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Resumo: Estudou-se a purificação de amoxicilina em 

sistemas de duas fases aquosas (PEG/fosfato). Variou-se 

os parâmetros: pH, massa molar do PEG e proporção 

dos componentes. Verificou-se como melhor resultado o 

sistema descrito por 9,93% PEG 600, 21,05% fosfato, 

em pH 8,0, com coeficiente de partição (KP) de 4,32. 

 

1. Introdução 
Dentre os diversos antibióticos atualmente 

difundidos destaca-se o mais importante grupo: os β-

lactâmicos. A amoxicilina está inserida nesse grupo, 

dentro do subgrupo das penicilinas [1].  

A amoxicilina desempenha, atualmente, importante 

papel clínico e comercial, sendo o antibiótico mais 

importado pelo Brasil (US$ 49,5 milhões em 2014) [2]. 

A purificação industrial desse antibiótico se utiliza 

de solventes organoclorados altamente tóxicos [3]. Em 

alternativa, a extração líquido-líquido por sistemas 

PEG/fosfato denota grandes vantagens como, não ser 

tóxico, suscitar rápida transferência de massa, ser 

econômico, entre outras [4]. 
 

2. Metodologia 
Em determinadas proporções, polietilenoglicol 

(PEG) e fosfato de potássio propiciam a formação de 

um sistema aquoso bifásico (PEG abundante ao topo e 

sal ao fundo). Assente na diferença de solubilidade entre 

a amoxicilina (preparada em solução aquosa) e cada 

fase, foram preparados sistemas extrativos bifásicos 

combinados pelas composições indicadas na Tabela 1. 

Em escala diminuta (10 g), as extrações sucederam-

se em triplicatas, adotando-se como parâmetro de 

avaliação da eficiência de cada sistema o coeficiente de 

partição (KP) [Eq. (1)], intentando-se seu valor máximo. 

 

KP = Ctopo / Cfundo    (1) 

 

donde, Ctopo e Cfundo são as concentrações de analito 

nas fases de topo e fundo, respectivamente. 

No decurso dos ensaios, variou-se os parâmetros: pH 

(6,0 e 8,0); massa molar do PEG (400 e 600 g/mol); e a 

proporção dos constituintes (baseado em dados literários 

sobre condições de equilíbrio bifásico). As partições 

foram conduzidas em tubos falcons, mediante a agitação 

dos componentes com o antibiótico. Posteriormente, a 

amoxicilina foi quantificada na solução de topo por 

meio de cromatografia líquida de alta eficiência, e 

determinada matematicamente para a fase de fundo. Os 

ensaios decorram-se sem controle de temperatura. 
 

3. Resultados 
Foram reunidos valores médios das triplicatas para 

cada sistema, gerando-se as informações da Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultados das extrações. 

Sistema (% p/p) pH KP 

PEG 400 = 12,63% 

FOSF = 24,04% 

6,0 1,78 ± 0,17 

8,0 2,53 ± 0,61 

PEG 600 = 9,93% 

FOSF = 21,05% 

6,0 1,43 ± 0,01 

8,0 4,32 ± 1,11 

PEG 400 = 22,25% 

FOSF = 19,01% 

6,0 1,08 ± 0,29 

8,0 1,05 ± 0,45 

PEG 600 = 19,22% 

FOSF = 15,34% 

6,0 0,64 ± 0,10 

8,0 1,28 ± 0,27 

PEG 400 = 31,87% 

FOSF = 13,97% 

6,0 0,56 ± 0,19 

8,0 0,47 ± 0,25 

PEG 600 = 28,51% 

FOSF = 9,63% 

6,0 0,23 ± 0,07 

8,0 0,28 ± 0,04 
 

No geral, observou-se que o pH 8,0 demonstrou-se o 

melhor meio extrativo. Isso se deve a fatores como 

menor tendência de formação de complexos pelo PEG 

nesse pH e influências positivas das cargas sobre o 

grupo ionizável do soluto [5]. 

Quanto à massa molar do PEG, notou-se que para 

600 g/mol obteve-se resultados súperos, explanados 

pelo fato de massa molar ser diretamente proporcional à 

dimensão da molécula. Isso implica em interações 

intermoleculares mais intensas para moléculas maiores. 
 

4. Conclusões 
Pode-se inferir que o sistema constituído por 9,93% 

PEG 600 e 21,05% fosfato, em pH 8,0, demonstrou-se o 

melhor meio em termos de KP, onde se observou 4,32. 

Os resultados, em parte, demonstraram satisfatória 

reprodutibilidade. Todavia, deve-se observar com 

ponderação a incidência de desvios com valores 

significativos, presumivelmente ratificados pela 

interferência que a viscosidade de cada PEG pode ter no 

interior da coluna cromatográfica. De forma geral, todos 

os resultados corroboram convergência e coerência. 
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