilho, resistência mecânica, retenção de calor, de 
cheiro e sabor. O PLA pode ser particularmente atractivo como alternativa sustentável para plásticos de derivados 
petroquímicos, uma vez que o seu monómero, o ácido láctico, pode ser produzido por fermentação de produtos 
agrícolas como milho, açúcar ou trigo. O ácido láctico apresenta uma estrutura quiral podendo existir na forma de dois 
enantiómeros, ácido L-láctico (Figura 5.1) e ácido D-láctico (Figura 5.2).

A reacção de polimerização do ácido láctico pode seguir diferentes mecanismos: polimerização directa 
(policondensação) ou polimerização por abertura de anel (ring open polimerization - ROP). A polimerização directa 
(policondensação) é o método menos usado e consiste numa reacção de equilíbrio em solução, pelo que a remoção 
total de água é difícil e portanto pode limitar a obtenção de polímero de elevado peso molecular devido à hidrólise das 
ligações éster, dando origem a PLA de peso molecular médio inferior a 1,6 x 104 g/mol [44].

A polimerização por abertura de anel, representada na Figura 6, é o método mais usado para obtenção de 
PLA. Este tipo de polimerização envolve o dímero cíclico do ácido láctico, o lactídeo, e não produz água evitando assim 
a quebra das ligações éster, permitindo a obtenção de polímero de maior peso molecular, normalmente entre 2 x 104 a 
6,8 x 105 g/mol [44]. O ácido láctico sofre oligomerização seguida de despolimerização na forma de um dímero cíclico 
desidratado (diéster), o lactídeo, o qual por abertura do anel polimeriza formando o PLA. A despolimerização ocorre 
normalmente por aumento da temperatura de policondensação e por diminuição da pressão, sendo o lactídeo formado 
separado da mistura reaccional por destilação. Existem três tipos de estereoisómeros dependendo dos enantiómeros 
de ácido láctico que dimerizam: 

- D-lactídeo (Figura 5.3) – formado por duas moléculas de ácido D-láctico; 
- L-lactídeo (Figura 5.4) – formado por duas moléculas de ácido L-láctico; 
- meso-lactídeo (Figura 5.5) – formado por uma molécula de ácido D-láctico e outra de L-láctico (a obtenção 
deste estereoisómero em níveis de elevada pureza é bastante difícil); 
As condições de reacção (concentração de catalisador, tempo de reacção e temperatura) têm uma forte 

influência sobre o rendimento da reacção, peso molecular e rotação óptica do polímero. A conversão do monómero e o 
peso molecular médio máximos são obtidos para uma concentração de catalisador (octanoato de estanho(III)) de 
0,05%. Além disso, a conversão de monómero aumenta linearmente com o tempo até um máximo de 80%, sendo que 
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para conversões superiores a despolimerização térmica do PLA produzido aumenta significativamente sobretudo para 
tempos de reacção longos e para temperaturas de reacção elevadas. 

A vantagem da polimerização por abertura de anel é que a cinética química da reacção pode ser eficazmente 
controlada, permitindo variar as propriedades do polímero de um modo eficaz. 

Devido à natureza quiral do ácido láctico, o PLA (Figura 5.6) pode ser obtido em diferentes formas: 
- Ácido Poli-L-láctico (PLLA) – forma cristalina do PLA resultante da polimerização essencialmente de L-
lactídeo (percentagem de ácido L-láctico superior a 93%); 
- Ácido  Poli-DL-láctico (PDLLA) – forma amorfa do PLA resultante da polimerização da mistura racémica de 
L-lactídeo e D-lactídeo (percentagem de ácido L-láctico entre 50 e 93%). 

 As propriedades físicas do PLA são apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Propriedades do PLA 

Propriedades físicas PLA 

Massa Molecular média (Da) (2,3) 105 – 305

Temperatura transição vítrea (K)(1,2) 328 – 343 
Temperatura de fusão (K)(1,2) 403 – 488 
Cristalinidade(2) 10 – 40 % 
Tensão superficial (dyn/cm) 44,6 
Parâmetro de solubilidade (J0,5/cm1,5) (3) 19 – 20,5 
Entalpia de fusão (J/g)(2) 8,1 – 93,1 
Massa volúmica a 308 K (g/cm3)(1) 1,25

1) Cargill Dow LLC, Published June 2000[46]

2) Mobley, D. P. (1994), Plastics from Microbes[47]

3) Tsuji, H., Sumida, K. (2001), J. of Applied Polymer Science, 79: 1582-1589[48]

De acordo com o estudo efectuado por James Lunt [45] o PLA sofre biodegradação primária por hidrólise das 
ligações éster originando produtos de menor peso molecular (oligómeros e monómeros). Esta reacção é 
essencialmente dependente da temperatura e da humidade do meio. Tal como se pode ver na Figura 7 e na Tabela 3, 
verifica-se que em ambientes idênticos ao de compostagem, ou seja elevada humidade e temperatura (55-70ºC), o PLA 
se degrada rapidamente. Contudo, em condições mais moderadas, temperaturas inferiores e menor humidade, o PLA 
apresenta uma estabilidade bastante aceitável. 

Figura 7  - Biodegradação do PLA em condições de compostagem a 60ºC[45]

Tabela 3 – Tempo de degradação do PLA em água[45].

Temperatura (ºC) Início da biodegradação primária Início da biodegradação total 

4 64 meses 123 meses 
13 25 meses 48 meses 
25 6 meses 11,4 meses 
30 4,4 meses 8,5 meses 
50 1,5 meses 2,9 meses 
60 8,5 dias 16 dias 
70 1,8 dias 3,5 dias 
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3.2. PLA – End-Capped Polymerization com Álcoois Fluorados. 

Uma nova classe de materiais baseada na combinação de poliésteres biodegradáveis por hidrólise e 
compostos organofluorados tem sido desenvolvida[35, 49]. Uma vez modificados, estes materiais têm propriedades de 
superfície que permitem superar algumas das suas limitações. A química da superfície de polímeros biodegradáveis 
tem um papel importante na definição da natureza e extensão dos processos de hidrólise, adesão, hidrofobicidade, 
reactividade e de biocompatibilidade com a região interfacial. Neste campo, os compostos fluorados, dadas as suas 
características únicas, são particularmente interessantes para modificações superficiais. 

As técnicas comuns de derivatização superficial incluem a combinação com outros compostos (blending),
copolimerização (com compostos de energia superficial reduzida, tal como silicone ou polímeros fluorados [36]) e 
reacções químicas superficiais. 

Compostos de baixa energia superficial livre, como compostos organofluorados, tendem a localizar-se 
preferencialmente à superfície de modo a minimizar a energia livre interfacial. De acordo com Hunt et al.[36] a região 
superficial de polímeros com grupos terminais fluorados de pequeno comprimento é segregada pelos segmentos 
fluorados, conferindo-lhe algumas propriedades destes. Apesar das propriedades e da estrutura de polímeros fluorados 
ter sido já estudada, existem poucos estudos sobre a derivatização por substituição dos grupos terminais por cadeias 
organofluoradas. Lee W.K. et al.[35] investigaram a derivatização superficial de poliésteres com grupos terminais 
fluorocarbonados de diferentes tamanhos sintetisando PLLA e PDLLA com grupos terminais fluorocarbonados. Os 
resultados obtidos são apresentados na Tabela 4 e na Figura 8. 

Tabela 4 – Formas poliméricas de PLA com grupos organofluorados terminais obtidos por LEE W.K. et al. [35]  (polimerização efectuada a partir de 
lactídeo, 1H,1H-Fluorooctanol (F7C1-OH), 1H,1H,2H,2H-Fluorododecanol (F10C2-OH), heptafluorobutil cloreto (F3-Cl) e pentadecafluorooctanoil 

cloreto (F7-Cl)).

Figura 8 – Degradação térmica de PLA, de F7C1-l-PLA e de F10C2-l-PLA medida por análise termogravimétrica (TGA) (polímeros fluorados obtidos a 
partir do lactídeo e 1H,1H-Fluorooctanol (F7C1-OH) e 1H,1H,2H,2H-Fluorododecanol(F10C2-OH)) [35].
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Devido à elevada estabilidade térmica dos compostos organofluorados, a forma fluorada do PLA apresenta 
também uma estabilidade térmica melhorada quando comparada com a do PLA. A degradação térmica do PLLA inicia-
se a cerca de 480 K (210ºC)[35] ao passo que a esta temperatura nenhuma das formas fluoradas de PLA exibe perda de 
massa. Além disso, observa-se que para cadeias fluoradas maiores, a estabilidade térmica aumenta. 

À semelhança do que acontece noutros sistemas idênticos com pequenas quantidades de um material 
específico, verifica-se uma maior concentração de grupos fluorados terminais na parte superficial do polímero 
comparativamente com o seio deste. Este facto deve-se à segregação superficial, a qual minimiza a energia de 
superfície por deslocação dos grupos terminais para a região interfacial do polímero. Além disso, quanto mais longo for 
o composto organofluorado maior a sua concentração superficial, ou seja, a extensão da segregação superficial 
depende do tamanho da cadeia fluorada.  

Tirando partido das propriedades dos compostos organofluorados, como segregação superficial e resistência 
à água, os poliésteres fluorados tornam-se mais resistentes à hidrólise, o que permite retardar a sua degradação. Numa 
fase inicial da hidrólise, é normal registar-se uma diminuição da concentração de cadeias fluoradas, sobretudo devido à 
erosão superficial. Este resultado é explicado pelo facto dos grupos organofluorados à superfície serem removidos 
devido à hidrólise dos grupos éster adjacentes. A forma fluorada do PLA apresenta portanto uma velocidade de 
degradação inicial retardada dominada pela química dos grupos organofluorados, segregação superficial e 
hidrofobicidade.  
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13º Princípio da Química Verde: 

“If you have done what you have always done, 

then you will get what you have always got!” 

Ken Seddon 

Queen’s University Ionic Liquids Laboratories 
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II. EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO EM SISTEMAS BINÁRIOS DE 
ÁLCOOIS FLUORADOS E LÍQUIDOS IÓNICOS 

Embora existam vários estudos de equilíbrio líquido-líquido (ELL) de sistemas envolvendo LIs e de 
sistemas envolvendo compostos organofluorados, não foram encontradas, na literatura aberta, quaisquer 
publicações relativas a sistemas contendo simultaneamente álcoois fluorados e LIs. Shiftlett et al. [50] publicou um 
artigo sobre a solubilidade e difusividade de compostos organofluorados em LIs, sendo segundo os autores o 
primeiro artigo do género.  

Os grupos de Domanska, Brennecke, Heintz e Wagner, entre outros, publicaram vários estudos relativos 
ao equilíbrio de fases de misturas de álcoois com LIs. Os LIs utilizados nestes estudos são essencialmente 
constituídos por catiões do tipo 1-alquil-3-metilimidazólio([Cnmim]) [51-55] e metilpiridínio ([MePy]) [55, 56] com diferentes 
tamanhos da cadeia alquílica lateral, e por aniões do tipo hexafluorofosfato ([PF6]) [57, 58], tetrafluorobarato ([BF4]) [51, 

59-61] e bis((trifluorometil)sulfonil)imida ([Tf2N]) [51, 54, 62]. Para os sistemas referidos observa-se um comportamento de 
fases com temperatura crítica superior (TCS) e verifica-se que o aumento da cadeia alquílica do álcool provoca um 
aumento da temperatura crítica. Este facto pode ser explicado através da análise das forças intermoleculares 
intervenientes. O aumento das interacções de van der Waals resultantes do aumento da cadeia alquílica do álcool 
não compensam a diminuição de polaridade do grupo OH, que diminui a sua capacidade de interagir com átomos 
vizinhos através de pontes de hidrogénio e dipolos. Este efeito é mais óbvio na fase rica de LI, onde a uma 
temperatura fixa, o aumento da cadeia alquílica do álcool desloca a composição de transição de fases para 
concentrações substancialmente mais elevadas em LI. Resumindo, quanto mais alifático é o álcool, menor a 
solubilidade mútua com os LIs referidos. O comportamento oposto é observado com o aumento da cadeia alquílica 
do catião, já que este permite o aumento das interacções de van der Waals com a cadeia alquílica do álcool. Do 
mesmo modo, fixando o catião do LI e variando o anião verifica-se que as TCSs diminuem na sequência [PF6], [BF4]
e [Tf2N][51, 52, 56, 63, 64]. Esta sequência é explicada pelo nível de interacção entre o catião e o anião do LI. Nos LIs com 
anião [PF6] e [BF4] as interacções catião/anião são mais fortes que no caso do [Tf2N], ficando o anião com menor 
disponibilidade para estabelecer pontes de hidrogénio com o álcool. Embora as interacções [Tf2N]/álcool sejam mais 
fracas que as [BF4]/álcool e [PF6]/álcool, o facto do anião [Tf2N] estar mais disponível para interagir com o álcool 
explica a maior solubilidade. Ou seja, a disponibilidade de interacções por parte do anião controla a solubilidade. Um 
estudo do efeito da estrutura do LI no equilíbrio de fases e uma revisão dos sistemas para os quais foi verificada a 
ocorrência de imiscibilidade líquida pode ser encontrado numa das publicações de Hu e Xu[3].
 Por outro lado, existem vários estudos de ELL em sistemas de compostos organofluorados e alcanos. Melo 
et al.[65] publicou dados de ELL em sistemas de perfluoro-n-octano e alcanos (C6 – C9). Trindade et al. [39] estudou o 
ELL em sistemas de 1H,1H,7H-fluoroheptan-1-ol e perfluoroalcanos (C6-C9). Duce et al.[66], Morgado et al.[67] e Lo 
Nostro et al.[68] estudaram sistemas binários de n-perfluoroalcanos (C5-C8) com alcanos (C5-C8), benzeno e 
cixlohexano. Outras publicações do género encontram-se disponíveis na literatura aberta [69-71].

Neste trabalho pretendeu-se estudar a solubilidade de LIs em álcoois fluorados de modo a permitir o 
desenvolvimento de novas aplicações de LIs. O estudo envolve a medição de várias curvas de ELL e a 
sistematização do impacto da estrutura dos LIs e do álcool fluorado no comportamento de fases. As características 
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investigadas incluem o efeito da fluoração do álcool, o efeito do tamanho da cadeia alquílica do catião do LI e o 
efeito do anião do LI.

1. TESTES DE SOLUBILIDADE 

Com o objectivo de estudar a solubilidade de LIs e álcoois fluorados foram efectuados testes de solubilidade 
de álcoois fluorados com diferentes comprimentos da cadeia alquílica e com diferentes níveis de fluoração. 

1.1. Procedimento experimental 

Os testes de solubilidade consistem em adicionar uma pequena quantidade de LI ao álcool fluorado em 
estudo num frasco de vidro (pyrex) de fundo cónico com agitador, como se pode observar na Figura 9, e verificar se 
estes são ou não miscíveis. Os testes iniciam-se à temperatura ambiente, sendo efectuadas pequenas adições de LI 
até se detectar visualmente, caso exista, uma turvação, que corresponde á existência de um ELL. Em cada adição de 
líquido iónico as misturas são sujeitas a agitação vigorosa e a variação de temperatura numa gama de -10ºC a 70ºC. O 
aquecimento das misturas é feito por contacto directo do frasco de fundo cónico com a placa térmica (IKA RTC basic). 
O arrefecimento é efectuado mergulhando o frasco em água e gelo ou numa solução de etanol em azoto líquido, 
consoante a temperatura que se pretenda seja superior ou inferior a 0ºC, respectivamente. 

Figura 9 – Frasco cónico e seringa para testes de solubilidade. 

1.2. Resultados e Discussão 

Os resultados experimentais dos testes de solubilidade são apresentados na Tabela 5. Uma vez que se 
pretende estudar sistemas que apresentem duas fases líquidas imiscíveis em equilíbrio, pois são os mais interessantes 
do ponto de vista de aplicação, procedeu-se á determinação experimental dos diagramas de fase T-x, á pressão 
atmosférica, para os sistemas assinalados a sombreado na referida Tabela.  
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Tabela 5 – Resultados experimentais dos testes de solubilidade. M – totalmente miscível; ELL – equilíbrio líquido-líquido; ESL – equilíbrio sólido-
líquido; ? – não existem resultados conclusivos; (espuma) – formação de solução com aspecto espumoso; (gel) – formação de solução com aspecto 

gelatinoso; (---) – sistema não testado.  

 1,1 C8FOH  (s) 1,1 C9FOH  (s) 1,1 C10FOH  (s) 1,1,7 C7FOH  (l) 1,1,2,2 C8FOH  (l) 
[Ph][Tf2N] M --- M M ELL
[Ph][Cl] --- --- --- M M 
[Ph][OTf] M M ESL M --- 
[Ph][Ac] ESL M ELL? (espuma) --- --- 
[C2mim][Tf2N] M M M M --- 
[C3mim][Tf2N] --- --- --- --- ESL 
[C5mim][Tf2N] --- --- --- M --- 
[C8mim][Tf2N] --- --- --- --- ELL
[C10mim][Tf2N] M --- M M ELL
[C12mim][Tf2N] --- --- --- M ELL
[AcCh][Tf2N] --- --- --- --- ELL
[C6mim][Cl] --- M M --- M 
[C12mim][Cl] --- --- --- M --- 
[C4mim][BF4] ESL --- ESL M ELL
[C4mim][PF6] --- --- --- M? ELL 
[C8mim][PF6] --- --- --- --- ELL
[C10MePy][Tf2N] --- --- --- --- ELL
[C14MePy][Tf2N] M --- M --- ELL
[C14MePy][Br] --- --- --- --- ELL 
ECOENG 212* M M ELL? (gel) M M 
AMMOENG 102* --- --- --- --- M 
ALIQUAT 336* M M M --- M 
[C2mim][SCN] --- --- --- --- M 
[C4mim][MeSO4] --- --- --- --- M 

*ECOENG 212 – [C2mim][EtSO4]; ALIQUAT336 – [N3,8,8,8][Cl]; AMMOENG 102 – [AMMOENGcat][EtSO4]

Os sistemas envolvendo 11-C8FOH, 11-C9FOH e com 11-C10FOH apresentaram elevada solubilidade nos LIs 
estudados. Foram registados alguns casos de equilíbrio sólido-líquido (ESL), embora apenas após arrefecimento das 
soluções no intervalo de temperatura de trabalho, sendo óbvio que todos os sistemas apresentarão ESL a temperaturas 
suficientemente baixas. Estes resultados permitem analisar a influência do tamanho da cadeia fluorada do álcool na 
solubilidade deste nos LIs estudados. Uma vez que os resultados dos testes de solubilidade para 11-C8FOH, 11-C9FOH
e 11-C10FOH com LI apresentam solubilidade total para estes sistemas, podemos concluir que o tamanho da cadeia 
fluorada não tem influência significativa na solubilidade. 

 A introdução de um hidrogénio no carbono 7, no caso do 117-C7FOH, também não altera este padrão de 
solubilidade total em todos os líquidos iónicos estudados, tendo-se verificado miscibilidade total mesmo após 
aquecimento e arrefecimento para todos os sistemas estudados.  

No entanto, uma clara diferença é observada quando se analisam os resultados obtidos para o 1122-C8FOH. 
A introdução de dois hidrogénios no carbono 2 do álcool fluorado ocasiona a existência de miscibilidade parcial, 
resultando na separação de duas fases líquidas em equilíbrio. Uma explicação para este fenómeno poderá ser o facto 
da introdução dos hidrogénios adicionais permitirem a formação de uma curta cadeia alquílica com propriedades 
termofísicas muito diferentes da cadeia perfluorada, estabelecendo-se novas interacções com os LIs em estudo. O 
limite entre miscibilidade total e miscibilidade parcial é aparentemente bem definido quanto ao número e posição de 
hidrogénios presentes na cadeia do álcool. Assim, foram registados 11 casos onde coexistem em equilíbrio uma fase 
rica em álcool fluorado com uma fase rica em LI. Destes 11 sistemas, foram escolhidos 9, que se encontram 
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assinalados a sombreado na Tabela 5, para efectuar um estudo mais detalhado, que se encontra na Secção 2. Os 
resultados obtidos para os sistemas envolvendo o 1122-C8FOH encontram-se organizados por catião e anião presente 
no LI na Tabela 6.

Tabela 6 – Resultados obtidos para os sistemas LI + 1122-C8FOH sistematizados por catião (linha) e anião (coluna). 

[Tf2N] [Cl] [Br] [BF4] [PF6] [SCN] [MeSO4] [EtSO4]
[Ph] ELL M --- --- --- --- --- --- 
[C2mim] --- --- --- --- --- M --- M 
[C3mim] ESL --- --- --- --- --- --- --- 
[C4mim] --- --- --- ELL ELL --- M --- 
[C6mim] --- M --- --- --- --- --- --- 
[C8mim] ELL --- --- --- ELL --- --- --- 
[C10mim] ELL --- --- --- --- --- --- --- 
[C12mim] ELL --- --- --- --- --- --- --- 
[AcCh] ELL --- --- --- --- --- --- --- 
[C10MePy] ELL --- --- --- --- --- --- --- 
[C14MePy] ELL --- ELL --- --- --- --- --- 
[N3,8,8,8] --- M --- --- --- --- --- --- 
[AMMOENGcat] --- --- --- --- --- --- --- M 

Da análise desta Tabela pode-se concluir que existe miscibilidade parcial em sistemas com LIs com os aniões 
[Tf2N], [BF4], [PF6] e [Br] e que existe miscibilidade total para os aniões [Cl], [SCN], [MeSO4] e [EtSO4]. Resultados 

semelhantes foram publicados por Doma ska et al.[55, 72-75],Crosthwaite et al.[51, 52, 56] e Sahandzhieva[76]  para os 

sistemas de LIs em álcoois. Pode-se ainda concluir da análise desta tabela que o anião tem maior influência na 
solubilidade do álcool fluorado do que o catião, o que está de acordo com os resultados obtidos para as solubilidades 
de LIs em água e em álcoois [51, 52, 56, 63, 64]. A capacidade de um anião estabelecer pontes de hidrogénio com o álcool 
aumenta significativamente a sua solubilidade. Além disso, as fortes interacções catião/anião diminuem a 
disponibilidade do anião para interagir com o álcool, o que explica a diminuição da solubilidade. O contrário acontece 
no caso das interacções catião/anião serem fracas. Apesar do papel preponderante do anião no comportamento de 
fases, a sua importância diminui com o aumento da cadeia alquílica do catião, e com o conseguinte aumento de 
capacidade para estabelecer interacções com o álcool através forças de dispersão[52].

2. EQUILÍBRIO LÍQUIDO LÍQUIDO DE MISTURAS DE 1122-C8FOH + LI 

2.1. Procedimento Experimental 

Para os sistemas nos quais foi observada a ocorrência de imiscibilidade líquida foram medidos os respectivos 
diagramas de fase T-x, a pressão constante (P=1atm). A determinação dos pontos de turvação foi efectuada por 
turbidimetria, sendo a detecção feita visualmente. O método consiste em fazer variar a temperatura de uma solução de 
composição conhecida de modo a detectar a passagem de solução homogénea e límpida (uma fase) para uma mistura 
túrbida (duas fases). A solução é aquecida até cerca de 6 K acima da temperatura a que se obtém uma única fase 
sendo então lentamente arrefecida até que se observe turbidez, correspondendo esta temperatura ao ponto de 
turvação, ou seja, a temperatura à qual se começa a formar a segunda fase líquida. Este método é dependente do 
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operador pelo que a diminuição lenta da temperatura minimiza possíveis gradientes (de temperatura) e facilita o 
processo de observação do ponto de turvação, permitindo uma maior precisão na sua determinação. As medições são 
sempre efectuadas na passagem de uma fase para duas fases, de modo a garantir que não existem problemas de 
agitação e portanto diferentes composições locais na solução.  

As medições foram efectuadas recorrendo a uma célula de solubilidade de Pyrex com um agitador no interior 
e na qual é introduzida a mistura a testar. A célula consiste num tubo capilar com um bolbo de aproximadamente 3 cm3

numa extremidade e com uma válvula na outra, como se pode observar na Figura 10. As soluções foram preparadas 
directamente no interior da célula de medições e a variação da sua composição é efectuada por adição de LI ou 1122-
C8FOH com o auxílio de uma seringa, sendo as quantidades introduzidas determinadas por pesagem numa balança 
analítica Precisa 40 SM-200A com precisão de ± 0,01 mg. 

De modo a variar a temperatura das soluções a testar, a célula é mergulhada num banho térmico com 
agitação, tendo o cuidado de a colocar no centro do banho para minimizar possíveis gradientes térmicos. Para medição 
da temperatura é usada uma sonda Pt100 a 4 fios previamente calibrada com um padrão primário, ligada a um 
multímetro Keythley 199system(±0,001 ) DMM/Scanner ou Yokogawa 7561 (±0,0001 ), dependendo da 
disponibilidade, no qual é feita a leitura da resistência à condutividade eléctrica. Tal como se pode observar na Figura 
10, a sonda deve ser mantida o mais próximo possível do bolbo da célula, de modo a registar a temperatura do 
elemento de volume do banho que está directamente em contacto com este. 

O fluído termostático usado no banho térmico foi o etanol, para gamas de temperaturas inferiores a 0ºC, e a 
água, para temperaturas entre 0ºC e 80ºC. O arrefecimento foi efectuado por adição de gelo, no caso de se tratar de 
água ou por adição de azoto líquido, no caso do etanol. O aquecimento do banho foi efectuado recorrendo a uma placa 
térmica e de agitação IKA RTC basic ou no caso de temperaturas muito inferiores à temperatura ambiente, por 
aquecimento natural. Todas as medições foram efectuadas mantendo o banho térmico e a solução sob agitação, de 
modo a garantir a homogeneidade das respectivas composições e temperaturas. Além disso, foi tido o cuidado de 
manter aproximadamente constante o nível do banho térmico e a velocidade de agitação. 

(1)       (2) 

Figura 10 – (1) Montagem Experimental: 1-célula de medição; 2-banho termostático; 3-multímetro; 4-sonda; 5-placa de agitação/ térmica. (2) 
Pormenor da montagem da célula e da sonda no banho térmico.
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De realçar que a turvação obtida por separação das duas fases líquidas pode, por vezes, ser confundida com a 
existência de um equilíbrio sólido-líquido (cristalização). Este último fenómeno caracteriza-se pela turvação lenta da 
solução, pelo que a variação lenta da temperatura próxima do ponto de turvação ajuda a distinguir qual o tipo de equilíbrio 
em questão. Um modo de confirmar os resultados obtidos consiste em manter a solução numa temperatura onde 
coexistam as duas fases líquidas por alguns minutos e verificar a permanência ou não de duas fases. 

2.2. Resultados e Discussão 

Nos casos em que se obteve ELL, foram construídos os respectivos diagramas T-x, à pressão atmosférica, de 
acordo com o procedimento experimental descrito anteriormente. Os resultados obtidos encontram-se tabelados abaixo 
e representados graficamente na Figura 11. Da análise dos resultados é possível observar que todos os sistemas 
medidos apresentam equilíbrio de duas fases líquidas imiscíveis com existência de temperatura crítica superior e, à 
excepção do sistema com [C4mim][BF4], todos os outros sistemas apresentam baixa solubilidade do LI em 1122-C8FOH
e elevada solubilidade de 1122-C8FOH em LI, á semelhança dos sistemas disponíveis na literatura [39, 51, 52, 54, 56, 61]. Tal 
como foi explicado anteriormente, quando comparados com solventes orgânicos, os LIs apresentam capacidades 
complexas como solventes sendo capazes de estabelecer simultaneamente vários tipos de interacções com o soluto. 
As elevadas capacidades como solvente dos LIs explicam a elevada solubilidade de 1122-C8FOH em LI e a reduzida 
solubilidade do LI em 1122-C8FOH. Contudo, o sistema 1122-C8FOH e [C4mim][BF4] apresenta um comportamento 
oposto ao esperado, ou seja, o LI é mais solúvel no 1122-C8FOH do que o 1122-C8FOH no LI. O estudo mais detalhado 
deste sistema é efectuado na secção 2.2.3) deste capítulo. 

Tabela 7 – Pontos de turvação dos sistemas LI e 1122-C8FOH.
x

([C10MePy][Tf2N]) T (K) x
([C14MePy][Tf2N]) T (K) x

([C8mim][Tf2N]) T (K) x
([C10mim][Tf2N]) T (K) x

([C12mim][Tf2N]) T (K) 

0,1111 266,75 0,0199 267,21 0,1552 263,95 0,0378 252,32 0,2734 285,84 
0,1463 270,96 0,0337 277,51 0,2196 266,52 0,0525 261,15 0,3934 285,24 
0,1831 273,02 0,0450 281,17 0,3023 268,26 0,0830 267,47 0,5331 282,02 
0,2203 273,71 0,0657 286,72 0,3839 268,33 0,1022 270,94 0,0600 273,67 
0,2781 274,49 0,0815 288,54 0,6699 264,52 0,0862 267,31 0,1356 283,16 
0,3133 274,56 0,1062 290,75 0,5686 268,47 0,1507 275,60 0,1988 284,81 
0,3490 273,98 0,1256 291,67 0,4660 269,17 0,2041 276,87 0,7391 267,30 
0,3859 273,88 0,1527 292,57 0,3460 268,94 0,2566 277,33 0,6232 277,19 
0,4240 273,00 0,1912 293,08   0,3054 277,18 
0,4377 273,58 0,2224 293,16   0,3960 277,44 
0,4828 272,99 0,8197 263,48   0,4411 277,13   
0,5294 272,22 0,7677 271,15   0,5162 275,93   
0,5746 269,44 0,7047 278,05   0,7597 259,87   
0,6163 269,02 0,6465 283,60   0,6899 266,24   
0,6552 266,78 0,6101 286,21   0,6251 270,74   
0,6936 263,89 0,5694 288,36   0,5755 274,60   
0,7357 262,99 0,5283 289,98   0,4619 276,59   
0,0660 259,42 0,4926 291,18   0,3404 277,21   
0,0973 265,72 0,4602 292,13      
0,1177 267,77 0,4262 292,75      
  0,3783 293,21 
  0,3397 293,54       
  0,3141 293,54       
  0,2699 293,54       
  0,2386 293,41       
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x
([C8mim] [PF6]) T (K) x

([C4mim][BF4]) T (K) x
([Ph][Tf2N]) T (K) x

([AcCh][Tf2N]) T (K)   

0,0413 314,31 0,3127 284,28  0,0151 283,84 0,0062 282,65   
0,0653 320,00 0,3714 287,69 0,0212 290,29 0,0173 304,62   
0,0916 323,51 0,4040 290,12 0,0354 295,90 0,0280 313,56   
0,1150 325,12 0,4388 291,92 0,0484 300,02 0,0454 319,63   
0,1448 326,00 0,4801 294,82 0,0626 302,40 0,0644 323,57   
0,1832 327,02 0,5079 296,97 0,0842 303,56 0,0869 326,13   
0,2318 327,56 0,5379 299,11 0,1338 305,46 0,1063 327,88   
0,2839 328,11 0,5718 301,22 0,1798 306,12 0,1295 329,58   
  0,6012 302,80 0,2337 306,10 0,1686 330,73   
  0,6208 303,71 0,3813 303,23 0,2021 331,45   
  0,6094 303,47 0,4452 300,70 0,2268 331,84   
  0,6455 304,81 0,5178 295,77 0,2554 332,02   
  0,6962 306,51 0,6345 284,29 0,2861 332,32   
  0,7442 307,77 0,6861 278,20 0,3178 332,21   
  0,8048 308,72 0,0129 280,89 0,3485 332,40   
  0,8456 309,37 0,0279 293,62 0,3743 332,03   
  0,9863 301,26 0,0575 301,66 0,4116 332,04   
  0,9422 307,53 0,0852 303,89 0,3107 332,83   
  0,7938 307,11 0,1140 305,31 0,3940 332,44   
  0,8177 307,11 0,1628 306,02 0,4562 332,23   
  0,8515 307,28 0,2147 306,00 0,5194 331,23   
  0,8902 306,39 0,2680 305,77 0,5594 330,54   
  0,9820 296,08 0,3145 304,75 0,5939 329,93   
  0,9587 303,01 0,7700 263,33 0,6298 328,78   
  0,9243 304,89 0,5682 292,01 0,6714 326,81   
  0,6912 304,19   0,7123 323,40   
  0,4790 294,19   0,7486 320,36   
  0,5914 300,52   0,9098 280,39   
  0,4050 291,72   0,8529 302,51   
  0,6453 305,08   0,8010 314,52   
      0,8308 308,84   
      0,7223 322,83   
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Figura 11 – Diagrama T-x para os vários sistemas 1H,1H,2H,2H-Fluorooctanol + LI medidos.  [AcCh][Tf2N], [C8mim][PF6], [Ph][Tf2N],
[C4mim][BF4], [C12mim][Tf2N], x[C10mim][Tf2N],  [C8mim][Tf2N],  [C14MePyr][Tf2N], - [C10MePyr][Tf2N]
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As medições dos pontos de turvação do sistema 1122-C8FOH + [C8mim][PF6] indicam ocorrência de corrosão 
no interior da célula para temperaturas superiores a 60 ºC. Uma vez que o [C8mim][PF6]  é higroscópico, absorve 
humidade do ar, a qual em concentrações quimicamente significativas, poderá conduzir à hidrólise do anião [PF6], com 
consequente formação de ácido fluorídrico (HF). Esta hipótese é suportada por vários autores como Swatloski et al.[19] e 
Gubicza et al.[77], que verificaram experimentalmente a hidrólise do anião [PF6], para temperaturas superiores a 70ºC. 

Para o sistema 1122-C8FOH + [C8mim][Tf2N] não foi possível obter a curva completa de ELL devido ao 
aumento da viscosidade a baixas temperaturas. 

2.2.1) Efeito da estrutura do LI e dos álcoois fluorados no comportamento de fases 

Existem diversos efeitos interessantes da estrutura de ambos os compostos, álcool fluorado e LI, no ELL, que 
podem ser explorados em maior detalhe como por exemplo o efeito da fluoração do álcool, o efeito do tamanho da 
cadeia alquílica do catião e o efeito do anião.  

Efeito da fluoração do álcool

Uma vez que não foram encontrados na literatura aberta estudos de ELL em sistemas com LIs e álcoois 
fluorados optou-se por comparar os resultados experimentais obtidos neste trabalho com dados da literatura para 
sistemas com LIs e álcoois alquílicos. Brennecke et al [51, 52, 56] estudaram o ELL em vários sistemas deste tipo, onde os 
LIs contêm o catião imidazólio e piridínio, tendo verificado que muitos destes sistemas apresentam miscibilidade parcial 
à temperatura ambiente. Crosthwaite et al. [52] verificaram que em sistemas de álcoois não fluorados e LIs do tipo 
[Cnmim][Tf2N], o aumento da cadeia alquílica do catião provoca uma diminuição da TCS e um aumento da solubilidade 
mútua. Este comportamento deve-se ao aumento da extensão das interacções de van der Waals entre a cadeia 
alquílica do LI e a cadeia alquílica do álcool. Na Figura 12 apresenta-se uma comparação dos resultados obtidos neste 
trabalho com dados da literatura para sistemas de álcoois e LI. 
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Figura 12 – Comparação de diagramas T-x de sistemas com álcoois não fluorados e com 1122-C8FOH:  
(a) Diagrama T-x dos sistemas octan-1-ol + C6mimTf2N [52] ( ), octan-1-ol + C8mimTf2N ( )[52] e 1122-C8FOH + C12mimTf2N ( ),1122-C8FOH + 

C10mimTf2N (x),1122-C8FOH + C8mimTf2N ( ).
(b) Diagrama T-x dos sistemas octan-1-ol + C8mimBF4 ( )[59], octan-1-ol + C6mimBF4 ( )[51] e 1122-C8FOH + C4mimBF4 ( ). 

 (c) Diagrama T-x dos sistemas etanol + AcChTf2N ( ) propan-1-ol + AcChTf2N ( ) e 1122-C8FOH + AcChTf2N ( ).

Na Figura 12a são comparados os diagramas de fases de sistemas do tipo 1122-C8FOH + [Cnmin][Tf2N] e 
octan-1-ol  + [Cnmin][Tf2N]. Os sistemas 1122-C8FOH + [Cnmin][Tf2N] foram medidos no âmbito da execução do estudo 
apresentado e os sistemas com octan-1-ol  + [Cnmin][Tf2N] foram obtidos da literatura[52]. Da análise da figura podemos 
observar que a TCS decresce na ordem (octan-1-ol + [C6mim][Tf2N]) > (octan-1-ol + [C8mim][Tf2N]) para os sistemas 
envolvendo octan-1-ol, e na ordem (1122-C8FOH + [C12min][Tf2N]) > (1122-C8FOH + [C10min][Tf2N]) > (1122-C8FOH + 
[C8min][Tf2N]) para os sistemas envolvendo o álcool fluorado, ou seja, verifica-se que a fluoração do álcool inverte o 
efeito do tamanho da cadeia alquílica do catião do LI. O mesmo comportamento verifica-se nos sistemas com 
[C10MePy][Tf2N] e [C14MePyr][Tf2N] e o álcool fluorado. Este comportamento deve-se ao facto de em sistemas de álcool 
alquílico e LI o aumento da cadeia alquílica do catião contribuir para o aumento das interacções de van der Waals e 
portanto da miscibilidade, o que não acontece no caso do 1122-C8FOH. Uma vez que a variação da solubilidade com a 
cadeia alquílica do catião é controlada pela capacidade de estabelecer forças de dispersão e que estas são 
dependentes da polarizabilidade das moléculas, é normal que o aumento da cadeia alquílica do catião provoque um 
aumento da TCS pois torna-a mais exposta à cadeia fluorada do 1122-C8FOH. 

Da comparação dos sistemas 1122-C8FOH + [C8mim][Tf2N] e octan-1-ol + [C8min][Tf2N] observa-se que a 
fluoração do álcool diminui consideravelmente a TCS (aumenta a solubilidade), ou seja, aumenta a capacidade do LI e 
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do 1122-C8FOH interagirem favoravelmente. No entanto, é de realçar que as TCSs de sistemas do tipo octan-1-ol + 
[Cnmim][Tf2N] e 1122-C8FOH + [Cnmim][Tf2N] apresentam variações opostas com o tamanho da cadeia alquílica do 
catião. Logo, no caso do LI ter uma cadeia alquílica longa, é de esperar observar-se uma TCS inferior para o caso do 
sistema com o álcool alquílico. Este comportamento resulta possivelmente de um balanço de dois factores induzidos 
pela fluoração do álcool: i) a capacidade adicional do álcool interagir com o LI, o que contribui para o aumento da 
solubilidade, e ii) a diferença energética das interacções entre a cadeia fluorada do álcool e da cadeia alquílica do LI o 
que contribui para a imiscibilidade líquida. A título de exemplo, em sistemas de LIs com cadeias alquílicas curtas, a 
capacidade de interacção ganha pela fluoração do álcool é superior à perdida devido às diferenças energéticas das 
interacções alquílicas e fluoradas, o que explica a diminuição da TCS. O contrário acontece em sistemas de LIs com 
cadeias alquílicas longas. 

Da análise da Figura 12a verifica-se também que os sistemas 1122-C8FOH + [Cnmim][Tf2N] apresentam 
menor solubilidade mútua que os sistemas análogos com o álcool não fluorado. Este comportamento pode ser 
explicado pelo facto da energia de interacção entre a longa cadeia alquílica do [Cnmim][Tf2N] e a fracção fluorada do 
1122-C8FOH ser bastante diferente da energia de interacção entre as duas cadeias alquílicas do catião do LI e do 
octan-1-ol. Estudos de ELL de sistemas binários de alcanos e alcanos fluorados publicados na literatura[65-68]

evidenciam que, o aumento da a cadeia fluorada ocasiona o aumento da TCS, o que se deve ao facto das interacções 
que controlam o comportamento de fases serem essencialmente forças de dispersão. As forças de dispersão de 
London são dependentes da polarizabilidade i e do potencial de ionização Ii (Udisp  - I1I2 1 2 / (I1 + I2)r6). Se o 
segundo componente tiver um momento dipolar diferente de zero i, então o alcano fluorado pode estabelecer uma 
interacção do tipo dipolo - dipolo induzido (Ui  = - 1 22 + 2 12/r6). Contudo, os alcanos fluorados não participam em 
orientações dipolo-dipolo, pois este tipo de interacções requerem que ambos os compostos sejam polares (Uo  - 12

22 / kBTr6)[68].
Na Figura 12b apresentam-se comparações entre o sistema 1122-C8FOH + [C4mim][BF4]  e os sistemas 

octan-1-ol + [Cnmim][BF4], onde n = 6 e 8, da literatura [51, 59]. Para estes últimos sistemas verifica-se que a TCS diminui 
de cerca de 350 K para 315 K com o aumento da cadeia alquílica do catião de hexil para octil, o que tal como no caso 
anterior pode ser explicado pelo aumento da extensão das interacções de van der Waals entre a cadeia alquílica do LI 
e do álcool. A mesma tendência foi também observada por Crosthwaite et al. [52] em sistemas de octan-1-ol e LIs do tipo 
[Cnmim][BF4]. Assim, seria de esperar que o sistema com octan-1-ol e [C4mim][BF4] apresentasse uma TCS acima dos 
350 K. No entanto, para o sistema 1122-C8FOH e [C4mim][BF4] observa-se uma miscibilidade superior à esperada, 
situando-se o ponto crítico a cerca de 308 K. Uma possível explicação para o aumento de solubilidade neste sistema é 
o estabelecimento de interacções favoráveis entre a parte fluorada do álcool e o anião. Além disso, o sistema apresenta 
uma solubilidade do LI em 1122-C8FOH superior à solubilidade de 1122-C8FOH em LI, o que indica que o tipo de 
interacções estabelecidas é completamente diferente das que ocorrem nos outros sistemas testados.  

Por fim, na Figura 12 c apresentam-se comparações para os sistemas etanol + [AcCh][Tf2N], propan-1-ol + 
[AcCh]]Tf2N] e 1122-C8FOH + [AcCh][Tf2N]. Neste caso, o aumento da cadeia alquílica do álcool provoca um aumento 
da TCS o que pode ser explicado pelo facto desta alteração tornar o álcool mais alifático e por conseguinte diminuir a 
sua capacidade de interacção com o LI, sobretudo ao nível do grupo OH. Assim, pode-se afirmar que a TCS obtida 
para o sistema com 1122-C8FOH e [AcCh][Tf2N] é bastante inferior à que seria esperada para o respectivo álcool não 
fluorado. Este facto pode ser explicado pela formação de interacções favoráveis entre o álcool e o anião.  

Assim, para os sistemas estudados podemos afirmar que a fluoração do álcool permite por um lado aumentar 
a sua capacidade de interagir com o LI, o que contribui para o aumento da solubilidade possivelmente através do 
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estabelecimento de interacções favoráveis entre a parte fluorada do álcool e o anião, mas por outro contribui para a 
imiscibilidade líquida devido à diferença energética das interacções entre a cadeia fluorada do álcool e da cadeia 
alquílica do LI. Contudo, o sistema 1122-C8FOH + [C4mim][BF4]  apresenta uma solubilidade do LI no álcool fluorado 
superior á do álcool fluorado no LI, o que não é observado para os outros sistemas estudados, indicando que existem 
outros factores a considerar para além das interacções entre a fracção fluorada do álcool e o anião. 

Efeito do anião 

 A influência do anião na solubilidade de LIs e 1122-C8FOH foi estudada através da medição de curvas de 
ELL em sistemas em que se manteve o catião [C8mim] e o álcool 1122-C8FOH e se alterou o anião. Apesar do 
sistema com [C8mim][PF6] não estar completo é possível verificar na Figura 13 que a mudança do anião de [PF6]
para [Tf2N] provoca um aumento considerável da solubilidade, levando a uma redução de aproximadamente 60 K na 
TCS. Esta tendência é semelhante à observada em sistemas de álcoois alquílicos e LIs em que se verifica que as 
temperaturas críticas diminuem na sequência [PF6] > [BF4] > [Tf2N][51, 52, 56, 63, 64]. Em sistemas binários de álcoois e 
LIs com o mesmo catião, a disponibilidade de interacções por parte do anião controla a solubilidade pelo que a 
sequência observada é explicada pelo nível de interacção entre o catião e o anião do LI. Nos LIs com anião [PF6] e 
[BF4] as interacções catião/anião são mais fortes que no caso do [Tf2N], ficando o anião com menor disponibilidade 
para estabelecer pontes de hidrogénio com o álcool. Mesmo que as interacções [Tf2N]/álcool sejam energeticamente 
mais fracas que as [BF4]/álcool e [PF6]/álcool, o facto do anião [Tf2N] estar mais disponível para interagir com o 
álcool explica a menor TCS. 
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Figura 13 – Comparação dos sistemas 1122-C8FOH + [C8mim][PF6] e  1122-C8FOH + [C8mim][Tf2N]. 

Efeito do tamanho da cadeia alquílica do catião 

O efeito da cadeia alquílica do catião na solubilidade mútua de LI e 1122-C8FOH foi avaliado para dois 
tipos de LIs, o [Cnmim][Tf2N] e o [CnMePy][Tf2N]. Para LIs do tipo [Cnmim]]Tf2N] foi observada imiscibilidade líquida 
para os sistemas com [C8mim]]Tf2N], [C10mim]]Tf2N] e [C12mim][Tf2N, verificando-se a ocorrência de ESL para 
sistemas cuja cadeia alquílica do catião tinha menos de 8 átomos de carbono. Da observação da Figura 14 verifica-
se que à medida que a cadeia alquílica do catião imidazólio aumenta, aumenta também a TCS e diminui a 
solubilidade mútua. Este comportamento é oposto ao de sistemas de álcoois não fluorados e LIs do tipo 
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[Cnmim][Tf2N] [51, 52, 56, 63] nos quais a extensão das interacções de van der Waals entre a fracção alquílica do álcool e 
a cadeia alquílica do catião são o factor dominante na solubilidade destes dois compostos. Uma possível explicação 
do comportamento observado nos sistemas com 1122-C8FOH reside na diferença energética das interacções entre 
a cadeia fluorada do álcool e a cadeia alquílica do catião associada a efeitos estereoquímicos, ou seja, o aumento 
da cadeia alquílica do catião torna-a mais exposta às interacções com o álcool fluorado contribuindo para a sua 
imiscibilidade.
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Figura 14 – Estudo do efeito do tamanho da cadeia alquílica para sistemas do tipo [Cnmim][Tf2N]+1122-C8FOH e [CnMePy][Tf2N]+1122-C8FOH.
[C12mim][Tf2N], x [C10mim][Tf2N],  [C8mim][Tf2N],  [C14MePy][Tf2N], - [C10MePy][Tf2N]

Para os sistemas com [C10MePy][Tf2N] e [C14MePy]]Tf2N] verifica-se que aumentando a cadeia alquílica do 
catião a TCS aumenta de 274,6 K para 293,8 K  e a solubilidade mútua de LI e 1122-C8FOH diminui, o que é 
exactamente oposto ao observado por Freire et al. [63] e Brennecke et al [51, 52, 56] em sistemas com álcoois não 
fluorados e [CnMePy][Tf2N]. Tal como nos sistemas estudados atrás com LIs do tipo imidazólio, a diminuição da 
solubilidade nos sistemas de [CnMePy][Tf2N] e 1122-C8FOH com aumento da cadeia alquílica do catião deve-se 
provavelmente a efeitos estereoquímicos. O aumento da cadeia alquílica do catião torna-a mais exposta a 
interacções com o álcool fluorado. Contudo, a energia de interacção entre a fracção fluorada do 1122-C8FOH e a 
fracção alquílica do catião é bastante diferente da energia de interacção entre a fracção alquílica do 1122-C8FOH e 
a fracção alquílica do catião pelo que as diferenças energéticas nas interacções estabelecidas contribuem para o 
aumento da imiscibilidade. Resumindo, o aumento da cadeia alquílica do catião além de permitir uma maior 
interacção entre o catião e o álcool, implica também um maior nível de interacção com a fracção fluorada do álcool, 
a qual é responsável pela maior imiscibilidade. 

Os resultados obtidos por de Melo et al.[78] e Lo Nostro et al.[68] para sistemas de perfluoroalcanos e 
alcanos lineares corroboram o comportamento observado para sistemas de LIs e 1122-C8FOH. Em ambos os casos 
o aumento da cadeia alquílica conduz ao aumento da TCS.
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2.2.2) Determinação dos pontos críticos 

Os sistemas com imiscibilidade líquida com curvas de coexistência achatadas apresentam uma vasta gama 
de composições com temperaturas de turvação assimptoticamente próximas da temperatura crítica. A observação dos 
pontos de turvação experimentais ou a determinação do ponto máximo do ajuste polinomial dos dados experimentais é 
insuficiente para determinar correctamente o ponto crítico. Neste trabalho a determinação dos pontos críticos foi 
efectuada através de dois métodos, o método dos diâmetros rectilíneos e o método das razões volumétricas, os quais 
são descritos seguidamente. 

Determinação do ponto crítico pelo método dos diâmetros rectilíneos 

Para cada sistema, o cálculo do ponto crítico através do método dos diâmetros rectilíneos (xcDR,TCS) segue 
os seguintes passos:  

i) Ajusta-se um polinómio aos pontos experimentais obtidos experimentalmente. 
ii) Para uma determinada temperatura inferior à TCS do sistema calculam-se, recorrendo ao polinómio de 

ajuste, as composições das duas fases líquidas em equilíbrio. A partir destas composições calcula-se a 
composição intermédia da fase rica e da fase pobre em LI.  

iii) O procedimento é repetido para várias temperaturas obtendo-se vários pontos que traduzem a tendência da 
localização do ponto crítico. Note-se que as temperaturas escolhidas devem ser afastadas da temperatura 
do ponto crítico, pois os pontos intermédios (embora traduzam a tendência dos pontos experimentais) são 
determinados a partir do polinómio e portanto conduzirão ao ponto máximo deste.  

iv) Ajusta-se um polinómio aos pontos intermédios de cada sistema de forma a obter uma equação para a linha 
de tendência dos pontos intermédios 

v) O ponto crítico (xcDR) corresponde à intersecção do polinómio de ajuste dos pontos experimentais e do 
polinómio de ajuste dos pontos intermédios.  

Os resultados obtidos do ajuste polinomial dos pontos experimentais, assim como a linha de tendência e o 
ponto crítico, para os sistemas 1122-C8FOH + LI são apresentados na Figura 15, encontrando-se os valores de xcDR e 
da TCS listados na Tabela 8. Para os sistemas 1122-C8FOH + [C8mim][Tf2N] e 1122-C8FOH + [C8mim][PF6] não foram 
obtidas as curvas completas de ELL pelo que não foi possível aplicar o método dos diâmetros rectilíneos. 
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Determinação do ponto crítico pela razão volumétrica 

Um modelo proposto previamente por Nadjanovic et al. [79] para modelação de sistemas de álcoois e LIs com 
base no modelo de rede de Flory-Huggins prevê que a composição da TCS (xcr) está relacionada com a razão dos 
volumes molares (r) do LI e do álcool fluorado segundo a equação: 

2/31, 1
1
r

xcr
                1 

2,

1,

m

m

V
V

r                 2 

No cálculo de xcr,1, a razão dos volumes molares deve ser superior a 1 pelo que  nas equações 
anteriores se considera o composto (1) o do maior volume molar e (2) o de menor volume molar, ou seja, nos 
casos em que o volume molar do 1122-C8FOH é superior ao volume molar do LI a composição crítica 
determinada encontra-se expressa em fracção molar de 1122-C8FOH. Os resultados obtidos encontram-se 
listados na Tabela 8. À excepção do sistema com [C4mim][BF4], os pontos críticos obtidos (xcr) revelam uma boa 
concordância com os pontos críticos determinados pelo método dos diâmetros rectilíneos (xcDR). Nestes casos é 
razoável admitir que o comportamento de fases é essencialmente controlado por efeitos entrópicos (tamanho, 
forma e volume livre) e não tanto por efeitos entálpicos (energéticos) uma vez que na Equação 1, xcr apenas 
depende da razão volumétrica e não de nenhum termo energético. Embora esta relação simples e praticamente 
imediata permita obter uma estimativa da composição crítica, ela nem sempre apresenta bons resultados, é o 
caso do sistema [C4mim]]BF4] e 1122-C8FOH e de outros sistemas de LI e álcoois[51], pelo que o modelo de rede 
de Flory-Huggins nem sempre é suficiente para descrever a complexidade de interacções deste tipo de sistemas. 

Tal como já foi referido anteriormente, ao contrário do que se verifica nos sistemas estudados e nos 
dados disponíveis na literatura[51, 52, 56, 63], o sistema [C4mim]]BF4] e 1122-C8FOH apresenta a peculiaridade de o 
LI ser mais solúvel no 1122-C8FOH do que o 1122-C8FOH no LI. De acordo com Berkessel et al.[40] os álcoois 
fluorados podem formar agregados, pelo que foi testada a hipótese de ter ocorrido dimerização do 1122-C8FOH 
utilizando na Equação 2 o volume molar do dímero de 1122-C8FOH, obtido a partir da sua massa molar.
Comparando os resultados obtidos para as composições críticas com e sem dimerização do 1122-C8FOH pelo 
método das razões volumétricas e pelo método dos diâmetros rectilíneos, observa-se que o desvio absoluto entre 
as composições críticas é de 0,037 para o dímero e 0,262 para o “monómero”. De realçar que o sistema com 
[C4mim]]BF4] é o único em que o volume molar do 1122-C8FOH é superior ao do LI. Na secção seguinte é 
efectuado um estudo mais detalhado deste sistema para verificação da possível existência de “dímeros” de 1122- 
C8FOH através de espectroscopia FTIR-ATR. 
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Tabela 8 – Dados referentes aos compostos em estudo, pontos críticos obtidos por ajuste polinomial e composição crítica obtida pelo método da 
razão de volumes molares.  

Monómero – Determinação do ponto crítico considerando 1122-C8FOH na forma monomérica.  
Dímero - Determinação do ponto crítico considerando dimerização do 1122-C8FOH. 

 M (g/mol)  (g/cm3) V (cm3/mol) r xcr xcDR Tc,DR (K) |Desvio| 
 1122- C8FOH 364,1 1,680 216,7 
 [Ph][Tf2N] 764,3 1,067 716,3 3,305 0,143 0,186 306,1 0,044 
 [C4mim][BF4] 226,0 1,205 187,6 1,155 0,554 0,815 308,0 0,262 
Monómero [AcCh][Tf2N] 426,4 1,484 287,4 1,326 0,396 0,334 332,6 0,062 
 [C10MePy][Tf2N] 514,6 1,262 407,6 1,881 0,279 0,324 274,6 0,030 
 [C14MePy][Tf2N] 570,0 --- ---  --- --- 0,291 293,8 --- 
 [C8mim][PF6] 340,3 1,236 275,4 1,271 0,411 --- --- --- 
 [C8mim][Tf2N] 475,5 1,314 361,8 1,669 0,317 --- --- --- 
 [C10mim][Tf2N] 503,5 1,248 403,3 1,861 0,283 0,336 278,1 0,047 
 [C12mim][Tf2N] 531,6 --- --- --- --- 0,294 --- --- 

1122- C8FOH 728,2 --- 433,5 Dímero
[C4mim][BF4] --- --- --- 2,310 0,778 0,815 308,0 0,037 

2.2.3) Análise do sistema Fluorooctanol e [C4mim][BF4]

 Tal como foi referido anteriormente, o sistema 1122-C8FOH e [C4mim][BF4] apresenta um comportamento de 
fases oposto ao esperado, ou seja, o LI é mais solúvel no 1122-C8FOH do que o 1122-C8FOH no LI. A explicação deste 
comportamento encontra-se possivelmente na formação ou desaparecimento de ligações químicas intermoleculares. 

Na secção anterior foram calculados os pontos críticos deste sistema considerando o 1122-C8FOH quer na 
forma monomérica quer na forma de dímero, observando-se que a TCS calculada considerando o 1122-C8FOH na 
forma de dímero permitiu uma aproximação considerável à TCS experimental. Com o objectivo de testar a possível 
formação de novas ligações químicas entre as moléculas de [C4mim][BF4] e 1122-C8FOH foi efectuado o estudo 
espectroscópico IV do sistema através da análise FTIR-ATR (Fourrier transform infrared - attenuated total reflectance).

Espectroscopia de Infravermelho 

A espectroscopia de infravermelho (IV) é uma técnica avançada de análise que estuda a interacção da 
radiação electromagnética com a matéria e cujo princípio básico reside no facto das propriedades estruturais de uma 
molécula produzirem absorções características e reprodutíveis no espectro. Esta técnica pode ser usada para 
identificação e caracterização de compostos orgânicos e inorgânicos. 

A análise efectuada baseia-se no facto de numa molécula parte da radiação incidente ser absorvida nas 
transições vibracionais e consiste essencialmente na medição da fracção de energia transmitida ou absorvida em 
relação à incidente na amostra a um determinado comprimento ou número de onda. Normalmente as transições 
electrónicas são situadas na região do ultravioleta ou do visível, as vibracionais na região do infravermelho e as 
rotacionais na região das microondas pelo que a análise é efectuada na região de interesse, o IV de 4000 cm-1 a 400 
cm-1, conhecida como IV médio. 

Cada composto tem um determinado conjunto de frequências de vibração específicas, as quais 
correspondem a diferentes níveis de energia da molécula (níveis vibracionais). Tais frequências dependem do perfil 



Equilíbrio Líquido-Líquido em Sistemas Binários de Álcoois Fluorados e Líquidos Iónicos 

   30

superficial de energia potencial da molécula, da geometria, das massas dos átomos, das ligações químicas e 
eventualmente do ambiente químico envolvente das moléculas. Contudo, nem todas as vibrações possíveis de uma 
molécula resultam numa banda de absorção no espectro IV. O requisito fundamental para actividade IV, é que haja 
uma alteração global no momento dipolar durante a vibração da molécula ou do grupo funcional em estudo. Uma 
molécula poliatiatómica com N átomos tem 3N-6 vibrações distintas no caso de ser uma molécula não linear ou 3N-5 
vibrações no caso de uma molécula linear. Cada uma dessas vibrações tem associada um conjunto de estados 
quânticos, os quais após serem sujeitos a radiação IV são induzidos a estados quânticos excitados. Embora de um 
modo aproximado, as vibrações numa molécula podem ser agrupadas em 6 grupos distintos, os quais são 
apresentados na Figura 16. 

               a)                                b)                               c)                                d)                               e)                                f) 

Figura 16 – Tipos de vibração possíveis numa molécula: a) estiramento simétrico, b) estiramento assimétrico, c) tesoura ou (dobramento angular), d) 
rotação, e) wag e f) twist. 

O espectro vibracional de uma molécula é considerado como uma característica única que a distingue de 
outras moléculas. Daí que o espectro IV de um composto seja considerado como a sua “impressão digital”. A simples 
comparação do espectro de um composto “desconhecido” com outros espectros de compostos de referência permite a 
sua caracterização e muito possivelmente a sua identificação, permitindo indicar se existe uma cadeia principal, se é 
linear ou ramificada, se é um composto saturado ou insaturado ou aromático, se existem ou não grupos funcionais ou 
ligações químicas específicas, como ligações duplas, triplas ou pontes de hidrogénio. 

Bandas de absorção na gama de números de onda de 4000 - 1500 cm-1 são normalmente devidas a grupos 
funcionais como -OH, C=O, N-H, CH3, etc. (3700 – 2500 cm-1 Ligações simples ao hidrogénio, 2300 – 2000 cm-1

Ligações triplas, 1900 - 1500 cm-1 Ligações duplas). A região entre 1500 - 400 cm-1 é referida como a região de 
“impressão digital”. As bandas nesta região são geralmente devidas a ligações intra-moleculares e são por isso 
altamente específicas de cada composto, sendo por isso a correspondência entre picos bastante difícil. Uma análise 
mais detalhada requer informação adicional sobre a correspondência de picos e frequências, a qual pode ser facilmente 
encontrada na literatura [80-83]. Além disso, uma interpretação com sucesso baseia-se não só nas bandas presentes 
como também na ausência de outras bandas importantes. 

Estudo do sistema [C4mim][BF4] + 1122-C8FOH por FTIR-ATR (Fourrier transform infrared-attenuated 
total reflectance) 

O estudo da formação de novas interacções intermoleculares envolveu a análise espectroscópica de três 
misturas de 1122-C8FOH e LIs bem como dos compostos puros envolvidos. Foram analisados os espectros dos 
compostos puros, de duas misturas 1122-C8FOH + [C4mim][BF4] de diferentes concentrações, de modo a avaliar o efeito 
das espécies presentes em solução e da sua concentração, bem como uma mistura de [Ph][Tf2N] para comparação com 
os espectros de [C4mim][BF4] de modo a verificar possíveis diferenças/semelhanças entre os espectros. Os espectros são 
apresentados nas Figuras 17 a 20. 
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 Para cada uma das misturas foi calculada um espectro teórico, correspondente à soma das absorvâncias dos 
espectros dos compostos puros afectadas de um factor de escala (entre 0 e 1) o qual foi calculado de modo a minimizar a 
diferença entre as absorvâncias dos espectros teóricos e experimentais. Por exemplo, numa mistura de (20%) 1122-
C8FOH + (80%) [C4mim][BF4] uma boa aproximação inicial para o factor de escala consiste em igualá-lo à composição da 
mistura, ou seja, multiplicam-se as absorvâncias do espectro de 1122-C8FOH por 0,2 e somam-se às absorvâncias do 
espectro de [C4mim][BF4] multiplicadas por 0,8. Os espectros teóricos e experimentais de cada mistura foram 
representadas nas Figuras 18 a 20 de modo a permitir visualizar quais os picos que tinham aparecido ou desaparecido e 
que correspondem á formação de novos ambientes moleculares e ao desaparecimento de outros. 
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Figura 17 – Espectros FTIR-ATR de (a) 1122-C8FOH, (b) [C4mim][BF4] e (c) PhTf2N.
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Figura 18 - (a)Espectro FTIR-ATR da mistura 20%[C4mim][BF4] + 80% 1122-C8FOH. (b) Pormenor do espectro da gama correspondente às vibrações 
do grupo OH (3300 a 4000 cm-1).
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Figura 19 - (a)Espectro FTIR-ATR da mistura 20%[PhTf2N] + 80% 1122-C8FOH. (b) Pormenor do espectro da gama correspondente às vibrações do 
grupo OH (3300 a 4000 cm-1).
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Figura 20 - (a)Espectro FTIR-ATR da mistura 80%[C4mim][BF4] + 20% 1122-C8FOH. (b) Pormenor do espectro da gama correspondente às vibrações 
do grupo OH (3300 a 4000 cm-1).

 Da observação da Figura 18 e comparando o espectro de análise (20% wt) [C4mim][Tf2N] + (80% wt) 1122-
C8FOH com o da solução é possível verificar alterações do espectro na região do OH. O espectro teórico apresenta 
uma banda intensa ao passo que na mistura esta dá lugar a duas bandas de menor intensidade, sendo que uma delas 
aparece deslocada para comprimentos de onda superiores o que significa que parte dos OH estão mais livres do que 
seria de prever pela soma dos espectros. Contudo, este comportamento não explica a miscibilidade mútua do 
[C4mim][Tf2N] em 1122-C8FOH já que nesta gama de comprimentos de onda obtemos um espectro semelhante para a 
mistura de (20%) [Ph][Tf2N] + (80% wt) 1122-C8FOH. 
 Ao analisar os espectros da Figura 20 verifica-se que a mistura (80%) [C4mim][Tf2N] + (20% wt) 1122-C8FOH 
apresenta também duas bandas, contudo estas estão deslocadas e são mais intensas quando comparadas com o 
respectivo espectro de análise. Contudo, numa mistura onde a concentração de 1122-C8FOH seja reduzida, como é o 
caso em estudo, todas as moléculas de álcool estão rodeadas de [C4mim][Tf2N] e portanto é normal que as interacções 
LI/álcool sejam mais visíveis.  

Da observação dos espectros FTIR-ATR não foi possível verificar a formação/desaparecimento de 
interacções que justifiquem o comportamento de fases da mistura [C4mim][Tf2N] + 1122-C8FOH. 

2.2.4) Modelação dos dados experimentais – COSMOthermX2.01  

O crescente interesse no desenvolvimento e utilização dos LIs como “designer solvents” e a enorme 
quantidade de possíveis combinações entre catião e anião impulsionou os estudos de aplicação de modelos já 
existentes e/ou desenvolvimento de novos modelos para estes compostos e para sistemas que os incluam. Modelos 

A

A
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clássicos como a equação de Wilson [64, 84], UNIQUAC[64, 84-86], UNIFAC[87] têm sido aplicados a ESL e EVL em sistemas 
com LIs tendo originado resultados razoáveis. No entanto, tendo em conta a quantidade de LIs, a falta de 
disponibilidade de dados de equilíbrio limita a aplicação de métodos de contribuição de grupo. Um outro modelo, NRTL, 
tem sido aplicado com sucesso a ELL [56, 88] e EVL [84, 89-93] em sistemas de LIs. Devido às semelhanças dos diagramas 
de ELL de sistemas poliméricos e de LIs, foi recentemente proposta uma modificação ao modelo de Flory-Huggins por 
de Sousa et al. [94].

A maior limitação dos modelos clássicos para aplicação a sistemas contendo LIs é o facto de não 
considerarem de uma forma explícita forças intermoleculares electrostáticas. Assim, a utilização de métodos 
recentemente desenvolvidos baseados em cálculos quânticos que têm capacidade para descrever este tipo de 
interacções, têm produzido resultados promissores [63]. O software COSMOthermX2.01 da COSMOlogic GmbH & Co. 

KG[95] é uma nova ferramenta de cálculo de propriedades termofísicas e de equilíbrio de fases de compostos puros e 
misturas, podendo ser considerado como uma alternativa aos modelos clássicos. O modelo incorporado no software, o 
COSMO-RS, foi proposto por Klamt et al.[95-97] e tem-se revelado promissor na previsão de propriedades termofísicas e 
equilíbrio de fases de uma grande variedade de fluidos puros e suas misturas[58, 75, 76]. Ao contrário dos modelos de 
contribuição de grupo, os quais dependem de uma razoável quantidade de dados experimentais, o COSMO-RS 
depende apenas de alguns parâmetros ajustáveis, predeterminados a partir de propriedades atómicas e que não são 
específicas de um grupo funcional ou tipo de molécula. O modelo simula as interacções intermoleculares a partir da 
densidade de carga superficial, a qual pode ser obtida por cálculos de química quântica e termodinâmica estatística dos 
compostos individuais da mistura. O perfil de densidade de carga de um determinado composto é independente da 
mistura em que está contido, sendo o perfil de uma mistura multicomponente a soma ponderada por fracção molar dos 
perfis de cada um dos componentes puros. 

A descrição do ELL de sistemas binários envolvendo LIs utilizando o COSMO-RS é efectuada aproximando o 
sistema a uma mistura pseudobinária, ou seja, considera a mistura binária de álcool fluorado e LI como sendo uma 
mistura ternária de álcool fluorado, catião e anião. Assim, o catião e o anião são introduzidos como compostos 
separados presentes na mesma fracção molar. Os potenciais químicos são calculados para cada um dos componentes 
da mistura pseudobinária, sendo o potencial químico do LI a soma dos potenciais químicos do catião e do anião. A 
determinação das composições de equilíbrio é feita graficamente através do critério de igualdade dos potenciais 
químicos nas condições de pressão e temperatura de interesse. 

II
i

I
i    (i=1,2,…,n; I e II fases líquidas)         3 

O modelo apresenta várias parametrizações resultantes de diferentes níveis de cálculo BP/TZVP, BP/SVP e 
DMOL3. A modelação dos sistemas de 1122-C8FOH e LI foi feita usando a parametrização BP/TZVP, visto ser aquela 
que envolve um maior número de cálculos e que resulta da combinação de um método de química quântica de elevada 
qualidade com uma vasta base de dados. Além disso, uma vez que são possíveis diferentes conformações resultantes 
de diferentes estados energéticos do catião e do anião, foram testados os confórmeros de menor e de maior energia 
para o LI.

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 21 de onde se pode concluir que o modelo usado pelo 
software COSMOthermX2.01 não avalia correctamente as interacções moleculares entre 1122-C8FOH e os LIs usados 
uma vez que os pontos críticos calculados são bastante superiores aos experimentais. De acordo com Domanska et al. 
[75], o COSMO-RS sobreavalia a diferença de polaridade dos compostos e portanto a gama de miscibilidade prevista é 
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demasiado larga e a TCS é demasiado alta. De acordo com o publicado, tal facto é particularmente verdade para 
sistemas envolvendo álcoois e LIs. 

Nos casos dos sistemas com [Ph]]Tf2N], [C8mim][Tf2N], [C10mim][Tf2N], [C12mim][Tf2N] e [C8mim]]PF6] o 
modelo consegue prever a tendência da composição crítica, obtendo-se uma descrição razoável da solubilidade do LI 
no álcool fluorado. No caso do sistema com [C4mim]][BF4], o modelo consegue prever apenas a composição da fase 
rica em LI igualmente afastada da temperatura crítica. Ainda assim, é interessante verificar que o modelo prevê para 
este sistema o comportamento obtido experimentalmente, ou seja, uma maior solubilidade do LI em 1122-C8FOH do 
que de 1122-C8FOH em LI, como se pode observar na Figura 23. 

A modelação destes sistemas foi efectuada considerando separadamente os confórmeros de menor e de 
maior energia, contudo não existem diferenças consideráveis entre estes dois resultados. Nos sistemas com [Ph]]Tf2N],
[C8mim][Tf2N], [C10mim][Tf2N] e [C12mim][Tf2N] observa-se apenas uma ligeira melhoria quando se usam os 
confórmeros de menor energia. Uma possível explicação reside no facto do LI ser uma mistura dos dois confórmeros. 
Como o confórmero de menor energia é mais estável é provável que este se encontre em maior quantidade na mistura 
e se obtenha um resultado mais próximo do experimental quando este confórmero é testado. Esta observação é 
concordante com os resultados obtidos por Freire et al.[63] para sistemas de álcoois não fluorados e LIs, onde os 
confórmeros de menor energia permitem uma melhor descrição do equilíbrio de fases. 
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Figura 21 – Modelação dos dados experimentais com o software COSMOthermX2.01. — Confórmero do LI de menor energia; --- Confórmero do LI 
de maior energia.  
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Figura 22 – Diagrama T-x do sistema 1122-C8FOH e C4mimBF4. Modeladação efectuada com COSMOthermX. — Confórmero de menor energia; --- 
Confórmero de maior energia. Os valores indicam as solubilidades mútuas de 1122-C8FOH e LI a temperaturas fixas para o confórmero de menor 
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Qual o novo paradigma que criámos? 

Problemas a longo prazo e o risco de uma oportunidade perdida. 

O problema não é mudar, é parar. 
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III. SOLUBILIDADE DE POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS EM 
SOLVENTES VERDES 

O vulgar estudo de solubilidade de um soluto num solvente comum indica que a dissolução é relativamente 
rápida e mesmo que sejam necessárias várias horas para alcançar as condições de equilíbrio, raramente são 
encontradas dificuldades práticas. Contudo, o estudo da solubilidade de polímeros em solventes comuns pode implicar 
algumas dificuldades devido à natureza estrutural do polímero, o que se torna particularmente verdade quando o 
solvente apresenta uma viscosidade suficientemente elevada para constituir uma barreira à transferência de massa, 
como é o caso dos LIs. Devido ao facto da transferência de massa ser um processo cinético, o tempo necessário para 
alcançar o equilíbrio termodinâmico entre a fase sólida e a fase líquida de uma mistura nem sempre é fácil de prever. 
Assim, quando se tenta solubilizar um polímero num solvente vulgar e o primeiro se mantém aparentemente inalterado 
na fase sólida, o comportamento pode ser visto como incompatibilidade termodinâmica e portanto imiscibilidade ou 
como indicação de que o tempo decorrido não foi suficiente para a dissolução total. O mesmo facto pode acontecer 
quando se usa um solvente orgânico para dissolver um polímero e um LI na mesma fase, onde a evaporação do 
solvente orgânico pode produzir misturas que levam semanas a alcançar o equilíbrio e que podem envolver a 
segregação de uma fase polimérica sólida[98].

Tabela 9 – Comportamento de fases de soluções de polímeros em LI [99]

Líquido Iónicob) C2mimBF4 C4mimPF6 C8mimNTf2
 Polímeroa)                               semanas 0 2 4 6 11 0 2 4 6 11 0 2 4 6 11

A P(BuVPBr-VPy) + + + + + + + + + + + + + + + 
B P(BuVPBr-VPy-styrene) o - - - - o o - - - + + c c c 
C P(BuVPBr-VPy-BMA) - - - - - o - - - - c c c c c 
D P(BuVPTf2N-Vpy) + + + + + c c c c - + + + + + 
E P(MeVIm[Tf2N]) - - - - - c c c c c + + + + + 
F P(VIM-Pyr), 50% VPyr o - - - - + c o o - + + + + + 
G P(MeVImMeOSO3-Vim-VPyr) + + + + + + + c c c + + + + + 
H P(MeVImCl-Vim-VPyr) + + + + + c c c c c + + o o - 
I P(MeVImMeOSO3-Vim-VPyr-VCap) o o o o o + c c c c + + + + + 
J P(acrylicacid) MW 2x103 g.mol-1 + + + + + - - - - - - - - - - 
K P(BMA) MW 337x103 g.mol-1 + + + + + - - - - - + + + + + 
L P(EG) MW 1x104 g.mol-1 + - - - - + + + + + + + + + + 
M P(St) MW 3x104 g.mol-1 - - - - - - - - - - - - - - - 
N P(VPy) MW 160x103 g.mol-1 - - - - - - - - - - + c - - - 
O P(Vpy-St) 10% styrene - - - - - - - - - - + c - - - 
P P(VPy-BMA) 10% BMA - - - - - - - - - - + c - - - 
Q P(Vpyrr) MW 1x104 g.mol-1 + + + + - + + c - - + + + + - 

(+) Solução clara, (c) Solução turva, (o) Solução opaca, (-) Precipitado. A – Poli(brometo de butil-vinilpiridínio-vinilpiridínio); B – Poli(brometo de butil-
vinilpiridínio – vinilpiridínio - estireno); C - Poli(brometo de butil-vinilpiridínio – butil-metacrilato); D -Poli(butil-vinilpiridínio - 
bis[(trifluorometil)sulfonil]amida - vinilpiridínio); E - Poli(1-metil-3-vinilimidazólio bis[(trifluorometil)sulfonil]amida); F - Poli(1-vinilimidazólio-co-1-vinil-2-
pirrolidona); G - Poli(1-metil-3-vinilimidazólio metilsulfato-co-1-vinilimidazólio-co-1-vinyl-2-pirrolidona); H - Poli(1-metil-3-vinilimidazólio cloreto-co-1-
vinilimidazólio -co-1-vinil-2-pirrolidona); I  - Poli(1-metil-3-vinilimidazólio metilsulfato-co-1-vinilimidazólio -co-1-vinyl-2-pirrolidona -co-N-
vinilcaprolactona); J – Ácido poliacrílico Mw=2000g.mol-1; K - Poli(Butil Metacrilato) Mw = 337000 g mol-1; L – Poli(etileno glicol) Mw = 10000 g mol-1;
M – Poliestireno Mw = 30000 g.mol-1; N - Poli(Vinilpiridínio) Mw = 160000 g.mol-1;O - Poli (Vinilpiridínio-co-Estireno) (Teor em estireno = 10%); P - Poli 
(Vinilpiridínio-co-butilmetacrilato) (Teor em butil metacrilato = 10%) Q - Poli (Vinil Pirrolidínio) Mw = 10000 g.mol-1

São poucas as publicações relativas à solubilidade de polímeros em LIs e muitas delas apresentam 
essencialmente estudos empíricos de natureza limitada. Winterton [98] fez um levantamento de informação relevante sobre 
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estudos de solubilidade de polímeros em LIs publicados até Julho de 2006. Um estudo empírico, embora suficientemente 
esclarecedor da dificuldade de dissolução de polímeros em LIs, foi realizado por Snedden et al.[99]. Neste caso, foram 
preparadas várias soluções de polímeros em três tipos de LIs representativos de catiões e aniões típicos ([C2mim][BF4],
[C4mim][PF6] e [C8mim][Tf2N]). As soluções foram mantidas em repouso por períodos de 11 a 15 semanas e foram 
registadas qualitativamente as alterações observadas: turbidez, precipitação e solução homogénea. Os resultados obtidos 
são apresentados na Tabela 9.

De acordo com os autores, várias soluções apresentaram separação de fases lenta sugerindo que a dissolução 
e a separação de fases são limitadas pela transferência de massa. Várias das soluções inicialmente homogéneas 
mostraram separação de fases após várias semanas. De realçar que em alguns casos, depois de obtida uma solução 
homogénea, após algumas semanas ocorreu a precipitação do polímero, sendo por isso impossível afirmar com toda a 
certeza que nenhuma alteração ocorrerá após terminar os testes. Os resultados revelam um comportamento de fases 
bastante variado e moroso, o que é indicativo da complexidade do peso dos diversos factores responsáveis pela 
solubilidade de polímeros em LIs e portanto dificilmente previsíveis. 

1. TESTES DE SOLUBILIDADE 

Com o objectivo de estudar a solubilidade de PLA em solventes verdes foram efectuados testes de 
solubilidade em LIs. Apesar da biodegradabilidade e toxicidade de LIs ainda carecer de resultados experimentais, este 
tipo de compostos tem surgido como uma potencial alternativa aos COVs pelo que a sua possível aplicação no 
processamento de polímeros apresenta um potencial elevado. A solubilidade de PLA em vários solventes orgânicos 
comuns foi igualmente testada e comparada com a obtida com LIs.  

1.1. Procedimento Experimental 

Neste trabalho foram usadas dois polímeros de PLA, o PLA com uma razão L:D 98:2 (semi-cristalino) e com 
razão L:D 82:18 (amorfo). De modo a minimizar o tempo necessário para se atingir o equilíbrio, ambos os polímeros foram 
previamente reduzidos a pó por trituração num moinho para café†. O procedimento adoptado para a realização dos testes 
de solubilidade encontra-se esquematizado na Figura 23 e é explicado detalhadamente de seguida. 

Os testes de solubilidade consistiram na adição de quantidades conhecidas de PLA aos solventes a testar, em 
frascos de vidro de 2 mL com agitadores magnéticos no interior. Os testes iniciaram-se com baixas fracções mássicas de 
PLA (normalmente inferiores a 1%) e à temperatura ambiente, sendo a determinação das quantidades adicionadas feita 
por pesagem numa balança analítica Precisa 40 SM-200A com precisão na ordem de ± 0,01 mg. 

Uma vez preparadas as soluções, o sistema é mantido durante cerca de 24 horas sob agitação, recorrendo a 
uma placa térmica com agitação IKA RTC basic, e ligeiramente aquecido (T 40ºC) de modo a facilitar a dissolução. Os 
sistemas para os quais se obtiveram soluções homogéneas, foram deixados em repouso à temperatura ambiente durante 
aproximadamente 2 dias. Nos casos em que após agitação e aquecimento não se obteve uma solução homogénea, 
procedeu-se ao aquecimento dos sistemas até temperaturas ligeiramente superiores à temperatura de transição vítrea do 
polímero (Tg 57 ºC), mas inferiores à sua temperatura de fusão (Tm 140 ºC). No caso de solventes orgânicos comuns, o 
aquecimento é feito tendo em conta a temperatura de ebulição do solvente em causa. Nos casos em que a mistura 
permaneceu heterogénea, o teste foi terminado; nos casos em que a solução se tornou homogénea, as misturas foram 

† NOTA: O PLA pode ser facilmente reduzido a pó por esmagamento depois de mergulhado em azoto líquido. 
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deixadas em repouso à temperatura ambiente durante aproximadamente 2 dias de modo a permitir uma reorganização 
molecular.

Após repouso à temperatura ambiente, para as misturas que se tornaram heterogéneas, o teste foi terminado. 
No caso das soluções que se mantiveram homogéneas foi verificada a existência ou não de imiscibilidade líquida por 
variação da temperatura. O aquecimento da solução foi feito na placa térmica com agitação e tendo novamente em conta a 
temperatura de ebulição do solvente e a temperatura de fusão do PLA. O arrefecimento da solução é feito recorrendo a um 
banho térmico de água e gelo ou de etanol e azoto líquido de acordo com a temperatura pretendida. Aos sistemas que se 
mantiveram homogéneos foi adicionada uma nova porção de PLA (incremento de aproximadamente 1% (w/w) em PLA) e 
repetido o procedimento anteriormente descrito. No caso em que se verificou a ocorrência de imiscibilidade líquida, o 
procedimento adoptado para a construção do diagrama T-x é idêntico ao descrito na Secção 2.1 do Capítulo II.  

Figura 23 – Representação esquemática do procedimento adoptado nos testes de solubilidade de PLA. ELL – Equilíbrio líquido-líquido; H – Solução 
homogénea, PP – Formação de precipitado. 

Foram igualmente efectuados testes de solubilidade para sistemas de ácido láctico e LI. Os testes foram 
realizados à temperatura ambiente e consistiram na mistura seguida de agitação de uma porção de ácido láctico e LI 
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em frascos de 5 mL. A composição das misturas foi variada por adição de ácido láctico até que se encontre (caso 
exista) imiscibilidade líquida. As quantidades de ácido láctico e LI foram determinadas por pesagem numa balança de 
precisão Precisa 40 SM-200A (±0,01mg). 

1.2. Resultados e Discussão 

Tal como foi explicado anteriormente, o estudo de sistemas poliméricos com solventes viscosos é moroso e o 
facto de um sistema ser ou não homogéneo após um determinado intervalo de tempo não quer dizer que se tenha 
alcançado o equilíbrio termodinâmico. A reorganização molecular do polímero pode ter uma cinética de tal modo lenta 
que sejam necessárias várias semanas até ser alcançada uma situação de equilíbrio[98]. Dadas as circunstâncias, os 
sistemas de LIs e PLA foram classificados de acordo com a notação “solução homogénea” no caso de soluções com 
uma única fase mesmo depois de variação de temperatura do sistema, “solução turva” no caso de soluções túrbidas 
por variação da temperatura, “precipitado” no caso da mistura apresentar polímero precipitado, “ELL“ no caso de 
coexistência de duas fases líquidas em equilíbrio ou “L-Gel” no caso da mistura apresentar transição entre uma fase 
líquida e uma fase com aspecto gelatinoso por variação da temperatura.  

Os resultados dos testes de solubilidade dos dois polímeros estudados foram divididos em duas classes de 
acordo com a natureza dos solventes utilizados: LIs, apresentados na Tabela 10, e solventes orgânicos comuns, 
apresentados na Tabela 11. Os valores inscritos nas tabelas correspondem à fracção mássica do polímero ou do ácido 
lactico na mistura após a última adição. No caso de uma mistura homogénea, o valor indicado na tabela não significa 
que se tenha alcançado o limite de solubilidade. 

Tabela 10 - Resultados experimentais dos testes de solubilidade de PLA e ácido láctico em LIs. 

Solvente wPLA98:2 w PLA 82:18 W Ácido Láctico* Solvente wPLA98:2 w PLA 82:18 w Ácido Láctico*

[C12mim][Tf2N] 0,007 0,080 0,030 AMMOENG 102 0,004 0,022 0,514
[C4mim][Tf2N] 0,003 0,104 0,558 [Ph][NTf2] 0,006 0,018 0,073
[C2mim][Tf2N] 0,004 0,100 --- [Ph][Cl] 0,055 0,077 0,252
[C4mim][MeSO4] 0,010 0,013 0,593 [Ph][Ac] 0,038 0,057 0,686
[C2mim][SCN] 0,009 0,010 0,558 [C4mim][PF6] --- --- 0,153
[C2mim][Lac] 0,009 0,032 --- [C4mim][BF4] --- --- 0,672
[C10MePy][Tf2N] 0,005 0,057 --- [C6mim][Ac] --- --- 0,714
[AcCh][Tf2N] 0,008 0,133 0,474 [Ph][OTf] --- --- 0,069
[MBP][Tf2N] 0,001 0,109 0,693 [Ph][Decanoate] --- --- 0,743
ALIQUAT 336 0,015 0,013 0,549 [Ph][N(CN)2] --- --- 0,227
ECOENG 212 0,010 0,009 0,711 [Ch][Cl] --- --- 0,691

*Não foram feitas variações de temperatura durante os testes de solubilidade. 

Solução homogénea ( ) – Solução homogénea mesmo depois de variar a temperatura do sistema; 
Solução turva ( ) – Alteração da turbidez da solução por variação da temperatura; 
ELL - Equilíbrio Líquido Líquido; 
Precipitado ( ) – Solução heterogénea mesmo depois de se variar a temperatura do sistema; 
--- - Teste não efectuado 
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Tabela 11 - Resultados experimentais dos testes de solubilidade de PLA em solventes orgânicos comuns. 

Solvente w PLA 98:2 w PLA 82:18
Lactato de Etilo 0,008 0,150
Acetato de Etilo 0,002 0,132 
Metacrilato de Metilo 0,015 0,084
Salicilato de Metilo 0,014 0,079
Anidrido Propiónico 0,018 0,091
Acetona 0,014 0,066
1H,1H,7H - Fluoroheptanol 0,056 0,081
1H,1H,2H,2H - Fluorooctanol 0,016 0,102
Etanol 0,010 0,016 
Decanol 0,011 0,010 
Ácido Láctico 0,005 0,005 

Solução homogénea ( ) – Solução homogénea mesmo depois de variar a temperatura do sistema; 
ELL - Equilíbrio Líquido Líquido; 
Precipitado ( ) – Solução heterogénea mesmo depois de se variar a temperatura do sistema; 
L-Gel  ( ) – Transição entre sistema completamente líquido e sistema com aspecto gelatinoso por variação da temperatura; 

A análise da Tabela 10 indica que a solubilidade de ambos os polímeros de PLA em LIs é bastante baixa, não 
tendo sido possível dissolver PLA nos LIs testados na maior parte dos casos. De salientar que apenas se obteve 
alteração da turbidez por variação da temperatura para LIs com o anião [Tf2N] e que o PLA 82:12 parece ser mais 
solúvel do que o PLA 98:2. Os dados da Tabela 11 também corroboram esta última observação pois para o PLA 98:2, 
para todos os solventes comuns testados à excepção de um se obteve um precipitado após variação da temperatura. 
Este facto pode ser explicado devido à natureza estrutural do polímero pois o PLA 82:18 apresenta uma estrutura 
amorfa, permitindo um maior nível de interacção com o solvente, enquanto que o PLA 98:2 apresenta uma estrutura 
semi-cristalina[100] impedindo assim o acesso do solvente a determinados pontos da cadeia polimérica e portanto um 
menor nível de interacção com este. 

A baixa solubilidade do PLA em LIs pode também ser explicada pelo facto de os LIs puros apresentarem 
viscosidades elevadas [3, 101, 102] e de o PLA, devido à sua natureza polimérica, contribuir fortemente para o aumento da 
viscosidade dos sistemas estudados. Esta elevada viscosidade dificulta a transferência de massa, tornando a cinética 
de reorganização molecular destes sistemas um processo bastante lento. A título de exemplo, a passagem de límpido 
para turvo nos sistemas de [C12mim][Tf2N] e PLA 98:2, [C12mim][Tf2N]  e PLA 82:18, [C4mim][Tf2N]  e PLA 82:18 e 
[C2mim][Tf2N] e PLA 82:18 demorou entre 24 a 48 horas, dependendo do sistema. De realçar que nestes casos e 
mesmo após centrifugação, as soluções se mantiveram turvas, pelo que não é possível dizer se a turvação da solução 
corresponde ao início da precipitação do PLA ou se corresponde a uma segunda fase líquida. De modo a aumentar a 
cinética de transferência de massa, procedeu-se ao aquecimento dos sistemas, observando-se um aumento 
considerável da velocidade de solubilização, sobretudo a temperaturas superiores à temperatura de transição vítrea do
polímero. O aumento da temperatura não só permite uma diminuição da viscosidade dos sistemas, diminuindo 
consideravelmente as dificuldades de transferência de massa, como também provoca um relaxamento da estrutura do 
polímero, sobretudo nas regiões amorfas[103], o que explica a maior solubilidade do PLA 82:18. 
 Em relação aos solventes orgânicos comuns, formam encontrados vários tipos de equilíbrios, especialmente 
no caso do PLA 82:12. Ambos os polímeros de PLA apresentam solubilidades baixas e semelhantes em álcoois. As 
soluções com etanol e decanol permaneceram heterogéneas mesmo após vários dias de agitação a temperaturas 
ligeiramente superiores à temperatura ambiente. Contudo, os álcoois fluorados testados apresentam uma excelente 
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capacidade de solubilização do PLA. De notar, no entanto, que embora ambas as formas de PLA sejam solúveis em 
1,1,7-C7FOH, apenas o PLA 82:18 é solúvel em 1,1,2,2-C8FOH. À semelhança do que ocorreu nos sistemas estudados 
no capítulo anterior, os álcoois fluorados apresentam melhores propriedades solventes quer dos LIs estudados, quer 
dos polímeros de PLA, do que os álcoois alquílicos. 

O PLA 82:18 apresenta solubilidades entre 8 a 15 % (w/w) nos ésteres testados, enquanto que o PLA 98:2 
apresenta solubilidades inferiores a 2% (w/w). Uma vez que o PLA é um poliéster, as elevadas solubilidades de PLA 
82:18 nos ésteres testados podem ser explicadas devido à semelhança funcional e à estrutura amorfa do polímero. 
Após diminuição de temperatura no sistema de lactato de etilo e PLA 82:18 foi observada a existência de imiscibilidade 
entre duas fases líquidas, tendo sido medidos vários pontos de turvação a diferentes composições. O diagrama T-x 
obtido para este sistema é apresentado na Figura 25. Os resultados experimentais foram modelados com PC-SAFT e 
encontram-se descritos na secção seguinte. 

Relativamente aos testes com ácido láctico verificou-se que ambos os polímeros apresentam solubilidades 
muito baixas neste solvente. Apesar deste ser o monómero do PLA, o ácido láctico é funcionalmente diferente (ácido 
láctico é um ácido carboxílico, PLA é um poliéster), o que pode explicar a solubilidade reduzida de ambas as formas de 
PLA neste solvente. 

2. ESTUDO DO ELL DO SISTEMA LACTATO DE ETILO + PLA 82:18  

Embora o estudo de ELL se revestir de especial importância no processamento de um polímero e embora o 
PLA seja um polímero com enorme potencial tecnológico em termos da sua biodegradabilidade e das suas 
propriedades semelhantes à de polímeros tradicionalmente utilizados para a indústria de embalagem, existem muito 
poucos estudos experimentais de ELL efectuados. As publicações disponíveis na literatura aberta centram-se 
sobretudo em ELL de sistemas ternários ou envolvendo fluidos supercríticos[104-107]. Lee et al. [108] estudaram o 
comportamento de fases em sistemas binários de PLA e dialquil ftalatos. 

O estudo do ELL do sistema lactato de etilo e PLA 82:18 foi efectuado através da determinação experimental 
dos pontos de turvação a várias composições, como se pode observar na Figura 24, seguindo a metodologia descrita 
no capítulo anterior. Na Tabela 12 encontram-se listados os pontos de turvação medidos para este sistema e na Figura 
26 o digrama T-x de ELL à pressão atmosférica. O sistema em causa apresenta TCS com composição próxima de 4% 
(w/w) PLA e a cerca de 265 K.

PLA82:18 + Lactato de Etilo

260

261

262

263

264

265

266

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
w PLA82:18

T 
/ K

Figura 24 – ELL no sistema de lactato de etilo e PLA 82:18.                 Figura 25 – Pontos de turvação do sistema Lactato de Etilo e PLA 82:18.     
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Tabela 12 – Pontos de turvação do sistema Lactato de Etilo e PLA 82:18. 

w PLA T (K) 
0,0118 262,30
0,0185 264,14
0,0368 264,83
0,0554 264,62
0,0679 263,82
0,0931 260,26

Do ponto de vista da engenharia química a possibilidade de prever e/ou correlacionar equilíbrio de fases 
envolvendo polímeros apresenta-se como um enorme mais valia, uma vez que as medições experimentais destes 
sistemas são normalmente bastante morosas. Por este motivo, desde a sua introdução na década de 90, a equação de 
estado SAFT (statistical associating fluid theory) tem despertado um enorme interesse. Esta equação de estado é 
expressa em termos da energia de Helmholtz residual, Ares, definida como a energia molar de Helmholtz do fluido 
relativa à de um gás ideal à mesma temperatura e densidade, e pode ser obtida como a soma das contribuições 
microscópicas independentes: 

polarassocchainrefidealtotalres AAAAAAA      Eq. 4 

O termo de referência, Aref, descreve as propriedades das unidades individuais que compõem a cadeia. O 
termo de cadeia, Achain, tem em conta a energia de formação de cadeias a partir de unidades individuais do fluido de 
referência. O termo associativo, Aassoc, é adicionado quando o fluido em estudo tem um comportamento associativo, por 
exemplo, formação de pontes de hidrogénio e o termo polar, Apolar, é adicionado para contabilizar interacções 
específicas devido à presença de um momento quadropolar.  

O facto desta equação de estado se apresentar como uma soma de termos permite incluir de forma explicita 
a presença de dipolos e quadrupolos nos compostos em estudo, assim como os diversos efeitos energéticos presentes 
na mistura, como por exemplo ligações por pontes de hidrogénio e interacções especiais entre diferentes compostos.  

Esta equação é baseada na teoria de perturbação termodinâmica de 1ª ordem de Wertheim [109-112] para os 
termos associativo e de cadeia. O fundamental desta teoria é o uso de métodos estatísticos para quantificação das 
interacções entre locais bem definidos e do comportamento fluido. Wertheim formulou a sua teoria traduzindo a energia 
de Helmholtz numa série de integrais de funções de distribuição molecular e potenciais de associação, permitindo 
assim relacionar do ponto de vista físico as propriedades termodinâmicas com as forças intermoleculares. Deste modo 
é possível tratar fluidos associativos do mesmo modo que fluidos simples cujas interacções são energeticamente mais 
fracas. As moléculas são tratadas como espécies diferentes de acordo com o número de sítios associativos e são 
definidas diferentes densidades para cada possível estado de ligação da molécula. 

Existem várias versões da SAFT, todas elas baseadas na teoria de perturbação termodinâmica de 1ª ordem 
de Wertheim, diferindo essencialmente no termo de referência utilizado. É o caso da SAFT original com um fluído de 
referência de esferas rígidas[113], da soft-SAFT com um fluído de referência de Lennard-Jones[114-116], da SAFT-VR com 
um termo de referência de um fluído de fosso quadrado variável de potencial [117] e por fim da PC-SAFT com um termo 
de referência de uma cadeia de esferas rígidas[118].Todas estas equações já foram aplicadas com sucesso a sistemas 
polímero-solvente [119-121] embora a PC-SAFT pelo facto de já conter uma cadeia no seu fluído de referência ofereça um 
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trabalho mais fácil do ponto de vista da implementação do modelo para sistemas envolvendo polímeros. Uma vez que 
foi utilizada apenas uma versão executável do modelo PC-SAFT, as equações de cálculo encontram-se no Anexo B. A 
equação de estado PC-SAFT descreve o comportamento de compostos puros através do conhecimento de três 
parâmetros para cada composto: m, o número de segmentos,  , o diâmetro de cada segmento e , o parâmetro de 
energia de cada segmento, mais dois parâmetros caso o composto em causa estabeleça ligações específicas, por 
exemplo, tipo pontes de hidrogénio, o que não é o caso. No sistema em estudo, os parâmetros quer do polímero quer 
do solvente foram retirados de Pedrosa[122] e encontram-se listados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Parâmetros do PLA e do lactato de etilo para aplicação na equação de estado PC-SAFT. 

Parâmetro PLA Lactato de 
Etilo

m 2500 2,937 
 4,1 3,780 
 195,0 322,2 

1-kij 1,0434 

A utilização deste modelo para misturas compreende a utilização de regras de mistura do tipo 1 fluido de van 
der Waals. Para se obter uma descrição quantitativa dos resultados experimentais obtidos para o sistema PLA 82:18 e 
lactato de etilo foi necessário utilizar um parâmetro de interacção binária kij=-0,043. Os resultados obtidos com a PC-
SAFT para correlacionar o sistema PLA 82:18 + lactato de etilo encontram-se na Figura 26 onde se pode verificar a 
excelente concordância entre o modelo e os dados experimentais em todo o diagrama. 

Figura 26 – Diagrama T-x do sistema PLA + Lactato de Etilo. Modelação do sistema recorrendo a PC-SAFT. 

Pelo facto do PLA ser um polímero ambientalmente compatível, seria coerente que as suas aplicações o 
continuassem a ser. Neste âmbito, a aplicação do lactato de etilo como solvente é particularmente interessante já que 
este é um solvente biodegradável, aprovado pela Food and Drug Administration como aditivo aromático, de reciclagem 
fácil e economicamente viável, sem efeito de estufa, sem efeito carcinogénico nem corrosivo e de baixa pressão de 
vapor, elevado ponto de ebulição e elevada capacidade como solvente.  
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IV. ANEXOS

1. REAGENTES

A lista dos líquidos iónicos usados bem como do respectivo número CAS, fornecedor e pureza é apresentada 
de seguida:

AcChNTf2 (n/a; QUILL‡), AMMOENG™ 102 (n.a.; Solvent Innovation; >95%), ALIQUAT™ 336 (69393-96-4; 
Sigma; n/a), ChLac (n/a; QUILL), C4mimBF4 (174501-65-6; Solvent Innovation GmbH; >99%), C6mimCl (171058-17-6; 
QUILL), C12mimCl (114569-84-5; QUILL), C2mimLac (878132-19-5 ; QUILL), C4mimMeSO4 (401788-98-5; Fluka; 
>97%), C4mimPF6 (174501-64-5; QUILL), C8mimPF6 (304680-36-2; QUILL), C2mimSCN (331717-63-6; Fluka; >95%), 
C2mimTf2N (174899-82-2; QUILL), C3mimTf2N (n/a; QUILL), C4mimTf2N (174899-83-3; QUILL), C5mimTf2N (280779-53-
5; QUILL), C8mimTf2N (178631-04-4; QUILL), C10mimTf2N (433337-23-6; QUILL), C12mimTf2N (n/a; QUILL), 
C10MePyNTf2 (n/a; QUILL), C14MePyTf2N (n/a; QUILL), C14MePyBr (n/a; QUILL), ECOENG™ 212 (342573-75-5; 
Solvent Innovation; >99%), MBPTf2N (223437-11-4; QUILL), MBPLac (n/a; QUILL;), PhCl (258864-54-9; Cytec; >96%), 
PhOTf  (n/a; QUILL), PhTf2N (460092-03-9; QUILL), PhAc (460092-04-0; QUILL). 

Os LIs usados nos testes de solubilidade não foram sujeitos a nenhum processo de purificação adicional. Os 
LIs usados nas medições de diagramas T-x foram todos sujeitos a purificação adicional por desvolatilização a vácuo.  

A lista de compostos orgânicos comuns usados bem como o respectivo número CAS, fornecedor e pureza é 
apresentada de seguida:

117-C7FOH (335-99-9; Apollo Scientific; 98%), 1122-C8FOH (647-42-7; ABCR; 98%), 11-C8FOH (307-30-2; 
Apollo Scientific; 98%), 11-C9FOH (423-56-3; Apollo Scientific; 98%), 11-C10FOH (307-37-9; Apollo Scientific; 98%), 

Etanol (64-17-5; Pronolab; 99,8%), Propanol (71-23-8; Aldrich ; 99,7%), Decanol (112-30-1; Aldrich ; 99%), Acetato 

de Etilo (141-78-6; Riedel-de Ha n; 99,7%), Acetona (67-64-1; Panreac; 99,5%%), Ácido Láctico (50-21-5; 

Fluka;85-90%), Anidrido Propiónico (123-62-6; Aldrich; 97%),Diclorometano (75-09-2; Aldrich; 99,9%), Lactato de 

Etilo (97-64-3; Sigma-Aldrich; 98%), Metacrilato de Metilo (80-62-6; Fluka; 99%), Salicilato de Metilo (119-36-8; 

Sigma-Aldrich; 99%), PLA 98:2 (26100-51-6;Cargill Dow – Nature Works), PLA 82:18 (26100-51-6; Cargill Dow – 
Nature Works). 

Os compostos orgânicos apresentados foram usados tal como fornecidos, sem nenhuma purificação 
adicional.

‡ QUILL – Queen’s University Ionic Liquid Laboratories 
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Tabela 14 – Estrutura química e nomenclatura dos catiões dos LIs usados. 

Estrutura Química Grupo(s) 
Substituinte(s) 

Nome do catião Nome abreviado 

NN
+CH3 R1

R1:  n-alquil 
n=2 - C2H5

n=3 - C3H7

n=4 - C4H9

n=5 - C5H11

n=6 - C6H13

n=8 - C8H15

n=10 - C10H21

n=12 - C12H25

1-etil-3-metil-imidazólio 
1-propil-3-metil-imidazólio 
1-butil-3-metil-imidazólio 
1-pentil-3-metil-imidazólio 
1-hexil-3-metil-imidazólio 
1-octil-3-metil-imidazólio 
1-decil-3-metil-imidazólio 
1-dodecil-3-metil-imidazólio 

[Cnmim]+

N
+

CH3

R1

R1: n – alquill 
n=10 - C10H21

n=14 – C14H29

1-decil-3-metil-piridínio 
1-tetradecil-3-metil-piridínio 

[CnMePy]+

N
+ O

O

--- Acetil-Colínio [AcCh]+

P
+

H13C6

C6H13

C6H13

C14H29

--- Trihexil(tetradecil)fosfónio [Ph]+

N
+

C8H17

C8H17

C8H17

CH3

--- Trioctil(metil)amónio [N1,8,8,8]+

N
+

O

OH

O

OHTallow

H5C2

n

m

--- Tetra-alquilamónio AMMOENGcat

N
+ --- Butil-Metil-Pirrolidínio [MBP]+
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Tabela 15 - Estrutura química e nomenclatura dos aniões dos LIs usados. 

Estrutura Química Nome do anião Nome abreviado 

N
S S

CF3F3C

O O O O

Bis((trifluorometil)sulfonil)imida [Tf2N]-

B FF

F

F

Tetrafluoroborato [BF4]-

F

P

F
F

FF

F
Hexafluorofosfato [PF6]-

S O

O

O

F3C Trifluorometanosulfonato [OTf]-

O S O

O

O

Etilsulfato [EtOSO3]-

O S O

O

O
Metilsulfato [MeOSO3]-

CH3

O

O

Acetato [Ac]-

N C S Tiocianato [SCN]-

Br Brometo [Br]-

Cl Cloreto [Cl]-
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2. EQUAÇÃO DE ESTADO PC-SAFT 

A expressão geral da equação de estado SAFT é dada em termos da energia residual de Helmholtz, Ares,
definida como a energia molar de Helmholtz do fluido relativa à de um gás ideal à mesma temperatura e densidade. A 
energia residual de Helmholtz pode ser obtida como a soma das contribuições microscópicas independentes: 

assocchainrefidealtotalres AAAAAA      B. 1 

Neste apêndice é apresentada a descrição matemática da equação de estado PC-SAFT. Sempre que se 
usam equações de estado do tipo SAFT, é usada a sua forma adimensional, o que implica o uso de um composto de 
referência para todas as variáveis termodinâmicas (p.ex.: temperatura, pressão e densidade) . Nas expressões 
apresentadas, o uso de R em índice inferior indica o componente de referência. 

Termo Ideal 

 A energia livre de Helmholtz de um fluido puro ideal é definida como: 

1lnln 3
i

ideal RTA        B. 2 

onde i é o comprimento de onda de Broglie. Esta equação pode ser simplificada considerando que o estado 
de referência é irrelevante e que não serão necessárias derivadas da temperatura. Estendendo este pressuposto para 
misturas onde a contribuição de cada componente é ponderada de acordo com a sua composição: 

1lnRTxA
i

i
ideal        B. 3 

Resultando daqui a equação dos gases ideais. A pressão e os potenciais químicos podem ser derivados da 
equação anterior. 

TRA
V

AP
kk xT

ideal

xT

ideal
ideal

,

2

,

    B. 4 

i
Ti

ideal
ideal
i xRT

x
A

ik

ln
,,

      B. 5 

Termo de referência 

Este é o termo que distingue as equações de estado soft-SAFT e PC-SAFT. Na equação PC-SAFT, o termo 
de referência é decomposto em dois subtermos: o termo de esferas rígidas e o termo de dispersão da cadeia. O termo 
de esferas rígidas é o mesmo que o usado por Huang e Radoz[123] derivado por Boublik[124] e Mansoori et al.[125] para 
misturas:
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32
3

2
3

02
33

2
321321

3
2

0

1log
1

331RTAideal B. 6 

As variáveis expressas por k  são densidades reduzidas e são definidas por: 

n

i

k
iiik dmx

16
        B. 7 

 O diâmetro dependente da temperatura, id  , é dado pela expressão seguinte: 

T
ii

ied /12,01         B. 8 
 A expressão para a pressão das esferas rígidas é dado por: 

2
30

3
23

3
2

2
30

21

3

3

1
3

1
3

1
TRP hs     B. 9 

 E o potencial químico residual, 

3

2

1
3

21
3

33

3

3
22

3
2
3

3

3
22

33

2

2
2

00

0

1
3

1
3

1
2

11
311 i

i

iii
hs

i

hs
i

x
x

xxx
T

A
x

3

3

2
3

3
2

033
3

3

3
22

3

2

2
2

0
2

3

3

21 1
1log23

1
3 iii

i

i xxx
x

x B. 10 

Com o termo das esferas rígidas definido, a contribuição de dispersão para a energia residual de Helmholtz 
tem de ser definida de modo a contabilizar as interacções atractivas. A energia de dispersão de Helmholtz, na equação 
de PC-SAFT, é uma teoria de segunda ordem derivada do trabalho de Barker e Henderson [126, 127], a qual foi concebido 
para modelar moléculas esféricas. Esta teoria foi estendida para cadeias por Gross e Sadowski[128]. Os termos de 
primeira e segunda ordem da energia de dispersão de Helmholtz são separados em dois termos, ficando: 

21 AAAdisp          B. 11 

As contribuições dos integrais simplificados I são dados por: 

21 AAAdisp          B. 12 
322

212 , mmICmA        B. 13 

Onde

i j
ij

ij
jiji kT

mmxxm 332 ,       B. 14 
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i j
ij

ij
jiji kT

mmxxm 3
2

322       B. 15 

e , a densidade reduzida, é dada por 3 , e m  é dado por: 

1i
iimxm          B. 16 

A variável 1C é a compressibilidade e é expressa por: 

2

432

4

2

1 21
21227201

1
281 mmC    B. 17 

São utilizadas as regras usuais de combinação: 

jiij 2
1

        B. 18 

jiij          B. 19 

Os integrais da teoria de perturbação foram simplificados como simples regras de potência: 
6

0
1 ,

i

i
i mamI         B. 20 

6

0
2 ,

i

i
i mbmI         A. 1 

Os valores de ia  e ib  dependem do comprimento da cadeia: 

iiii a
m

m
m

ma
m

mama ,2,1,0
211

     B. 21 

iiii b
m

m
m

mb
m

mbmb ,2,1,0
211

     B. 22 

As constantes do modelo ia ,0 , ia ,1 , ia ,2 , ib ,0 , ib ,1  e ib ,2 são dados no trabalho de Gross e Sadowski[118].

Uma vez definido o modelo para a contribuição da dispersão em termos da energia de Helmholtz, podem ser 
derivadas as expressões para a pressão e potencial químico. 

2
1

1
221

3221
1

322 2 ICCIICmmIImRTP disp B. 23 

 Onde 

i

i
i miaI 6

1

1 1
        B. 24 

i

i
i mibI 6

1

2 1
        B. 25 
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3

234

5

23
2
1

1

21
40481221

1
8204 mmCC

B. 26 

E

iii
i

ii

disp
i x

mICmm
x
ICmI

x
CmICm

x
mIm

x
I 322

21
3222

12
1

21

32

1
3212 B. 27 

Onde

2
33

4
3

3
3

2
33

4
3

2
332

1
1

21
2122720

1
28

ii
i

mmC
x
C      B. 28 

3
33

3
2
3

3
3

5
3

3
2
32

1
3

21
40481221

1
8204 mmC

xi

    B. 29 

i

jj

ij
i

i x
ma

x
jma

x
I 13

6

0

1       B. 30 

i

jj

ij
j

i x
mb

x
jmb

x
I 13

6

0

2       B. 31 

j
i

j
i

i

j a
mm

ma
m
m

x
ma

,32,22
43       B. 32 

j
i

j
i

i

j b
mm

mb
m
m

x
mb

,32,22
43       B. 33 

j
ij

ij
jji

i kT
mxm

x
m 3

32

2        B. 34 

j
ij

ij
jji

i kT
mxm

x
m 3

2322

2       B. 35 

Termo da cadeia 

A expressão que contabiliza a formação de cadeias de segmentos é: 

iiii

n

i
ii

chain gmxRTA ln1       B. 36 

A variável iig refere-se à função de distribuição radial do fluido de referência, o que no contexto da equação 

de estado PC-SAFT diz respeito ao fluido de esferas rígidas. 
As expressões para a pressão e potenciais químicos são dadas por: 

jxT

iiii

iiii

n

i
i

chain g
g

xRTP
,

2 1
     B. 37 

ijxTj

iiii

iiii
iiiii

chain

x
g

g
mgmRT

,,

11ln1 B. 38 
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Para a equação de estado PC-SAFT a função de distribuição par é a mesma de esferas rígidas definida por 
Boublik[124] e Mansoori et al.[125]:

3
3

2
22

2
3

2

3 1
2

1
3

1
1

ijijij ddg      B. 39 

Onde

ji

ji
ij dd

dd
d          B. 40 

As respectivas derivadas da função correlação par em ordem à densidade e composição são dadas por: 

4
3

3
2
2

2

3
3

2
2

2

3
3

32
2

3

2
2

3

3

1
,6

1
4

1
6

1
3

1
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4
3

2
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2
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3
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2
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2
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3
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2

3

2
2

3

3

1
6

1
4

1
6

1
3

1
1 ij

k
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k

ij

k

ij

kkk

ij d
x

d
x

d
x

d
xxx
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         B. 42 

Termo associativo 

A expressão do termo associativo é dada em termos da temperatura, número de sítios de associação na 

molécula, iM  , e do número de moléculas do componente i não ligadas a um sítio associativo , iX .

A equação que define o termo associativo é dada por: 

22
ln ii

i
i

i
assoc MXXxRTA      B. 43 

Em que a fracção de moléculas i não ligadas a um sítio é definida por: 

ji
j

j
j

i Xx
X

1
1

       B. 44 

A variável ji  é a força da ligação associativa e é definida de acordo com Huang and Radosz[123]:

ijijHB
kT gke
HB

ji 1        B. 45 

Onde a função de correlação par é dada pela Equação B.39. 
A expressão para a pressão e potenciais químicos de associação, obtidas por derivação da energia de 

Helmholtz de associação em ordem à densidade e composição, são dadas de seguida: 

jxT

i

ii
i

assoc X
X

xRTP
,

2

2
11

     B. 46 
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ijxTi

k

kk
k

ii
i

assoc

x
X

X
xMXXRT

,,2
11

22
ln B. 47 

As derivadas de iX em ordem à densidade e composição são complexas uma vez que requerem, 

simultaneamente, derivadas da mesma variável. Várias aproximações podem ser usadas de modo a resolver este 
problema. Uma das aproximações consiste em fazer simplificações para casos particulares de associações e então, 
resolver analiticamente as equações resultantes. Neste trabalho, foi usada uma aproximação diferente. As dificuldades 
inerentes à solução das derivadas foram solucionadas usando um método numérico desenvolvido por Tan et al.[129],
segundo o qual a solução passa apenas por resolver um sistema de equações liniares. O método permite não só o 
cálculo da fracção de moléculas não associadas mas também as respectivas derivadas em ordem à densidade, 
temperatura e composição. Este método, incluindo um código do tipo fortran, é apresentado em detalhe no trabalho de 
Tan et al.[129].
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