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Resumo: O sistema utilizado na partição da 

amoxicilina em duas fases aquosas foi composto por 

polietileno glicol (PEG 1000 e 4000) / (fosfato pH 6 e 

8). As melhores condições obtidas para esse processo 

foram pH 8 e PEG 4000, onde obteve o maior 

coeficiente de partição Kp de 4,71. Esse resultado 

mostrou que a amoxicilina possui uma maior afinidade 

com o PEG do que o fosfato. 

1. Introdução 
A amoxicilina é um antibiótico β-lactâmico, que 

pertence à classe das penicilinas. A penicilina foi o 

primeiro antibiótico a se tornar disponível para uso 

clínico, revolucionando o tratamento de uma grande 

variedade de infecções, as quais, até então, não 

possuíam tratamento [1]. As extrações por sistemas de 

duas fases aquosas ocorrem em fases líquidas 
imiscíveis, constituídas de fases aquosas e uma 

substância alvo. Esta substância interage com ambas 

as fases de maneira diferente.  

 

2. Objetivos 
Estudar qual a melhor partição da amoxicilina em 

SDFA avaliando o coeficiente de partição com as 

seguintes alterações: massa molecular do PEG (1000 e 

4000) e  pH da solução de fosfato (6 e 8). 

 

3. Metodologia 

3.1 Materiais 
Aparelhos: HPLC; vórtice; balança analítica, pH-

metro; vidrarias básicas de laboratório. 

Reagentes: amoxicilina padrão; polietileno glicol 

(PEG 1000 g/mol e 4000 g/mol); água destilada; 

fosfato de potássio monobásico e dibásico. 

 

3.2 Preparações das soluções 
Para a análise foram utilizados soluções tampões de 

fosfato de pH 6 e 8 com 30% em massa. Já a solução 

de polietileno glicol foi fixada numa concentração de 

50% em massa. 

 

2.3 Partições em duas fases aquosas 

Nesse projeto, estudaram-se as extrações 

conduzidas em três pontos. A leitura da quantificação 

da amoxicilina presente na fase de topo foi feita por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

O coeficiente de partição (Kp) foi definido pela 

razão entre a concentração da substância de interesse 

no topo e fundo. 

 
 

 

A razão de volume de fase ou razão entre as tie-

lines (rTLL) é determinada pela razão de volume das 

fases de topo e fundo. 

 As extrações foram conduzidas em pequenas 

escalas através de tubos Falcons de 10 mL. Cada ponto 

continha certa quantidade de fosfato, PEG e 

amoxicilina, totalizando uma massa de 10 gramas. 

Segue abaixo esses valores: 

 

Tabela I – pontos experimentais do SDFA. 

Subst. A¹ (g) B¹ (g) C¹ (g) A² (g) B² (g) C² (g) 

FOSF 5,23 4,31 3,1 6,8 4,89 2,99 

PEG 2,68 4,73 6,77 1,9 3,74 5,58 

AMOX 1 1 1 1 1 1 

ÁGUA 1,09 - - 0,3 0,37 0,43 

¹ PEG (1000 g/mol), ² PEG (4000 g/mol). 

 

4. Resultados 
Os resultados de Kp em função do rTLL para a 

extração da amoxicilina em SDFA (PEG/fosfato), são 

apresentados na Figura 1: 

 
Figura 1 – coeficiente de partição em função do rTLL. 

 

5. Conclusões 
Com o final do trabalho, pode-se observar a 

influência da massa molecular do PEG, assim como a 

influencia do pH do fosfato. Com as alterações nos 

parâmetros, a amoxicilina respondia de forma 

diferente, interagindo mais com ou PEG ou com 

fosfato.  
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