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Resumo 

 

No presente trabalho, o modelo COSMO-SAC (Conductor-like Screening Model) foi 
utilizado para avaliar alternativas de solventes não halogenados que possuem potencial 
de solubilizar o poli(3-hidroxibutirato) (P3HB). Uma análise do perfil de cargas aparentes 

induzidas na superfície das moléculas (perfil ) mostrou que os solventes halogenados 
mais usados para o processo de extração do P3HB, ou seja, o clorofórmio e o 
hexafluoroisopropanol (HFIP) têm cargas induzidas complementares às do biopolímero. O 

perfil de outros solventes, tais como dimetilacetamida, 1,2-propanodiamina e o álcool 
tetrahidrofurfurilo são muito parecidos ao do P3HB, o que indicaria uma possível 
solubilização, segundo a heurística “semelhante dissolve semelhante”. Porém, o alto teor 
de cristalinidade do P3HB é um fator importante a ser considerado. O cálculo do ESL 
(equilíbrio sólido-líquido) com a determinação do coeficiente de atividade do polímero na 
solução foi útil para se obter uma resposta qualitativa do modelo COSMO-SAC, a fim de 
testar o seu poder de predição para alguns dados experimentais de solubilidade da 
literatura para 24 solventes não halogenados: butirato de etila, propanoato de propila, 
acetato de butila, propanoato de butila, propanoato de metila, metil valerato, etil 
valerato, 1-butanol, 3-pentanol, álcool amílico, 1-hexanol, diacetato de etileno glicol, 
álcool tetrahidrofurfurilo, acetona, metil isobutil cetona, acetofenona, metil amil cetona, 
1,2-propanodiamina, anidrido acético, alfa metil estireno, dimetil sulfóxido, 1,2,3-trimetil 
benzeno, dimetilacetamida, dimetilformamida. A resposta qualitativa do modelo COSMO-
SAC se mostrou adequada quando comparada com os dados experimentais, que são 
escassos e com alto grau de incerteza. Para resultados quantitativos de solubilidade, uma 
calibração mais rigorosa do modelo seria necessária com base em dados experimentais 
confiáveis. 

Palavras-chave: Modelo COSMO-SAC, P3HB, equilíbrio sólido-líquido. 
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1 Introdução 

Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são biopolímeros que podem agir como potenciais 
substitutos de alguns plásticos petroquímicos. Dentro dessa classe existe o Poli(3-
hidroxibutirato) (P3HB), sendo ele o mais estudado na atualidade. 

Há inúmeros métodos de recuperação do P3HB de dentro das células, tais como a 
extração por solvente, a digestão da biomassa através de surfactantes e sais, e o uso de 
métodos mecânicos, como, por exemplo, moinhos de bolas e homogeneizador de alta 
pressão. A extração por solvente é o método mais antigo usado na recuperação do P3HB 
e tem como princípio a diferença de solubilidade relativa de compostos em meio ao 
solvente. A maioria dos solventes citados na literatura para a solubilização do P3HB 
consiste em solventes halogenados que geram riscos à saúde humana, além de 
apresentarem custos elevados. Além disso, hoje, cada vez mais, o apelo ambiental vem se 
mostrando importante, demandando a busca de substâncias não tóxicas e 
biodegradáveis. Nesse sentido, o presente estudo visa investigar alternativas de solventes 
– preferencialmente não halogenados – para a extração do P3HB, utilizando para isso o 
modelo termodinâmico COSMO-SAC. 

O modelo COSMO-SAC vem sendo usado como uma alternativa promissora na 
predição da solubilidade de compostos, já que não necessita de parâmetros de interação 
experimentais entre os componentes da mistura para os cálculos de equilíbrio de fases 
(STAUDT et al., 2013). Logo, ele é um modelo que prevê o comportamento da mistura 
baseando-se somente na informação dos componentes puros envolvidos. Assim, é 
possível não só estudar o equilíbrio de fases de sistemas incluindo o P3HB e solventes, 
como também verificar o potencial do modelo COSMO-SAC para esta função. 

O P3HB é um polímero cristalino, com alta temperatura de fusão, fato que justifica os 
cálculos de solubilidade através de algoritmos de equilíbrio sólido-líquido (ESL) (MARA et 
al., 2006). A fase sólida é considerada como polímero puro e a fase líquida, uma mistura 
polímero-solvente cuja não-idealidade é avaliada através do coeficiente de atividade, 
calculado pelo modelo termodinâmico COSMO-SAC. Assim, os  objetivos do presente 
trabalho consistem nos seguintes itens: 

 Verificar a adequação do modelo COSMO-SAC na predição da solubilidade do 
P3HB; 

 Estudar o equilíbrio sólido-líquido (ESL) de sistemas incluindo o P3HB e solventes 
já existentes; 

 Verificar se as informações contidas na literatura são compatíveis com a predição 
da solubilidade. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Características do P3HB e dos PHA´s 

O poli(3-hidroxibutirato) (P3HB) é um polímero proveniente da classe dos 
Polihidroxialcanoatos (Figura 2.1.1) que possui propriedades termoplásticas semelhantes 
a diversas resinas petroquímicas, tais como o polipropileno (DALCANTON,2006). Além 
disso, há diversas variedades de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas que possuem 
o potencial metabólico de realizar a biosíntese do P3HB e o armazenamento no 
citoplasma no formato de grânulos, como material de reserva energética (KESHAVARZ e 
ROY, 2010). 

 

Figura 2.1.1: Estrutura química dos polihidroxialcanoatos. 
Fonte: Keshavarz e Roy (2010). 

 

Muitos estudos envolvendo a produção de P3HB através de fontes renováveis vêm 
sendo realizados (CHEE et al., 2010), e a sua biodegradabilidade é uma característica que 
o torna um possível substituinte dos plásticos convencionais (FARIA e MARTINS-
FRANCHETTI,2010). Além disso, esse grupo de polímeros possui uma vasta gama de 
aplicações que envolvem embalagens, revestimentos e materiais médicos. 

Estima-se que o impacto do custo de recuperação de PHA no custo total do processo 
de produção possa equivaler a 50 % do valor do produto dependendo de variáveis como o 
processo de separação empregado e o teor de PHA acumulado na biomassa (FERREIRA et 
al., 2007) e é nesse sentido que a escolha do método de recuperação de dentro da 
biomassa se torna importante. 
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2.2 Métodos de Recuperação do P3HB 

O P3HB é um produto intracelular, e a sua recuperação envolve essencialmente a 
digestão da biomassa, métodos mecânicos ou a extração por solvente. 

A digestão da biomassa, de um modo geral, age no sentido de romper a parede 
celular, liberando o biopolímero para a solução. A digestão enzimática, por exemplo, 
surgiu como uma alternativa à extração por solvente, porém é limitada muitas vezes 
devido ao alto custo das enzimas. Kapritchkoff et al. (2006) avaliaram o uso de enzimas 
para recuperar o PHB produzido por bactérias Gram-negativas Ralstonia eutropha DSM 
545 e, segundo a análise de massa molar para o PHB, os experimentos não acarretaram 
posterior degradação do composto. Yuanzhen e Liu (2013) também estudaram o efeito da 
digestão enzimática utilizando a pancreatina para recuperar o PHB. A caracterização por 
RMN indicou que o PHB recuperado é comparável àquele obtido pela extração com 
solvente, e a degradação do polímero foi considerada insignificante. Outra técnica de 
digestão celular envolve os surfactantes, que se incorporam na bicamada lipídica da 
célula e liberam o P3HB para a solução. Quanto mais surfactante é adicionado, mais ele 
permeia a membrana celular, até ocorrer a saturação e o rompimento da membrana.Por 
outro lado, uma alta dose de surfactante aumenta o custo de recuperação do produto e 
pode causar problemas ambientais de tratamento de efluentes (JACQUEL et al., 2008). 
Outra metodologia envolve o uso de hipoclorito de sódio para a digestão da biomassa. 
Segundo Berger et al. (1989), essa técnica possui pequeno potencial de aplicação, pois 
degrada o polímero severamente. O processo de digestão da biomassa com hipoclorito 
de sódio também pode ser prosseguido com a extração por solvente, reduzindo o 
processo de degradação significativamente (R. Z. SAYYED e N. S. GANGURDE, 2009). 

Os métodos mecânicos utilizam a ação de forças de impacto para recuperar o P3HB. 
Um deles consiste no uso de moinho de bolas, já consolidado para a recuperação de 
proteínas em larga escala, porém não possui potencial para recuperar PHAs (TAMER e 
MOO-YOUNG, 1998). O equipamento consiste em uma câmara cilíndrica vertical dentro 
da qual existe um cilindro concêntrico que rotaciona para agitar as bolas de vidro e 
romper a biomassa. Já o homogeneizador de alta pressão consiste de uma bomba de 
deslocamento positivo que força a suspensão de células a passar por entre duas fendas 
paralelas (2 x 100 μm) sob alta pressão. As correntes resultantes colidem num anteparo, 
se recombinam, e são forçadas a sair (TAMER e MOO-YOUNG, 1998). 

A extração por solvente é o método mais antigo usado na recuperação do P3HB e tem 
como princípio a diferença de solubilidade relativa de compostos em meio ao solvente. A 
ação do solvente consiste em modificar a permeabilidade da membrana celular para, em 
seguida, solvatar o composto. A extração é empregada por ser uma técnica simples, de 
fácil execução e que não exige instrumentação sofisticada. Por outro lado, ela representa 
uma etapa dispendiosa no processo de síntese de P3HB dependendo da escolha do 
solvente (FERREIRA et al., 2007). Há diversos artigos já publicados que listam uma vasta 
gama de possíveis solventes para extrair o P3HB (TERADA e MARCHESSAULT, 1999). No 
entanto, quando são testados em laboratório com o P3HB comercial,muitos deles 
evidenciam maus resultados de solubilização. É possível a extração de PHAs, em geral, 
com solventes a temperaturas baixas, onde obtém-se um polímero com elevada pureza 
(GHATNEKAR et al., 2002). Porém, uma alta relação solvente/biopolímero é requerida. 
Por exemplo, para a extração de P3HB a 30 °C são necessários aproximadamente 50 
volumes de clorofórmio para 1 volume de material celular, obtendo-se biopolímero com 
98% de pureza (HAHN et al., 1995). No entanto, pelo fato da técnica de extração com o 



 Estudo de alternativas de solventes para a extração de P3HB através do modelo 
termodinâmico COSMO-SAC 

4 

clorofórmio utilizar um solvente halogenado e tóxico, por requerer um tempo de extração 
elevado e com quantidades altas de solvente, ela pode ser considerada pouco viável 
economicamente e ambientalmente. Em estudos anteriores também foram testadas 
técnicas de extração contínua através de um Soxhlet a 30°C, porém apenas 78% de P3HB 
foram recuperados após de 15 horas de extração, utilizando-se 30 volumes de 
clorofórmio para cada parte de material celular (GHATNEKAR et al., 2002). Em outros 
experimentos, células contendo P3HB 50% (w/w) foram submetidas à extração com 
clorofórmio, cloreto de metileno e 1,2-dicloroetano, utilizando-se 10 volumes de 
solvente, sob agitação contínua por 12 horas. O rendimento da extração com clorofórmio 
foi de 27%, com o cloreto de metileno 26%, e não houve solubilização para o 1,2-
dicloroetano. O uso de solventes aquecidos para a extração favorece o rendimento do 
processo, porém pode conduzir à redução do massamolar do biopolímero, uma vez que o 
mesmo é termosensível (RAMSAY et al., 1994). Nos processos de extração por solventes 
orgânicos, aqueles frequentemente citados na literatura são utilizados os 
hidrocarbonetos halogenados, tais como o clorofórmio, cloreto de metileno, cloroetanos 
e cloropropanos, 1,2-di-cloroetano e 1,2,3-tricloropropano, diclorometano e 
dicloropropano (MANTELATTO et al. 2009). Ramsay et al. (1994) testaram a solubilidade 
do P3HB para os solventes cloreto de metileno e para o clorofórmio e obtiveram uma 
recuperação de 26 e 27%, respectivamente. Ésteres cíclicos de ácido carbônico também 
merecem destaque, tais como o 1,2-carbonato de propileno, pois com ele 95% do P3HB 
pode ser extraído (LAFFERTY R. M. e HEINZLE E., 1978). O hexafluoroisopropanol (HFIP) é 
um solvente orgânico bastante agressivo também utilizado, porém possui alto custo 
(DALCANTON, 2006). 

Kurdikar et al. (2000) publicaram uma patente na qual testaram uma vasta gama de 
solventes dentre os quais há várias espécies não halogenadas. O teste de solubilidade foi 
realizado preparando-se misturas de PHA/solvente com concentrações variando de 1 a 
4% sob agitação em um banho de óleo mantido na temperatura desejada de 
solubilização. Se, após a preparação, uma solução límpida foi observada, o polímero foi 
reportado como solúvel. Se o polímero sólido se manteve suspenso, mesmo depois de 30 
minutos, ele foi reportado como insolúvel. Os solventes com a sua respectiva 
temperatura do teste de solubilização foram: butirato de etila (118 °C), propanoato de 
propila (122 °C), acetato de butila (123 °C), propanoato de butila (138 °C), propanoato de 
metila (75 °C), metil valerato (123 °C), etil valerato (140 °C), 1-butanol (116 °C), 3-
pentanol (112 °C), álcool amílico (130 °C), 1-hexanol (145 °C), diacetato de etileno glicol 
(143 °C), álcool tetrahidrofurfurilo (127 °C), acetona (56 °C), metil isobutil cetona (115 °C), 
acetofenona (128 °C), metil amil cetona (138 °C), 1,2-propanodiamina (95 °C), anidrido 
acético (130°C), alfa metil estireno (128 °C), dimetil sulfóxido (120 °C), 1,2,3-trimetil 
benzeno (142 °C), dimetilacetamida (121 °C) e dimetilformamida (115 °C). 
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2.3 Os modelos termodinâmicos na predição do ESL 

Os modelos termodinâmicos citados no presente trabalho permitem a predição do 
coeficiente de atividade de compostos em mistura e a sua importância se deve ao fato de 
que a maioria dos processos de separação envolve o equilíbrio de fases. Além disso, o seu 
uso prático pode ser justificado pelo fato de a metodologia experimental para a 
determinação da solubilidade ser tradicionalmente demorada e, muitas vezes, cara em 
função do preço dos solventes utilizados (BOUILLOT et al., 2011). Muitos modelos são 
baseados em equações empíricas que requerem inúmeros dados experimentais prévios 
para determinação de seus coeficientes. Porém, modelos mais sofisticados levam em 
conta aspectos teóricos a cerca das interações e estruturas moleculares presentes na 
mistura. Esses modelos correlacionam a energia livre de Gibbs em excesso, e 
consequentemente o coeficiente de atividade, com a composição da mistura e a 
temperatura do sistema (LIN e SANDLER, 2002).  

Letters (1978) usou o modelo UNIFAC, baseado em contribuição de grupo, para 
estimar o coeficiente de atividade de sistemas sólido-líquido contendo misturas de 
etanol-benzeno, naftaleno/alcoóis, fenol/etanol, ácido acético/benzeno, benzeno/fenol, 
ácido acético/ciclohexano e acetona/etanol. No modelo UNIFAC, cada molécula é 
interpretada como uma coleção de grupos funcionais, e o coeficiente de atividade das 
substâncias em mistura é obtido pela soma dos coeficientes de atividade dos grupos. Os 
resultados de solubilidade obtidos no trabalho de Letters concordam bem com os dados 
experimentais, e as predições através do modelo UNIFAC são muito melhores do que 
aquelas que consideram os sistemas como soluções ideais (coeficiente de atividade 
unitário). 

Gracin et al. (2002) utilizaram o modelo UNIFAC para a predição de solubilidade de 
alguns compostos. Os solutos nos sistemas estudados foram o ácido benzóico, ácido 
fenilacético, ácido p-hidroxibenzóico, ácido p-hidroxifenilacético, ácido p-aminobenzóico, 
paracetamol, ibuprofeno, ácido p-aminofenilacético e trans-estilbeno. Já os solventes 
foram água, metanol, etanol, 2-propanol, acetona, 4-metil-2-pentanona, acetato de etila, 
clorofórmio e tolueno. Os autores concluíram que as predições de solubilidade não se 
mostraram suficientemente precisas para o uso em um projeto de cristalização, mas 
servem como referências para a pré-seleção de solventes em experimentos. Eles 
associam alguns baixos resultados de predição de solubilidade à omissão do segundo 
termo da equação de ESL, para os casos em que os solutos possuem altos valores de ∆𝐶𝑝. 

Além disso, eles discutem que as propriedades de um grupo funcional dependem do resto 
da molécula, e isso viola o princípio do modelo UNIFAC, que é um modelo aditivo simples, 
contribuindo com erros de predição no coeficiente de atividade. 

Mullins et al. (2008) mostraram que o modelo COSMO-SAC, pertencente à classe dos 
modelos preditivos, pode ser utilizado para calcular solubilidade. Excluindo 23 de 194 
solutos para os quais foram comparados dados de solubilidade em solventes puros com 
os dados de literatura, o modelo COSMO-SAC prediz, sem ajustes prévios, melhor que o 
modelo NRTL-SAC, cujos parâmetros foram ajustados por dados experimentais. Os 
solutos nas misturas estudadas foram: ácido benzoico, ácido 4-aminobenzoico, teofilina, 
metil-parabeno, acetaminofeno, aspirina, sulfadiazina, efedrina, cânfora, lidocaína, 
piroxicam, morfina, estrona, estriol, testosterona, haloperidol e hidrocortisona. 

Mota et al. (2009) usaram o modelo NRTL-SAC para a predição do equilíbrio sólido-
líquido (ESL), mas não compararamos resultados com os de outros modelos. No estudo, a 
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solubilidade de fármacos, tais como paracetamol, alopurinol, furosemida e budesonida 
foi estimada em meio a água, etanol, acetona, acetato de etila, tetracloreto de carbono e 
n-hexano. Os dados experimentais de solubilidade em solventes orgânicos foram usados 
para estimar parâmetros do modelo para a posterior predição da solubilidade dos 
compostos. Em geral, o modelo obteve um bom ajuste para a solubilidade, com um 
desvio padrão máximo de 70% para o alopurinol. 

Hahnenkamp et al. (2010) compararam os modelos UNIFAC e COSMO-RS para a 
predição de solubilidade de paracetamol, ibuprofeno e aspirina em etanol, acetona, 2-
propanol, acetonitrila, 2-butanona, 4-metil-2-pentanona, acetato isopropílico, heptano e 
3-metil-2-butanona. O modelo COSMO-RS evidenciou um melhor resultado na predição 
de solubilidade para a aspirina que o modelo UNIFAC. 

Até o momento, nenhum trabalho envolvendo o cálculo de solubilidade de polímeros 
em solventes utilizando a teoria COSMO, através de calculo de ESL, foi encontrado. 
Somente artigos que abordam o problema do ponto de vista de equilíbrio líquido-líquido 
foram identificados. A grande diferença entre estas duas abordagens é a consideração do 
polímero como um material cristalino (sólido) ou amorfo (líquido). 

O modelo NRTL modificado para soluções binárias de polímeros foi estendido para 
calcular o equilíbrio líquido-líquido dos sistemas polietileno glicol/dextrano e polietileno 
glicol/sal. Os resultados mostraram que o modelo conseguiu predizer de forma acurada 
os diagramas de fase líquido-líquido para diversas massas molares do polímero através de 
parâmetros cujo desvio padrão foi menor que 1% (w/w). Concluiu-se também que os 
parâmetros do modelo são afetados pela poli-dispersão da massa molar do polímero (WU 
et al., 1998). 

Mais recentemente, Staudt et al. (2013) testaram a utilização do modelo COSMO-SAC 
para a predição do equilíbrio líquido-vapor (ELV) para sistemas polímero/solvente. Dentre 
os sistemas analisados pode-se citar: benzeno/acetato de polivinila, tetracloreto de 
carbono/policaprolactona e benzeno/poliestireno. Os autores reestimaram alguns 
parâmetros universais do modelo COSMO-SAC com dados ELV de algumas misturas 
polímero/solvente. Uma predição razoável do ELV foi obtida para os sistemas estudados e 
também para outros sistemas que não foram incluídos na etapa de obtenção de 
parâmetros do modelo. 
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2.4 A teoria por trás dos modelos da metodologia COSMO 

O princípio básico por trás dos modelos com a metodologia COSMO é a criação de 
uma cavidade com o tamanho exato da molécula em um meio homogêneo, onde a 
molécula é colocada. A figura 2.4.1 ilustra o processo de solvatação dos modelos 
pertencentes à metodologia COSMO (MULLINS et al., 2008). 
 

 

Figura 2.4.1: Processo de solvatação em modelos da metodologia COSMO.  
Fonte: Adaptado de Mullins et al (2008). 

 

Na figura acima, a energia livre de solvatação ∆Gi
∗sol representa a mudança na energia 

livre de Gibbs associada com o movimento da molécula de uma posição fixa em um gás 
ideal para outra em solução. A energia livre de formação de cavidade ∆Gi

∗cav representa a 
mudança na energia livre de Gibbs requerida para formar uma cavidade em uma solução 

S do exato tamanho da molécula (MULLINS et al., 2008). A energia livre de carga ∆Gi
∗chg

 

representa a energia livre requerida para remover as cargas da superfície da cavidade da 
molécula. A energia livre de solvatação é então determinada por: 

 ∆𝐺𝑖
∗𝑠𝑜𝑙 = ∆𝐺𝑖

∗𝑐𝑎𝑣 + ∆𝐺𝑖
∗𝑐ℎ𝑔

 (2.4.1) 

No condutor perfeito (solvente), a condutividade é infinita e o campo elétrico é zero. 
No entanto, como a molécula possui cargas superficiais, a única maneira de isso ser 
verdade é essa carga ser anulada imediatamente após a superfície. Assim, a molécula é 
blindada com cargas de sinais opostos à sua na superfície e não sente a presença das 
outras moléculas, podendo ser tratada como estando isolada. Na figura 2.4.2 são 
apresentadas as cargas induzidas nas superfícies das moléculas de clorofórmio e 
hexafluoroisopronanol. Para a visualização das cargas, foi utilizado o software JCOSMO 
(GERBER e SOARES, 2010). Em verde, a carga induzida é neutra, em azul é negativa e em 
vermelho é positiva. 
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Figura 2.4.2: Superfícies de carga da molécula de clorofórmio (a) e de 
hexafluoroisopropanol (b) geradas pelo software JCOSMO. 

 

Para cálculos de termodinâmica, esta superfície molecular de cargas tridimensional, é 

tratada através de um histograma, chamado de perfil . O perfil  é determinado através 
de cálculos de mecânica quântica e consiste na distribuição de carga aparente induzida na 
área superficial da molécula. O eixo x representa a rangeabilidade de cargas das 
moléculas, enquanto que o eixo y representa a frequência da área superficial. 

 

 

Figura 2.4.3: Perfil sigma das moléculas clorofórmio e hexafluoroisopropanol 
utilizando o software JCOSMO. 
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2.5 O modelo COSMO-SAC 

Normalmente, para predizer o comportamento de misturas, os cálculos 
termodinâmicos necessários são realizados através de modelos empíricos que requerem 
inúmeros dados experimentais. O modelo COSMO-SAC, no entanto, pertence à categoria 
dos modelos preditivos, em que o coeficiente de atividade pode ser estimado 
diretamente, sem necessidade de dados experimentais, uma vez que utiliza propriedades 
das substancias puras (STAUDT et al., 2013). Além disso, as pesquisas envolvendo 
variações do modelo COSMO-SAC não exploraram extensivamente cálculos envolvendo 
polímeros, somente moléculas simples, sem unidades repetitivas, outro fato que justifica 
a motivação desse estudo para o P3HB. 

No modelo COSMO-SAC, e em suas variações, o coeficiente de atividade 𝛾𝑖 é o 
resultado de duas contribuições: 

 𝑙𝑛𝛾𝑖 = ln 𝛾𝑖
𝑟𝑒𝑠 + ln 𝛾𝑖

𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.5.1) 

A parte combinatorial considera diferenças de forma e tamanho, sendo função da 
composição do sistema, volume e área superficial de cada molécula. Normalmente, essa 
contribuição é pequena frente à contribuição residual para moléculas simples. Para 
soluções envolvendo polímeros, no entanto, esse termo se torna predominante. Neste 
trabalho, utiliza-se a forma recomendada por Soares (2011): 

 𝑙𝑛𝛾𝑖
𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑙𝑛𝜙𝑖

′ +  1 − 𝜙𝑖
′ −

𝑧

2
𝑞𝑖 (𝑙𝑛 (

𝜙𝑖

𝜃𝑖
) + 1 −

𝜙𝑖

𝜃𝑖
) (2.5.2) 

A equação acima consiste na contribuição combinatorial de Staverman-Guggenheim 
com uma modificação no expoente do termo de Flory-Huggins, onde 𝜙𝑖 = 𝑟𝑖/ ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗𝑗  e 

𝜙𝑖
´ = 𝑟𝑖

𝑝𝑥𝑖/ ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗𝑗  são a fração volumétrica normalizada, 𝜃𝑖 = 𝑞𝑖/ ∑ 𝑞𝑗𝑥𝑗𝑗  é a fração da 

superfície normalizada, z é o número de coordenação, cujo valor típico é 10, 𝑥𝑖  é a fração 
molar, 𝑟𝑖 =  𝑉𝑖/𝑟 e 𝑞𝑖 =  𝐴𝑖/𝑞 são o volume normalizado e superfície-área, 
respectivamente, 𝐴𝑖  é a superfície da cavidade,𝑉𝑖 é o volume da cavidade, e q e p são 
parâmetros universais do modelo. 

A contribuição residual abrange as interações moleculares presentes em solução. Essa 
contribuição é calculada com base em uma teoria de superfícies de contato, em que cada 
trecho da superfície molecular apresenta uma carga aparente. A densidade de carga de 
energia aparente entre dois contatos de carga 𝜎𝑚 e  𝜎𝑛 é dada pela seguinte relação: 

 𝛥𝑊(𝜎𝑚, 𝜎𝑛) =  
𝛼´(𝜎𝑚+𝜎𝑛)2

2
 + 

𝐸𝐻𝐵(𝜎𝑚,𝜎𝑛)

2
 (2.5.3) 

Onde 𝛼´é uma constante de desajuste de carga do modelo que é calculada através do 
fator de polarização 𝑓𝑝𝑜𝑙, um dos parâmetros globais do modelo, e𝐸𝐻𝐵(𝜎𝑚, 𝜎𝑛) é um 

parâmetro que leva em conta a formação de ligação de hidrogênio. 
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2.6 Equilíbrio sólido-líquido 

Já que o P3HB é um polímero cristalino, faz sentido aproximar o problema de 
determinação de solubilidade como um problema de equilíbrio sólido-líquido. A equação 
governante de solubilidade de um componente i em certo solvente é descrita a seguir, 
onde “S” representa a fase sólida e “l” a líquida (KORETSKY, 2007). 

 𝑓𝑖
�̂� =   𝑓𝑖

�̂� (2.6.1) 

Onde 𝑓𝑖
�̂� e 𝑓𝑖

�̂� correspondem a fugacidade de i na mistura líquida e sólida, 
respectivamente. Considerando que o componente i encontra-se puro na fase sólida, 

neste caso o polímero, e utilizando um modelo de i para representar a não-idealidade da 
fase líquida, obtém-se: 

 𝑓𝑖
𝑆 = 𝑥𝑖𝛾𝑖𝑓𝑖

𝑙 (2.6.2) 

Que pode ser re-escrita como segue abaixo. 

 𝑥𝑖𝛾𝑖 =
𝑓𝑖

𝑆

𝑓𝑖
𝑙  (2.6.3) 

Pode-se relacionar o lado direito da equação 2.6.3 com a definição de fugacidade para 
uma substância pura. 

 𝑔𝑖
𝑆 − 𝑔𝑖

𝑙 = 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑓𝑖

𝑆

𝑓𝑖
𝑙  (2.6.4) 

Sendo o lado esquerdo da equação (2.6.4) relacionado à energia de Gibbs de fusão 
−∆𝑔𝑓𝑢𝑠. Substituindo na equação (2.6.2) e isolando 𝑙𝑛(𝑥𝑖𝛾𝑖) tem-se: 

 𝑙𝑛(𝑥𝑖𝛾𝑖) = −
∆𝑔𝑓𝑢𝑠

𝑅𝑇
= −

∆ℎ𝑓𝑢𝑠

𝑅𝑇
+

∆𝑠𝑓𝑢𝑠

𝑅
 (2.6.5) 

Em geral, se conhece a entalpia e a entropia de fusão de uma substancia pura na sua 
temperatura de fusão. Porém, os cálculos de ESL podem ser necessários em outras 
condições de T. Logo, constrói-se um caminho termodinâmico hipotético para encontrar a 
entalpia e a entropia de fusão a qualquer temperatura por Koretsky (2007): 

 ∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇 = ∫ 𝑐𝑝
𝑙𝑇𝑓

𝑇
𝑑𝑇 + ∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓 + ∫ 𝑐𝑝

𝑠𝑑𝑇 =
𝑇

𝑇𝑓
∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓 + ∫ ∆𝑐𝑝

𝑠𝑙𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑓
 (2.6.6) 

Onde utiliza-se a seguinte definição: 

 ∆𝑐𝑝
𝑠𝑙 = 𝑐𝑝

𝑠 − 𝑐𝑝
𝑙  (2.6.7) 

A entropia de fusão pode ser obtida pelo mesmo procedimento da entalpia de fusão: 

 ∆𝑠𝑓𝑢𝑠,𝑇 = ∫
𝑐𝑝

𝑙

𝑇

𝑇𝑓

𝑇
𝑑𝑇 + ∆𝑠𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓 + ∫

𝑐𝑝
𝑠

𝑇
𝑑𝑇 =

𝑇

𝑇𝑓
∆𝑠𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓 + ∫

∆𝑐𝑝
𝑠𝑙

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑓
 (2.6.8) 

Uma vez que ∆𝑔𝑓𝑢𝑠 = 0 à temperatura de fusão, a equação (2.6.8) pode ser reescrita 

como: 
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 ∆𝑠𝑓𝑢𝑠,𝑇 =
∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓

𝑇𝑓
+ ∫

∆𝑐𝑝
𝑠𝑙

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑓
 (2.6.9) 

Assim, a substituição das equações 2.6.6 e 2.6.8 na equação 2.6.5 fornece: 

 𝑙𝑛(𝑥𝑖𝛾𝑖) =  −
∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑓
) −

1

𝑅
∫

∆𝑐𝑝
𝑠𝑙

𝑇

𝑇

𝑇𝑓
𝑑𝑇 +

1

𝑅𝑇
∫ ∆𝑐𝑝

𝑠𝑙𝑇

𝑇𝑓
𝑑𝑇  (2.6.10) 

Se ∆𝑐𝑝
𝑠𝑙  for constante, a equação 2.6.9 torna-se: 

 𝑙𝑛(𝑥𝑖𝛾𝑖) =  −
∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑓
) +

∆𝑐𝑝
𝑠𝑙

𝑅
(1 −

𝑇𝑓

𝑇
− 𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇𝑓
)) (2.6.11) 

Normalmente a contribuição do segundo termo da equação acima é muito pequena, 
sendo normalmente desconsiderado, especialmente quando os compostos possuem alta 
temperatura de fusão (MOTA et al., 2009), pelo fato do termo ∆𝐶𝑝

𝑠𝑙  ser muito pequeno. 

 𝑙𝑛(𝑥𝑖𝛾𝑖) =  
∆ℎ𝑓𝑢𝑠,𝑇𝑓

𝑅
(

1

𝑇𝑓
−

1

𝑇
) (2.6.12) 

Logo, é possível utilizar o modelo COSMO-SAC para predizer o coeficiente de atividade 
do polímero na solução 𝛾𝑖 e, com o uso da equação acima, pode-se estimar a solubilidade 
𝑥𝑖  do P3HB em solventes selecionados. 
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3 Metodologia 

3.1 Propriedades do P3HB e solventes selecionados para a parametrização do 
COSMO-SAC. 

Para o cálculo do equilíbrio sólido-líquido, conforme a equação 2.6.11, são 
necessários os dados de temperatura e calor de fusão do P3HB, apresentados na Tabela 
3.1.1. 

 

Tabela 3.1.1: Propriedades de fusão do P3HB utilizadas. 
Fonte: Barham et al (1984). 

Temperatura de fusão 𝑻𝒇 (K) Entalpia de fusão ∆𝒉𝒇𝒖𝒔,𝑻𝒇 (J/g) 

433 146 

 

O grau de cristalinidade do polímero é calculado em função do seu calor de fusão e 
quanto maior o calor de fusão maior a cristalinidade (JACQUEL e WANG, 2007). A entalpia 
de fusão do P3HB 100% cristalino foi assumida ser de 146 J/g , e é o valor utilizado como 
referencia em outros artigos para calcular o grau de cristalinidade (HAHN et al., 1995). 

O modelo COSMO-SAC conta com alguns parâmetros globais, baseados na sua 
fundamentação teórica, que estão listados na tabela abaixo. 

 

Tabela 3.1.2: Parâmetros globais do modelo COSMO-SAC. 
Fonte: Gerber e Soares (2010). 

Parâmetro Símbolo (unidade) 

Normalização da área  q (Å² ) 

Expoente empírico  p 

Energia de ligação de hidrogênio  𝒄𝒉𝒃 (kcal/mol. Å𝟒 /e² ) 

Carga de corte para ligação de hidrogênio  𝝈𝑯𝑩 (e/Å𝟐) 

Fator de polarização  𝒇𝒑𝒐𝒍 

Número de coordenação  z 

 

Para adequar a resposta do modelo COSMO-SAC no problema de solubilidade, 
buscou-se uma personalização do mesmo através de uma parametrização específica para 
o P3HB, a fim de buscar respostas quantitativas de solubilidade. Uma grande dificuldade 
encontrada foi a baixíssima disponibilidade de dados experimentais de solubilidade. Os 
solventes utilizados na parametrização foram o clorofórmio e o diclorometano, cujos 
dados experimentais de solubilidade podem ser visualizados abaixo. 
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Figura 3.1.1: Variação da solubilidade com a temperatura para o P(3HB) 
(Mw= 690.000) em clorofórmio (▪) e diclorometano (▫).  

Fonte: Adaptado de Jacquel e Wang (2007). 

 

Os parâmetros do COSMO-SAC ajustados foram os de ligação de hidrogênio (𝑐ℎ𝑏 e 
𝜎𝐻𝐵), normalização de área (q), expoente empírico (p) e fator de polarização (𝑓𝑝𝑜𝑙). 
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3.2 Procedimento Computacional 

3.2.1 Obtenção do perfil σ para o P3HB 

A maioria das metodologias disponíveis na literatura para realizar cálculos através dos 
modelos baseados na tecnologia COSMO para macromoléculas estão baseadas na 
unidade repetitiva do material. Isso ocorre, pois, na prática, é impossível realizar os 
cálculos de química quântica para moléculas muito grandes com os recursos 
computacionais disponíveis. Para montar as unidades repetitivas, uma otimização 
preliminar da estrutura das moléculas do P3HB foi realizada comos softwares Jmol e 
Avogadro (STAUDT et al., 2013). Posteriormente, os cálculos da superfície de cargas 
foram feitos através do software MOPAC (MOPAC 2009). 

Neste trabalho, a identificação da unidade repetitiva do P3HB foi o procedimento 

inicial para construir o perfil  do polímero. Com a estrutura da unidade repetitiva 
definida, alguns oligômeros foram construídos, sempre com um número ímpar de 
unidades repetitivas. Cada oligômero teve sua geometria otimizada e as densidades 
aparentes de carga foram calculadas, tal como para os solventes. Após o cálculo das 
cargas aparentes do oligômero, somente a unidade repetitiva central foi considerada para 
verificar se as terminações da cadeia ainda exerciam influência nas cargas centrais. Na 
figura 3.2.1.1 encontram-se exemplos de oligômeros para o P3HB de 15 e 5 unidades 
repetitivas, respectivamente. Após a carga da molécula ser avaliada, somente a superfície 
da unidade de repetição central é considerada. Sendo assim, o perfil sigma da unidade de 
repetição isolada é obtido. Esse procedimento é uma aproximação, e, quanto maior a 
cadeia do oligômero, melhor, pois os efeitos das terminações são amenizados. A fim de 
avaliar o número mínimo de unidades de repetição necessário para a representação do 
polimero, esse procedimento foi repetido até se obter respostas constantes de 
coeficiente de atividade à diluição infinita (IDAC) para os diferentes pares de soluto-

solvente, dos perfis , e a carga total da unidade, que deve tender ao mínimo. Devido a 
dificuldades computacionais, o maior oligômero estudado apresentou 19 unidades de 
repetição. 

 

Figura 3.2.1.1: Representação das superfícies de carga da unidade repetitiva central 
dos oligômeros de P3HB. A primeira molécula com 15 unidades repetitivas e a segunda 

com 5 unidades. 

 
Os parâmetros de volume e de área da unidade repetitiva foram determinados pela 

diferença de volume e de área entre os dois maiores oligômeros consecutivos. 
Finalmente, os parâmetros do polímero são obtidos multiplicando os parâmetros da 
unidade repetitiva pelo número de unidades básicas da macromolécula. O número de 
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unidades básicas é calculado dividindo a massa molecular média do polímero pela massa 
molar da unidade repetitiva. 

 

3.2.2 Ajuste dos parâmetros do modelo COSMO-SAC 

A parametrização do modelo COSMO-SAC foi realizada através do programa JCOSMO. 
No software é possível visualizar o perfil sigma e a contribuição de carga das moléculas e 
realizar cálculos de coeficiente de atividade de espécies em misturas. 

 

 

Figura 3.2.2.1: Interface JCOSMO utilizada no ajuste dos parâmetros do modelo 
 COSMO-SAC. 

 

Na interface é possível fazer ajustes nos parâmetros do modelo citados na seção a fim 
de obter melhores respostas de predição de solubilidade para as misturas P3HB-
clorofórmio e P3HB-diclorometano. Para essas misturas esperava-se que houvesse uma 
maior sensibilidade do modelo em relação aos parâmetros combinatoriais, uma vez que 
leva em consideração diferenças de forma e de tamanho. Os parâmetros energéticos 
utilizados para o ajuste foram os de ligação de hidrogênio e fator de polarização, 
enquanto que os combinatoriais foram o de normalização de área e expoente empírico. 

Buscou-se um único conjunto de parâmetros do modelo para os dois sistemas 
envolvendo o P(3HB) na faixa de temperatura especificada. Esse ajuste foi realizado de 
forma a obter o menor erro da composição para a maior temperatura, pois, quanto mais 
perto for a temperatura de solubilização da temperatura de fusão, menor é a 
contribuição do segundo termo da equação de ESL. O primeiro ponto foi ajustado, e os 
erros para as outras temperaturas foram avaliados no logaritmo natural do coeficiente de 
atividade. 

Em seguida, repetiu-se esse procedimento determinando-se inicialmente os 
parâmetros para a temperatura intermediária e, após, para as outras temperaturas. 
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3.2.3 Cálculo do equilíbrio sólido-líquido (ESL) 

A implementação matemática para o cálculo do ESL foi realizada no software Scilab 
5.5.1. Os cálculos do coeficiente de atividade do polímero na solução polimérica foram 
realizados pelo pacote termodinâmico do simulador iiSE e a comunicação com a rotina 
em Scilab, através de uma interface em Java fornecida pelo simulador. A idéia dessa 
implementação é, com um valor inicial de solubilidade, calcular o coeficiente de 
atividade, repetindo a rotina até o erro de solubilidade se tornar muito pequeno.  

Para iniciar a rotina, inserem-se os componentes da mistura, ou seja, o P3HB e o 
solvente, as condições de solubilidade e as propriedades do polímero. As condições de 
solubilidade consistem na temperatura de solubilização, pressão, massa específica e 
massa molar do solvente, enquanto que as propriedades do P3HB abrangem a 
temperatura de fusão, a massa molar e a entalpia de fusão. 

O método numérico utilizado para a convergência do problema de ESL foi o método 
da bisseção. Esse método tem como variáveis de entrada a expressão matemática que 
descreve o ESL (equação 2.6.12), o intervalo de confiança para o 𝑙𝑛𝛾 e a tolerância. O 
código em Scilab utilizado neste trabalho e apresentado no Apêndice A. 
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4 Resultados e discussão 

4.1 Resultados dos perfis σ  

Antes da análise quantitativa, alguns perfis  dos componentes de interesse foram 
analisados com o objetivo de elucidar o motivo pelo qual alguns solventes halogenados 
são usados nas atuais metodologias experimentais para dissolver o P3HB.  Abaixo, na 
Figura 4.1.1, o perfil sigma da unidade repetitiva do P3HB está plotado junto ao perfil do 
hexafluoroisopropanol (HFIP), que é um solvente amplamente utilizado. Nota-se que 
esses perfis assimétricos são quase que completamente complementares, ou seja, ao 
misturar esses componentes a energia de mistura é reduzida de tal forma que o P3HB se 
dissolve muito bem. Assim, essa dissolução é justificada pelo efeito de 
complementaridade de cargas das moléculas e não pela heurística “semelhante dissolve 
semelhante”. Essa mesma característica é observada também para o clorofórmio, de 
acordo com a Figura 4.1.2. 

 

 

Figura 4.1.1: Perfis σ do P3HB e do hexafluoroisopropanol . 

 

 

Figura 4.1.2: Perfis σ do P3HB e do clorofórmio. 
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Como não se encontraram perfis de carga de substâncias não halogenadas que se 
enquadram na condição de complementaridade de cargas como observado para o HFIP e 
clorofórmio, buscaram-se substâncias com perfis razoavelmente semelhantes ao do 
P3HB. Essa condição infere que a situação energética das substancias quando puras e 
quando misturadas não varia significativamente, de forma que nenhuma atrapalha a 
outra em termos energéticos. Além disso, esse tipo de mistura onde a energia das 
moléculas não se altera é conhecido como mistura ideal. Esse comportamento pode ser 
visualizado abaixo para as misturas binárias envolvendo o P3HB em meio à N,N-
dimetilacetamida (Figura 4.1.3), N,N-dimetilformamida (Figura 4.1.4), butirato de etila 
(Figura 4.1.5), 1,2-propanodiamina (Figura 4.1.6), propanoato de butila (Figura 4.1.7) e 
álcool tetrahidrofurfurilo (Figura 4.1.8).  

 

 

Figura 4.1.3: Perfis σ do P3HB e da N,N-dimetilacetamida. 

 

 

Figura 4.1.4: Perfis σ do P3HB e da N,N-dimetilformamida. 
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Figura 4.1.5: Perfis σ do P3HB e do butirato de etila. 

 

 

Figura 4.1.6: Perfis σ do P3HB e da 1,2-propanodiamina. 

 

 

Figura 4.1.7: Perfis σ do P3HB e do propanoato de butila. 
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Figura 4.1.8: Perfis σ do P3HB e do álcool tetrahidrofurfurilo. 
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4.2 Resultados do ajuste de parâmetros para o modelo COSMO-SAC 

O primeiro conjunto de parâmetros estimado para personalizar o modelo COSMO-SAC 
para os solventes diclorometano e clorofórmio foi o apresentado a seguir na tabela 4.2.1. 
Para chegar nele, buscaram-se inicialmente parâmetros que ajustassem perfeitamente o 

par ln/solubilidade com 0% de erro para a maior temperatura de solubilização do 
clorofórmio (343 K), tal como pode ser visto na Figura 4.2.1. Em seguida, mantendo-se o 
mesmo conjunto de parâmetros, o erro no lnγ foi calculado tanto para os outros valores 
de temperatura de solubilização do clorofórmio quanto para os do diclorometano. 
Esperava-se, com isso, diminuir a influência do segundo termo da equação que descreve 
o equilíbrio sólido-líquido (Equação 2.6.11), uma vez que ele foi ignorado para os 
posteriores cálculos. Os erros provenientes desse ajuste chegaram a 36% na 
temperaturade 303K, tanto para o clorofórmio (Figura 4.2.1) quanto para o 
diclorometano (Figura 4.2.2).  

 

Tabela 4.2.1: Primeira estimação de parâmetros do modelo COSMO-SAC. 

Parâmetro Valor do parâmetro 

Normalização da área q (Å² ) 64 

Expoente empírico p  1,01 

Energia de ligação de hidrogênio 𝑐ℎ𝑏 (kcal/mol. Å4 /e² ) 65500 

Valor de corte da ligação de hidrogênio 𝜎𝐻𝐵 (e/Å2) 0,00673 

Fator de polarização 𝑓𝑝𝑜𝑙 0,48 

z (número de coordenação)  10 

 

 

Figura 4.2.1: Comparação do ln(γ) experimental e ln(γ) estimado com o 
modelo COSMO-SAC em função da temperatura para o P3HB em mistura 

com o clorofórmio no primeiro ajuste de parâmetros. 
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Figura 4.2.2: Comparação do ln(γ) experimental e ln(γ) estimado com o 
modelo COSMO-SAC em função da temperatura para o P3HB em mistura 

com o diclorometano no primeiro ajuste de parâmetros. 

 

Com esta metodologia, pode-se perceber que a dependência da solubilidade com a 
temperatura não foi bem captada pelo modelo COSMO-SAC. A contribuição combinatorial 
é dominante frente à combinação residual, apesar do P3HB ser extremamente polarizado. 
Isto se deve ao fato da grande diferença de tamanho entre os componentes envolvidos na 
mistura. Conforme descrito na Equação 2.5.2 a contribuição combinatorial não apresenta 
uma dependência explicita com a temperatura, podendo-se atribuir a esse fato a falta de 
sensibilidade do COSMO-SAC frente ao percebido pelos experimentos. Assim, visando a 
diminuir os erros para essa escala de temperatura, buscou-se outro conjunto de 
parâmetros que ajustasse o par lnγ/solubilidade na temperatura intermediária de 
solubilização do clorofórmio (323 K). Esse novo conjunto está explicitado na tabela 
abaixo. 

 

Tabela 4.2.2: Segunda estimação de parâmetros do modelo COSMO-SAC. 

Parâmetro Valor do parâmetro 

Normalização da área q (Å² ) 64 

Expoente empírico p  1,01 

Energia de ligação de hidrogênio 𝑐ℎ𝑏 (kcal/mol. Å4 /e² ) 65500 

Valor de corte da ligação de hidrogênio 𝜎𝐻𝐵 (e/Å2) 0,0061 

Fator de polarização 𝑓𝑝𝑜𝑙 0,6973 

z (número de coordenação)  10 

 

Ao comparar-se os resultados descritos pelas Figuras 4.2.3 e 4.2.4, os erros da 
primeira estimação foram diminuídos significativamente, sendo que o maior erro foi para 
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a temperatura de 303K do diclorometano (24%). Dessa maneira, com o segundo ajuste de 
parâmetros, foi possível melhorar a resposta do modelo no que tange à variação da 
solubilidade com a temperatura. Como o único parâmetro modificado foi o fator de 
polarização e este aumentou em relação ao primeiro ajuste, isso infere que as moléculas 
estão mais polarizadas em solução. 

 

 

Figura 4.2.3: Comparação do ln(γ) experimental e ln(γ) estimado com o 
modelo COSMO-SAC em função da temperatura para o P3HB em mistura 

com o clorofórmio no segundo ajuste de parâmetros. 

 

 

Figura 4.2.4: Comparação do ln(γ) experimental e ln(γ) estimado com o 
modelo COSMO-SAC em função da temperatura para o  P3HB em mistura 

com o diclorometano no segundo ajuste de parâmetros. 
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4.3 Resultados dos cálculos do equilíbrio sólido-líquido  

Através do software Scilab, foi possível avaliar a resposta do modelo COSMO-SAC 
quanto à estimação da solubilidade do P3HB. Segundo a tabela 4.3.1, é possível comparar 
qualitativamente a resposta modelo aos resultados apresentados por Kurdikar et al. 
(2000). A primeira coluna da tabela abaixo cita os solventes testados para a predição do 
modelo termodinâmico, e a terceira coluna informa a temperatura na qual tanto a 
solubilidade experimental quanto a solubilidade teórica foram avaliadas.  

A quantidade de P3HB solubilizada experimentalmente é informada na segunda 
coluna da tabela abaixo, onde considerou-se o critério de solubilidade do autor já 
referenciado. Ou seja, para o autor, se uma solução límpida fosse observada, o polímero 
seria reportado como solúvel em certo solvente, e a quantidade solubilizada em g/100 ml 
é então reportada, tal como é mostrado abaixo. No entanto, se o polímero sólido se 
mantivesse suspenso, mesmo depois de 30 minutos, ele seria reportado como insolúvel. 
Para o autor, os solventes nos quais o P3HB se mostrou insolúvel foram o butirato de 
etila, propanoato de propila, acetato de butila, propanoato de metila, etil valerato, 1-
butanol, 3-pentanol, acetona, metil isobutil cetona e acetofenona. 

O resultado da predição de solubilidade com o modelo COSMO-SAC pode ser 
visualizado na última coluna da tabela abaixo. O critério para considerar-se o P3HB como 
solúvel foi a obtenção – pelo método matemático – de uma raiz de solubilidade para a 
respectiva temperatura de solubilização. Do contrário, se o método não encontrou 
nenhuma raiz, o P3HB foi considerado insolúvel no respectivo solvente testado. 

 

Tabela 4.3.1: Comparação entre resultados de solubilidade preditos através do 
modelo COSMO-SAC e resultados experimentais de Kurdikar et al. (2000). 

Solvente 
Quantidade 

solubilizada g/100ml 
T (°C) 

Predição com o 
modelo COSMO-

SAC 

Butirato de etila insolúvel 118 solúvel 

Propanoato de propila insolúvel 122 solúvel 

Acetato de butila insolúvel 123 solúvel 

Propanoato de butila 4 138 insolúvel 

Propanoato de metila insolúvel 75 insolúvel 

Metil valerato 1 123 insolúvel 

Etil valerato insolúvel 140 insolúvel 

 1-butanol insolúvel 116 solúvel 

 3-pentanol  insolúvel 112 solúvel 

Álcool amílico 3,5 130 solúvel 

1-hexanol  3,4 145 solúvel 

Diacetato de etileno glicol 4,1 143 solúvel 

Álcool tetrahidrofurfurilo 1 127 solúvel 
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Continuação da Tabela 4.3.1 

Solvente 
Quantidade 

solubilizada g/100ml 
T (°C) 

Predição com o 
modelo COSMO-

SAC 

Acetona insolúvel 56 insolúvel 

Metil isobutil cetona insolúvel 115 solúvel 

Acetofenona insolúvel 128 solúvel 

Metil amil cetona 1 138 solúvel 

1,2-propanodiamina 1 95 solúvel 

Anidrido acético 1 130 solúvel 

Alfa metil estireno 1,1 128 solúvel 

Dimetill sulfóxido 1 120 insolúvel 

1,2,3-trimetil benzeno 1 142 solúvel 

Dimetilacetamida 1 121 solúvel 

Dimetilformamida 1 115 insolúvel 

 

Pode-se observar que, para a maioria dos solventes testados, os resultados da 
literatura correspondem aos resultados obtidos neste trabalho. A resposta de 
solubilidade para os ésteres butirato de etila, propanoato de propila, acetato de butila 
mostrou-se contraditória, uma vez que para os autores Kurdikar et al. (2000) não houve 
solubilidade desses solventes, enquanto que neste estudo, a metodologia proposta achou 
uma raiz de solubilidade. Comportamento semelhante foi observado para o 1-butanol e 
para o 3-pentanol. Assumindo que os dados da literatura estão corretos, essas 
discrepâncias podem ser atribuídas a limitações no modelo, pelo fato de a 
parametrização realizada não ser satisfatória para toda a gama de solventes testada na 
faixa de temperatura experimental utilizada por Kurdikar et al. (2000). As temperaturas 
abaixo das quais os ésteres mencionados se tornaram insolúveis utilizando o modelo 
COSMO-SAC foram 103 °C para o butirato de etila, 103 °C para o propanoato de propila e 
106 °C para o acetato de butila. Já para os álcoois essa temperatura foi de 90 °C para o 1-
butanol e 99 °C para o 3-pentanol. 

Por outro lado, o modelo não identificou raiz de solubilidade para o propanoato de 
butila, metil valerato, dimetil sulfóxido e dimetilformamida, enquanto que Kurdikar et al. 
(2000) identificou uma solubilidade experimental. Ao atentar à metodologia descrita por 
tal autor, ele não garante que a solução está saturada de polímero na avaliação da 
solubilidade, enquanto que o modelo COSMO-SAC considera a condição de saturação da 
solução para o cálculo do coeficiente de atividade. Nesse sentido, é importante salientar a 
dificuldade de comparação da predição do modelo, já que muitas metodologias descritas 
na literatura não fornecem dados de solubilidade na condição de saturação da solução. 
Além disso, tomando como exemplo o perfil sigma do dimetil sulfóxido, é possível notar 
que não há o efeito de complementaridade de cargas que justificaria uma solubilidade 
razoável, ou seja, há um range de cargas positivas de solvente não neutralizável pelo 
P3HB. A solubilidade do P3HB em dimetil sulfóxido foi encontrada através da predição do 
modelo somente para uma temperatura acima de 160 °C, e não para a temperatura 
experimental especificada. 
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Figura 4.3.1: Perfis σ do P3HB e do dimetil sulfóxido. 

 

 O modelo mostrou boa concordância de solubilidade para a maioria dos solventes, 
incluindo o propanoato de metila, etil valerato, álcool amílico, 1-hexanol, diacetato de 
etileno glicol, álcool tetrahidrofurfurilo, acetona, metil amil cetona, anidrido acético, 1,2-
propanodiamina, alfa metil estireno, 1,2,3-trimetil benzeno, e dimetilacetamida. Como os 

perfis  do álcool tetrahidrofurfurilo, 1,2-propanodiamina e dimetilacetamida são 
similares ao do P3HB, isso sugere que as misturas se comportem como misturas ideais e 
por isso esse solventes são recomendados para um posterior teste experimental de 
solubilidade.  
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5 Conclusão e sugestão para trabalhos futuros  

 

O processo de recuperação do P3HB pode envolver a etapa de extração, cuja 
eficiência é determinada também pelo grau de interação das moléculas em suspensão. 
Hoje a recuperação desse biopolímero é realizada quase sempre com solventes 
halogenados onde requerem-se etapas dispendiosas de tratamento de efluentes, além de  
serem tóxicos à saúde humana.  

A análise de perfil  mostrou-se útil para avaliar a interação de componentes em 
mistura. Essa análise levou a conclusões que explicam a forte interação do P3HB pelos 
solventes halogenados em função do efeito de complementaridade de cargas. Além disso, 
pela heurística semelhante dissolve semelhante, foi possível sugerir alguns solventes não-
halogenados para um posterior teste experimental em laboratório. 

O ajuste do modelo COSMO-SAC está limitado aos poucos dados experimentais de 
literatura que existem para a solubilidade P3HB. Além disso, a condição de saturação da 
solução é importante para fornecer resultados de solubilidade confiáveis. Os erros dos 
resultados referentes à escolha de parâmetros do modelo COSMO-SAC foram 
relativamente altos também por causa da falta e confiabilidade dos dados experimentais. 
Assim, a continuidade do trabalho levou em conta uma resposta semi-quantitativa do 
modelo para outros 24 solventes, e a resposta do modelo mostrou-se coerente para a 
maioria dos dados experimentais. Assim, tomando como referência a similaridade de 

perfis  dos solventes com o P3HB e uma resposta correta de predição de solubilidade do 
modelo, sugere-se que sejam testados em laboratório os solventes álcool 
tetrahidrofurfurilo, 1,2-propanodiamina e dimetilacetamida. 

O próximo passo do estudo relativo a modelos termodinâmicos para biopolímeros 
envolve a busca ou o desenvolvimento de modelos mais precisos que incluam o grau de 
cristalinidade e o grau de conformação da estrutura no cálculo do coeficiente de 
atividade. Um estudo analítico experimental de determinação de solubilidade em 
polímeros também seria importante para garantir que os dados experimentais com os 
quais se compara o poder de predição do modelo termodinâmico são confiáveis. Por fim, 
recomenda-se um estudo mais aprofundado da predição do modelo COSMO-SAC 
variando-se a temperatura de solubilização. 
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Apêndice A 

 

clear all 

clear function 

     

// loading Thermo iiSe interface 

    javaclasspath('C:\Users\Priscila\Desktop\iisePHB\iise_client.jar'); 

    jautoUnwrap(%t); 

    jimport('br.com.vrtech.iise.IISEClient'); 

    thermo = IISEClient.getThermo(); 

    mix = 1; 

    liq = 1; 

// Configure the mixture with the desired components. 

    comps = ['PHB(215000)', 'n-butyl propionate']; 

    ncomps = size(comps, 'c'); 

    thermo.configureMixture(mix, comps); 

// setting thermodynamic models 

    thermo.configurePhase(liq, thermo.Liquid|thermo.ActPureFugPvapIdeal, mix, 'PR', [], 'COSMO-SAC-

PHB'); 

// Solubility conditions: 

    Tcelsius=160; 

    T = Tcelsius+273.15;   Tunit = 'K';   // Temperature in deg C 

    P = 1;    Punit = 'bar';    // Pressure in bar    

     

    Mw = thermo.getPureProperty(mix, thermo.MolecularWeight, 'g/mol') 

    Dens_Solv=0.9//densidade do solvente na T especificada em g/cm³ 

    MMolar_solvente= Mw(2)//massa molar solvente em g/mol 

//Polymer properties 

    Tm=433; // PHB Tmelting in K 

    MMolar_PHB=215000; //em g/mol 

    DHm=146*MMolar_PHB; // PHB heat of fusion in J/g * g/mol = J/mol 

     

    R=8.314; // J/mol K 

 

// part of SLE equation 

    z=(DHm/R)*( (1/Tm)-(1/T) ); 

 

//scilab function protection mode. To avoid warning messages when a function is redefined 

funcprot(0); 

 

// function for SLE evaluation given polymer molar fraction 

function [res]=ESL(lnX) 

 

    // Composition: from argument 

    x(1) = exp(lnX); // polymer molar fraction 

    x(2) = 1 - x(1); // solvent molar fraction 

 

    // setting phase composition 

    thermo.setPhaseState(liq, T, P, x, Tunit, Punit); 

    // calculating the activity coefficient - ln(gamma) 

    LnGamma = thermo.getPhaseProperty(liq, thermo.ActivityCoefficientLn, ''); 

 

    res = lnX - z + LnGamma(1); 

endfunction 

 

//The Bisection Method is a bracketed root locating method. Therefore 

//the user must input the lower and upper bounds on the interval where 

//the root is to be located.  

//func_expression - function expression 

//with the variable written as 'x'. 
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//es - is the relative percent error criterion that must be met for the 

//method to terminate. 

function [root]=Bisection_Method(func, x_lower, x_upper, es) 

    x = x_upper; 

    fu = func(x); //evaluate the function at x_upper 

    x = x_lower; 

    fl = func(x); //evaluate the function at x_lower 

    //*********************************************************** 

    //test to see if there is a root in the interval 

    if (fu*fl >= 0) then 

        root = 'no root in interval given'; 

    else 

        //there is a root in the interval 

        exact_solution = 'notfound'; 

        ea = 100; 

        xr_new =(x_upper + x_lower)/2; 

        //******************************************************* 

        //iteratively progress toward to root until it is found or it 

        //is approximated with a relative error less than required 

        while ea > es & exact_solution == 'notfound', 

            x = xr_new; 

            fr = func(x); 

            x = x_lower; 

            fl = func(x); 

            //*************************************************** 

            if(fl*fr < 0) then 

                x_upper = xr_new; 

            elseif(fl*fr > 0) then 

                x_lower = xr_new; 

            elseif(fl*fr == 0) then 

                root = xr_new; 

                exact_solution = 'found'; 

            end //of if statement 

            //*************************************************** 

            //calculate the approximate relative error for the iteration 

            xr_old = xr_new; 

            xr_new =(x_upper + x_lower)/2; 

            ea = abs((xr_new - xr_old)/xr_new)*100; 

        end //of while loop  

        //******************************************************* 

        //if error criterion has been met but the exact answer has not 

        //been found, set the root to the adequate approximation. 

        if (exact_solution == 'notfound') then 

            root = xr_new; 

        end //of if statement 

        //*******************************************************       

    end //of if-else statement 

    //*********************************************************** 

endfunction 

 

function [root]=Bisection(fun, x, tol, maxit) 

 // Bisection: Computes roots of the function in the  

 // given range using Bisection Method 

 // // I n p u t : B i s e c t i o n ( fun , x , tol , maxit ) 

 // fun = function handle 

 // x = range in between sign change is evident 

 // tol = Maximum error between iterations that can be tolerated 

 // maxit = Maximum number of iterations 

 // // Output : [ root ] 

 // Root : Root of the given function in defined range 

 if fun(x(1)) > 0 then 

     xu = x(1); xl = x(2); 
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 else 

     xu = x(2); xl = x(1); 

 end 

 

Ea = 1; 

iter = 1; 

 

while (1) 

    xr(iter) = (xl(iter) + xu(iter))/2; 

    if fun(xr(iter)) > 0 then 

        xu(iter+1) = xr(iter); 

        xl(iter+1) = xl(iter); 

    elseif fun(xr(iter)) < 0 then 

        xl(iter+1) = xr(iter); 

        xu(iter+1) = xu(iter); 

    else 

        break 

    end 

 

    if iter >1 then 

        Ea(iter) = 100 * abs((xr(iter) - xr(iter -1))/xr(iter)); 

    end 

 

    if Ea(iter) < tol | iter == maxit then 

        break 

    end 

    iter = iter+1; 

end 

root = xr(iter); 

endfunction 

    

 

// Running Solubility problem: 

//Bisection parameters 

bounds = [-30 0]; 

tol = 1e-7; 

maxit = 2000; 

// Two possible Bisection implementations. The second option seems more robust!! 

//[sol] = Bisection (ESL,bounds,tol,maxit); 

[sol]=Bisection_Method(ESL, bounds(1), bounds(2), tol*100) 

 

// Solution Display 

disp('Bisection solution:');disp(sol) 

if type(sol)==1 then 

    disp('Solubility (mol/mol): '); disp(exp(sol)); 

    w=(exp(sol)*MMolar_PHB)/(MMolar_solvente/(Dens_Solv*1000)) 

disp('Solubility  (g/l): '); disp(w); 

 

end 

 

A3 


