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RESUMO: A sustentabilidade ambiental tem se tornado um dos temas de maior interesse nas 

indústrias, principalmente devido à geração de efluentes. Os fenóis são encontrados em efluentes de 

várias indústrias, como em refinarias, processamento de carvão, indústrias farmacêuticas, de plásticos, 

de tintas e de papel e celulose. Devido os compostos fenólicos serem compostos tóxicos ao ser 

humano e também a organismos aquáticos, a Resolução Federal CONAMA n° 430, de 13/5/2011 

limita o teor máximo de fenóis, para lançamento em corpos de água doce, em 0,5 mg.L-1. No processo 

de tratamento desses efluentes, o processo de extração líquido-líquido é o processo mais econômico 

para a recuperação do fenol, pois consome pouca energia, mas, na maioria das vezes, implementa um 

solvente orgânico, sendo que o uso deste pode acarretar certos problemas ambientais, decorrentes da 

alta toxicidade que ele apresenta. Devido a isto, existe a necessidade de desenvolver novas 

metodologias, as quais visem a substituição destes solventes por compostos biodegradáveis. Alguns 

trabalhos da literatura comprovam a viabilidade da remoção de compostos fenólicos de efluentes 

aquosos, através de  solvente biodegradável. Nesse tipo de extração denominada “Extração  Ponto 

Nuvem” é utilizado um tensoativo não iônico como agente extrator dos compostos fenólicos. Visando 

otimizar o processo de extração de fenol, o presente trabalho aborda a modelagem matemática e 

otimização dos parâmetros da extração e investiga o efeito das variáveis independentes no processo. 

Foi empregando um delineamento fatorial 32 completo que teve como variáveis independentes a 

temperatura de operação e a concentração de tensoativo e, como variáveis dependentes, os parâmetros 

de extração: Fração volumétrica da fase coacervato, concentração residual de tensoativo e de fenol na 

fase diluída após a separação de fases e eficiência de extração do fenol. Para se alcançar os objetivos, 

o trabalho foi realizado em cinco etapas: (i) seleção de alguns dados da literatura; (ii)aplicação do 

modelo Box-Behnken para encontrar modelos matemáticos que descrevem o processo de extração de 

fenol; (iii)  Cálculo da ANOVA com auxílio do programa STATISTICA 7.0 para avaliar a 

significância e predição dos modelos; (iv) Otimização dos modelos através de superfícies de respostas; 

(v) Validação dos modelos matemáticos a partir da tomada de medidas adicionais, com amostras 

diferentes das utilizadas na obtenção dos modelos. Os resultados obtidos mostraram que os modelos 

matemáticos encontrados são capazes de calcular o efeito da concentração do tensoativo e da 

temperatura de operação em cada parâmetro de extração estudado, respeitando as faixas trabalhadas. 

A otimização dos modelos obtidos permitiu de forma simples e rápida resultados coerentes e 

aplicáveis na operação para se alcançar resultados elevados de eficiência. 

Palavras-Chave: Planejamento Experimental Box-Behnken, extração por ponto nuvem, fenol. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Study of phenol extraction parameters of aqueous effluents by a non-ionic surfactant 

ABSTRACT 

Environmental sustainability has become one of the topics of greatest interest in 

industry, mainly due to effluent generation. Phenols are found in many industries effluents, 

these industries might be refineries, coal processing, pharmaceutical, plastics, paints and 

paper and pulp industries. Because phenolic compounds are toxic to humans and aquatic 

organisms, Federal Resolution CONAMA No. 430 of 13.05.2011 limits the maximum 

content of phenols, in 0.5 mg.L-1, for release in freshwater bodies. In the effluents treatment, 

the liquid-liquid extraction process is the most economical for the phenol recovery, because 

consumes little energy, but in most cases implements an organic solvent, and the use of it can 

cause some environmental problems due to the high toxicity of this compound. Because of 

this, exists a need for new methodologies, which aims to replace these solvents for 

biodegradable ones. Some literature studies demonstrate the feasibility of phenolic 

compounds removing from aqueous effluents, by biodegradable solvents. In this extraction 

kind called "Cloud Point Extraction" is used a nonionic surfactant as extracting agent of 

phenolic compounds. In order to optimize the phenol extraction process, this paper studies the 

mathematical modeling and optimization of extraction parameters and investigates the effect 

of the independent variables in the process. A 32 full factorial design has been done with 

operating temperature and surfactant concentration as independent variables and, parameters 

extraction: Volumetric fraction of coacervate phase, surfactant and residual concentration of 

phenol in dilute phase after separation phase and phenol extraction efficiency, as dependent 

variables. To achieve the objectives presented before, the work was carried out in five steps: 

(i) selection of some literature data, (ii) use of Box-Behnken model to find out mathematical 

models that describes the process of phenol extraction, (iii) Data analysis were performed 

using STATISTICA 7.0 and the analysis of variance was used to assess the model 

significance and prediction (iv) models optimization using the response surface method (v) 

Mathematical models validation using additional measures, from samples different from the 

ones used to construct the model. The results showed that the mathematical models found are 

able to calculate the effect of the surfactant concentration and the operating temperature in 

each extraction parameter studied, respecting the boundaries used. The models optimization 

allowed the achievement of consistent and applicable results in a simple and quick way 

leading to high efficiency in process operation. 

Keywords: Box-Behnken experimental design, cloud point extraction, phenol. 
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1. Introdução 

O fenol e vários de seus derivados são compostos tóxicos ao ser humano e também a 

organismos aquáticos. Eles estão presentes na lista de poluentes prioritários da 

‘Environmental Protection Agency’, totalizando 11 fenóis das 129 substâncias presentes na 

lista. A Resolução CONAMA n°. 430, de 13/5/2011, limita o teor máximo de fenóis, para 

lançamento em corpos de água doce, em 0,5 mg.L-1. Os fenóis e seus derivados são 

encontrados em efluentes de várias indústrias, como em refinarias (6–500 mg.L-1), 

processamento de carvão (9–6800 mg.L-1) e indústrias petroquímicas (2,8–1220 mg.L-1). 

Além destas, outras indústrias que geram efluentes que contém fenol são as indústrias 

farmacêuticas, de plásticos, de tintas, de papel e celulose (0,1–1600 mg.L-1) (GONZÁLEZ-

MUÑOZ et al. 2003). 

Os compostos fenólicos são de difícil degradação por serem tóxicos aos 

microorganismos e, além disso, reagem com o cloro utilizado no tratamento de águas, 

convertendo-se em compostos ainda mais tóxicos e resistentes à biodegradação. 

Segundo HACKBART (2007), quando a concentração de fenol é baixa sua remoção 

pode ser realizada através de processos de oxidação biológica, química e eletroquímica. 

Entretanto, em concentrações maiores que 50 mg.L-1, devem ser desenvolvidos processos de 

tratamento para permitir sua recuperação e reuso. Nestes casos, o processo de extração 

líquido-líquido é o processo mais econômico para a recuperação de fenol de efluentes 

aquosos. Um fato relevante é que a extração líquido-líquido (ELL) consome pouca energia, 

mas na maioria das vezes implementa um solvente orgânico.  

 Por outro lado, alguns compostos hidrofílicos, como tensoativos não-iônicos, permite, 

sob certas condições de temperatura e concentração, a separação de duas fases aquosas. 

Muitos desses tensoativos são biodegradáveis, dessa maneira pode-se utilizar solventes 

biodegradáveis para a extração de fenol de efluentes aquosos. 

A extração do fenol por um tensoativo não-iônico se dá por uma característica 

particular desses compostos, o chamado ponto de nuvem (do inglês, “cloud point”) que tem 

origem nas propriedades que apresentam esses tensoativos. 

De acordo com DUARTE E CANSELIER  (2005), em temperaturas situadas acima do 

ponto de nuvem, uma solução de tensoativo turva-se e separa-se em duas fases isotrópicas. A 

fase extremamente concentrada em tensoativo, denominada fase rica, encontra-se em 
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equilíbrio com a fase pobre, a qual apresenta baixa concentração de moléculas tensoativas. De 

um ponto de vista físico, o aumento da temperatura provoca a desidratação do grupo 

hidrofílico das moléculas de tensoativo, um aumento do número de agregação e uma elevação 

do tamanho das micelas até que o fenômeno de separação de fases ocorra. Um terceiro corpo 

dissolvido em água, tal como um composto orgânico simples ou uma macromolécula 

biológica, pouco solúvel em meio aquoso, se dividirá preferencialmente em favor da fase rica, 

devido a sua solubilização nos agregados micelares. Este fenômeno pode ser atribuído ao 

equilíbrio entre as interações hidrofóbicas e eletrostáticas que ocorre entre os analitos e o 

sistema micelar. Estabelece-se, assim, um equilíbrio cujas características dependem da 

natureza e quantidade de tensoativo, da natureza e quantidade de analito e da temperatura. De 

posse de alguns dados experimentais, o delineamento experimental foi utilizado para 

possibilitar a inferência estatística e fornecer informações sobre o comportamento das 

respostas entre os níveis das variáveis em estudo. Esta ferramenta melhora a qualidade da 

informação através dos resultados e permite aperfeiçoar e construir o modelo preditivo com as 

condições ótimas para a operação da extração, através da avaliação do erro experimental 

estimado e da reprodutibilidade dos resultados alcançados. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver modelos matemáticos que descrevam a 

remoção de fenol de efluentes aquosos através de um tensoativo não-iônico pelo processo de 

extração no ponto nuvem (EPN), utilizando dados de referência. A eficácia de uma etapa de 

extração é avaliada através de quatro parâmetros: a porcentagem de fenol extraído, as 

concentrações residuais de fenol e tensoativo na fase diluída (refinado) e as proporções de 

volume das fases. Todos estes resultados foram apresentados com a modelagem e tratamento 

dos dados, obtidos no programa STATISTICA 7.0 e a otimização foi feita através de 

superfícies de Resposta 

Os objetivos específicos desenvolvidos neste trabalho para se chegar ao objetivo geral 

desejado foram: 

1. Levantamento de dados da literatura; 

2. Aplicação do modelo Box-Behnken para encontrar modelos matemáticos que 

descrevem o processo de extração de fenol;  

3. Cálculo da Análise da Variância (ANOVA) com auxílio do programa 

STATISTICA 7.0, para avaliar a significância e predição do modelo;  

4. Otimização do modelo através de superfícies de Respostas;  
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5. Validação do modelo matemático a partir da tomada de medidas adicionais, com 

amostras diferentes das utilizadas na obtenção dos modelos. 

A apresentação deste trabalho foi dividida em oito capítulos. No primeiro capítulo, foi 

realizada uma introdução geral ao tema do trabalho, abordando a importância da realização 

deste estudo. No segundo capítulo, é apresentada a revisão bibliográfica sobre a compreensão 

dos fenômenos envolvidos na problemática em estudo, relatando também os trabalhos 

desenvolvidos por vários pesquisadores nesta área. No terceiro capítulo, a metodologia geral 

do desenvolvimento do trabalho é apresentada, e também como foi realizada a divisão do 

estudo dos parâmetros de extração em etapas. Nos Capítulos 4, 5, 6 e 7 estão apresentadas as 

etapas do trabalho em detalhes, cada uma com a sua metodologia, seus resultados e as 

conclusões obtidas e no Capítulo 8 apresenta-se a conclusão geral desse trabalho. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo será apresentado um resumo dos estudos presentes na literatura sobre as 

características do fenol, a extração de fenol de efluentes aquosos, delineamento experimental 

Box-Behnken e a modelagem dos parâmetros envolvidos na extração de fenol. 

 2.1  Fenol 

O fenol é um composto orgânico aromático cuja fórmula é C6H6O, conforme ilustrado 

na Figura 2.1. Sua obtenção é dada a partir da decomposição de compostos orgânicos, como a 

fusão alcalina do ácido benzosulfônico, hidrólise do clorobenzeno, produzido a partir de 

alcatrão e especialmente através da degradação do benzeno (CESCONETTO, 2002).  

                         
Figura 2.1 - Fórmula Estrutural do Fenol 

 

Segundo estudos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB (2009), 

os compostos fenólicos são compostos orgânicos que não ocorrem naturalmente nos corpos 

d’água. A presença dos mesmos, nos corpos de água, se deve principalmente aos despejos de 

origem industrial. São compostos tóxicos aos organismos aquáticos em concentrações 

bastante baixas, e alteram o sabor dos peixes e a aceitabilidade das águas, por conferir sabor e 

odor. 

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, n°. 430, de 

13/5/2011, estabelece os padrões de lançamento de efluentes, assumindo um limite para 

fenóis de 0,5 mg.L-1, sendo necessário o tratamento dos efluentes acima deste limite, como 

por exemplo de refinarias, processamento de carvão e indústrias petroquímicas. 

Os fenóis são tóxicos e potencialmente nocivos à saúde humana (WU et al., 1997). 

Além disso, o fenol é um composto de alta solubilidade, o que potencializa ainda mais seus 

riscos. A quantidade e a qualidade dos efluentes variam de acordo com a tecnologia e os 

processos de produção empregados. Os fenóis estão presentes na composição de águas 

residuárias de muitos tipos de indústrias, onde se pode destacar os efluentes provenientes da 

produção de petróleo e gás. A concentração de fenóis nos efluentes industriais varia muito, 

podendo estar entre 0 a 22 mg.L-1 para água de produção de petróleo e gás (HANSEN e 
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DAVIES, 1994), ou ainda variar entre 100 a 1000 mg.L-1 para outros processos industriais 

(WU et al., 1997). Uma vez que a legislação brasileira permite que um efluente de descarte de 

qualquer fonte poluidora tenha uma concentração limite máxima de fenóis de 0,5 mg.L-1 

(CONAMA, 2011), a remoção de fenóis em efluentes industriais é um problema prático 

importante. 

Segundo MURILO et al. (2000), um dos processos de recuperação de fenóis mais 

recente utiliza uma bateria de misturadores e sedimentadores com escoamento em contra-

corrente. O solvente utilizado é o octanol e a concentração de fenol é reduzida de 6000 para 

24 mg.L-1. O fenol é recuperado do solvente por extração com reação química com solução 

aquosa de NaOH a 5%, gerando fenolato de sódio. A regeneração do fenol a partir do fenolato 

não foi esclarecida pelo autor, que também fez uma análise econômica do processo e 

constatou que o processo é rentável para concentrações de fenol maiores que 3000 mg.L-1. A 

principal dificuldade na implantação do processo é o alto custo.  

Assim, é necessário desenvolver metodologias visando diminuir custos de remoção e 

recuperação de fenóis de efluentes industriais. Para isto, a extração líquido-líquido é bastante 

promissora e conhecida no tratamento de efluentes, porém em processos contínuos, 

usualmente caros e que, via de regra, ficam ociosos devido à geração não uniforme dos 

efluentes.  

 

2.1.1 Propriedades físicas 

À temperatura ambiente, o fenol apresenta-se como cristais brancos que se tornam 

róseo ou vermelhos se expostos à luz e ao ar. É inflamável, altamente corrosivo, levemente 

solúvel em água (67 g.L-1), porém a 68°C é inteiramente solúvel em água. É solúvel na 

maioria dos solventes orgânicos, especialmente em etanol. É um composto levemente ácido, 

apresentando pKa com valor aproximado de 9,90 e com pH próximo a 6,0 (MARTINS & 

CARDOSO, 2005). O fenol atinge seu ponto de fusão a 43°C e tem um ponto de ebulição de 

182°C. É comumente usado como solvente por apresentar alta afinidade tanto com a água 

como com o óleo, sendo encontrado em efluentes industriais de fabricação de resinas, 

materiais isolantes, tintas e corantes, indústrias têxteis (poliéster) e produtos farmacêuticos 

como a aspirina e o paracetamol (WHO, 1994). O fenol também é encontrado nas águas de 

produção oriundas da produção de petróleo. 

No meio ultravioleta, o fenol absorve perto de 270 nm (anéis benzênicos), é 

caracterizado pela faixa do infravermelho ou Raman forte, devido ao estiramento da ligação 
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OH ligado a 3300 cm-1. O fenol forma com água um hidrato instável, derretendo a 15°C, com 

decomposição em seus elementos. O seu momento dipolo é de 1,6 D (CAREY, 1992). 

 

2.2  Tensoativo 

Os tensoativos são substâncias que pela sua estrutura e propriedades têm a capacidade 

de reduzir as tensões interfacial e superficial dos líquidos onde esses se encontram. Fazem 

parte da família de moléculas anfifílicas, que são moléculas que têm como característica duas 

regiões de solubilidade distintas e com distância suficiente para se comportarem de maneira 

independente, apesar de serem ligada uma a outra (DELNUNZLO, 1990); possuem em sua 

estrutura uma “cabeça” polar que é a parte hidrofílica e uma “cauda” apolar que é a parte 

hidrofóbica (Figura 2.2).   

 
Cauda hidrofóbica     Cabeça hidrofílica 

Figura 2.2 – Estrutura de uma molécula de tensoativo 

A dupla afinidade da molécula de tensoativo faz com que a mesma migre para 

interfaces de sistemas ar-água, óleo-água ou sólido-água quando postos em solução aquosa. 

Por apresentarem essa característica particular, os tensoativos são aplicados nos mais diversos 

ramos da indústria, seja ela alimentícia, farmacêutica, petrolífera, metalurgia, entre outras.  

 

2.2.1 Classificação 

Os tensoativos podem ser classificados em função da carga apresentada por sua cabeça 

após disposição da molécula neutra em solução aquosa, ou seja, em iônicos e não iônicos. 

  2.2.1.1 Tensoativos iônicos  

Esta classe é caracterizada em função da carga elétrica da parte hidrofílica, 

destacando-se três grupos básicos: catiônico, aniônico e anfótero. 

   2.2.1.1.1  Tensoativos aniônicos  

São os mais numerosos, possuem um ou vários grupos ionizáveis em fase aquosa e 

uma vez dissociado em água, formam íons na superfície ativa carregados negativamente. 
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   2.2.1.1.2  Tensoativos catiônicos  

Possuem um ou vários grupos ionizáveis em fase aquosa e uma vez dissociado em 

água, formam íons na superfície ativa carregados positivamente. 

    2.2.1.1.3  Tensoativos anfóteros  

Os tensoativos anfóteros possuem caráter iônico duplo, possuindo propriedades dos 

tensoativos aniônicos a altos valores de pH e tensoativos catiônicos a baixos valores de pH.  

   2.2.1.2 Tensoativos não iônicos  

Estes tensoativos não fornecem íons em solução aquosa e sua hidrofilia se deve a 

presença, em suas moléculas, de grupamentos funcionais que possuam forte afinidade pela 

água (VIANA, 1994). 

Os tensoativos não iônicos apresentam características bem particulares, visto que são 

compatíveis quimicamente com a maioria dos outros tensoativos e suas propriedades são 

pouco afetadas pelo pH. Tal fato faz com que sejam bastante atrativos do ponto de vista 

industrial (VALE, 2009). 

Existem três grandes grupos de tensoativos não iônicos: alcanolamidas de ácidos 

graxos, ésteres de ácidos graxos e tensoativos etoxilados e propoxilados (VALE, 2009). 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática da classificação dos tensoativos  
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2.2.2 Propriedades dos tesoativos 

 2.2.2.1 Concentração Micelar Crítica (CMC) 

 Em soluções aquosas, as moléculas dos tensoativos atuam na forma de monômeros, 

orientando-se preferencialmente nas interfaces, reduzindo a tensão interfacial. A parte 

hidrofóbica é repelida pela fase aquosa, enquanto os grupos polares são atraídos por forças 

eletrostáticas. (TORAL, 1973). 

 O aumento da concentração do tensoativo reduz a tensão interfacial até um valor 

determinado, a partir do qual por mais que se acrescente mais tensoativo, não ocorrerá mais 

alteração desta propriedade do líquido. Isto ocorre porque a interface está saturada. A partir 

desta concentração em tensoativo, as moléculas em excesso formarão agregados moleculares 

na fase aquosa ou na fase oleosa, dependendo do tipo de tensoativo, denominados micelas e o 

seu aparecimento se dará numa concentração conhecida como concentração micelar crítica 

(CMC). A Figura 2.4 ilustra a estrutura das micelas.  

A concentração em que ocorre a CMC, numa dada temperatura, é uma característica 

de cada tensoativo. A CMC é influenciada basicamente por três fatores: a natureza do 

tensoativo, a temperatura e a força iônica. Ela é determinada, geralmente, através de gráficos 

que se baseiam na mudança brusca de propriedades físico-químicas, como: condutividade, 

tensão interfacial, tensão superficial, pressão osmótica, etc. 

 

Figura 2.4 – Micelas 

 

 A Figura 2.5 mostra a influencia da concentração de tensoativo na variação da tensão 

superficial. A partir das observações registradas no gráfico podemos precisar a que 

concentração tem-se a formação da CMC.  No ponto A, não é verificada a presença de 

monômeros de tensoativo na solução, no ponto B nota-se a presença de alguns monômeros 

concentrados na interface e outros imersos na solução, além de ser perceptível a redução da 

tensão superficial do líquido. O ponto C, apresenta a interface ar-líquido saturada de 

monômeros e um excesso destes dispersos no seio do líquido. Neste ponto os monômeros 
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estão na iminência de iniciarem a sua organização em micelas e a tensão superficial é mínima. 

O ponto D, verifica-se a saturação da interface ar-líquido por monômeros em equilíbrio 

dinâmico com os monômeros organizados em micelas. Neste ponto a tensão superficial é 

constante o que aponta que o tensoativo atingiu sua CMC. 

 

Figura 2.5 - Concentração de tensoativo em função da tensão superficial, (Santos et al., 2007). 

 

Atingida a CMC, as moléculas anfifílicas tendem a se agregar espontaneamente para 

formar uma grande variedade de estruturas, a fim de minimizar interações desfavoráveis, 

algumas estruturas podem ser observadas na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Diferentes arranjos micelares formados por tensoativo, (Myers, 2006). 
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 2.2.2.2 Ponto de Nuvem (ponto de turbidez) 

 É uma característica particular dos tensoativos não-iônicos, os quais, pela sua própria 

constituição, a parte hidrofílica (óxido de eteno) diminui sua afinidade por água com o 

aumento da temperatura. Este fato faz com que o tensoativo, ao atingir a temperatura de 

turbidez em solução, também chamado de ponto de nuvem, promova uma separação de fases, 

sendo uma fase rica em tensoativo (coacervato) e outra apresentando baixa concentração do 

mesmo (fase diluída). 

 2.2.2.3 Extração por Ponto de Nuvem (EPN) 

A extração por ponto de nuvem ocorre quando tensoativos não-iônicos, em solução 

aquosa e em quantidade acima da concentração micelar crítica, CMC, são aquecidos a uma 

determinada temperatura, conhecida como temperatura de ponto de nuvem, na qual a solução 

torna-se turva. Esta turvação surge por haver um decréscimo da solubilidade do tensoativo na 

água. Acima da temperatura de ponto de nuvem são formadas duas fases. A fase de menor 

volume, chamada de “fase rica”, contém o tensoativo que se encontra complexado com o 

analito de interesse, e a fase aquosa, de maior volume, chamada de “fase pobre”, que contém 

uma pequena concentração de tensoativo próxima à concentração micelar crítica.  

O fenômeno do ponto de nuvem com tensoativos não-iônicos tem sido muito utilizado 

em eficientes métodos de extração para a separação, pré-concentração ou purificação de uma 

variedade de substâncias, incluindo íons metálicos e vários compostos orgânicos. 

 A primeira aplicação analítica para a separação de fases baseada no fenômeno do 

ponto de nuvem foi descrita por WATANABE e TANAKA (1978) para a pré-concentração de 

Zn (II) usando PAN como ligante e PONPE 7.5 (polioxietileno-nonil-fenil-éter) como 

tensoativo. 

 LINS DE BARROS NETO (1999) comprovou a viabilidade de um processo para a 

extração de fenol de soluções aquosas diluídas, utilizando vários tensoativos não-iônicos com 

o fenômeno do ponto de nuvem. A eficácia do processo de extração foi avaliada por quatro 

parâmetros: a porcentagem de fenóis extraídos, as concentrações residuais de fenol e 

tensoativos na fase refinada e as proporções de volume das fases. Nas condições mais 

favoráveis os percentuais de extração de fenol ultrapassou 90%, e o melhor desempenho foi 

alcançado com TRITON X114 (octilfenol polietoxilado). 
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ZHILONG WAN et al (2003), estudaram a determinação da solubilização de fenol na 

solução de micelas de surfactante e a concentração de solutos livres não-associado de micelas 

na fase diluída foi determinada.  O resultado  foi comprovado através de ensaios de titulação. 

 DUARTE e CANSELIER (2005) propuseram a extração no ponto nuvem de 

compostos orgânicos homólogos e isômeros. Estes autores observaram que o processo de 

extração no ponto nuvem é uma técnica eficaz para extrair e concentrar diversos compostos 

orgânicos. 

HADDOU (2006) et al., aplicou a extração por ponto de nuvem para o tratamento de 

efluentes sinteticos contaminados com fenol e álcool benzílico. Utilizou-se como agente 

extratante um tensoativo não-iônico, o álcool polietoxilado (CiEj). Foi estudado o efeito do 

cloreto de sódio e sulfato de sódio adicionados à água em conjunto com tensoativo. Os 

resultados da extração foram expressos em quatro parâmetros, a porcentagem de soluto 

extraído, E, que chegou a 95 e 90% para o fenol e álcool benzílico, respectivamente, as 

concentrações residuais de soluto, Xs,w, e do surfactante, Xt,w, na fase diluída e fração de 

volume do coacervato na condição de equilíbrio, φc. Os valores destes parâmetros foram 

determinados por uma análise de projetos.  Após o processo de extração, as concentrações de 

álcool benzílico e fenol no efluente foram reduzidos cerca de dez vezes para os primeiros 

tempos e quatro para o segundo, correspondentemente. 

TAECHANGAM  et al (2009), estudou o efeito da estrutura do surfactante na extração 

por ponto de nuvem analisando parâmetros importantes como o equilíbrio no ponto de nuvem, 

volume da fase coacervate, e os coeficientes de partição de fenol e tensoativos. Desenvolveu, 

posteriomente, um modelo que prediz a relação de partição de fenol a uma determinada 

temperatura para qualquer álcool etoxilado (tensoativo). 

 A extração por ponto de nuvem vem sendo utilizada por diversos autores para extrair 

e/ ou concentrar diversos compostos como, por exemplo, Cádmio, Bismuto, Cobre, Níquel, 

Cromo, Chumbo, etc. 

 MANZOORI e AHAD (2002) analisaram a aplicação da extração e pré-concentração 

por ponto de nuvem para a recuperação de Cu em amostras reais. Estes autores utilizaram a 

espectrometria de absorção atômica para a quantificação do metal. O tensoativo utilizado foi o 

TRITON X100 que permitiu recuperações na faixa de 97-100%. 

LIANG et al. (2006) determinaram Cd em água por absorção atômica após pré-

concentração por ponto nuvem, usando 1-fenil-3-metil-4-benzil-5-piridilazo (PMBP) como 
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agente complexante na presença de micelas não iônicas (Triton X100), obtendo limites de 

detecção de 0,64 ng mL-1. 

AFKHAMI et al. (2006) investigaram o processo de extração no ponto de nuvem para 

bismuto, a partir de soluções aquosas, usando o tensoativo não-iônico Triton X114. As 

condições ótimas de extração e reação (pH, concentração de reagentes, efeito do tempo de 

incubação, etc.) foram estudadas, e as características analíticas do método (por exemplo, 

limite de detecção, intervalo de linearidade) foram estabelecidas. 

Em trabalho recente, CANDIR et al. (2008) avaliou a extração por ponto de nuvem de 

Cr (III), Pb (II), Cu (II), Ni (II), Bi (III), e Cd (II) em amostras usando Tween 80 como 

tensoativo. O método de extração e pré-concentração proposto, com o tensoativo Tween 80, 

foi avaliado como uma separação eficiente, simples e rápida. 

Comparados com outros métodos de extração por solventes, este método apresenta 

como vantagens a redução de volumes de reagentes, minimizando o manuseio de substâncias 

tóxicas, além de obter limites de detecção tão baixos ou menores que os métodos de extração 

em fase sólida. 

 

2.3  Técnicas de Planejamento Experimental 

O planejamento de experimentos é uma metodologia estatística usada com o objetivo 

de descobrir experimentalmente alguma propriedade particular a um fenômeno ou para 

comparar o efeito de diversas variáveis no fenômeno. É um método poderoso no estudo do 

efeito conjunto de vários fatores sobre uma variável resposta de interesse. Buscando, 

basicamente, alcançar dois grandes objetivos: a maior precisão estatística possível na resposta 

e o menor custo pela redução de experimentos. Um dos objetivos do planejamento 

experimental é a otimização do número de ensaios a ser realizado (COLEMAN e 

MONTGOMERY, 1993; BOX et al.,1978). 

Um dos delineamentos experimentais mais conhecidos é o experimento fatorial, no 

qual estão envolvidos k fatores, ou variáveis, cada um deles presente em l diferentes níveis. 

Assim, na existência de k fatores, cada um com l níveis tem-se lk  ensaios a serem realizados. 

O planejamento fatorial é indicado quando se deseja estudar os efeitos de poucas 

variáveis de influência, pois o número de experimentos é alto quando se têm muitos fatores. 

Em cada tentativa ou réplica, todas as combinações possíveis dos níveis de cada variável, lk, 
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são investigadas. Quando o efeito de um fator depende do nível de outro fator, diz-se que há 

interação entre estes fatores. 

No experimento fatorial completo cada possível combinação dos níveis dos fatores 

precisa ser testada para se determinar o quanto o fenômeno em estudo é afetado por cada 

fator. Desta forma, o número de experimentos aumenta exponencialmente com o número de 

fatores (lk), de modo que este delineamento não é usualmente prático quando está envolvido 

um número grande de fatores. Para evitar o custo financeiro e também o tempo na realização 

do grande número de experimentos necessários no fatorial completo, usam-se outros 

delineamentos experimentais, tais como o fatorial fracionado (frações de experimentos 

completos), os delineamentos ortogonais de Taguchi e os delineamentos de Plackett e Burman 

(NEVES et al., 2002). Fazendo a escolha adequada, é então possível determinar, não somente 

o efeito de cada fator, mas também o modo que cada um deles interage com os demais.  A 

utilização dos fatoriais fracionados permite a redução do número de observação do 

experimento obtendo informações relevantes e confiáveis (SCHULTZ, 2003). 

 

2.3.1  Planejamento Fatorial 

Para descobrir e interpretar as influências de um fator ou variável (propriedade física 

ou química do sistema) sobre uma resposta analítica, uma importante técnica de planejamento 

experimental é o planejamento fatorial. Esta técnica é classificada como uma técnica do tipo 

simultânea, onde os fatores de interesse que realmente apresentam influências significativas 

na resposta são avaliados ao mesmo tempo. Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-

se os fatores a serem estudados e efetuam-se experimentos em diferentes valores ou níveis. 

Em geral, os planejamentos fatoriais do tipo 2k (k fatores com 2 níveis) são os mais 

comuns, onde cada um desses fatores está presente em apenas l = 2 níveis. Na realização de 

um experimento com k fatores em dois níveis, são feitas 2 x 2 x .... x 2 (k vezes) = 2k  

observações da variável resposta. 

O planejamento fatorial clássico em 3 níveis (3k) é ainda conveniente se o número de 

fatores (k) for igual a 2 ou a 3, mas se k for muito grande, há a necessidade de um grande 

número de pontos experimentais o que aumenta o custo de execução dos ensaios. No caso 

particular, com k = 4 e l = 3, são necessários 34 = 81 pontos experimentais para estimar os 15 

parâmetros de um modelo proposto em KAMINARI, 2002. 
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Já um planejamento experimental para ajustar um modelo de segunda ordem deve 

conter pelo menos 3 níveis para cada fator (variáveis independentes) para que os parâmetros 

do modelo sejam estimados (LUNDSTEDT et al. 1998, ACHCAR, 1995). 

O presente trabalho aborda um delineamento experimental 32, delineamento 

experimental de Box-Behnken, com uma replicata. 

A Figura 2.7 ilustra o delineamento de Box-Benhken para 2 fatores (32). 

 
Figura 2.7 - Delineamento de Box-Behnken para dois fatores (32). 

 

2.3.2  Estimativa dos Parâmetros dos Modelos Matemáticos 

Na descrição do delineamento experimental são definidos a matriz X (parâmetros ou 

valores experimentais codificados) e o vetor Y (resultados experimentais). Com o tratamento 

dos dados experimentais estimam-se os coeficientes da equação de ajuste proposta (vetor β) e 

avalia-se sua significância estatística, bem como a qualidade do ajuste. Para estimar os 

coeficientes (vetor β) dos modelos de primeira e segunda ordem, é comum usar o método dos 

mínimos quadrados ordinários (MQO), na análise de regressão (BARROS NETO et al., 2002; 

GALDÁMEZ, 2002). 

A técnica estatística de análise de variância, ANOVA é utilizada para testar a hipótese 

nula de que os parâmetros sejam nulos, ou seja, H0: β1 = β2=.......= βk = 0 contra a hipótese 

alternativa de que pelo menos um dos coeficientes seja diferente de zero. Para isto é feito um 

teste F. 

A significância de cada coeficiente é dada pelo valor-p em um teste "t" de Student. E, 

finalmente, a qualidade do ajuste é avaliada pelo coeficiente de determinação R2. 

Uma breve descrição do método dos mínimos quadrados ordinários é realizada na 

seqüência, bem como dos testes estatísticos usados para avaliar a significância. 
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  2.3.2.1  Métodos dos Mínimos Quadrados 

O método de mínimos quadrados ordinários é usado na regressão para estimar os 

coeficientes (β0, β1, β2, ..., βk) do modelo usado na modelagem da resposta Y, de tal maneira 

que a soma dos quadrados dos resíduos seja o mínimo possível. Qualquer um dos modelos 

estatísticos pode ser tratado matricialmente. O procedimento é baseado nos conceitos 

apresentados pela literatura de projetos experimentais (GALDÁMEZ, 2002; KAMINARI, 

2002). 

O modelo utilizado para ajustar a superfície de resposta desejada é apresentado pela 

equação (1): 

                              (1) 
 

Sendo que: 

β0, βi, βj, ..., βk representam os parâmetros do modelo; 

X i, Xj, ..., Xk são os fatores experimentais ou variáveis do modelo; 

ε é o erro experimental. 

A equação (1) pode ser escrita na forma matricial apresentada na equação (2) a seguir: 

 

onde:   Y = vetor das respostas de dimensão n; 

β = vetor dos parâmetros de dimensão  

X = matriz do modelo de ordem            

ε = vetor dos erros de dimensão n. 

Da equação (2) tem-se que: 

 

A equação (4) representa a forma matricial de um modelo com n observações 

disponíveis (n representa os pares de informações (y1, x1), (y2, x2), (y3, x3), ..., (yn, xn). 

 

(3) 

(4) 

(2) 
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Nesse caso, Y é o vetor das respostas observadas de dimensão n, X é a matriz de 

planejamento de ordem formada com os valores experimentais dos fatores, β é o 

vetor dos coeficientes de dimensão k e ε é um vetor de dimensão n que representa os erros 

aleatórios dos experimentos. O resíduo deve seguir, aproximadamente, a distribuição de 

probabilidade normal com média zero e variância σ
2, N(0, σ2) (GALDÁMEZ, 2002). 

O objetivo principal é determinar o vetor β que minimiza a função de mínimos 

quadrados. O resultado é dado pela equação (5). 

 

onde: Xt é a matriz transposta de X 

A equação (5) fornece a solução geral para o ajuste de um modelo por mínimos 

quadrados ordinários, não importando quantos sejam as observações ou quantos parâmetros 

sejam necessários para caracterizar o modelo, desde que as matrizes X e Y sejam ampliadas 

de forma adequada (BARROS NETO et al.  2002, citado por KAMINARI, 2002). 

 

 2.3.2.2  Análise da Variância e teste de significância 

O exame dos resíduos é fundamental na avaliação da qualidade do ajuste de qualquer 

modelo. Um modelo que deixa resíduos consideráveis é obviamente um modelo ruim. O 

modelo ideal não deixaria resíduo algum, ou seja, todas as suas previsões (ou predições) 

coincidiriam com os resultados observados (BARROS NETO et al., 2002). 

O procedimento usual de avaliação do desempenho de um modelo começa pela análise 

dos desvios das observações em relação à média global, como mostra a Figura 2.8. O desvio 

de um valor observado em relação à média de todas as observações, , pode ser 

decomposto em duas parcelas, equação (6): 

 

A primeira parcela  representa o afastamento da previsão do modelo para o 

ponto em questão,  , em relação à media global, (). A segunda parcela é a diferença entre o 

valor observado e o valor previsto. Num modelo bem ajustado essa diferença deve ser 

pequena, o que significa dizer, em termos da equação (6), que o desvio deve ser 

aproximadamente igual ao desvio . Isso é outra maneira de dizer que as previsões 

estão em boa concordância com as observações. 

(5) 

(6) 
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Figura 2.8 - Decomposição do desvio em relação à média global, , na soma das 

parcelas,  e  

Fonte: BARROS NETO et al. (2002), citada por LOPES (2008). 

Esta comparação de desvios pode ser apresentada em termos quantitativos, elevando a 

equação (6) ao quadrado e em seguida fazendo o somatório de todos os pontos, obtém-se a 

equação (7): 

 

 

 

Como o somatório dos produtos  é igual a zero, porque a soma dos 

desvios é nula, reduz-se a equação (6) à equação (7): 

 

As parcelas são somas de quadrados de desvios e costumam ser chamadas de somas 

quadráticas, ou, abreviadamente, SQ. Exposto isto, a equação (7) pode ser descrita numa 

notação mais simples, conforme mostra a equação (8): 

 

onde: SQT = Soma quadrática total; 

         SQR = Soma quadrática devida à regressão (explicada pelo modelo ajustado); 

(6) 

(7) 

(8) 
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         SQres = Soma quadrática devida aos resíduos (não explicada pelo modelo). 

Uma parte da variação total das observações Yi em torno da média é descrita pelo 

modelo ajustado, e o restante fica por conta dos resíduos. Quanto maior for a fração SQR, 

melhor será o ajuste do modelo. Isso pode ser quantificado por meio da razão, apresentada na 

equação (9): 

 

O maior valor possível para o R2 (coeficiente de correlação múltipla ao quadrado) é 1 

(0 < R2 < 1), e ele só ocorrerá se não houver resíduo algum e, portanto se toda a variação em 

torno da média for explicada pelo modelo. Quanto mais perto de 1 estiver o valor de R2, 

melhor terá sido o ajuste do modelo aos dados observados, R2 indica a qualidade do ajuste. 

O número de graus de liberdade da soma quadrática residual (νr) é a diferença entre o 

número de observações (n) e o número de parâmetros estimados (p), isto é, (n - p). O número 

de graus de liberdade da soma quadrática devida à regressão  é o número de parâmetros 

menos 1,  

Dividindo as somas quadráticas pelos seus respectivos números de graus de liberdade 

obtêm-se as médias quadráticas (MQ). A seguir é apresentado a Tabela 2.1 com uma análise 

de significância e predição dos modelos obtidos, tabela da ANOVA, a análise de variância: 

Tabela 2.1– Tabela de análise de Variância (ANOVA) 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

SOMA QUADRÁTICA NÚMEROS DE GRAUS 
DE LIBERDADE 

MÉDIA 
QUADRÁTICA 

Regressão 

 

 
 

Resíduos 

 

 
 

Total 

 

  

Fonte: BARROS NETO et al., 2002 

Após os dados da tabela é possível utilizar as médias quadráticas para testar se a 

equação de regressão é estatisticamente significativa. O teste usual de significância do modelo 

verifica se hipótese nula é verdadeira: 

(9) 
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• H0: todos os βi, são iguais a zero, ou seja, H0: β1, β2, ... , βk = 0; 

• H1: pelo menos um βi é diferente de zero. 

O valor da estatística F pela equação (10): 

 

Para determinar se um valor F está suficientemente grande (estatisticamente 

significativo), três aspectos dos dados devem ser considerados: o nível de significância 

necessário, os graus de liberdade associados à variância do numerador e os graus de liberdade 

associados à variância do denominador. 

Se o valor calculado (MQR/MQres) é maior que o valor de F tabelado (Fp-1, n-p), então 

a hipótese nula (H0) é rejeitada, com isto tem-se a evidência estatística suficiente que existe 

uma relação linear entre as variáveis Y e X e admite-se que o fator seja significativo. Quanto 

maior o valor de MQR/MQres, melhor (BARROS NETO et al., 2002). 

Pode-se concluir, também, que a porção de variabilidade explicada pelo modelo é 

muito maior que a não explicada, com isto se percebe a utilidade do teste F para testar a 

significância do modelo ajustado. 

Fatores que possuem razão de variância F menor que a crítica não causa efeito algum 

sobre a média, ou seja, não afetam a resposta. Pode acontecer, porém, que uma regressão, 

embora significativa do ponto de vista do teste F, não seja útil para realizar previsões, por 

cobrir uma faixa de variação pequena dos fatores estudados. 

Sugeriu-se que para isso não ocorrer, isto é, para que uma regressão seja não apenas 

estatisticamente significativa, mas também útil para fins preditivos, o valor da razão 

MQR/MQres deve ser no mínimo de quatro a cinco vezes o valor de F(p-1, n-p) (BARROS NETO 

et al., 2002). 

Em muitas áreas de pesquisa o valor-p de 0,05 é habitualmente tratado como margem 

de erro aceitável. Quando os valores-p dos testes de significância são menores que 0,05 têm-

se efeitos significativos desses fatores e, neste caso, rejeita-se a hipótese H0 (BARROS 

NETO, 2002). 

(10) 
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Para determinar a importância de um coeficiente individual (βi) num modelo de 

regressão, usa-se um teste baseado na estatística “t” de Student. Um teste usual é testar a 

seguinte hipótese nula e alternativa: 

H0: βi = 0, se ti ≤ t(α/2; n-p) 

H1: βi ≠ 0, se ti > t(α/2; n-p) 

Em que: 

p = parâmetros do modelo ajustado; 

n = tamanho da amostra; 

α= nível de significância. 

Para tal, calcula-se o valor da estatística “t” de Student dada pela equação (11):  

 

onde:  é o desvio padrão da estatística   

Comparando-se o valor calculado com o valor da variável aleatória “t” de Student 

(tabelado), tα, onde este valor é tirado da coluna correspondente a tα/2 associado a (n-p) graus 

de liberdade, rejeita-se ou se aceita a hipótese nula. 

 

2.4  Metodologia de Superfície de Resposta 

Metodologia de superfície de resposta é uma ferramenta de estatística e métodos 

matemáticos que é útil para a modelagem e análise de problemas de engenharia. Nesta 

técnica, o objetivo principal é otimizar a superfície de resposta que é influenciado por vários 

parâmetros do processo, também quantifica a relação entre as variáveis independentes e as 

variáveis dependentes (respostas obtidas nas superfícies). 

O procedimento de projeto da metodologia de superfície de resposta 

é a seguinte: 

• Concepção de uma série de experimentos adequados e 

medição confiável da resposta de interesse. 

• Desenvolver um modelo matemático para as respostas. 

• Encontrar o melhor conjunto de parâmetros experimentais que produzem um 

valor máximo ou mínimo de resposta. 

(11) 
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• Representar os efeitos direto e interativo nos parâmetros do processo através de 

duas e três parcelas no modelo. 

Se todas as variáveis são assumidas como mensuráveis, a superfície de resposta pode 

ser expressa da seguinte forma: 

 

onde Y é a resposta do sistema, e as variáveis xi são chamados fatores. 

O objetivo é otimizar a variável resposta y. É assumido que as variáveis  

independentes são contínuas e controláveis através de experiências com erros insignificante. 

Ele é necessário para encontrar uma aproximação adequada para a verdadeira relação  

funcional entre as variáveis independentes e a superfície de resposta. Normalmente, um 

modelo de segunda ordem é utilizado na metodologia de superfície de resposta.

(12) 
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3. Metodologia 

Visando descrever o comportamento do processo de remoção de fenol pelo processo 

de extração por ponto de nuvem, sob diferentes condições de operações, o presente trabalho 

foi realizado em quatro etapas:  

• Etapa 1: Seleção de dados experimentais referente a remoção de fenol através do 

processo de extração por ponto de nuvem sob diferentes concentrações de tensoativos 

e  condições de temperaturas. Seleção de alguns dados necessários para o 

delineamento experimental de Box-Behnken.  

 

• Etapa 2: Obtenção dos modelos matemáticos que descrevem o comportamento de 

todos os parâmetros de extração com a variação da temperatura e da concentração de 

tensoativo utilizados;  Cálculo da ANOVA para verificação da significância e predição 

dos modelos; Análise de resíduos e cálculo dos efeitos. 

 

• Etapa 3: Otimização dos modelos através da técnica de superfícies de resposta, 

demonstrando as condições ótimas de operação para cada parâmetro estudado. 

 

• Etapa 4: Validação dos modelos através da tomada de medidas adicionais diferentes 

daquelas utilizadas para elaboração dos mesmos. 

 

Para melhor compreensão do desenvolvimento do trabalho, as etapas citadas estão 

apresentadas em capítulos específicos. Cada um desses capítulos contém a metodologia 

desenvolvida na etapa analisada, os resultados obtidos e as conclusões de cada etapa.  

Na etapa 1 são obtidas os pontos experimentais necessários para a aplicação do 

delineamento experimental de Box-Behnken. Todos os dados experimentais selecionados 

foram obtidos por LINS DE BARROS NETO (1999).  

A seleção desses valores permitiu a elaboração de modelos matemáticos pelo método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), baseado em ferramentas estatísticas de acordo 

com uma matriz de planejamento 32 (delineamento de Box-Behken). Na etapa 2, são 

determinados os modelos matemáticos para a concentração residual de tensoativo e de fenol 
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na fase diluída após a separação de fases, eficiência de extração de fenol e fração volumétrica 

da fase coacervato. Todos os modelos foram desenvolvidos para cada tensoativo estudado. 

Para essas determinações, foram necessários os cálculos da ANOVA para verificar a 

significância e predição dos modelos. Os cálculos ANOVA, bem como todos os outros 

cálculos estatísticos necessários foram realizados no software STATISTICA 7.0.   

Na etapa 3, foi realizada a elaboração dos gráficos de superfície de resposta, no 

software STATISTICA 7.0, que permitiu verificar as condições ótimas de operação para se 

alcançar valores satisfatórios nos parâmetros de extração. Pode-se verificar também o efeito 

que a temperatura de operação e que a concentração de tensoativo possuem no processo de 

extração ponto de nuvem.  

Na etapa 4, os modelos dos parâmetros de extração obtidos são validados pela 

aplicação de medidas adicionais, diferentes daquelas utilizadas para a elaboração dos mesmos. 

Os erros são calculados e é detalhado as condições nas quais os modelos obtidos poderão ser 

utilizados. 
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4. Seleção dos dados experimentais e matriz do 

delineamento de Box-Behnken 

 

4.1  Dados Experimentais 

 Como o objetivo deste trabalho foi o estudo do comportamento da extração de fenol 

pela técnica de extração ponto de nuvem, foram selecionados dados da literatura para tal fim. 

Os dados selecionados foram obtidos por  LINS DE BARROS NETO (1999), cujo estudo se 

baseia em experimentos de remoção de fenol sob diferentes condições de temperatura e de 

concentração de tensoativo. O estudo descrito em LINS DE BARROS NETO (1999) se 

limitou a viabilidade e estudo do processo, não sendo descrita nenhuma modelagem 

estatística, nem a otimização dos dados obtidos, isso fez com que esses dados experimentais 

se tornassem adequados para o objetivo do presente trabalho. 

Dessa maneira, alguns dados experimentais foram escolhidos para se obter a 

modelagem do comportamento de cada parâmetro envolvido na remoção do fenol pelo 

processo de extração ponto de nuvem. Para cada tensoativo utilizado foram selecionados 10 

(dez) pontos experimentais, planejados numa matriz 32 com uma duplicata (delineamento de 

Box-Behnken). 

LINS DE BARROS NETO (1999) selecionou tensoativos não-iônicos com pontos 

nuvem perto da temperatura ambiente (TRITON X114 e o TRITON DF16), também utilizou 

tensoativos com ponto de nuvem abaixo da temperatura ambiente (NONAROX 575) e, para 

facilitar a hidrodinâmica do processo de extração, utilizou tensoativos com densidades 

maiores que a da água (TRITON X100 e TRITON N101). Os tensoativos usados são na sua 

maioria (família TRITON), fabricados sob a marca UNION CARBIDE. O TRITON DF16 foi 

previamente fornecido gratuitamente pela ROHM & HAAS e o NONAROX 575 foi oferecido 

pela SEPPIC. Eles admitem as fórmulas descritas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1– Fórmulas dos tensoativos utilizados 

Tipo Estrutura n Tensoativo Nomenclatura 
utilizada neste 

trabalho 
7-8 TRITON X114 X114 Octilfenol 

polietoxilado 

 
9-10 TRITON X100 X100 

5 NONAROX 575 N575 Nonilfenol 
polietoxilado 

 9-10 TRITON N101 N101 

Álcool 
etoxilado 

modificado 

nR-O-(CH CH O) -OCH -CH-OH  
2 2

CH3

2

 

TRITON DF16 DF16 

Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 

 A coluna representada pela letra n, representa a quantidade de grupos etoxilados de 

cada tensoativo. 

A Tabela 4.2 mostra algumas propriedades características desses tensoativos: 

Tabela 4.2– Propriedades características dos tensoativos (dados dos fabricantes) 

Tensoativo Massa molar 
(g/mol) 

BHL Viscosidade 
(cP à 25°C) 

Massa Volumétrica 
(g/mL) 

TRITON DF16 - 11,6 35 0,983 
TRITON X100 628 13,5 240 1,067 
TRITON X114 536 12,4 260 1,055 
TRITON N101 642 13,4 240 1,055 

NONAROX 575 440 10,0 240 1,031 
 

 O BHL representa o balanço hidrofílico/lipofílico dos tensoativo, demonstrando a  

afinidade pela fase aquosa e pela fase orgânica em cada tensoativo. 

LINS DE BARROS NETO (1999) apresentou todos os resultados de remoção de fenol 

pelo processo de extração ponto nuvem. Estes incluem a porcentagem de fenol extraído (E), 

as concentrações de fenol e tensoativo na fase diluída após a separação de fase (Xf,d e Xt,d, 

respectivamente) e a fração volumétrica da fase coacervato (φC). A concentração inicial de 

fenol foi fixada em 0,15% em peso e os tensoativos estudados foram tensoativos não-iônicos 

polietoxilados. A concentração de tensoativo (Xt) variou de 1,0 a 13,0% e a temperatura (T) 

subiu 1,0-25,0 °C acima da temperatura das nuvens, na presença de fenol. Todos os resultados 

são expressos em tabelas, conforme Tabelas 4.3 a 4.7. 

 

C   H     9 2 1 9 
O ( C H   C H   O )   H 2 n 

3 

C H   - C - C H   - C     2 3 2 
C H 3 

3 3 C H C H 

C H 

( O C H   C H   )   O H 2 n 
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Tabela 4.3 - Sistema H2O/X100/C6H5OH (todas as porcentagens são em massa). 

 Dados Resultados 

Ponto Xt (%) T (°C) E (%) X f,d (%) φφφφC Xt,d (%) 
1 0,9824 70,1 37,43 0,0970 0,0282 0,0229 
2 3,9889 70,1 63,33 0,0635 0,1313 0,0298 
3 6,9877 70,1 75,67 0,0488 0,2482 0,0378 
4 10,0374 70,1 84,23 0,0387 0,3859 0,0440 
5 12,9901 70,1 89,32 0,0335 0,5188 0,0521 
6 9,9696 66,9 87,71 0,0390 0,5260 0,1216 
7 6,9974 64,2 81,60 0,0502 0,4460 0,2408 
8 3,9982 60,6 67,61 0,0720 0,3228 0,3600 
9 1,0067 57,5 33,06 0,1065 0,0521 0,3417 
10 0,9903 60,6 36,54 0,1009 0,0474 0,0749 
11 0,9843 64,5 39,32 0,0957 0,0421 0,0395 
12 1,0151 66,8 43,76 0,0881 0,0384 0,0230 
13 3,9988 64,2 66,61 0,0637 0,2113 0,1052 
14 3,9747 66,9 63,09 0,0660 0,1571 0,0543 
15 6,9692 66,9 78,14 0,0488 0,3289 0,0763 

Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 
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Tabela 4.4- Sistema H2O/X114/C6H5OH (todas as porcentagens são em massa) 

 Dados Resultados 

Ponto Xt (%) T (°C) E (%) X f,d (%) φφφφC Xt,d (%) 
1 1,0022 33,4 33,52 0,1053 0,0533 0,0140 
2 4,0031 33,4 67,24 0,0588 0,1665 0,0172 
3 6,9994 33,4 81,44 0,0410 0,3243 0,0220 
4 9,9772 33,4 89,22 0,0323 0,5035 0,0265 
5 12,9689 33,4 93,29 0,0259 0,6155 0,0300 
6 9,9772 29,2 92,24 0,0308 0,6256 0,0310 
7 6,9994 24,9 87,96 0,0361 0,5022 0,0330 
8 4,0031 20,6 73,71 0,0557 0,2934 0,0280 
9 1,0022 16,3 34,35 0,1041 0,0539 0,0220 
10 1,0022 20,6 34,70 0,1034 0,0523 0,0210 
11 1,0022 24,9 33,99 0,1036 0,0440 0,0195 
12 1,0022 29,2 33,13 0,1044 0,0394 0,0180 
13 4,0031 24,9 71,92 0,0556 0,2438 0,0210 
14 4,0031 29,2 70,08 0,0565 0,2069 0,0200 
15 6,9994 29,2 85,85 0,0378 0,4411 0,0250 
16 12,9689 29,2 98,75 0,0138 0,8656 0,0351 
17 1,0022 37,8 34,42 0,1017 0,0325 0,0120 
18 4,0031 37,8 67,12 0,0581 0,1519 0,0140 
19 6,9994 37,8 81,93 0,0377 0,2851 0,0210 
20 9,9772 37,8 88,39 0,0300 0,4252 0,0210 
21 12,9689 37,8 92,53 0,0261 0,5754 0,0257 
22 1,0022 12,0 36,06 0,1024 0,0633 0,0228 
23 4,0031 16,3 79,61 0,0516 0,4084 0,0816 
24 6,9994 20,6 92,34 0,0347 0,6705 0,0600 
25 9,9772 24,9 97,13 0,0242 0,8236 0,0450 

 Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 
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Tabela 4.5- Sistema H2O/N101/C6H5OH (todas as porcentagens são em massa) 

 Dados Resultados 

Ponto Xt (%) T (°C) E (%) X f,d (%) φφφφC Xt,d (%) 
1 0,9930 63,4 28,81 0,1096 0,0336 0,0063 
2 3,9719 63,4 59,00 0,0720 0,1496 0,0108 
3 7,0148 63,4 72,66 0,0582 0,2949 0,0193 
4 9,9872 63,4 81,41 0,0500 0,4427 0,0170 
5 13,0251 63,4 89,55 0,0390 0,5974 0,0437 
6 9,9872 59,1 87,25 0,0446 0,5714 0,0687 
7 7,0148 54,8 87,48 0,0543 0,6535 0,2262 
8 3,9719 50,5 70,63 0,0753 0,4173 0,2250 
9 0,9930 46,2 32,72 0,1118 0,1050 0,2095 
10 0,9930 50,5 29,47 0,1116 0,0600 0,0355 
11 0,9930 54,8 25,74 0,1110 0,0528 0,0105 
12 0,9930 59,1 28,66 0,1103 0,0384 0,0053 
13 3,9719 54,8 65,93 0,0701 0,2740 0,0733 
14 3,9719 59,1 60,68 0,0719 0,1831 0,0166 
15 7,0148 59,1 76,24 0,0560 0,3629 0,0488 
16 13,0251 59,1 93,84 0,0438 0,7891 0,1480 
17 0,9930 67,7 26,30 0,1110 0,0286 0,0060 
18 3,9719 67,7 56,26 0,0737 0,1136 0,0078 
19 7,0148 67,7 70,46 0,0572 0,2244 0,0113 
20 9,9872 67,7 78,76 0,0479 0,3354 0,0146 
21 13,0251 67,7 84,07 0,0443 0,4602 0,0435 

Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 
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Tabela 4.6- Sistema H2O/(X100/N575=2)/C6H5OH (todas as porcentagens são em massa) 

 Dados Resultados 

Ponto Xt (%) T (°C) E (%) X f,d (%) φφφφC Xt,d (%) 
1 0,9984 42,5 32,11 0,1064 0,0426 0,0084 
2 3,9813 42,5 63,53 0,0664 0,1803 0,0085 
3 6,9984 42,5 79,42 0,0468 0,3393 0,0083 
4 9,9819 42,5 88,40 0,0350 0,5035 0,0120 
5 12,9887 42,5 93,57 0,0304 0,6832 0,0103 
6 9,9819 38,5 90,01 0,0354 0,5769 0,0184 
7 6,9984 34,5 87,11 0,0409 0,5270 0,0319 
8 3,9813 30,5 75,14 0,0561 0,3389 0,0467 
9 0,9984 26,5 32,84 0,1086 0,0719 0,0257 
10 0,9984 30,5 35,96 0,1032 0,0689 0,0141 
11 0,9984 34,5 31,68 0,1086 0,0559 0,0088 
12 0,9984 38,5 32,15 0,1081 0,0580 0,0088 
13 3,9813 34,5 69,22 0,0611 0,2482 0,0163 
14 3,9813 38,5 65,38 0,0644 0,1972 0,0099 
15 6,9984 38,5 81,05 0,0459 0,3804 0,0116 
16 12,9887 38,5 97,24 0,0123 0,6642 0,0568 
17 0,9984 46,5 34,02 0,1036 0,0441 0,0080 
18 3,9813 46,5 64,34 0,0631 0,1565 0,0094 
19 6,9984 46,5 78,16 0,0463 0,2923 0,0086 
20 9,9819 46,5 86,35 0,0362 0,4354 0,0101 
21 12,9887 46,5 91,56 0,0300 0,5784 0,0121 

Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 
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Tabela 4.7- Sistema H2O/DF16/C6H5OH (todas as porcentagens são em massa) 

 Dados Resultados 

Pontos Xt (%) T (°C) E (%) X f,d (%) φφφφC 
1 1,0021 45,1 38,69 0,0912 0,0120 
2 3,9979 45,1 71,46 0,0454 0,0566 
3 6,9936 45,1 83,62 0,0273 0,1063 
4 10,0228 45,1 88,44 0,0198 0,1384 
5 12,9500 45,1 92,70 0,0133 0,2152 
6 10,0146 41,8 82,12 0,0317 0,1790 
7 7,0462 38,7 47,47 0,0885 0,1205 
8 4,0025 35,5 28,01 0,1144 0,0602 
9 1,0145 32,2 12,51 0,1332 0,01005 
10 0,9927 35,5 30,85 0,1051 0,0122 
11 0,9969 38,7 33,29 0,1010 0,0111 
12 0,9999 41,8 40,33 0,0899 0,0115 
13 4,0037 38,7 53,45 0,0744 0,0621 
14 3,9991 41,8 68,61 0,0502 0,0671 
15 6,9645 41,8 79,55 0,0347 0,1275 

Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 

Obs.: Os dados referentes à concentração residual do tensoativo DF16 na fase diluída após a 

separação de fases não foi disponibilizada em LINS DE BARROS NETO (1999) 

 

4.2  Delineamento Experimental 

 Na revisão bibliográfica realizada, foram encontrados alguns trabalhos para a extração 

de fenol, utilizando tensoativo não iônico, através do processo de extração no ponto de 

nuvem, como por exemplo LINS DE BARROS NETO (1999), ZHILONG WAN et al. 

(2003), DUARTE & CANSELIER (2005), HADDOU et al. (2006) e TAECHANGAM et al. 

(2009). No entanto, nenhum dos trabalhos faziam uso da modelagem e otimização dos dados 

para se obter um modelo que descrevesse as condições ótimas da eficiência de extração. 

 Os níveis dos fatores e efeitos das interações entre os fatores que influenciam as 

respostas (eficiência de extração do fenol, concentração residual de tensoativo e fenol na fase 

diluída após a separação e fração volumétrica da fase coacervato), foram analisadas pelo 

planejamento Box-Behnken design (BBD).  

Segundo ASLAN e CEBECI (2007), o número mínimo de experimentos (N) 

necessários para o desenvolvimento do BBD é definido como: 

 
(13) 
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onde k é o número de fatores e C0 é o número de pontos centrais.  

Assim, foram selecionados dois fatores importantes, conforme descrito na literatura: a 

concentração mássica de tensoativo (X1) e a temperatura (X2), ambos em três níveis. Foram 

selecionados 10 ensaios e os fatores foram escolhidos em três níveis de -1, 0 e 1, valores 

baixo, médio e alto, respectivamente, planejados em uma matriz codificada, conforme 

mostrado na Tabela 4.8.  

Tabela 4.8– Matriz codificada, delineamento experimental de Box-Behken 

 FATORES RESPOSTAS 

Ensaios X1(%)  X2(°C) E (%) Xf,d (%)  φφφφC Xt,d (%)   

1 -1 -1 Y1,i Y2,i Y3,i Y4,i 

2 0 -1     

3 1 -1     

4 -1 0     

5 0 0     

6 1 -0     

7 -1 1     

8 0 1     

9 1 1     

10 0 0 Y1,n Y2,n Y3,n Y4,n 

 

 

4.2.1 Matriz do Planejamento de Box-Behnken 

De posse dos dados de LINS DE BARROS NETO (1999), foram selecionados os 

dados necessários para a aplicação do delineamento de Box Behnken, conforme Tabela 4.9.   

Tabela 4.9– Fatores e níveis utilizados no planejamento Box-Behnken. 

Nível codificado 

X114 N01 (X100/N575=2) X100 DF16 Variáveis 

independentes Símbolo -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 

Concentração 

do Tensoativo 

(%) X1 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

Temperatura 

(°C) X2 29,2 33,4 37,8 

 

59,1 

 

63,4 

 

67,7 

 

38,5 

 

42,5 

 

46,5 64 67 70 

 

38,7 

 

41,8 

 

45,1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Para modelagem da maior faixa possível, a faixa de concentração utilizada variou de 1 

a 13 % em massa para os tensoativos X114, N101 e (X100/N575 = 2) e para os tensoativos 

X100 e DF16, devido a ausência desses pontos experimentais específicos, a faixa de 

concentração utilizada variou de 1 a 7% em massa. 

O tensoativo Nonarox 575 possui ponto de nuvem abaixo da temperatura ambiente, 

por isso houve a necessidade de misturá-lo ao tensotivo Triton X100 numa relação 

equivalente a 2 (X100/N575=2). 

A faixa de temperatura utilizada para a modelagem do fenômeno de extração variou de 

forma diferente para cada tensoativo, devido a indisponibilidade de dados semelhantes, já que 

cada tensoativo possui um ponto de nuvem diferente (temperatura a partir da qual se inicia a 

separação de fases). A faixa utilizada em cada tensoativo variou de acordo com os pontos 

disponíveis em LINS DE BARROS NETO (1999), obedecendo os pontos de concentração de 

tensoativo anteriormente escolhidos. A faixa de temperatura estudada segue os valores de  64 

a 70°C para o X100 (até 13°C acima do ponto de nuvem do tensoativo na presença de fenol), 

de 29,2 a 37,8°C para o X114 (aproximadamente até 18°C acima do ponto de nuvem do 

tensoativo na presença de fenol), de 38,5 a 46,5°C para o X100/N575=2 (até 15°C acima do 

ponto de nuvem), de 59,1 a 67,7° C para o N101 (até aproximadamente 15°C acima do ponto 

de nuvem do tensoativo na presença de fenol) e de 38,7 a 45,1°C para o DF16 (até 19°C 

acima do ponto de nuvem do tensoativo na presença de fenol). Os dados podem ser melhores 

visualizados na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Ponto de nuvem dos tensoativos com e sem a presença do fenol 

Tensoativo Ponto de nuvem 
do tensoativo (°C) 

Ponto de nuvem na 
presença de fenol (°C) 

Faixa de temperatura 
analisada (°C) 

X100 65 57 64 – 70 
X114 24 21 29,2 – 37,8 

X100/N575 = 2 36 31 38,5 – 46,5 
N101 59 53 59,1 – 67,7 
DF16 30,5 26 38,7 – 45,1 

Fonte: LINS DE BARROS NETO (1999) 

4.2.2 Matriz dos dados experimentais selecionados 

De posse dos dados experimentais de LINS DE BARROS NETO (1999), alguns pontos 

foram selecionados de acordo com o delineamento de Box-Behnken. As matrizes  com os 

pontos experimentais que foram utilizadas no software STATISTICA 7.0 para obtenção dos 

modelos estão descritos nas Tabelas 4.11 a 4.15.  
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Tabela 4.11 - Fatores e níveis utilizados no planejamento Box-Behnken - TRITON X100 

 FATORES RESPOSTAS 

Ensaios Xt (%)  T(° C) E (%) Xf,d (%) φφφφC Xt,d (%) 

1 1 64 39,32 0,0957 0,0421 0,0395 
2 4 64 66,61 0,0637 0,2113 0,1052 
3 7 64 81,60 0,0502 0,4460 0,2408 
4 1 67 43,76 0,0881 0,0384 0,0230 
5 4 67 62,62 0,0673 0,1539 0,0554 
6 7 67 78,14 0,0488 0,3289 0,0763 
7 1 70 37,43 0,0970 0,0282 0,0229 
8 4 70 63,33 0,0635 0,1313 0,0298 
9 7 70 75,67 0,0488 0,2482 0,0378 
10 4 67 65,18 0,0647 0,1522 0,0532 

 

Tabela 4.12 – Fatores e níveis utilizados no planejamento Box-Behnken - TRITON X114. 

 FATORES RESPOSTAS 

Ensaios Xt (%) T (° C) E (%) Xf,d (%) φφφφC Xt,d (%) 

1 1 29,2 33,13 0,1044 0,0394 0,0180 
2 7 29,2 85,85 0,0378 0,4411 0,0250 
3 13 29,2 98,75 0,0138 0,8656 0,0351 
4 1 33,4 33,52 0,1053 0,0533 0,0140 
5 7 33,4 81,44 0,0410 0,3243 0,0220 
6 13 33,4 93,29 0,0259 0,6155 0,0300 
7 1 37,8 34,42 0,1017 0,0325 0,0120 
8 7 37,8 81,93 0,0377 0,2851 0,0210 
9 13 37,8 92,53 0,0261 0,5754 0,0257 
10 7 33,4 81,38 0,0420 0,3203 0,0210 

 

Tabela 4.13 – Fatores e níveis utilizados no planejamento Box-Behnken - NONAROX 575 
(X100/N575=2). 

 FATORES RESPOSTAS 

Ensaios Xt (%) T (° C) E (%) Xf,d (%) φφφφC Xt,d (%) 

1 1 38,5 32,15 0,1081 0,0580 0,0088 
2 7 38,5 81,05 0,0459 0,3804 0,0116 
3 13 38,5 97,24 0,0123 0,6642 0,0568 
4 1 42,5 32,11 0,1064 0,0426 0,0084 
5 7 42,5 81,15 0,0459 0,3461 0,0081 
6 13 42,5 93,57 0,0304 0,6832 0,0103 
7 1 46,5 34,02 0,1036 0,0441 0,0080 
8 7 46,5 78,16 0,0463 0,2923 0,0086 
9 13 46,5 91,56 0,0300 0,5784 0,0121 
10 7 42,5 77,83 0,0477 0,3325 0,0085 
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Tabela 4.14 – Fatores e níveis utilizados no planejamento Box-Behnken - NONAROX 101. 

 FATORES RESPOSTAS 

Ensaios Xt (%) T (° C) E (%) Xf,d (%) φφφφC Xt,d (%) 

1 1 59,1 28,66 0,1103 0,0384 0,0053 
2 7 59,1 76,24 0,0560 0,3629 0,0488 
3 13 59,1 93,84 0,0438 0,7891 0,1480 
4 1 63,4 28,81 0,1096 0,0336 0,0063 
5 7 63,4 74,11 0,0594 0,2890 0,0189 
6 13 63,4 89,55 0,0390 0,5974 0,0437 
7 1 67,7 26,30 0,1110 0,0286 0,0060 
8 7 67,7 70,46 0,0572 0,2244 0,0113 
9 13 67,7 84,07 0,0443 0,4602 0,0435 
10 7 63,4 71,21 0,0570 0,3008 0,0197 

 

Tabela 4.15 – Fatores e níveis utilizados no planejamento Box-Behnken  TRITON DF16. 

 FATORES RESPOSTAS 

Ensaios Xt (%) T (° C) E (%) Xf,d (%) φφφφC 

1 1 38,7 33,29 0,1010 0,0111 
2 4 38,7 53,45 0,0744 0,0621 
3 7 38,7 47,47 0,0885 0,1205 
4 1 41,8 40,33 0,0899 0,0115 
4 4 41,8 68,74 0,0503 0,0672 
6 7 41,8 79,55 0,0347 0,1275 
7 1 45,1 38,69 0,0912 0,0120 
8 4 45,1 71,46 0,0454 0,0566 
9 7 41,8 79,55 0,0347 0,1275 
10 4 41,8 68,47 0,0501 0,0669 
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5. Modelagem e Análise Estatística 

5.1  Análise de Regressão 

A análise de regressão da resposta resultou em equações polinomiais de segunda 

ordem que explicam a relação de cada resposta com os fatores e interações significativos. A 

avaliação dos parâmetros foi feita separadamente para cada tensoativo, no entanto, a equação 

(14) pode ser ajustada de uma forma geral, pois se aplica a todos os parâmetros dos 

tensoativos estudados. 

 

Para facilitar a organização do trabalho, os  modelos encontrados pelo planejamento 

de Box-Behnken foram subdividos de acordo com cada tensoativo utilizado.  Serão 

apresentadas os parâmetros β, calculados a partir da matriz de Box-Behnken com os dados 

experimentais e com o auxílio do STATISTICA 7.0; o desvio padrão; os gráficos de Pareto; 

os níveis de significância e as correlações para os parâmetros de extração de cada um dos 

tensoativos utilizados, gerados com o programa STATISTICA 7.0  utilizando o método dos 

mínimos quadrados.  

 

5.1.1  Triton X100 

As Tabelas 5.1 a 5.4 apresentam os coeficientes estimados para a equação 14, 

utilizando os dados selecionados para o Tensoativo Triton X100. A probabilidade de 

significância é descrito pela letra “p”. 

Tabela 5.1– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X100, Resposta: 
Y1- Percentual de fenol extraído (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 -426,3420 0,5804 0,0060 

 18,3100 0,7380 0,0240 

 -0,5510 0,5910 0,1490 

 13,8070 0,7380 0,2420 

 -0,1040 0,5910 0,5730 

 -0,1120 0,9030 0,465 

(14) 
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Tabela 5.2– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X100, Resposta: 
Y2 - Concentração residual de fenol na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 0,8484 0,0006 0,0055 

 -0,0080 0,0015 0,0218 

 0,0007 0,0012 0,1205 

 -0,0225 0,0015 0,9583 

 0,0002 0,0012 0,4293 

 -0,00007 0,0019 0,6014 

 

Tabela 5.3– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X100, Resposta: 
Y3 -  Fração Volumétrica da fase coacervato (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 5,7447 0,0004 0,0014 

 0,3713 0,0010 0,0020 

 0,0027 0,0008 0,0205 

 -0,1758 0,0010 0,0064 

 0,0013 0,0008 0,0414 

 -0,0051 0,0012 0,0083 

 

Tabela 5.4– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X100 Resposta: Y4 
- Concentração residual de tensoativo na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 12,6811 0,0005 0,0045 

 0,3546 0,0013 0,0090 

 0,0009 0,0011   0,0791 

 -0,3828 0,0013 0,0082 

 0,0029 0,0010 0,0249 

 -0,0052 0,0015 0,0106 

 

Adotando um nível de significância de 5%, pode-se observar que os parâmetros que 

apresentam probabilidade de significância maior que 0,05 (p>0,05) não são considerados 

estatisticamente significativos. 
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Os modelos com todas as parcelas da equação e com os valores arredondadas na 

quarta casa decimal e que relacionam os parâmetros de extração com as variáveis de entrada 

(concentração de tensoativo e temperatura) apresentam as seguintes equações: 

    (15) 

          (16) 

  (17) 

 (18) 

As parcelas da equação destacadas em negrito foram estatisticamente significativas 

pelo teste de probabilidade de significância (p<0,05), já os valores sem destaque não 

obtiveram significância em nível de 95% de confiança. 

Tem-se que Y1, Y2, Y3 e Y4 representam os valores preditos para o percentual de fenol 

extraído, concentração residual de fenol na fase diluída após a separação (%), fração 

volumétrica da fase coacervato e concentração residual de tensoativo na fase diluída após a 

separação (%), respectivamente. X1 e X2 são os valores das variáveis de entrada, concentração 

de tensoativo (%) e temperatura (°C), respectivamente.  

Outra ferramenta estatística útil no cálculo dos efeitos é o Diagrama de Pareto. Nesse 

gráfico os efeitos de cada variável do modelo são analisado. Os efeitos com valores superior a 

0,05 possuem significância estatística e o sinal dos efeitos estimados (+ ou -) indicam a 

tendência do comportamento da variável no processo. Valores positivos indicam que a 

variável analisada e a resposta possuem efeitos diretamente proporcionais e valores negativos 

indicam uma relação inversamente proporcional entre a resposta e a variável em questão. 

A Figura 5.1  ilustra os diagramas de Pareto com os efeitos de cada variável analisada, 

abordando o efeito da parte linear (L) e da parte quadrática (Q) de cada variável das equações 

(15) a (18). 
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Figura 5.1- Triton X100 - Diagrama de Pareto: (A) Percentual de fenol extraído, (B) 
Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, (C) Fração 

volumétrica da fase coacervato e (D) Concentração residual de tensoativo na fase diluída após 
a separação de fases 

Como pode ser verificado na Figura 5.1 (A) e (B), a temperatura não possui efeito 

significativo no percentual de fenol extraído, nem na concentração residual de fenol na fase 

diluída. O fator com efeito sobre esses parâmetros é a concentração inicial de tensoativo. Fato 

que pode ser explicado pela existência de um pico de temperatura que deve ser alcançado para 

que se inicie a extração, o chamado ponto de nuvem. Temperaturas superiores a esse valor 

não irão influenciar no percentual de fenol extraído, nem na concentração residual de fenol na 

fase diluída após a separação de fases. O efeito da temperatura foi positivo para o percentual 

de extração e negativo para a concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

de fases, indicando que, o aumento dessa variável provocará o aumento na eficiência de 

extração e a diminuição da concentração residual de fenol na fase diluída. 

As Figuras 5.1 (C) e (D) evidenciam o efeito que a Temperatura e a concentração do 

tensoativo possuem nos parâmetros de fração volumétrica da fase coacervato e de 
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concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação. Nesses dois parâmetros, 

a temperatura teve efeito negativo, o que significa dizer que o efeito é inversamente 

proporcional a resposta, logo se queremos diminuir a fração volumétrica da fase coacervato e 

a concentração residual de tensoativo na fase diluída, deveremos aumentar a temperatura em 

ambos os casos. A concentração do tensoativo teve efeito positivo nos dois casos, a 

diminuição da concentração inicial do tensoativo provocará a diminuição das duas respostas 

em questão. 

 

5.1.2  Triton X114 

As Tabelas 5.5 a 5.8 apresentam os parâmetros estimados para a equação 14, 

utilizando os dados selecionados para o Tensoativo Triton X114. Os valores da probabilidade 

de significância estão descritos pela letra “p”. 

Tabela 5.5 - Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X114, Resposta: 
Y1 -  Eficiência da Extração de Fenol (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 128,4310 0,0400 0,0004 

 14,7960 0,0577 0,0006 

 -0,5191 0,0463 0,0016 

 -6,6038 0,1066 0,0461 

 0,1010 0,0905 0,0158 

 -0,0727 0,0707 0,0120 

 

Tabela 5.6– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X114, Resposta: 
Y2 -  Concentração residual de fenol na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 -0,0856 0,0008 0,0097 

 -0,0211 0,0012 0,0090 

 0,0007 0,0009 0,0245 

 0,0130 0,0021 0,2983 

 -0,0002 0,0018 0,1532 

 0,0001 0,0014 0,1192 
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Tabela 5.7– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X114, Resposta: 
Y3 -  Fração Volumétrica da fase coacervato (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 2,5782 0,112360 0,027474 

 0,1398 0,001980 0,009034 

 0,0004 0,000051 0,084739 

 -0,1576 0,006734 0,026941 

 0,0024 0,000100 0,026606 

 -0,0027 0,000055 0,012797 

 

Tabela 5.8– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Triton X114, Resposta: 
Y4 -  Concentração residual de tensoativo na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 0,0850 0,0008 0,0221 

 0,0025 0,0012 0,0471 

 -0,000004 0,0009   0,8955 

 -0,0038 0,0021 0,2712 

 0,00005 0,0018 0,5077 

 -0,00003 0,0014 0,4414 

 

Os modelos com todas as parcelas da equação arredondadas na quarta casa decimal e 

que relacionam os parâmetros de extração com as variáveis de entrada (concentração de 

tensoativo e temperatura) apresentam as seguintes formas: 

 (19) 

       (20) 

    (21) 

 (22) 

As parcelas da equação destacadas em negrito foram estatisticamente significativas 

pelo teste de probabilidade de significância (p<0,05), já os valores sem destaque não 

obtiveram significância em nível de 95% de confiança. 
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Tem-se que Y1, Y2, Y3 e Y4 representam respectivamente os valores preditos para o 

percentual de fenol extraído, concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

(%), fração volumétrica da fase coacervato e concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação (%). X1 e X2 são os valores das variáveis de entrada, concentração de 

tensoativo (%) e temperatura (°C), respectivamente. 

A Figura 5.2  ilustra os diagramas de Pareto com os efeitos de cada variável analisada, 

abordando o efeito da parte linear e da parte quadrática de cada variável das equações (19) a 

(22). 

 

 

Figura 5.2 – Titon X114 - Diagrama de Pareto: (A) Percentual de fenol extraído, (B) 
Concentração residual de fenol na fse diluída após a separação de fases, (C) Fração 

volumétrica da fase coacervato e (D) Concentração residual de tensoativo na fase diluída após 
a separação de fases 
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Como pode ser verificado na Figura 5.2 (A) e (B), a temperatura não possui efeito 

significativo no percentual de fenol extraído, nem na concentração residual de fenol na fase 

diluída. O fator com maior efeito sobre esses parâmetros é a concentração inicial de 

tensoativo.  

 A Figura 5.2 (C) e (D) evidencia que o efeito da Temperatura só foi significante no 

modelo de fração volumétrica da fase coacervato, em nível de 95% de confiança. 

 

5.1.3  Nonarox 101 

As Tabelas 5.9 a 5.12 apresentam os parâmetros estimados para a equação 14, 

utilizando os dados selecionados para o Tensoativo Nonarox 101. 

 

Tabela 5.9– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Nonarox 101, Resposta: 
Y1 -  Eficiência da Extração de Fenol (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 -25,3523 1,1697 0,0118 

 15,2642 1,6743 0,0174 

 -0,4007 1,3424 0,0591 

 1,5523 3,1642 0,2892 

 -0,0138 2,6849 0,8808 

 -0,0718 2,0506 0,3218 

 

Tabela 5.10 - Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Nonarox 101, Resposta: 
Y2 -  Concentração residual de fenol na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 0,3451 0,0010 0,0087 

 -0,0128 0,0014 0,0130 

 0,0005 0,0011 0,0377 

 -0,0071 0,0026 0,4660 

 0,00006 0,0022 0,5158 

 0,000002 0,0017 0,9625 

 

Tabela 5.11– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Nonarox 101, Resposta: 
Y3 -   Fração Volumétrica da fase coacervato (%) 
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Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 1,3610 0,0048 0,0095 

 0,2332 0,0068 0,0075 

 0,0008 0,0055 0,1182 

 -0,0464 0,0129 0,0565 

 0,0004 0,0109 0,4123 

 -0,0031 0,0083 0,0333 

 

Tabela 5.12 - Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: Nonarox 101, Resposta: 
Y4 -   Concentração residual de tensoativo na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 4,0810 0,0003 0,0041 

 0,0651 0,0005 0,0041 

 0,0004 0,0004   0,0165 

 -0,1306 0,0009 0,0650 

 0,0010 0,0007 0,0122 

 -0,0010 0,0006 0,0068 

 

Os modelos com todas as parcelas da equação arredondadas na quarta casa decimal e 

que relacionam os parâmetros de extração com as variáveis de entrada (concentração de 

tensoativo e temperatura) apresentam as seguintes formas: 

  (23) 

    (24) 

       (25) 

    (26) 

As parcelas da equação destacadas em negrito foram estatisticamente significativas 

pelo teste de probabilidade de significância (p<0,05), já os valores sem destaque não 

obtiveram significância em nível de 95% de confiança. 

Temos que Y1, Y2, Y3 e Y4 representam respectivamente os valores preditos para o 

percentual de fenol extraído, concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 
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(%), fração volumétrica da fase coacervato e concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação (%). X1 e X2 são os valores das variáveis de entrada, concentração de 

tensoativo (%) e temperatura (°C), respectivamente. 

A Figura 5.3 ilustra os diagramas de Pareto com os efeitos de cada variável analisadas, 

abordando o efeito da parte linear e da parte quadrática de cada variável das equações (23) a 

(26). 

 

 

Figura 5.3 – Nonarox 101 - Diagrama de Pareto: (A) Percentual de fenol extraído, (B) 
Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, (C) Fração 

volumétrica da fase coacervato e (D) Concentração residual de tensoativo na fase diluída após 
a separação de fases (%) 

A Figura 5.3 (A) e (B) evidencia que a temperatura também não possui efeito 

significativo no percentual de fenol extraído, nem na concentração residual de fenol na fase 

diluída. O fator com maior efeito sobre esses parâmetros é a concentração inicial de 
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tensoativo. Para o percentual de fenol extraído, a concentração inicial de tensoativo possui 

efeito diretamente proporcional, o aumento dessa variável provocará o aumento na eficiência 

de extração. Já para a resposta de concentração residual de fenol na fase diluída, a 

concentração inicial de tensoativo teve efeito negativo, indicando que essas duas variáveis são 

inversamente proporcionais, para se obter valores baixos para a concentração residual de fenol 

na fase diluída, deve-se utilizar concentrações iniciais altas de tensoativo. 

 Os efeitos que a Temperatura e a concentração do tensoativo possuem na fração 

volumétrica da fase coacervato e na concentração residual de tensoativo na fase diluída após a 

separação podem ser observados na Figura 5.3 (C) e (D). Nesses dois parâmetros, a 

temperatura teve efeito negativo, o que significa dizer que o efeito é inversamente 

proporcional a resposta, logo se queremos diminuir a fração volumétrica da fase coacervato e 

a concentração residual de tensoativo na fase diluída, deveremos aumentar a temperatura em 

ambos os casos. A concentração do tensoativo teve efeito positivo nos dois casos, a 

diminuição da concentração inicial do tensoativo provocará a diminuição das duas respostas 

em questão. 

 

5.1.4  Nonarox 575 (X100/N575=2) 

As Tabelas 5.13 a 5.16 apresentam os parâmetros estimados para a equação 14, 

utilizando os dados selecionados para a mistura de Tensoativos X100/N575=2. 

Tabela 5.13– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativos: (X100/N575=2), 
Resposta: Y1 -   Eficiência da Extração de Fenol (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão P 

 73,6704 0,7541 0,0070 

 14,7561 1,9168 0,0199 

 -0,4500 1,5369 0,0602 

 -2,7302 1,9168 0,4515 

 0,0353 1,5369 0,7757 

 -0,0787 2,3476 0,3542 

 

Tabela 5.14– Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativos: (X100/N575=2), 
Resposta: Y2 -  Concentração residual de fenol na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 
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 -0,1834 0,0004 0,0044 

 -0,0241 0,0010 0,0081 

 0,0005 0,0008 0,0276 

 0,0154 0,0010 0,1435 

 -0,0002 0,0008 0,1672 

  0,0002 0,0013 0,0727 

 

Tabela 5.15 - Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativos: (X100/N575=2), 
Resposta: Y3 -   Fração Volumétrica da fase coacervato (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 -1,7436 0,0031 0,0058 

 0,0774 0,0079 0,0084 

 0,0003 0,0063 0,3573 

 0,0853 0,0079 0,0794 

 -0,0010 0,0063 0,2316 

 -0,0008 0,0096 0,1664 

 

Tabela 5.16– Parâmetros estimados para a equação (14),Tensoativos: (X100/N575=2), 
Resposta: Y4 -   Concentração residual de tensoativo na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão P 

 0,8209 0,0001 0,0035 

 0,0182 0,0002 0,0076 

 0,0002 0,0002   0,0157 

 -0,0396 0,0002 0,0084 

 0,0005 0,0002 0,0142 

 -0,0005 0,0003 0,0076 

 

Os modelos com todas as parcelas da equação arredondadas na quarta casa decimal e 

que relacionam os parâmetros de extração com as variáveis de entrada (concentração de 

tensoativo e temperatura) apresentam as seguintes formas: 

         (27) 

     (28) 
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       (29) 

  (30) 

As parcelas da equação destacadas em negrito foram estatisticamente significativas 

pelo teste de probabilidade de significância (p<0,05), já os valores sem destaque não 

obtiveram significância em nível de 95% de confiança. 

Temos que Y1, Y2, Y3 e Y4 representam respectivamente os valores preditos para o 

percentual de fenol extraído, concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

(%), fração volumétrica da fase coacervato e concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação (%). X1 e X2 são os valores das variáveis de entrada, concentração de 

tensoativo (%) e temperatura (°C), respectivamente. 

 A Figura 5.4 ilustra os diagramas de Pareto com os efeitos de cada variável analisadas, 

abordando o efeito da parte linear e da parte quadrática de cada variável das equações (27), 

(28), (29) e (30). 
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Figura 5.4 - (X100/N575=2) - Diagrama de Pareto: (A) Percentual de fenol extraído, (B) 
Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, (C) Fração 

volumétrica da fase coacervato e (D) Concentração residual de tensoativo na fase diluída após 
a separação de fases (%) 

De acordo com a Figura 5.4, para a relação de tensoativo (X100/N575=2), 

inicialmente verifica-se que a temperatura não teve efeito significativo nos parâmetros de 

extração estudados, exceto para a concentração residual de tensoativo na fase diluída após a 

separação de fases. Neste caso, a temperatura teve efeito negativo, indicando que para se obter 

valores baixos de concentração residual de tensoativo, deve-se utilizar valores altos de 

temperatura.  

A concentração inicial de tensoativo teve efeito significativo em todos os casos, 

atestando valores negativo apenas para a concentração residual de fenol na fase diluída, neste 

caso o aumento dessa variável implicará na diminuição da resposta. Nos demais casos, o 

aumento da concentração inicial do tensoativo implicará no aumento da eficiência da extração 

de fenol, da fração volumétrica da fase coacervato e da concentração residual de tensoativo na 

fase diluída.  

 

5.1.5  Triton DF16 

As Tabelas 5.17 a 5.19 apresentam os parâmetros estimados para a equação (14), 

utilizando os dados selecionados para Tensoativo Triton DF16. 
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Tabela 5.17– Parâmetros estimados para a equação (14),Tensoativo: DF16, Resposta: Y1 -  
Eficiência da Extração de Fenol (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 -1317,1300 0,1089 0,0013 

 -18,8500 0,1559 0,0030 

 -1,1500 0,1250 0,0077 

 64,3600 0,2946 0,0457 

 -0,7700 0,2500 0,0101 

 0,8000 0,1909 0,0079 

 

Tabela 5.18– Parâmetros estimados para a equação (14),Tensoativo: DF16, Resposta: Y2 -  
Concentração residual de fenol na fase diluída (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 2,2514 0,0001 0,0007 

 0,0355 0,0001 0,0017 

 0,0017 0,0001 0,0039 

 -0,1026 0,0002 0,0169 

 0,0012 0,0002 0,0047 

 -0,0013 0,0001 0,0035 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.19 - Parâmetros estimados para a equação (14), Tensoativo: DF16, Resposta: Y3 -  
Fração Volumétrica da fase coacervato (%) 

Parâmetro Valor Estimado Desvio Padrão p 

 -1,2780 0,0001 0,0013 

 0,0317 0,0002 0,0010 

 0,0003 0,0001 0,0312 

 0,0605 0,0003 0,0100 

 -0,0007 0,0003 0,0121 

 -0,0004 0,0002 0,0179 
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Os modelos com todas as parcelas da equação arredondadas na quarta casa decimal e 

que relacionam os parâmetros de extração com as variáveis de entrada (concentração de 

tensoativo e temperatura) apresentam as seguintes formas: 

(31) 

              (32) 

           (33) 

As parcelas da equação destacadas em negrito foram estatisticamente significativas 

pelo teste de probabilidade de significância (p<0,05), já os valores sem destaque não foram 

estatisticamente significativos. 

 Temos que Y1, Y2 e Y3 representam respectivamente os valores preditos para o 

percentual de fenol extraído, concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

(%) e fração volumétrica da fase coacervato. Os dados referentes à concentração residual de 

tensoativo na fase diluída após a separação (%) não foi disponibilizado em Lins de Barros 

Neto (1999), tornando-se impossível a modelagem deste parâmetro para esse tensoativo. X1 e 

X2 são os valores das variáveis de entrada, concentração de tensoativo (%) e temperatura (°C), 

respectivamente. 

A Figura 5.5 ilustra os diagramas de Pareto com os efeitos de cada variável analisadas, 

abordando o efeito da parte linear e da parte quadrática de cada variável das equações (31), 

(32) e (33). 
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Figura 5.5 - Triton DF16 - Diagrama de Pareto: (A) Percentual de fenol extraído, (B) 
Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, (C) Fração 

volumétrica da fase coacervato 

Como pode ser verificado na Figura 5.5, a temperatura e a concentração inicial de 

tensoativo tiveram efeito significativo em todos os parâmetros de extração analisados. O 

efeito da temperatura se mostrou positivo para o percentual de fenol extraído, indicando que o 

aumento da temperatura provocará um aumento da eficiência de extração. Nos demais casos, 

a temperatura teve efeito negativo, o aumento da temperatura implicará na redução da 

concentração residual de fenol na fase diluída e na redução da fração volumétrica da fase 

coacervato. 

Em relação a concentração inicial de tensoativo utilizada, observamos que o aumento 

dessa variável trará como resposta o aumento de eficiência da extração de fenol, a diminuição 
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da quantidade de fenol na fase diluída após a separação e o aumento da fração volumétrica da 

fase coacervato. 

 

5.2 Análise da variância e testes de significância  

A validade dos modelos foi verificada pela Análise de Variância (ANOVA) 

apresentada nas Tabelas 5.20-5.38. A medida de correlação utilizada para se estimar o modelo 

foi o coeficiente de determinação (R2). Quanto maior a proximidade de R2 da unidade, melhor 

a correlação entre os valores preditos pelo modelo e os valores observados.  

5.2.1 Triton X100 

As Tabelas 5.20 a 5.23 trazem os quadros de análise de variância para o ajuste das 

equações (15), (16), (17) e (18) e os valores calculados da distribuição F (Fcal). 

Tabela 5.20– ANOVA, Percentual de Fenol Extraído 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 2284,38 5 456,875 83,1287 13,2793 Modelo significativo 

Resíduos 21,984 4 5,496    

F. Ajuste 18,717 3 6,239 1,9097 0,0088 Modelo Preditivo 

Erro Puro 3,267 1 3,267    

Total 2311,78 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,988; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.21– ANOVA, Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,00306 5 0,00061 49,992 7,9859 Modelo significativo 

Resíduos 0,00005 4 0,00001    

F. Ajuste 0,00005 3 0,000015 5,111 0,0237 Modelo Preditivo 

Erro Puro 3x10-6 1 0,000003    

Total 0,00311 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,984; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 
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Tabela 5.22– ANOVA, Fração volumétrica da fase coacervato 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,16373 5 0,032745 295,67 47,2315 Modelo significativo 

Resíduos 0,00044 4 0,000111    

F. Ajuste 0,00044 3 0,000147 147,33 0,68305 Modelo Preditivo 

Erro Puro 1x10-6 1 0,000001    

Total 0,16417 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,997; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

Tabela 5.23 - ANOVA, Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,03703 5 0,0074 17,59 2,8099 Modelo significativo 

Resíduos 0,00168 4 0,00042    

F. Ajuste 0,00168 3 0,00056 280,33 1,2997 Modelo não Preditivo 

Erro Puro 2x10-6 1 2x10-6    

Total 0,038711 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,956; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

O valor do teste F calculado foi comparado ao valor do teste F tabelado para a 

distribuição de F a 95% de nível de confiança com os respectivos graus de liberdade (GL). 

Como se pode observar nas Tabelas 5.20-5.23, todos os modelos apresentaram regressão 

significativa em nível de 95% de confiança (Fcalculado superior ao Ftabelado) com R2 variando 

entre 0,956 e 0,997, evidenciando que os modelos explicaram acima de 95,6% da variação 

dos dados experimentais.  

Segundo BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS (2002), nem sempre uma 

regressão dada como significativa pelo teste F é útil para realizar previsões, pois pode 

acontecer que a faixa de variação coberta pelos fatores estudados seja pequena demais. É 

descrito em LOPES (2003) que uma regra prática que pode ser empregada é a de considerar a 

regressão como útil para fins preditivos caso o valor MQregressão/MQresíduo seja, pelo menos, 

quatro a cinco vezes maior que o Ftabelado, e o F da falta de ajuste em  relação ao erro puro 

deve apresentar o menor valor possível e sempre menor que o F da falta de ajuste tabelado, 
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pois um valor alto e maior que o Ftabelado para a falta de ajuste indica que os dados não estão 

bem ajustados ao modelo obtido. 

Todos os modelos propostos apresentaram significância estatística, o valor de Fcalculado 

da regressão foi 13,2793 vezes maior que o Ftabelado para o modelo de Percentual de fenol 

extraído, 7,9859 vezes maior para o modelo de concentração residual de fenol na fase diluída, 

47,2315 vezes maior para o modelo de Fração volumétrica da fase coacervato e 2,8099 vezes 

maior para o modelo de concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação. 

O F da falta de ajuste em relação ao erro puro indicou que apenas o modelo de Concentração 

residual de tensoativo na fase diluída após a separação não foi preditivo (Regressão: 

Fcal/Ftab<5, Resíduos e Falta de Ajuste: Fcal/Ftab>1). 

5.2.2 Triton X114 

As Tabelas 5.24 a 5.27 apresentam a análise de variância para o ajuste das equações 

(19), (20), (21) e (22), juntamente com os valores calculados da distribuição F (Fcal). 

Tabela 5.24– ANOVA, Percentual de Fenol Extraído 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 6454,805 5 1290,961 1633,09 260,8780 Modelo significativo 

Resíduos 3,162 4 0,79    

F. Ajuste 3,157 3 1,0523 210,467 0,9760 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,005 1 0,005    

Total 6457,97 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,999; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

Tabela 5.25– ANOVA, Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,01148 5 0,002296 612,37 97,8230 Modelo significativo 

Resíduos 0,000015 4 0,000004    

F. Ajuste 0,000013 3 0,000004 2,167 0,0100 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,000002 1 0,000002    

Total 0,011497 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,998; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 
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Tabela 5.26– ANOVA, Fração volumétrica da fase coacervato 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,72126 5 0,144252 9,863 1,5760 Modelo significativo 

Resíduos 0,05850 4 0,014625    

F. Ajuste 0,01646 3 0,005486 0,130 0,0010 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,04204 1 0,042044    

Total 0,77976 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,925; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.27– ANOVA, Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 4,3x10-4 5 8,65x10-5 51,390 8,2090 Modelo significativo 

Resíduos 7x10-6 4 1,7x10-6    

F. Ajuste 5x10-6 3 1,6x10-6 0,7882 0,0040 Modelo Preditivo 

Erro Puro 2x10-6 1 2x10-6    

Total 4,4x10-4 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,980; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

O valor do teste F calculado foi comparado ao valor do teste F tabelado para a 

distribuição de F a 95% de nível de confiança com os respectivos graus de liberdade. Como se 

pode observar nas Tabelas 5.24-5.27, todos os modelos apresentaram regressão significativa 

em nível de 95% de confiança (Fcalculado superior ao Ftabelado) com R2 variando entre 0,925 e 

0,999, evidenciando que os modelos explicaram acima de 92,5% da variação dos dados 

experimentais.  

O valor de Fcalculado da regressão foi 260,8780 vezes maior que o Ftabelado para o modelo 

de Percentual de fenol extraído, 97,8230 vezes maior para o modelo de concentração residual 

de fenol na fase diluída, 1,5760 vezes maior para o modelo de Fração volumétrica da fase 

coacervato e 8,2090 vezes maior para o modelo de concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação. O F da falta de ajuste em relação ao erro puro indicou que todos os 

modelos desenvolvidos são preditivos, ou seja, a regressão é útil para realizar previsões 

(Resíduos e Falta de Ajuste: Fcal/Ftab<1). 
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5.2.3 Nonarox 101 

As Tabelas 5.28 a 5.31 apresentam a análise de variância para o ajuste das equações 

(23), (24), (25) e (26), juntamente com os valores calculados da distribuição F (Fcal). 

Tabela 5.28– ANOVA, Percentual de Fenol Extraído 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 6193,291 5 1238,658 829,563 132,5180 Modelo significativo 

Resíduos 5,97258 4 1,493145    

F. Ajuste 1,768 3 0,589194 0,14012 0,0006 Modelo Preditivo 

Erro Puro 4,205 1 4,205    

Total 6199,264 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,999; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.29– ANOVA, Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,007786 5 0,001557 301,08 48,0960 Modelo significativo 

Resíduos 0,000021 4 0,000005    

F. Ajuste 0,000018 3 0,0000059 2,0612 0,0096 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,000003 1 0,000003    

Total 0,007807 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,997; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.30– ANOVA, Fração volumétrica da fase coacervato 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,57387 5 0,114775 602,66 96,2710 Modelo significativo 

Resíduos 0,00076 4 0,0001904    

F. Ajuste 0,00069 3 0,0002307 3,314 0,0154 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,00007 1 0,0001    

Total 0,57464 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,998; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 
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Tabela 5.31– ANOVA, Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,0156 5 0,00312 11,104 1,7738 Modelo significativo 

Resíduos 0,0011 4 0,00028    

F. Ajuste 0,0011 3 0,00037 1169,4 5,4213 Modelo Não Preditivo 

Erro Puro 0,0 1 0,0    

Total 0,01671 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,932; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

O valor do teste F calculado foi comparado ao valor do teste F tabelado para a 

distribuição de F a 95% de nível de confiança com os respectivos graus de liberdade. Como se 

pode observar nas Tabelas 5.28-5.31, todos os modelos apresentaram regressão significativa 

em nível de 95% de confiança (Fcalculado superior ao Ftabelado) com R2 variando entre 0,932 e 

0,999, evidenciando que os modelos explicaram acima de 93,2% da variação dos dados 

experimentais.  

O valor de Fcalculado da regressão foi 132,5180 vezes maior que o Ftabelado para o modelo 

de Percentual de fenol extraído, 48,0960 vezes maior para o modelo de concentração residual 

de fenol na fase diluída, 92,2710 vezes maior para o modelo de Fração volumétrica da fase 

coacervato e 1,7738 vezes maior para o modelo de concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação. O F da falta de ajuste em relação ao erro puro indicou que apenas o 

modelo para a concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases 

não foi Preditivo, ou seja, a regressão nesse modelo não é útil para realizar previsões 

(Resíduos e Falta de Ajuste: Fcal/Ftab>1). 

 

5.2.4 Nonarox 575 (X100/N575=2) 

As Tabelas 5.32 a 5.35 trazem os quadros de análise de variância para o ajuste das 

equações (27), (28), (29) e (30), juntamente com os valores calculados da distribuição F (Fcal). 
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Tabela 5.32– ANOVA, Percentual de Fenol Extraído 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 6293,220 5 1258,644 812,554 129,8009 Modelo significativo 

Resíduos 6,195992 4 1,548998    

F. Ajuste 0,685 3 0,228264 0,04142 0,0002 Modelo Preditivo 

Erro Puro 5,511 1 5,5112    

Total 6299,416 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,999; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.33 - ANOVA, Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,011051 5 0,00221 177,73 28,3910 Modelo significativo 

Resíduos 0,000050 4 0,000012    

F. Ajuste 0,000048 3 0,0000160 9,9019 0,0460 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,000002 1 0,0000016    

Total 0,011101 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,995; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.34– ANOVA, Fração volumétrica da fase coacervato 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,53665 5 0,10733 168,1726 26,8646 Modelo significativo 

Resíduos 0,00255 4 0,000638    

F. Ajuste 0,00246 3 0,00082 8,868207 0,0411 Modelo Preditivo 

Erro Puro 0,000092 1 0,0001    

Total 0,53921 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,995; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

 

 

 



Modelagem e Análise Estatística 

 
Wanessa Paulino Neves Silva, Julho/2012                             83 

Tabela 5.35– ANOVA, Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,00166 5 0,000332 3,4505 0,5512 

Resíduos 0,00038 4 0,000096   

Modelo Não 

Significativo 

F. Ajuste 0,00038 3 0,000128 1872,8 8,6825 Modelo Não Preditivo 

Erro Puro 0,00000 1 0,00000    

Total 0,00204 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,811; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 
 

O valor do teste F calculado foi comparado ao valor do teste F tabelado para a 

distribuição de F a 95% de nível de confiança com os respectivos graus de liberdade. Como se 

pode observar nas Tabelas 5.32-5.35, apenas o modelo proposto para a concentração residual 

de tensoativo na fase diluída após a separação não apresentou regressão significativa em nível 

de 95% de confiança (Fcal/Ftab<1), com R2=0,811. Os outros modelos apresentaram nível de 

significância (Fcal/Ftab>1), com R2 variando entre 0,995 e 0,999, evidenciando que os modelos 

explicaram acima de 99,5% da variação dos dados experimentais.  

O valor de Fcalculado da regressão foi 129,8009 vezes maior que o Ftabelado para o modelo 

de Percentual de fenol extraído, 28,3910 vezes maior para o modelo de concentração residual 

de fenol na fase diluída e 26,8646 vezes maior para o modelo de Fração volumétrica da fase 

coacervato. O F da falta de ajuste em relação ao erro puro indicou que apenas o modelo para a 

concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases não foi 

Preditivo, ou seja, a regressão nesse modelo não é útil para realizar previsões (Resíduos e 

Falta de Ajuste: Fcal/Ftab>1). 

 

5.2.5 Triton DF16 

As Tabelas 5.36 a 5.38 detalham a análise de variância para o ajuste das equações 

(31), (32) e (33), juntamente com os valores calculados da distribuição F (Fcal). 
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Tabela 5.36– ANOVA, Percentual de Fenol Extraído 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 2912,686 5 582,5373 59,8355 9,5584 Modelo significativo 

Resíduos 38,9426 4 9,735633    

F. Ajuste 38,906 3 12,9687 355,794 1,6495 Modelo Não Preditivo 

Erro Puro 0,036 1 0,03645    

Total 2951,629 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,986; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.37– ANOVA, Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,00628 5 0,0012558 40,276 6,4339 Modelo significativo 

Resíduos 0,000125 4 0,00003    

F. Ajuste 0,000125 3 0,000042 2078,4 9,6355 Modelo Não Preditivo 

Erro Puro 0,000000 1 0,000000    

Total 0,006404 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,980; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

 

Tabela 5.38– ANOVA, Fração volumétrica da fase coacervato 

FONTE DE 

VARIAÇÃO  

SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab SIGNIFICÂNCIA 

Regressão 0,01728 5 0,00345 204,86 32,7251 Modelo significativo 

Resíduos 0,00007 4 0,00002    

F. Ajuste 0,00007 3 0,0000225 499,57 2,3160 Modelo Não Preditivo 

Erro Puro 0,00000 1 0,0000    

Total 0,01735 9     

Coeficiente de Determinação R2= 0,996; F5,4=6,26; F3,1 = 215,7 

O valor do teste F calculado foi comparado ao valor do teste F tabelado para a 

distribuição de F a 95% de nível de confiança com os respectivos graus de liberdade. Como se 

pode observar nas Tabelas 5.36-5.38, todos os modelos apresentaram regressão significativa 
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em nível de 95% de confiança (Fcal/Ftab<1), com R2 variando entre 0,980 e 0,996, 

evidenciando que os modelos explicaram acima de 98% da variação dos dados experimentais.  

O valor de Fcalculado da regressão foi 9,5584 vezes maior que o Ftabelado para o modelo 

de Percentual de fenol extraído, 6,4339 vezes maior para o modelo de concentração residual 

de fenol na fase diluída e 32,7251 vezes maior para o modelo de Fração volumétrica da fase 

coacervato. O F da falta de ajuste em relação ao erro puro indicou que os modelos propostos  

não foram Preditivos, ou seja, a regressão desses modelos são estatisticamente significativos, 

mas poderá não ser útil para realizar previsões (Resíduos e Falta de Ajuste: Fcal/Ftab>1). 

5.3 Distribuição dos Resíduos 

Outra ferramenta que valida os modelos propostos é o gráfico de dispersão dos 

resíduos. Um modelo bom possui valores aleatórios, não tendenciosos e  bem dispersos 

(acima e abaixo de zero). 

A distribuição aleatória dos resíduos valida os modelos, pois os resíduos estão 

distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma observação muito discrepante.  

como se pode observar nas Figuras 5.6 – 5.24.   

5.3.1 Triton X100 

As Figuras 5.6 a 5.9 ilustram a distribuição aleatória dos resíduos para os modelos 

propostos dos parâmetros de extração para o tensoativo X100. 

Triton X100
Percentual de Extração (E)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Valores Preditos 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

V
a

lo
re

s 
R

e
si

d
u

a
is

 

Figura 5.6– Distribuição dos resíduos para a equação (15), Triton X100, Eficiência de 
Extração (%) 
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Triton X100
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Figura 5.7– Distribuição dos resíduos para a equação (16), Triton X100, Concentração 
residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%) 
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Figura 5.8– Distribuição dos resíduos para a equação (17), Triton X100, Fração volumétrica 
da fase coacervato 

 



Modelagem e Análise Estatística 

 
Wanessa Paulino Neves Silva, Julho/2012                             87 

Triton X100
Concentração Residual de tensoativo na fase diluída após a

separação (Xt,d)
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Figura 5.9– Distribuição dos resíduos para a equação (18), Triton X100, Concentração 
residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases (%) 

 

A distribuição aleatória dos resíduos valida os modelos, pois os resíduos estão 

distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma observação muito discrepante. 

 

5.3.2 Triton X114 

As Figuras 5.10 a 5.13 ilustram a distribuição aleatória dos resíduos para os modelos 

propostos dos parâmetros de extração para o tensoativo X114. 
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Figura 5.10– Distribuição dos resíduos para a equação (19), Triton X114, Eficiência de 
Extração (%) 
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Triton X114
Concentração residual de fenol na fase diluída após a

separação de fases (Xf,d)

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

Valores Preditos

-0,0020

-0,0015

-0,0010

-0,0005

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

V
a

lo
re

s 
R

e
si

d
u

a
is

 

Figura 5.11– Distribuição dos resíduos para a equação (20), Triton X114, Concentração 
residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%) 
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Figura 5.12– Distribuição dos resíduos para a equação (21), Triton X114, Fração volumétrica 
da fase coacervato 
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Triton X114
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Figura 5.13– Distribuição dos resíduos para a equação (22), Triton X114, Concentração 
residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases (%) 

 

A distribuição aleatória dos resíduos valida os modelos, pois os resíduos estão 

distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma observação muito discrepante. 

 

5.3.3 Nonarox 101 

As Figuras 5.14 a 5.17 ilustram a distribuição aleatória dos resíduos para os modelos 

propostos dos parâmetros de extração para o tensoativo N101. 
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Figura 5.14– Distribuição dos resíduos para a equação (23), Nonarox 101, Eficiência de 
Extração (%) 
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N101
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Figura 5.15– Distribuição dos resíduos para a equação (24), Nonarox 101, Concentração 
residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%) 

 

N101
Fração volumétrica da fase coacervata

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Valores Preditos

-0,020

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

V
a

lo
re

s 
R

e
si

d
u

a
is

 

Figura 5.16– Distribuição dos resíduos para a equação (25), Nonarox 101, Fração volumétrica 
da fase coacervato 
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N101
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Figura 5.17– Distribuição dos resíduos para a equação (26), Nonarox 101, Concentração 
residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases (%) 

 

A distribuição aleatória dos resíduos valida os modelos, pois os resíduos estão 

distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma observação muito discrepante. 

 

5.3.4 Nonarox 575 (X100/N575=2) 

As Figuras 5.18 a 5.21 ilustram a distribuição aleatória dos resíduos para os modelos 

propostos dos parâmetros de extração para o tensoativo N575. 
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Figura 5.18– Distribuição dos resíduos para a equação (27), (X100/N575=2), Eficiência de 
Extração (%) 
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(X100/N575=2)
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Figura 5.19– Distribuição dos resíduos para a equação (28), (X100/N575=2), Concentração 
residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%) 
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Figura 5.20– Distribuição dos resíduos para a equação (29), (X100/N575=2), Fração 
volumétrica da fase coacervato 
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(X100/N575=2)
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Figura 5.21– Distribuição dos resíduos para a equação (30), (X100/N575=2), Concentração 
residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases (%) 

 

A distribuição aleatória dos resíduos valida os modelos, pois os resíduos estão 

distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma observação muito discrepante. A 

exceção observada foi apenas para o modelo de concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação (Figura 5.21), esse fato já era esperado, pois o modelo proposto não 

apresentou significância estatística. 

 

5.3.5 Triton DF16 

As Figuras 5.22 a 5.24 ilustram a distribuição aleatória dos resíduos para os modelos 

propostos dos parâmetros de extração para o tensoativo DF16. 
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Triton DF16
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Figura 5.22– Distribuição dos resíduos para a equação (31), Triton DF16, Eficiência de 
Extração (%) 
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Figura 5.23– Distribuição dos resíduos para a equação (32), Triton DF16, Concentração 
residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%) 
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Triton DF16
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Figura 5.24– Distribuição dos resíduos para a equação (33), Triton DF16, Fração volumétrica 
da fase coacervato 

 

A distribuição aleatória dos resíduos valida os modelos, pois os resíduos estão 

distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma observação muito discrepante. 

 

5.4 Valores Previstos vs Valores Observados 

As Figura 5.25-5.43 apresentam os gráficos dos valores previstos pelos valores  

observados, embora a correspondência entre os valores experimentais obtidos e os preditos 

pelas equações (15) a (33) não sejam idênticos, a maior diferença apresentada entre eles é 

pequena. 

 

5.4.1 Triton X100 

As Figuras 5.25 a 5.28 ilustram a diferença entre os valores preditos pelos modelos e 

os valores reais (obtidos experimentalmente) para cada  modelo propostos dos parâmetros de 

extração para o tensoativo X100. 
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Figura 5.25 – Valores previstos x valores observados, Triton X100, Percentual de fenol 
extraído (E) 
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Figura 5.26– Valores previstos x valores observados, Triton X100, Concentração residual de 
fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) 
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Figura 5.27– Valores previstos x valores observados, Triton X100, Fração Volumétrica da 
fase coacervato 
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Figura 5.28– Valores previstos x valores observados, Triton X100, Concentração residual de 
tensoativo na fase diluída após a separação de fases (Xt,d) 

 

A maior diferença entre os valores preditos pelos modelos e os valores reais (obtidos 

experimentalmente) ocorreu no modelo de concentração residual de tensoativo na fase diluída 

após a separação de fases. Este fato já era esperado, visto que para o tensoativo Triton X100, 

esse modelo foi o único que, mesmo significativo, não foi preditivo, conforme observado na 

Tabela 5.23.  
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5.4.2 Triton X114 

As Figuras 5.29 a 5.32 ilustram a diferença entre os valores preditos pelos modelos e 

os valores obtidos experimentalmente para cada  modelo propostos dos parâmetros de 

extração para o tensoativo X114. 
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Figura 5.29– Valores previstos x valores observados, Triton X114, Percentual de fenol 
extraído (E) 
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Figura 5.30– Valores previstos x valores observados, Triton X114, Concentração residual de 
fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) 
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Figura 5.31– Valores previstos x valores observados, Triton X114, Fração Volumétrica da 
fase coacervato 
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Figura 5.32– Valores previstos x valores observados, Triton X114, Concentração residual de 
tensoativo na fase diluída após a separação de fases (Xt,d) 

 

   

5.4.3 Nonarox 101 

As Figuras 5.33 a 5.36 ilustram a diferença entre os valores preditos pelos modelos e 

os valores obtidos experimentalmente para cada  modelo propostos dos parâmetros de 

extração para o tensoativo N101. 
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Figura 5.33– Valores previstos x valores observados, Nonarox 101, Percentual de fenol 
extraído (E) 
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Figura 5.34– Valores previstos x valores observados, Nonarox 101, Concentração residual de 
fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) 
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Figura 5.35– Valores previstos x valores observados, Nonarox 101, Fração Volumétrica da 
fase coacervato 
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Figura 5.36– Valores previstos x valores observados, Nonarox 101, Concentração residual de 
tensoativo na fase diluída após a separação de fases (Xt,d) 

 

A maior diferença entre os valores preditos pelos modelos e os valores reais (obtidos 

experimentalmente) ocorreu no modelo de concentração residual de tensoativo na fase diluída 

após a separação de fases. Este fato já era esperado, visto que para o tensoativo Nonarox 101, 

esse modelo foi o único que, mesmo significativo, não foi preditivo, conforme observado na 

Tabela 5.31.  
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5.4.4  Nonarox 575 (X100/N575=2) 

As Figuras 5.37 a 5.40 ilustram a diferença entre os valores preditos pelos modelos e 

os valores obtidos experimentalmente para cada  modelo propostos dos parâmetros de 

extração para o tensoativo N575 (X100/N575=2). 
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Figura 5.37– Valores previstos x valores observados, (X100/N575=2), Percentual de fenol 
extraído (E) 
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Figura 5.38– Valores previstos x valores observados, (X100/N575=2), Concentração residual 
de fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) 
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Figura 5.39– Valores previstos x valores observados, (X100/N575=2), Fração Volumétrica da 
fase coacervato 
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Figura 5.40– Valores previstos x valores observados, (X100/N575=2), Concentração residual 
de tensoativo na fase diluída após a separação de fases (Xt,d) 

  

O gráfico referente à concentração residual de tensoativo na fase diluída após a 

separação de fases teve uma diferença pronunciada no tensoativo N575 (X100/N575=2), esse 

fato já era esperado e pode ser justificado pelos cálculos da ANOVA, pois esse modelo foi o 

único que não obteve significância estatística, conforme descrito na Tabela 5.35. 
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5.4.5  Triton DF16 

As Figuras 5.41 a 5.43 ilustram a diferença entre os valores preditos pelos modelos e 

os valores reais (obtidos experimentalmente) para cada  modelo propostos dos parâmetros de 

extração para o tensoativo DF16. 
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Figura 5.41– Valores previstos x valores observados, Triton DF16, Percentual de fenol 
extraído (E) 
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Figura 5.42– Valores previstos x valores observados, Triton DF16, Concentração residual de 
fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) 
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Figura 5.43– Valores previstos x valores observados, Triton DF16, Fração Volumétrica da 
fase coacervato 

 

Houve uma diferença entre os valores preditos pelos modelos e os valores reais 

(obtidos experimentalmente) em todos os casos do tensotivo Triton DF16. Conforme descritos 

nas Tabelas 5.36-5.38, todos os modelos propostos apresentaram significância estatística, mas 

em nenhum deles foi comprovada a predição estatística.  

 

Conclusão 

 A obtenção dos modelos matemáticos que descrevem o comportamento dos 

parâmetros de extração em função das variáveis de operação (concentração de tensoativo 

utilizado e temperatura) viabiliza o estudo da remoção de fenol pelo processo de extração 

ponto de nuvem. Os dados experimentais obtidos por Lins de Barros Neto (1999) permitiram 

a obtenção desses modelos matemáticos, através do delineamento de Box-Behnken, com o 

auxílio do Software STATISTICA 7.0. Os modelos propostos descrevem o comportamento 

dos parâmetros de extração em função das variáveis de entrada, temperatura e concentração 

inicial de tensoativo.  

De acordo com os cálculos da ANOVA, os modelos apresentaram significância 

estatística em quase todos os modelos propostos, exceto para o parâmetro da concentração 

residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases, no tensoativo Nonarox N575. 
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 Em relação à predição dos modelos,  a maioria os modelos encontrados apresentam 

predição estatística satisfatória, exceto para o modelo de concentração residual de tensoativo 

na fase diluída nos Tensoativos X100, N101 e N575 (X100/N575=2) e em todos os 

parâmetros do tensoativo Triton DF16, que embora todos os modelos encontrados 

apresentassem significância estatística, nenhum deles foi considerado preditivo, o que leva a 

concluir que esses modelos poderão cobrir uma faixa de variação pequena, não sendo útil para 

realizar previsões. Para os demais tensoativos, os modelos foram considerados preditivos em 

quase todos os parâmetros de extração, exceto para os modelos que abordam a concentração 

residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases. Esse fato pode ser explicado 

pelas respostas que são valores muito baixos e muito próximos uns aos outros, inviabilizando 

a obtenção de modelos preditivos em outros pontos experimentais. 

Diante do exposto, concluí-se que a técnica de Box-Behnken é útil na obtenção de 

modelos matemáticos significativos em todos os tensoativos estudados, mas aconselha-se 

utilizá-los apenas nos casos onde a predição foi constatada (todos os parâmetros abordados, 

exceto para a concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases). 

Os diagramas de Pareto foram abordados para se ter uma idéia do efeito que cada 

variável de entrada tem em cada parâmetro de extração. O efeito da concentração de 

tensoativo utilizada teve o mesmo comportamento em todos os tensoativos para os parâmetros 

de extração analisados. O aumento da concentração de tensoativo implicará no aumento da 

eficiência da extração de fenol, da fração volumétrica da fase coacervato e da concentração 

residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases e implicará na diminuição da 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases. A temperatura só 

teve efeito significativo nos parâmetros de fração volumétrica da fase coacervato e da 

concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação. O aumento da 

temperatura implicará em valores baixos de fração volumétrica da fase coacervato e de 

concentração residual de tensoativo na fase diluída. 

Foi analisada também a distribuição aleatória dos resíduos que validou os modelos 

propostos, pois os resíduos estão distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem nenhuma 

observação muito discrepante. 

Após a obtenção dos modelos pelo delineamento de Box-Behnken, dos cálculos 

ANOVA, da análise dos efeitos e dos resíduos, os modelos propostos foram otimizados pela 

técnica se superfícies de Respostas, abordados no próximo capítulo.  
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6 Otimização dos modelos obtidos pela técnica de 

superfícies de resposta 

 A metodologia de superfície de resposta é uma técnica de otimização baseada no 

emprego de planejamentos fatoriais que vem sendo usada com grande sucesso na modelagem 

de diversos processos industriais. É constituída de duas etapas distintas: modelagem e 

deslocamento. Essas etapas são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias e têm como 

objetivo atingir uma região ótima (máxima ou mínima) da superfície investigada. A 

modelagem é feita ajustando-se modelos lineares ou quadráticos a resultados experimentais 

obtidos a partir de planejamento fatorial. O deslocamento se dá sempre ao longo do caminho 

de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia 

de forma mais pronunciada, (BARROS NETO, 2002). 

 O objetivo deste capítulo é mostrar que faixas de temperatura e concentração de 

tensoativo devem ser utilizadas para que se obtenha valores otimizados dos parâmetros 

envolvidos no processo de remoção de fenol pela técnica de extração ponto de nuvem. E 

ainda, simular o comportamento desses parâmetros utilizando outras faixas de temperatura e 

concentração de tensoativo.  

As superfícies de reposta foram traçadas pelo Software STATISTICA 7.0 e 

encontram-se subdivididas de acordo com o tensoativo utilizado.  

 

6.1 Triton X100 

 As superfícies de respostas para cada resposta analisada em função das variáveis 

independentes (Temperatura e Concentração de tensoativo), bem como os gráficos de 

contorno gerados pelos modelos, encontram-se dispostos nas Figuras 6.1 a 6.4. 
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Figura 6.1– Percentual de fenol Extraído (E) / Triton X100: (A) Superfície de Resposta, (B) 
Gráfico de contorno  

Como verificado no capítulo 5, a temperatura de operação, quando utilizadas acima do 

ponto de nuvem, não possui efeito pronunciado na eficiência do fenol extraído, esse fato pode 

ser explicado pela necessidade de se atingir uma temperatura específica (ponto de nuvem), o 

qual se dá início a extração e a partir disso a extração ocorre normalmente. Como a 

temperatura não possui efeito pronunciado no percentual de fenol extraído e pela exigência de 

economia de energia, aconselha-se trabalhar com um limite de confiança de 5 a 10°C acima 

do ponto de nuvem do tensoativo. Valores superiores a isso irão refletir em desperdícios de 

energia, já que a temperatura não favorece o rendimento final de fenol extraído, e valores 

inferiores a isso poderão não estabilizar o processo de extração. 

 O fator determinante para o maior rendimento de extração de fenol é a concentração 

de tensoativo (Xt). Ao deslocar o gráfico para a região de máxima inclinação de fenol 

extraído, observa-se que valores superiores a 4% em peso, correspondem a uma eficiência de 

extração superior a 70%, podendo chegar a valores superiores a 80% quando se utiliza 

concentração de tensoativo acima de 6%. 

 A condições ótimas de operação para se alcançar valores de remoção de fenol 

superiores a 80% são concentração de tensoativo igual a 5% em massa e temperatura de 

operação igual a 64°C (7° acima do ponto de nuvem do tensoativo na presença de fenol). 

 As superfícies de resposta referente à concentração residual de fenol na fase diluída 

após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 - Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) / 
Triton X100: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

Em relação à concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, 

observa-se que para se obter os menores valores possíveis é necessário o uso de valores 

elevados de concentração de tensoativo, o uso de valores inferiores a 4% resultam em 

concentração residual de fenol entre 0,08 e 0,1%. O aumento da concentração de tensoativo 

logicamente reduz a concentração de fenol na fase diluída. Aconselha-se o uso de valores de 

concentração inicial de tensoativo superiores a 4% para se obter concentrações residuais de 

fenol, na fase diluída após a separação de fases, inferiores a 0,06%.  

A temperatura de operação, quando utilizadas acima do ponto de nuvem, também não 

obteve efeito pronunciado sob a quantidade de tensoativo residual na fase diluída após a 

separação. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,05% 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases são de 5% em massa 

para a concentração inicial de tensoativo e de 64°C para a temperatura (7° acima do ponto de 

nuvem do tensoativo na presença de fenol). 

As superfícies de resposta referente à fração volumétrica da fase coacervato 

encontram-se dispostas na Figura 6.3. 
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Figura 6.3– Fração volumétrica da fase coacervato (ϕc) / Triton X100: (A) Superfície de 
Resposta, (B) Gráfico de contorno 

  

A Figura 6.3 mostra que a fração volumétrica da fase coacervato possui os menores 

valores na região de baixa concentração inicial de tensoativo e altas temperaturas. Acima de 

64°C, se observa valores muito baixos para a fração volumétrica da fase coacervato, fato 

desejado, visto que o volume da fase diluída deve ser o maior possível. 

 As condições ótimas para se obter valores inferiores 0,2% para o volume da fase 

coacervato são de 64°C para a temperatura (7° acima do ponto de nuvem do tensoativo na 

presença de fenol) e de 4% para a concentração inicial de tensoativo. 

As superfícies de resposta referente à concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.4. 
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Figura 6.4– Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases 
(Xt,d) / Triton X100: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

  

Conforme ilustrado na Figura 6.4, a Temperatura e a concentração de tensoativo 

utilizada possuem efeitos significativos na quantidade residual de fenol na fase diluída após a 

separação. Para de obter valores baixos de concentração de tensoativo na fase diluída após a 

separação, deve-se trabalhar em regiões de temperatura elevada e concentração inicial de 

tensoativo baixa, este fenômeno pode ser explicado pela redução da solubilidade do 

tensoativo com o aumento da temperatura. 

 As condições ótimas de operação para se alcançar valores inferiores a 0,05% em 

massa de tensoativo na fase diluída após a separação de fases são de 4% para a concentração 

inicial de tensoativo utilizado e de 64°C (7° acima do ponto de nuvem do tensoativo na 

presença de fenol). 

 

6.2 Triton X114 

 As superfícies de respostas, bem como os gráficos de contorno encontram-se dispostos 

nas Figuras 6.5-6.8. 
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  Figura 6.5– Percentual de fenol Extraído (E) / Triton X114: (A) Superfície de Resposta, (B) 
Gráfico de contorno 

 

A temperatura de operação, quando utilizada acima do ponto de nuvem, não possui 

efeito pronunciado na eficiência do fenol extraído, esse fato pode ser explicado pela 

necessidade de se atingir um pico de temperatura, o qual se dá início a extração e a partir 

disso a extração ocorre normalmente.  

 O fator determinante para o maior rendimento de extração de fenol é a concentração 

de tensoativo, valores superiores a 4% em massa, correspondem a uma eficiência de extração 

superior a 70%, podendo chegar a valores superiores a 80% quando se utiliza concentração de 

tensoativo acima de 6%. 

 A condições ótimas de operação para se alcançar valores de remoção de fenol 

superiores a 80% são concentração de tensoativo igual a 5% em massa e temperatura de 

operação igual a 28°C (7° acima do ponto de nuvem do tensoativo na presença de fenol).  

As superfícies de resposta referente à concentração residual de fenol na fase diluída 

após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 - Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) / 
Triton X114: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

Em relação à concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, 

observa-se que para se obter os menores valores possíveis é necessário o uso de concentração 

inicial de tensoativo elevada. O uso de valores inferiores a 4% resultam em concentração 

residual de fenol entre 0,08 e 0,1%. O aumento da concentração de tensoativo logicamente 

reduzir a concentração de fenol na fase diluída. Aconselha-se o uso de valores de 

concentração inicial de tensoativo superiores a 4% para se obter concentrações residuais de 

fenol, na fase diluída após a separação de fases, inferiores a 0,06%.  

Foi observado um comportamento interessante na faixa de baixa temperatura e 

concentração de tensoativo inicial elevada, indicando uma região onde a concentração 

residual de fenol na fase diluída pode chegar aos 0,02%. Nas outras regiões do gráfico, não se 

verificou efeito significativo da temperatura, quando utilizada acima do ponto de nuvem, na 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,05% 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases são de 5% em massa 

para a concentração inicial de tensoativo e de 28°C para a temperatura (7° acima do ponto de 

nuvem do tensoativo na presença de fenol). 

As superfícies de resposta referente à fração volumétrica da fase coacervato 

encontram-se dispostas na Figura 6.7. 
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Figura 6.7 - Fração volumétrica da fase coacervato (ϕc) / Triton X114: (A) Superfície de 
Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

 A Figura 6.7 mostra que a fração volumétrica da fase coacervato possui os menores 

valores na região de baixa concentração inicial de tensoativo e valores médios de temperatura. 

Numa faixa entre 31 e 36° C, observa-se valores muito baixos para a fração volumétrica da 

fase coacervato, fato desejado, visto que o volume da fase diluída deve ser o maior possível. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,2% para o 

volume da fase coacervato são de 30°C para a temperatura (9° acima do ponto de nuvem do 

tensoativo na presença de fenol) e de 2% para a concentração inicial de tensoativo. 

As superfícies de resposta referente à concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.8. 
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Figura 6.8 - Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases 
(Xt,d) / Triton X114: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

Conforme ilustrado na Figura 6.8, a Temperatura e a concentração de tensoativo 

utilizada possuem efeitos relevantes na quantidade residual de fenol na fase diluída após a 

separação. Conforme descrito no Capítulo 5, os parâmetros quadráticos do modelo proposto 

para a concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases não foram 

significativos, por isso observa-se o gráfico de superfície de resposta como um plano 

(comportamento linear).  

Para se obter valores baixos de concentração de tensoativo na fase diluída após a 

separação, deve-se trabalhar em regiões de temperatura elevada e concentração inicial de 

tensoativo baixa, este fenômeno pode ser explicado pela redução da solubilidade do 

tensoativo com o aumento da temperatura. 

 

6.3 Nonarox 101 

 As superfícies de respostas, bem como os gráficos de contorno encontram-se dispostos 

nas Figuras 6.9-6.12. 
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  Figura 6.9– Percentual de fenol Extraído (E) / Nonarox 101: (A) Superfície de Resposta, (B) 
Gráfico de contorno 

 

A temperatura de operação, quando utilizada acima do ponto de nuvem, também não 

possui efeito pronunciado na eficiência do fenol extraído. 

 O fator determinante para o maior rendimento de extração de fenol é a concentração 

de tensoativo, valores superiores a 6% em peso, correspondem a uma eficiência de extração 

superior a 70%, podendo chegar a valores superiores a 80% quando se utiliza concentração de 

tensoativo acima de 7%. 

A condições ótimas de operação para se alcançar valores de remoção de fenol 

superiores a 80% são concentração de tensoativo igual a 7% em massa e temperatura de 

operação igual a 60°C (7° acima do ponto de nuvem do tensoativo na presença de fenol).  

 As superfícies de resposta referente à concentração residual de fenol na fase diluída 

após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.10. 
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Figura 6.10 - Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) / 
Triton X114: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

Em relação à concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, 

observa-se que para se obter os menores valores possíveis é necessário o uso de concentração 

inicial de tensoativo elevados. O uso de valores inferiores a 4% resultam em concentração 

residual de fenol maior que 0,08%. O aumento da concentração de tensoativo reduz a 

concentração de fenol na fase diluída. Aconselha-se o uso de valores de concentração inicial 

de tensoativo superiores a 5% para se obter concentrações residuais de fenol, na fase diluída 

após a separação de fases, inferiores a 0,06%.  

Foi observado um comportamento interessante na faixa de temperatura entre 80 e 

67°C e concentração de tensoativo em torno de 12 a 14% em massa, indicando uma região 

onde a concentração residual de fenol na fase diluída pode chegar aos 0,05%. Nas outras 

regiões do gráfico, não se verificou efeito significativo da temperatura, quando utilizada 

acima do ponto de nuvem, na concentração residual de fenol na fase diluída após a separação 

de fases. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,05% 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases são de 5% em massa 

para a concentração inicial de tensoativo e de 60°C para a temperatura (7° acima do ponto de 

nuvem do tensoativo na presença de fenol). 
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As superfícies de resposta referente à fração volumétrica da fase coacervato 

encontram-se dispostas na Figura 6.11.  

   

Figura 6.11 - Fração volumétrica da fase coacervato (ϕc) / Nonarox 101: (A) Superfície de 
Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

 A Figura 6.11 mostra que a fração volumétrica da fase coacervato possui os menores 

valores na região de baixa concentração inicial de tensoativo e valores elevados de 

temperatura. Na faixa acima de 64° C e concentração de tensoativo até 2,5% em peso, 

observa-se valores muito baixos para a fração volumétrica da fase coacervato. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,2% para o 

volume da fase coacervato são de 60°C para a temperatura (7° acima do ponto de nuvem do 

tensoativo na presença de fenol) e de 2% para a concentração inicial de tensoativo. 

As superfícies de resposta referente à concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases 
(Xt,d) / Triton X114: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

  

Conforme ilustrado na Figura 6.12, a Temperatura e a concentração de tensoativo 

utilizada possuem efeitos significativos na quantidade residual de fenol na fase diluída após a 

separação. Para se obter valores baixos de concentração de tensoativo na fase diluída após a 

separação, deve-se trabalhar em regiões de temperatura elevada e concentração inicial de 

tensoativo baixa. 

As condições ótimas de operação para se alcançar valores inferiores a 0,05% em 

massa de tensoativo na fase diluída após a separação de fases são de 2% para a concentração 

inicial de tensoativo utilizado e de 63°C (10° acima do ponto de nuvem do tensoativo na 

presença de fenol). 

 

6.4 Nonarox 575 (X100/N575=2) 

 As superfícies de respostas, bem como os gráficos de contorno encontram-se dispostos 

nas Figuras 6.13 a 6.16. 
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  Figura 6.13– Percentual de fenol Extraído (E) / (X100/N575=2): (A) Superfície de Resposta, 
(B) Gráfico de contorno 

 

Assim como observado nos outros tensoativos até então analisados, o fator 

determinante para o maior rendimento de extração de fenol é a concentração de tensoativo, 

valores superiores a 6% em peso, correspondem a uma eficiência de extração superior a 80%, 

podendo chegar a valores superiores a 90% quando se utiliza concentração de tensoativo 

acima de 8%. 

A temperatura de operação, quando utilizada acima do ponto de nuvem, também não 

possui efeito pronunciado na eficiência do fenol extraído. 

A condições ótimas de operação para se alcançar valores de remoção de fenol 

superiores a 80% são concentração de tensoativo igual a 5% em massa e temperatura de 

operação igual a 38°C (7° acima do ponto de nuvem da mistura de tensoativo na presença de 

fenol).  

 As superfícies de resposta referente à concentração residual de fenol na fase diluída 

após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.14. 
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Figura 6.14- Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) / 

(X100/N575=2): (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 
 

 Em relação à concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, 

observa-se que para se obter os menores valores possíveis é necessário o uso de concentração 

inicial de tensoativo elevados. O uso de valores inferiores a 4% em peso resultam em 

concentração residual de fenol maior que 0,08%. O aumento da concentração de tensoativo 

reduz a concentração de fenol na fase diluída. Aconselha-se o uso de valores de concentração 

inicial de tensoativo superiores a 6% em peso para se obter concentrações residuais de fenol, 

na fase diluída após a separação de fases, inferiores a 0,04%.  

Não foi verificado efeito relevante da temperatura, quando utilizada acima do ponto de 

nuvem, na concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,05% 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases são de 7% em massa 

para a concentração inicial de tensoativo e de 38°C para a temperatura (7° acima do ponto de 

nuvem do tensoativo na presença de fenol). 

As superfícies de resposta referente à fração volumétrica da fase coacervato 

encontram-se dispostas na Figura 6.15. 
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Figura 6.15 - Fração volumétrica da fase coacervato (ϕc) / (X100/N575=2): (A) Superfície de 
Resposta, (B) Gráfico de contorno  

 

 A Figura 6.15 mostra que a fração volumétrica da fase coacervato possui os menores 

valores na região de baixa concentração inicial de tensoativo e valores elevados de 

temperatura. Na faixa acima de 42° C e concentração de tensoativo até 2% em peso, observa-

se valores muito baixos para a fração volumétrica da fase coacervato, aproximadamente 0,1. 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,2% para o 

volume da fase coacervato são de 38°C para a temperatura (7° acima do ponto de nuvem do 

tensoativo na presença de fenol) e de 4% para a concentração inicial de tensoativo. 

As superfícies de resposta referente à concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.16. 
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Figura 6.16- Concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases 
(Xt,d) / (X100/N575=2): (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

Conforme ilustrado na Figura 6.16, a Temperatura e a concentração de tensoativo 

utilizada possuem efeitos significativos na quantidade residual de fenol na fase diluída após a 

separação. Para se obter valores baixos de concentração de tensoativo na fase diluída após a 

separação, deve-se trabalhar em regiões de temperatura elevada e concentração inicial de 

tensoativo baixa.  

Os valores mais baixos para a concentração de tensoativo residual na fase diluída é 

encontrado na faixa entre 43 e 47°C e até 6% em peso para a concentração inicial de 

tensoativo. 

As condições ótimas de operação para se alcançar valores inferiores a 0,03% em 

massa de tensoativo na fase diluída após a separação de fases são de 3% para a concentração 

inicial de tensoativo utilizado e de 41°C (10° acima do ponto de nuvem do tensoativo na 

presença de fenol). 

 

6.5 Triton DF16 

 As superfícies de respostas, bem como os gráficos de contorno encontram-se dispostos 

nas Figuras 6.17 a 6.19. 
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  Figura 6.17– Percentual de fenol Extraído (E) / Triton DF16: (A) Superfície de Resposta, (B) 
Gráfico de contorno 

 

Para o tensoativo DF16, o aumento da temperatura e da concentração do tensoativo 

implica em valores mais elevados de eficiência de extração. Em temperaturas superiores a 

41°C e concentração de tensoativo superior a 3% em peso, observa-se que o percentual de 

fenol extraído poderá atingir valores superiores a 60%. 

Para o tensoativo Triton DF16, em relação ao percentual de fenol extraído, a 

temperatura de operação, quando utilizada acima do ponto de nuvem, possui efeito 

pronunciado na eficiência do fenol extraído, fato observado apenas para esse tensoativo. Nos 

demais tensoativos estudados, a temperatura, acima do ponto de nuvem, não influencia nesse 

parâmetro. 

As condições ótimas de operação para se obter valores aproximadamente igual a 80% 

para o percentual de fenol extraído são de 5% em massa de concentração inicial de tensoativo 

e de 43°C (17°C acima do ponto de nuvem do tensoativo na presença de fenol). 

 As superfícies de resposta referente à concentração residual de fenol na fase diluída 

após a separação de fases encontram-se dispostas na Figura 6.18. 
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Figura 6.18- Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (Xf,d) / 
Triton DF16: (A) Superfície de Resposta, (B) Gráfico de contorno 

 

 Em relação à concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases, 

observa-se que para se obter os menores valores possíveis é necessário o uso de concentração 

inicial de tensoativo e de temperatura elevados. O uso de valores inferiores a 3% em peso 

resultam em concentração residual de fenol maior que 0,08%. O aumento da concentração de 

tensoativo  reduz a concentração de fenol na fase diluída. Aconselha-se o uso de valores 

superiores a 5% em peso para a concentração inicial de tensoativo e 40°C para a temperatura, 

para se obter concentrações residuais de fenol, na fase diluída após a separação de fases, 

inferiores a 0,06%.  

Foi observado um comportamento interessante na faixa de temperatura entre 42 e 

46°C e concentração de tensoativo em torno de 5 a 8% em peso, indicando uma região onde a 

concentração residual de fenol na fase diluída pode chegar aos 0,04%.  

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,05% 

concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases são de 5% em massa 

para a concentração inicial de tensoativo e de 43°C para a temperatura (17° acima do ponto de 

nuvem do tensoativo na presença de fenol). 
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As superfícies de resposta referente à fração volumétrica da fase coacervato 

encontram-se dispostas na Figura 6.19.  

  

Figura 6.19 - Fração volumétrica da fase coacervato (Oc) / Triton DF16: (A) Superfície de 
Resposta, (B) Gráfico de contorno  

 

 A Figura 6.19 mostra que a fração volumétrica da fase coacervato possui os menores 

valores na região de baixa concentração inicial de tensoativo e valores elevados de 

temperatura. Na faixa acima de 43° C e concentração de tensoativo até 2,5% em peso, 

observa-se valores muito baixos para a fração volumétrica da fase coacervato (>0,02). 

As condições ótimas de operação para se obter valores inferiores a 0,2% para o 

volume da fase coacervato são de 43°C para a temperatura (17° acima do ponto de nuvem do 

tensoativo na presença de fenol) e de 6% para a concentração inicial de tensoativo. 

Conclusão 

 Neste capítulo a metodologia de superfícies de respostas  proporcionou a possibilidade 

de compreender as variáveis que influenciam na remoção do fenol pelo processo de extração 

ponto de nuvem. Neste estudo, os comportamentos analisados foram coerentes com os 

resultados encontrados na literatura, sendo a metodologia de delineamento experimental de 

Box-Behnken, bem como a análise de superfícies de respostas, adequadas para os estudos de 

extração no ponto de nuvem.  
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 Para os tensoativos estudados, a temperatura, quando utilizada acima do ponto de 

nuvem, não obteve efeito significativo no percentual de fenol extraído, exceto para o Triton 

DF16. Essa exceção pode ser explicada pelo fato da parte hidrofílica desse tensoativo possuir 

uma composição diferente dos demais tensoativos estudados, essa modificação diminui a 

hidrofilia do tensoativo e esse efeito é somado ao efeito que o aumento da temperatura 

provoca. 

Para os demais tensoativos, verificou-se que o fator com maior efeito sobre a 

eficiência de extração foi a concentração de tensoativo utilizada, valores elevados de fenol 

extraído são obtidos quando se utiliza altas concentrações de tensoativo. A temperatura 

 O efeito da temperatura na concentração residual de fenol na fase diluída após a 

separação de fases, para os quatro primeiros tensoativos analisados, é muito baixo ou mesmo 

nulo. Em contrapartida, com o Triton DF16, o aumento da temperatura diminui a 

concentração de fenol, especialmente em regiões ricas em tensoativo.  

 Em relação à fração volumétrica da fase coacervato, todos os tensoativos estudados 

apresentaram o mesmo comportamento, a região de baixa concentração inicial de tensoativo e 

de temperaturas elevadas proporciona os menores valores de fração volumétrica da fase 

coacervato. 

 A temperatura e a concentração inicial de tensoativo possuem efeitos significativos na 

concentração de tensoativo residual na fase diluída após a separação de fases. Valores 

elevados para a temperatura e baixos valores para concentração inicial do tensoativo, resultam 

em valores reduzidos de concentrações de tensoativo na fase diluída após a separação de 

fases. 

 Após análise das superfícies de respostas, a faixa de operação que deverá ser utilizada, 

de forma a se otimizar todos os parâmetros de extração, é de 5% para a concentração inicial 

de tensoativo e temperatura inicial igual 7°C acima do ponto de nuvem de cada tensoativo. A 

única excessão a esse comportamento foi para o tensoativo Triton DF16, nesse caso as 

condições ótimas de operação são de 5% para concentração inicial de tensoativo e de 17°C 

acima do ponto de nuvem do tensoativo para a temperatura. 
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7 Validação dos modelos 

Após a realização da técnica Box-Behnken, para obtenção dos modelos, os mesmos 

foram validados experimentalmente, a partir da tomada de medidas adicionais, com amostras 

diferentes das utilizadas na obtenção dos modelos, o que demostrou a eficiência da técnica 

nesta aplicação. A referida validação foi excutada comparando-se os valores obtidos 

experimentalmente e os valores preditos pelo modelo, para os mesmos níveis de variáveis 

independentes, conforme Tabelas 7.1 a 7.4. 

 

7.1 Triton X100 

As equações (15), (16), (17) e (18) foram executadas com os dados pertencentes a Lins 

de Barros Neto para se comparar os dados reais com os dados preditos pelos modelos. Os 

dados referentes as respostas obtidas, encontram-se dispostas na Tabela 7.1. 

Para uma melhor leitura dessas tabelas, os dados experimentais foram divididos em: 

1 – Pontos experimentais utilizados na obtenção do modelo; 

2 – Pontos experimentais adicionais, dentro da faixa de temperatura e concentração de 

tensoativo abordada pelo modelo; 

3 – Pontos experimentais não cobertos pela faixa de aplicação dos modelos. 

Esses valores, subdivididos dessa maneira, foram plotados em gráficos, conforme 

ilustram as Figuras 7.1 a 7.23. 
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Tabela 7.1 – X100, Validação dos modelos obtidos (dados reais vs dados preditos pelo 
modelo) 

 

 

Os dados da Tabela 7.1 foram dispostos em gráficos, evidenciando os parâmetros 

calculados vs reais (experimentais).  A Figura 7.1 ilustra essa tendência para os modelos do 

tensoativo X100. 

 

 

 

 

 

Variáveis 
independentes 

Percentual de fenol 
extraído  

(E) 

Concentração residual 
de Fenol na fase diluída 

( Xf,d) 

Fração Volumétrica da 
fase coacervato  

( ϕc) 

Concentração residual 
de tensoativo na fase 

Diluída  (Xt,d) 

Xt 
(%) 

T 
(°c) 

Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro 

0,982 70,1 37,43 40,215 7,4% 0,097 0,094 3,1% 0,028 0,040 40% 0,023 0,042 45% 

3,989 70,1 63,33 63,424 0,1% 0,063 0,065 3,2% 0,131 0,120 8,6% 0,030 0,030 0% 

6,988 70,1 75,67 76,650 1,3% 0,049 0,049 0% 0,248 0,249 0,4% 0,038 0,034 12% 

10,04 70,1 84,23 79,938 5,1% 0,039 0,045 15% 0,386 0,431 12% 0,044 0,056 21% 

12,99 70,1 89,32 73,355 18% 0,033 0,054 634% 0,519 0,654 26% 0,052 0,093 44% 

9,967 66,9 87,71 84,961 3,1% 0,039 0,045 15% 0,526 0,562 6,9% 0,122 0,178 31% 

6,997 64,2 81,6 82,246 0,8% 0,050 0,050 0% 0,446 0,433 2,9% 0,241 0,217 11% 

3,998 60,6 67,61 65,699 2,8% 0,072 0,070 2,8% 0,323 0,316 2,2% 0,360 0,275 31% 

1,007 57,5 33,06 35,102 6,2% 0,106 0,105 0,9% 0,052 0,159 205% 0,342 0,284 20% 

0,990 60,6 36,54 39,307 7,6% 0,101 0,097 4% 0,047 0,089 88% 0,075 0,139 46% 

0,984 64,5 39,32 41,922 6,6% 0,096 0,092 4,2% 0,042 0,039 6,8% 0,039 0,036 8,3% 

1,015 66,8 43,76 42,317 3,3% 0,088 0,092 4,5% 0,038 0,030 21% 0,023 0,016 44% 

3,999 64,2 66,61 67,071 0,7% 0,064 0,065 1,6% 0,211 0,213 0,9% 0,105 0,121 13% 

3,974 66,9 63,09 66,173 4,9% 0,066 0,063 4,5% 0,157 0,158 0,5% 0,054 0,054 0% 

6,969 66,9 78,14 80,508 3% 0,049 0,048 2% 0,329 0,336 2% 0,076 0,108 30% 
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Figura 7.1 – X100: Valores calculados vs valores experimentais: (A) Percentual de fenol 
extraído, (B) Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%), 

(C) Fração volumétrica da fase Coacervato  e (D) Concentração residual de tensoativo na fase 
diluída após a separação de fases (%) 

 

 Os resultados obtidos pelos modelos propostos apresentaram valores satisfatórios com 

os dados reais, para os pontos que deram origem ao modelo, exceto para a fração volumétrica 

da fase coacervato. Para os pontos experimentais extrapolados (pontos fora da faixa coberta 

pelos modelos), os dados calculados não coincidiram com os dados reais.  Aconselha-se o uso 

desses modelos apenas para os pontos dentro da faixa abordada pelo modelo (T = 64 a 70°C e 

Xt = 1 a 7% em massa). 

 

B 

C D 
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7.2 Triton X114 

 As equações (19), (20), (21) e (22) foram executadas com os dados pertencentes a Lins 

de Barros Neto para se comparar os dados reais com os dados preditos pelos modelos. Os 

dados referentes as respostas obtidas, encontram-se dispostas na Tabela 7.2. 

Tabela 7.2- X114, Validação dos modelos obtidos (dados reais vs dados preditos pelo modelo) 

Variáveis 
independentes 

Percentual de fenol 
extraído  

(E) 

Concentração residual 
de Fenol na fase diluída 

( Xf,d) 

Fração Volumétrica da 
fase coacervato  

( ϕc) 

Concentração residual de 
tensoativo na fase Diluída  

(Xt,d) 

Xt 
(%) 

T 
(°C) 

Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro 

1,002 33,4 33,52 32,409 3,3% 0,105 0,106 1% 0,053 0,044 17% 0,014 0,014 0% 

4,003 33,4 67,24 61,727 8,2% 0,059 0,068 15% 0,166 0,198 19% 0,017 0,018 5,9% 

6,999 33,4 81,44 81,671 0,3% 0,041 0,041 0% 0,324 0,360 11% 0,022 0,022 0% 

9,977 33,4 89,22 92,258 3,4% 0,032 0,027 16% 0,503 0,527 4,8% 0,026 0,026 0% 

12,97 33,4 93,29 93,624 0,4% 0,026 0,024 7,7% 0,615 0,703 14% 0,030 0,030 0% 

9,977 29,2 92,24 96,486 4,6% 0,031 0,020 35% 0,626 0,671 7,2% 0,031 0,031 0% 

6,999 24,9 87,96 92,078 4,7% 0,036 0,023 36% 0,502 0,671 34% 0,033 0,032 3% 

4,003 20,6 73,71 80,169 8,8% 0,056 0,035 37% 0,294 0,695 136% 0,028 0,035 25% 

1,002 16,3 34,35 60,743 77% 0,104 0,055 47% 0,054 0,745 1278% 0,022 0,038 73% 

1,002 20,6 34,7 48,059 38% 0,103 0,079 23% 0,052 0,437 740% 0,021 0,029 38% 

1,002 24,9 33,99 39,110 15% 0,104 0,096 7,7% 0,044 0,217 393% 0,019 0,023 21% 

1,002 29,2 33,13 33,896 2,3% 0,104 0,105 1% 0,039 0,086 120% 0,018 0,018 0% 

4,003 24,9 71,92 70,282 2,3% 0,056 0,053 5,4% 0,244 0,440 80% 0,021 0,027 29% 

4,003 29,2 70,08 64,130 8,5% 0,056 0,064 14% 0,207 0,274 32% 0,020 0,022 10% 

6,999 29,2 85,85 84,990 1% 0,038 0,036 5,3% 0,441 0,470 6,6% 0,025 0,026 4% 

12,97 29,2 98,75 98,765 0% 0,014 0,015 7,1% 0,866 0,881 1,7% 0,035 0,035 0% 

1,002 37,8 34,41 34,673 0,8% 0,102 0,101 1% 0,032 0,090 181% 0,012 0,013 8,3% 

4,003 37,8 67,11 63,031 6,1% 0,058 0,064 10% 0,152 0,209 37% 0,014 0,017 21% 

6,999 37,8 81,93 82,017 0,1% 0,038 0,039 2,6% 0,285 0,335 17% 0,021 0,020 4,8% 

9,977 37,8 88,40 91,651 3,7% 0,030 0,027 10% 0,425 0,467 9,9% 0,021 0,023 9,5% 

12,97 37,8 92,53 92,060 0,5% 0,026 0,027 3,8% 0,575 0,607 5,6% 0,026 0,027 3,8% 

1,002 12 36,06 77,162 114% 0,102 0,023 77% 0,063 1,142 1713% 0,023 0,049 113% 

4,003 16,3 79,61 93,791 18% 0,052 0,008 85% 0,408 1,038 154% 0,082 0,044 46% 

6,999 20,6 92,34 102,90 11% 0,035 0,003 91% 0,670 0,960 43% 0,060 0,040 33% 

9,977 24,9 97,13 104,50 7,6% 0,024 0,005 79% 0,824 0,907 10% 0,045 0,037 18% 
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Os dados da Tabela 7.2 foram dispostos em gráficos, evidenciando os parâmetros 

calculados vs reais (experimentais).  As Figuras 7.2 ilustram essa tendência para os 

parâmetros de extração do tensoativo Triton X114. 

  

  

Figura 7.2 - X114: Valores calculados vs valores experimentais: (A) Percentual de fenol 
extraído, (B) Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%), 

(C) Fração volumétrica da fase Coacervato  e (D) Concentração residual de tensoativo na fase 
diluída após a separação de fases (%) 

 

 Os resultados calculados pelas equações dos modelos apresentaram valores 

satisfatórios, tanto nos pontos experimentais que geraram o modelo, quanto em outros pontos 

adicionais, mas que estão dentro da faixa de operação coberta pelo modelo (T = 29 a 38°C e 

Xt= 1 a 13% em massa). Pontos fora dessa faixa, não se ajustaram aos modelos propostos. 

A

C D
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7.3 Nonarox 101 

As equações (23), (24), (25) e (26) foram executadas com os dados pertencentes a Lins 

de Barros Neto para se comparar os dados reais com os dados preditos pelos modelos. Os 

dados referentes as respostas obtidas, encontram-se dispostas na Tabela 7.3. 

Tabela 7.3 – N101, Validação dos modelos obtidos (dados reais vs dados preditos pelo 
modelo) 

 

 

 

Variáveis 
independentes 

Percentual de fenol 
extraído  

(E) 

Concentração residual 
de Fenol na fase diluída 

( Xf,d) 

Fração Volumétrica da 
fase coacervato  

( ϕc) 

Concentração residual 
de tensoativo na fase 

Diluída  (Xt,d) 

Xt 
(%) 

T 
(°C) 

Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro 

0,993 63,4 28,81 27,836 3,4% 0,101 0,109 7,9% 0,034 0,030 12% 0,006 0,009 50% 

3,972 63,4 59,00 53,819 8,8% 0,072 0,078 8,3% 0,150 0,153 2% 0,011 0,001 91% 

7,015 63,4 72,66 73,019 0,5% 0,058 0,056 3,4% 0,295 0,293 0,7% 0,019 0,014 26% 

9,987 63,4 81,41 84,610 3,9% 0,050 0,044 12% 0,443 0,445 0,5% 0,017 0,035 106% 

13,02 63,4 89,55 89,139 0,5% 0,039 0,041 5,1% 0,597 0,614 2,8% 0,044 0,064 45% 

9,987 59,1 87,25 88,287 1,2% 0,045 0,045 0% 0,571 0,571 0% 0,069 0,091 32% 

7,015 54,8 87,48 78,029 11% 0,054 0,060 11% 0,653 0,481 26% 0,226 0,138 39% 

3,972 50,5 70,63 57,750 18% 0,075 0,087 16% 0,417 0,335 20% 0,225 0,204 9,3% 

0,993 46,2 32,72 28,377 13% 0,112 0,124 11% 0,105 0,144 37% 0,209 0,290 39% 

0,993 50,5 29,47 29,007 1,6% 0,112 0,117 4,5% 0,060 0,093 55% 0,035 0,157 349% 

0,993 54,8 25,74 29,127 13% 0,111 0,112 0,9% 0,053 0,058 9,4% 0,010 0,063 530% 

0,993 59,1 28,66 28,736 0,3% 0,110 0,110 0% 0,038 0,037 2,6% 0,005 0,008 60% 

3,972 54,8 65,93 56,950 14% 0,070 0,082 17% 0,274 0,260 5,1% 0,073 0,097 33% 

3,972 59,1 60,68 55,640 8,3% 0,072 0,079 9,7% 0,183 0,199 8,7% 0,017 0,028 65% 

7,012 59,1 76,24 75,779 0,6% 0,056 0,057 1,8% 0,363 0,380 4,7% 0,049 0,057 16% 

13,02 59,1 93,84 93,755 0,1% 0,044 0,047 6,8% 0,789 0,781 1% 0,148 0,134 9,5% 

0,993 67,7 26,3 26,424 0,5% 0,111 0,110 0,9% 0,029 0,038 31% 0,006 0,013 117% 

3,972 67,7 56,26 51,489 8,5% 0,074 0,079 6,8% 0,114 0,121 6,1% 0,008 0,007 12% 

7,015 67,7 70,46 69,749 1% 0,057 0,057 0% 0,224 0,221 1,3% 0,011 0,009 18% 

9,987 67,7 78,76 80,422 2,1% 0,048 0,045 6,3% 0,335 0,333 0,6% 0,015 0,018 20% 

13,02 67,7 84,07 84,013 0,1% 0,044 0,042 4,5% 0,460 0,462 0,4% 0,043 0,034 21% 
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Os dados da Tabela 7.3 foram dispostos em gráficos, evidenciando os parâmetros 

calculados vs reais (experimentais).  A Figura 7.3 ilustra essa tendência para os parâmetros de 

extração do tensoativo Nonarox 101. 

 

  

Figura 7.3 - N101: Valores calculados vs valores experimentais: (A) Percentual de fenol 
extraído, (B) Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%), 

(C) Fração volumétrica da fase Coacervato  e (D) Concentração residual de tensoativo na fase 
diluída após a separação de fases (%) 

 

 Os resultados calculados pelas equações dos modelos apresentaram valores 

satisfatórios, tanto nos pontos experimentais que geraram o modelo, quanto em outros pontos 

A B 

C D
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adicionais, mas que estão dentro da faixa de operação coberta pelo modelo (T 59 a 68°C = e 

Xt= 1 a 13% em massa). Pontos fora dessa faixa, não se ajustaram aos modelos propostos. 

7.4 Nonarox 575 (X100/N575=2) 

As equações (27), (28), (29) e (30) foram executadas com os dados pertencentes a Lins 

de Barros Neto para se comparar os dados reais com os dados preditos pelos modelos. Os 

dados referentes as respostas obtidas, encontram-se dispostas na Tabela 7.4. 

Tabela 7.4 – (X100/N575=2), Validação dos modelos obtidos (dados reais vs dados preditos 
pelo modelo) 

Variáveis 
independentes 

Percentual de fenol 
extraído  

(E) 

Concentração residual 
de Fenol na fase diluída 

( Xf,d) 

Fração Volumétrica da 
fase coacervato  

( ϕc) 

Concentração residual 
de tensoativo na fase 

Diluída  (Xt,d) 

Xt 
(%) 

T 
(°C) 

Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro 

0,998 42,5 32,11 32,379 0,8% 0,106 0,108 1,9% 0,043 0,066 53% 0,008 0,003 62% 

3,981 42,5 63,53 59,737 6% 0,066 0,073 11% 0,180 0,206 14% 0,008 0,002 75% 

6,998 42,5 79,42 79,262 0,2% 0,047 0,047 0% 0,339 0,353 4,1% 0,008 0,005 37% 

9,982 42,5 88,4 90,512 2,4% 0,035 0,032 8,6% 0,503 0,503 0% 0,012 0,012 0% 

12,99 42,5 93,57 93,745 0,2% 0,030 0,026 13% 0,683 0,660 3,4% 0,010 0,021 110% 

9,982 38,5 90,01 93,135 3,5% 0,035 0,024 31% 0,577 0,526 8,8% 0,018 0,033 83% 

6,998 34,5 87,11 83,759 3,8% 0,041 0,031 24% 0,527 0,347 34% 0,032 0,052 62% 

3,981 30,5 75,14 65,327 13% 0,056 0,047 16% 0,339 0,121 64% 0,046 0,079 72% 

0,998 26,5 32,84 38,336 17% 0,109 0,071 35% 0,072 0,149 107% 0,027 0,114 322% 

0,998 30,5 35,96 35,152 2,2% 0,103 0,090 13% 0,069 0,046 33% 0,014 0,064 357% 

0,998 34,5 31,68 33,098 4,5% 0,109 0,102 6,4% 0,056 0,024 57% 0,009 0,028 211% 

0,998 38,5 32,15 32,173 0,1% 0,108 0,108 0% 0,060 0,061 1,7% 0,009 0,008 11% 

3,981 34,5 69,22 62,334 9,9% 0,061 0,062 1,6% 0,248 0,182 27% 0,016 0,038 137% 

3,981 38,5 65,38 60,471 7,5% 0,064 0,070 9,4% 0,197 0,210 6,6% 0,010 0,013 30% 

6,998 38,5 81,05 80,945 0,1% 0,046 0,042 8,7% 0,380 0,366 3,7% 0,012 0,021 75% 

12,99 38,5 97,24 97,314 0,1% 0,012 0,015 25% 0,664 0,692 4,2% 0,057 0,048 16% 

0,998 46,5 34,02 33,715 0,9% 0,104 0,101 2,9% 0,044 0,037 16% 0,008 0,014 75% 

3,981 46,5 64,34 60,134 6,5% 0,063 0,069 9,5% 0,156 0,168 7,7% 0,009 0,008 11% 

6,998 46,5 78,16 78,709 0,7% 0,046 0,046 0% 0,292 0,306 4,8% 0,009 0,005 44% 

9,982 46,5 86,35 89,020 3,1% 0,036 0,034 5,6% 0,435 0,448 3% 0,010 0,006 40% 

12,99 46,5 91,56 91,305 0,3% 0,030 0,030 0% 0,578 0,595 2,9% 0,012 0,010 17% 
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Os dados da Tabela 7.4 foram dispostos em gráficos, evidenciando os parâmetros 

calculados vs reais (experimentais).  A Figuras 7.4 ilustra essa tendência para os parâmetros 

de extração do tensoativo Nonarox 575 (X100/N575=2). 

  

  

Figura 7.4 - (X100/N575=2): Valores calculados vs valores experimentais: (A) Percentual de 
fenol extraído, (B) Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases 

(%), (C) Fração volumétrica da fase Coacervato  e (D) Concentração residual de tensoativo na 
fase diluída após a separação de fases (%) 

 

 Os resultados calculados pelas equações dos modelos apresentaram valores 

satisfatórios, tanto nos pontos experimentais que geraram o modelo, quanto em outros pontos 

adicionais, mas que estão dentro da faixa de operação coberta pelo modelo (T =38,5 a 46,5°C 

A B



Validação dos Modelos 

 
 
Wanessa Paulino Neves Silva, Julho/2012                                                                                                          139 
 

e Xt =1 a 13% em massa).  A única exceção foi a concentração residual de tensoativo na fase 

diluída após a separação de fases, neste caso o modelo não se ajustou aos dados reais. Isso já 

era esperado, pois como verificamos no capítulo 5, esse foi o único modelo que não foi 

estatisticamente significativo. 

7.5 Triton DF16 

As equações (31), (32) e (33) foram executadas com os dados pertencentes a Lins de 

Barros Neto para se comparar os dados reais com os dados preditos pelos modelos. Os dados 

referentes as respostas obtidas, encontram-se dispostas na Tabela 7.5. 

Tabela 7.5 – DF16, Validação dos modelos obtidos (dados reais vs dados preditos pelo 
modelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
independentes 

Percentual de fenol 
extraído  

(E) 

Concentração residual 
de Fenol na fase diluída 

( Xf,d) 

Fração Volumétrica da 
fase coacervato  

( ϕc) 

Xt 
(%) 

T 
(°C) 

Exp Cal Erro Exp Cal Erro Exp Cal Erro 

1,002 45,1 38,69 35,440 8,4% 0,091 0,094 3,2% 0,012 0,019 58% 

3,998 45,1 71,46 69,831 2,3% 0,045 0,044 2,3% 0,057 0,066 16% 

6,994 45,1 83,62 83,581 0% 0,027 0,024 12% 0,106 0,119 12% 

10,02 45,1 88,44 76,496 13% 0,020 0,034 41% 0,138 0,178 29% 

12,95 45,1 92,7 49,599 46% 0,013 0,073 82% 0,215 0,241 12% 

10,01 41,8 82,12 58,530 29% 0,032 0,066 51% 0,180 0,195 8,3% 

7,046 38,7 47,47 48,624 2,4% 0,088 0,084 4,8% 0,120 0,131 9,2% 

4,002 35,5 28,01 17,068 39% 0,114 0,132 14% 0,060 0,050 17% 

1,014 32,2 12,51 37,268 198% 0,133 0,212 37% 0,010 0,048 380% 

0,993 35,5 30,85 5,614 82% 0,105 0,143 27% 0,012 0,009 25% 

0,997 38,7 33,29 31,320 5,9% 0,101 0,102 1% 0,011 0,015 36% 

0,999 41,8 40,33 41,192 2,1% 0,090 0,085 5,9% 0,011 0,024 118% 

4,004 38,7 53,45 50,441 5,6% 0,074 0,077 3,9% 0,062 0,070 13% 

3,999 41,8 68,61 67,708 1,3% 0,050 0,049 2% 0,067 0,075 12% 

6,964 41,8 79,55 73,585 7,5% 0,035 0,042 17% 0,127 0,131 3,1% 
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Os dados da Tabela 7.5 foram dispostos em gráficos, evidenciando os parâmetros 

calculados vs reais (experimentais).  As Figuras 7.5 ilustram essa tendência para os 

parâmetros de extração do tensoativo Triton DF16. 

 

                                                 

Figura 7.5 - DF16: Valores calculados vs valores experimentais: (A) Percentual de fenol 
extraído, (B) Concentração residual de fenol na fase diluída após a separação de fases (%), 

(C) Fração volumétrica da fase Coacervato  e (D) Concentração residual de tensoativo na fase 
diluída após a separação de fases (%) 

 Os resultados calculados pelas equações dos modelos apresentaram valores 

satisfatórios com os dados reais (experimentais). Os dados calculados referentes a pontos fora 

da faixa coberta pelo modelo não se ajustou aos dados reais, portanto recomenda-se o uso dos 

modelos propostos apenas  para pontos experimentais que se enquadram na faixa de operação 
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coberta pelo modelo (T =38,7 A 45°C e Xt= 1 a 7% em massa). Não foi possível verificar a 

predição dos modelos para outros pontos adicionais, dentro da faixa coberta pelo modelo, pois 

não haviam esses dados disponíveis em Lins de Barros Neto (1999). 

Conclusão 

 Os valores calculados pelos modelos propostos foram comparados com os dados reais 

descritos em Lins de Barros Neto (1999). Todos os modelos foram validados na faixa de 

operação descrita, predizendo de forma satisfatória os valores reais. A única exceção foi o 

modelo de concentração residual de tensoativo na fase diluída após a separação de fases, no 

Tensoativo Nonarox 575. Esse fao já era previsto, pois esse modelo foi o único que não 

obteve significância estatística, conforme descrito no capítulo 5. 

Os modelos foram testados em pontos experimentais extrapolados (pontos fora da 

faixa coberta pelo modelo) e não foi verificado a concordância dos valores previstos com os 

valores reais. Aconselha-se o uso desses modelos apenas para valores dentro da faixa 

abordada pelos modelos, que conforme descrito no Capítulo 4 são: 

Tensoativo Triton X100: Temperatura = 64 a 70°C  e Concentração inicial de 

tensoativo (1 a 7% em massa); 

Tensoativo Triton X114: Temperatura = 29 a 38°C  e Concentração inicial de 

tensoativo (1 a 13% em massa); 

Tensoativo Nonarox 101: Temperatura = 59 a 68°C  e Concentração inicial de 

tensoativo (1 a 13% em massa); 

Tennsoativo Nonarox 575 (X100/N575=2): Temperatura = 38,5 a 46,5°C  e 

Concentração inicial de tensoativo (1 a 13% em massa); 

Tensoativo Triton DF16: Temperatura = 38,7 a 45°C  e Concentração inicial de 

tensoativo (1 a 7% em massa). 
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8 Conclusão geral 

 Neste trabalho foi realizado um estudo dos parâmetros da remoção de fenol pelo 

processo de extração ponto de nuvem, passando pelas etapas de seleção de dados da literatura 

para o delineamento de Box-Behnken, modelagem dos quatros parâmetros envolvidos na 

extração, análise estatística dos modelos obtidos, otimização dos modelos pela técnica de 

superfícies de resposta e validação dos modelos matemáticos a partir da tomada de medidas 

adicionais, diferente daquelas utilizadas para obtenção do modelo. O delineamento de Box 

Behnken permitiu estimar o comportamento dos parâmetros de extração em função das 

variáveis independentes, temperatura e concentração inicial de tensoativo, sendo esse 

comportamento satisfatório, quando comparado com os dados estudados e da literatura. 

 No Capítulo 5, foram realizados os testes de significância estatística dos modelos 

propostos e no Capítulo 7, os modelos foram validados com outros pontos experimentais da 

literatura e se mostraram capazes de estimar os parâmetros da remoção de fenol pelo processo 

de extração ponto de nuvem para os tensoativo analisados. Os modelos são válidos para uma 

faixa de concentração de tensoativo e de temperatura específica. Onde, para cada tensoativo, 

deve-se respeitar os valores abordados no capítulo 7.  

 O delineamento de Box-Behnken se mostrou uma técnica simples, rápida e prática  

para planejar experimentos de extração ponto de nuvem, pois apenas dez experimentos foram 

necessários para descrever os parâmetros de extração em função das duas variáveis 

independentes do processo, temperatura e concentração inicial de tensoativo. Os resultados 

obtidos pelos modelos matemáticos apresentaram um comportamento mais próximo da 

realidade do que os modelos descritos na literatura. 

 Os modelos matemáticos desenvolvidos neste trabalho são considerados os produtos 

finais do projeto e se mostram como ferramentas práticas na simulação do processo de 

extração de fenol pela técnica de extração ponto de nuvem, sendo capaz de descrever a 

complexidade do processo simulado, o qual engloba os fenômenos de transferência de massa 

e o equilíbrio de fases. 
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