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RESUMO 

 

SILVA, M. S. C. Estudo da partição de ácido clavulânico empregando sistemas 

micelares de duas fases aquosas com adição de sal ou polímero. 2012. 125 f. 

Dissertação (Mestrado em Fármaco e Medicamentos) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 O ácido clavulânico (AC) é um potente inibidor de β-lactamases, sendo 

utilizado em associação com antibióticos β-lactâmicos. Atualmente, a purificação 

industrial do AC envolve, principalmente, processos de extração líquido-líquido com 

solventes orgânicos e etapas cromatográficas. Assim, métodos alternativos como os 

sistemas micelares de duas fases aquosas (SMDFA), os quais oferecem seletividade 

na partição de biomoléculas de acordo com sua hidrofobicidade, são de grande 

interesse. O presente trabalho teve como objetivo estudar a partição do AC em 

sistemas micelares não iônicos de duas fases aquosas, puros e com adição do sal 

(NH4)2SO4 ou do polímero sulfato de dextrana (Dx-S). Os estudos de estabilidade do 

AC mostraram que o fármaco é mais estável em pH 6,5 e temperaturas mais baixas 

(5 – 20 ºC). Em relação à presença dos aditivos, foi verificado que a adição do Dx-S 

acarretou em menor perda da estabilidade do AC quando comparado ao (NH4)2SO4, 

com valor residual ≥ 90% a 35 °C. Na presença dos tensoativos Triton X-114 e Triton 

X-100, o AC apresentou-se estável, com valor residual de aproximadamente 100%. 

De acordo com os ensaios de partição, o AC foi recuperado preferencialmente na 

fase pobre em micelas, tanto nos sistemas TX/tampão quanto TX/sal para ambos os 

tensoativos, com valores de coeficiente de partição (KAC) ~ 0,7 e rendimento na fase 

diluída (Yclavd) ~ 75%. A adição do polímero em maiores concentrações (≥ 8% p/p) 

proporcionou um pequeno aumento nos valores de KAC, porém com valores ainda 

próximos a 1 - 1,5. Portanto, os resultados demonstraram que a presença dos 

aditivos não influenciou suficientemente a partição do AC para a fase micelar e, 

desta maneira, os sistemas TX/tampão monstraram ser mais eficientes para a 

recuperação do ácido clavulânico na fase pobre em micelas, podendo ser 

empregados como etapa prévia de extração em um processo biotecnológico. 

 

Palavras-chave: ácido clavulânico, micelas, extração líquido-líquido, sistema de duas 

fases aquosas.  



ABSTRACT 

 

SILVA, M. S. C. Study of clavulanic acid partitioning using two-phase aqueous 

micellar system with salt or polymer addition. 2012. 125 f. (Master’s Dissertation) 

- Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. 

 

 Clavulanic acid (CA) corresponds to a potent β-lactamase inhibitor that is used 

in association with β-lactamic antibiotics. The industrial purification of CA usually 

involves liquid-liquid extraction processes employing organic solvents followed by 

several chromatographic steps. Therefore, new purification alternatives such as 

aqueous two-phase micellar systems (ATPS) are of great interest. These systems 

can provide selectivity in biomolecule partitioning according to hydrophobicity and 

other molecular properties. Within this context, the main goal of this study was to 

investigate CA partitioning in aqueous two-phase micellar (nonionic) systems, with 

and without the addition of (NH4)2SO4 or dextrane sulfate (Dx-S). Stability studies 

performed with CA indicated that the drug is more stable at pH 6.5 and lower 

temperatures (5 – 20 ºC). In addition, it was demonstrated that Dx-S addition led to a 

lower loss of CA stability in comparisson to (NH4)2SO4, with residual values ≥ 90% at 

35 °C. The drug was found to be very stable in the presence of the surfactants Triton 

X-114 and Triton X-100, with residual values around 100%. Regarding CA 

partitioning in the ATPMS, the drug partitioned preferentially to the micelle-poor 

phase, irrespective of the surfactante employed and of the presence of (NH4)2SO4, 

with partition coefficient (KAC) ~ 0.7 and yield in the poor phase (Yclavd) ~ 75%. 

Nonetheless, the addition of Dx-S in concentrations (≥ 8.0% p/p) resulted in a 

discrete increase in KAC, with values around 1 – 1.5. Therefore, the results obtained 

in this work demostrated that the addition of (NH4)2SO4 or Dx-S to ATPMS did not 

significantly influenced CA partitioning to the micelle-rich phase and, in this context, 

the systems investigated could be considered more eficiente for CA recovery in the 

micelle-poor phase, as a previous extraction step of a biotechnological process. 

 

Keywords: Clavulanic acid, micelles, liquid-liquid extraction, aqueous two-phase 

systems. 
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1.  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O estudo da purificação do ácido clavulânico, obtido por bioprocesso, se 

justifica, pois, embora existam inúmeros fármacos com função antibiótica em uso 

clínico (e outros em desenvolvimento) há grande demanda por estes compostos, 

devido ao aumento no número de bactérias patogênicas resistentes a muitos 

antibióticos comercializados. O ácido clavulânico é um antibiótico de atividade fraca, 

no entanto, constitui-se de um poderoso inibidor de enzimas β-lactamases 

produzidas por bactérias resistentes à penicilinas e cefalosporinas, através da 

produção de um intermediário acilado capaz de inativar essas enzimas 

(FOULSTONE; READING, 1982; BAGALLEY et al., 1997).  

Os métodos de purificação frequentemente utilizados para produtos 

biotecnológicos envolvem múltiplos passos cromatográficos tradicionais e, portanto, 

o desenvolvimento e aprimoramento de novas metodologias de purificação como 

extração líquido-líquido em duas fases aquosas representa uma iniciativa para a 

expansão de um processo alternativo de purificação. Os custos de preparações 

farmacêuticas são elevados e a pesquisa e desenvolvimento de técnicas mais 

econômicas e simplificadas para a purificação apresenta interesse considerável. 

Particularmente, o isolamento do ácido clavulânico do meio de fermentação é 

realizado em diversos passos. Ao final da fermentação, o caldo é clarificado por 

filtração ou centrifugação. De modo geral, o primeiro passo de purificação consiste 

em sucessivas etapas de extração líquido-líquido envolvendo solventes orgânicos. 

Um processo alternativo para evitar a utilização de solvente consiste na utilização de 

técnicas de cromatografia de adsorção. O ácido clavulânico, entretanto, não 

apresenta nenhum grupamento fortemente hidrofóbico e possui instabilidade 

química, o que resulta em baixos rendimentos nos processos de purificação. 

Portanto, devido à ampla utilização deste fármaco, novos métodos de purificação 

com melhores rendimentos e menor custo são de grande interesse.  

Dentre os diferentes sistemas de extração líquido-líquido, o sistema micelar 

de duas fases aquosas é constituído de uma solução micelar homogênea que se 

separa em uma fase rica em micelas e uma fase pobre em micelas, dependendo das 

condições como temperatura, pH e força iônica. Portanto, este sistema oferece 

simultaneamente ambiente hidrofóbico e hidrofílico, o que permite seletividade na 
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partição de acordo com a hidrofobicidade das moléculas e dos contaminantes 

(BORDIER et al., 1981; NIKAS et al., 1992; RANGEL-YAGUI et al., 2003). Dentro 

deste contexto, o presente trabalho propõe o estudo de sistemas micelares de duas 

fases aquosas como estratégia para purificação de ácido clavulânico. Mais 

especificamente, foi realizado um estudo detalhado da partição do ácido clavulânico 

em sistemas micelares constituídos por tensoativos não iônicos puros, na ausência e 

presença do sulfato de amônio ((NH4)2SO4) ou de sulfato de dextrana (Dx-S), 

visando à futura aplicação dos sistemas para purificação do fármaco. Este estudo 

envolveu a construção de diagramas de fases, verificação das forças dominantes na 

partição e a busca por condições ideais que possam ser empregadas futuramente 

na extração/purificação do ácido clavulânico em maior escala. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Antibióticos  

Antibióticos são metabólitos secundários produzidos por microrganismos ou 

por organismos específicos, ou ainda análogos sintéticos, obtido através de núcleos 

ativos destas substâncias, que possuem a capacidade de, em pequenas doses, 

inibir o crescimento e/ou sobrevivência dos agentes infecciosos, além de serem úteis 

no tratamento de algumas neoplasias, sem promover sérios efeitos tóxicos para o 

hospedeiro (WILLIANS; LEMKE, 2002).  

O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, em 1928 por Alexander 

Fleming, que ao estudar a bactéria patogênica Staphylococcus aureus, observou a 

presença de lise bacteriana nas placas que haviam ficado expostas ao ar durante 

semanas, devido a um crescimento fúngico espontâneo como um contaminante. 

Fleming isolou o fungo, demonstrando que algum agente antibacteriano produzido 

por este causou a lise bacteriana. Mais tarde, o fungo foi identificado como sendo 

uma espécie rara de Penicillium notatum (posteriormente, renomeado Penicillium 

chrysogenum).  Durante anos, Fleming dedicou-se ao trabalho de isolar e identificar 

o agente antibacteriano produzido pelo fungo em sua colônia de bactérias, 

entretanto, a substância mostrou-se muito instável e seu propósito não foi 

alcançado, concluindo que o composto seria inviável para ser utilizado clinicamente 

(PATRICK, 2008). Mais tarde, em 1938, Florey e Chain, um químico e um 

patologista, chegaram ao extrato bruto contendo a penicilina, o qual após três anos 

foi testado clinicamente, obtendo-se grande sucesso e sendo o primeiro antibiótico a 

se tornar disponível para uso clínico em 1942.  Por este trabalho, Fleming, Florey e 

Chain dividiram o Prêmio Nobel de Medicina em 1945 (OLIVEIRA et al., 2009).  

Na década de 40, Selman Waksman, bioquímico e microbiologista, descobriu 

uma série de novos antibióticos produzidos por bactérias provenientes do solo, como 

a actinomicina, estreptomicina e neomicina. A descoberta da estreptomicina, o 

primeiro antibiótico eficaz contra a tuberculose, proporcionou a Waksman o Prêmio 

Nobel de Medicina em 1952 (ROKEM et al., 2007).  

Durante os anos de 1950 e 1960, muitos medicamentos antibacterianos (por 

exemplo, tetraciclina, eritromicina e kanamicina), antifúngicos (por exemplo, 

candicidina e nistatina), e antineoplásicos (por exemplo, adriamicina) foram 
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descobertos tanto por pesquisas acadêmicas quanto por pesquisas realizadas 

industrialmente (CHALLIS; HOPWOOD, 2003). Após a década de 70, a taxa de 

descoberta de novas moléculas, a partir de micro-organismos, caiu drasticamente 

(DEMAIN, 2007) e, dessa forma, a alternativa para a obtenção destas moléculas 

consistiu na síntese laboratorial, que também contribuiu para a melhoria dos 

rendimentos obtidos por bioprocessos. Embora muitas classes de antibióticos em 

uso clínico sejam produtos naturais ou derivados semissintéticos, atualmente há 

cerca de três classes de antibióticos sintéticos ou, mais corretamente, 

antibacterianos: sulfas, quinolonas e as oxazolidinonas, introduzidas nos Estados 

Unidos, nos anos de 1930, 1960 e 2000, respectivamente (WALSH, 2003).  

A variedade e complexidade dos antibióticos produzidos são enormes. Mais 

da metade destes fármacos aprovados entre 1981 e 2002 são baseados em 

compostos naturais. Assim, produtos naturais continuam desempenhando um papel 

importante na descoberta de novas moléculas. Seis de doze antibacterianos e 

antifúngicos aprovados entre os anos de 2001 a 2005, pelo FDA (Food and Drug 

Administration), originaram-se de produtos naturais ou derivados destes (BUTLER; 

BUSS, 2006).  

Devido à ampla variedade de estruturas químicas encontradas nos 

antibióticos e antifúngicos, estes podem ser divididos de acordo com suas classes 

químicas: β-lactâmicos, peptídeos, glicopeptídeos, alcalóides, aminoglicosídeos, 

terpenos, quininas, policetídeos e cumarínicos (ROKEM et al., 2007). Estes 

antibióticos também podem ser agrupados de acordo com o seu alvo terapêutico, 

sendo que, cinco grandes alvos são conhecidos: (1) inibição da biossíntese da 

parede celular bacteriana, pelos antibióticos β-lactâmicos, como penicilinas e 

cefalosporinas, e pelos glicopeptídeos como a vancomicina e a teicoplanina; (2) 

bloqueio seletivo dos ribossomos bacterianos na subunidade 30S, por 

aminoglicosídeos e tetraciclinas e na subunidade 50S pelos antibióticos 

macrolídeos; (3) bloqueio da replicação do DNA bacteriano por DNA topoisomerase, 

pelas quinolonas; (4) bloqueio da via biossintética da coenzima folato, essencial para 

proporcionar unidades monoméricas para a síntese de DNA por fármacos, como a 

classe das sulfas; e (5) perturbação da integridade da membrana bacteriana por 

antibióticos polipeptídeos (WALSH, 2003).   

Em 2004, o mercado global de fármacos anti-infecciosos encontrava-se em 

torno de US$ 55 bilhões, representado por 62% de antibacterianos, 13% soros, 
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imunoglobulinas e vacinas, 12% antivirais anti-HIV, 7% antifúngicos e 6% de outros 

antivirais (DEMAIN, 2007). Os antibióticos correspondem a 12% de todas as 

prescrições ambulatoriais nos Estados Unidos, o que gera um dispêndio de 15% dos 

US$ 100 bilhões gastos anualmente com medicamentos (PITLOVANCIV, 2005). Em 

2002, o Ministério da Saúde investiu R$ 3 bilhões na aquisição de medicamentos, 

sendo 11,1% desse total gasto com medicamentos essenciais (antibióticos, 

analgésicos, antitérmicos, antidepressivos e outros), 33,24% em medicamentos de 

programas estratégicos (AIDS, tuberculose, hanseníase, malária, esquistossomose, 

tracoma, leishmaniose, meningite, cólera, filariose, diabetes e hemofilia), 16,32% 

com medicamentos excepcionais (para tratamento de doenças crônicas e de alto 

custo), sendo o restante equivalente a 39,33% destinado à compra de fármacos de 

uso hospitalar. Entre 2002 e 2006, o gasto total em medicamentos do Ministério da 

Saúde aumentou em 115% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Dentre os cinco 

grupos de antibióticos mais importantes, tanto no aspecto terapêutico quanto 

comercial, destacam-se os antibióticos pertencentes à família dos β-lactâmicos, 

como penicilinas e cefalosporinas. Neste mesmo período (2002-2006), o Brasil 

importou cerca de US$ 71 milhões (aproximadamente 1,7 toneladas) em 

medicamentos baseados em penicilinas naturais e derivados e cerca de US$ 174,5 

milhões (aproximadamente 1,6 toneladas) em compostos com base em 

cefalosporinas e cefamicinas naturais e semissintéticas (HOKKA et al., 2010).  

Em 2009, o mercado de antibióticos gerou vendas de US$ 42 bilhões no 

mundo, representando cerca de 50% das vendas de fármacos anti-infecciosos (que 

incluem também fármacos antivirais e vacinas) e 5% do mercado farmacêutico 

mundial. No entanto, o mercado de antibióticos está amadurecendo, dado 

comprovado pelo crescimento médio anual de 4%, quando comparado com um 

crescimento de 16,7% e de 16,4% para medicamentos antivirais e vacinas, 

respectivamente. Em termos de vendas (Figura 1), as penicilinas, incluindo as de 

amplo e menor espectro, representam a maior classe de antibióticos, gerando US$ 

15,1 bilhões, em 2009. Esta classe corresponde a 36% do mercado total de 

antibióticos e suas vendas apresentaram um crescimento de 5% entre os anos de 

2005 e 2009. Com vendas em torno de US$ 11,8 bilhões e 28% do mercado de 

antibióticos, a segunda maior classe são as cefalosporinas, que apresentaram um 

crecimento de 3,4% (HAMAD, 2010).  
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FIGURA 1 - Porcentagem de vendas de antibióticos por classe no ano de 2009. 
(Adaptado de Hamad, 2010). 

 

Embora exista uma grande variedade de fármacos com função antibiótica em 

uso clínico e vários outros em desenvolvimento, há ainda grande demanda por 

novos compostos, devido ao aumento no número de bactérias patogênicas 

resistentes a agentes antimicrobianos. Neste sentido, a diversidade de estruturas e 

alvos terapêuticos produzidos através do metabolismo secundário de bactérias e 

outros micro-organismos poderiam suprir esta demanda ou minimizar este problema 

relacionado à resistência bacteriana (HARVEY, 2000).  

Os antibióticos β-lactâmicos são assim denominados por possuírem um anel 

β-lactâmico como parte de um sistema de anéis heterocíclicos (PELCZAR et 

al.,1996). Ao anel β-lactâmico, diferentes estruturas podem estar conectadas, 

dividindo estes antibióticos em cinco classes principais: penicilinas, cefalosporinas, 

carbapenemas, clavams e monobactâmicos (COULTHURST et al., 2005). Sua ação 

se dá através da interferência no maquinário metabólico responsável pelo 

crescimento e desenvolvimento da parede celular bacteriana (CHARNAS; 

KNOWELS, 1981). O alvo desses compostos β-lactâmicos é a reação de 

transpeptidação (MADIGAN et al., 1997). Esse mecanismo baseia-se na união de β-

lactâmicos a alvos específicos localizados na superfície interna da membrana celular 

bacteriana, denominados Penicillin Binding Proteins (PBPs). As PBPs possuem um 

papel chave nas fases finais da síntese do peptidoglicano, um complexo polimérico 

formado por peptídeos e cadeia de açúcares, responsável pela estruturação e 
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rigidez da parede celular bacteriana. A estrutura da parede celular consiste de um 

esqueleto de açúcares, contendo dois tipos de açúcares, composto de ácido N-

acetilmurâmico (NAM) e N-acetilglicosamina (NAG). As cadeias de peptídeo são 

ligadas ao NAM e, no passo final da biossíntese da parede celular, essas cadeias de 

peptídeos se ligam pela substituição da D-alanina de uma cadeia pela glicina de 

outra cadeia. A enzima responsável pela reação de ligação cruzada, uma PBP, é 

conhecida como transpeptidase (Figura 2). Esse é o passo final da reação cruzada 

que é inibido pelas penicilinas e cefalosporinas, de forma que a estrutura da parede 

celular não fique unida, e como resultado, a parede celular torna-se frágil (PATRICK, 

2008).  

 

 

FIGURA 2 - Esquema das ligações cruzadas para a construção da parece celular 
bacteriana (Adaptado de Oliveira et al., 2009).  
 
 

Mais especificamente, a penicilina apresenta conformação semelhante à 

terminação D-Ala-D-Ala envolvida na reação cruzada. Como este é o centro de 

reação catalisada pela transpeptidase, essa é uma teoria bastante interessante, já 

que se acredita que a unidade D-Ala-D-Ala é substituída por moléculas de penicilina 
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e, portanto, a reação enzimática ocorre com a penicilina ao invés do aminoácido 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

No mecanismo normal, a ligação amida entre as duas unidades alanina é 

clivada. A unidade alanina terminal sai do sítio ativo, deixando a cadeia peptídica 

ligada ao mesmo. A glicina terminal da cadeia pentaglicil entra no sítio ativo e forma 

uma ligação peptídica com o grupo alanina, removendo o outro grupo alanina do 

sítio. A enzima pode atacar o anel β-lactâmico da penicilina e abrir o anel da mesma 

forma que é feito com a ligação amida. Entretanto, como a penicilina é cíclica, essa 

não é dividida e subsequentemente, a hidrólise do grupo acila não ocorre, 

provavelmente porque a glicina não é capaz de chegar até o sítio de reação, pois a 

molécula de penicilina impede seu acesso (Figura 3). 

 

 

FIGURA 3 - Mecanismo de ação normal e mecanismo inibido pela molécula de 
penicilina (OLIVEIRA et al., 2009). 
 

 

Para que ocorra a ação dos antibióticos β-lactâmicos no organismo, este deve 

primeiramente penetrar na parede celular bacteriana. Como a camada glicopeptídica 

da parede celular das bactérias Gram-positivas é espessa e externa a uma 

membrana celular única quando comparada à camada glicopeptídica das bactérias 

Gram-negativas, que é muito mais delgada e encontra-se entre a membrana 
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plasmática e a membrana celular externa, os antibióticos β-lactâmicos (considerados 

de primeira e segunda geração), a princípio, podem atuar mais facilmente nas 

bactérias Gram-positivas (KONEMAN et al., 2001). Embora, atualmente alguns 

antibióticos (denominados β-lactâmicos de terceira geração) penetrem nas bactérias 

Gram-negativas através de porinas.  

Os antibióticos β-lactâmicos constituem uma alternativa importante para o 

tratamento de muitas infecções. Infelizmente, tanto bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Bacillus 

licheniformes, Mycobacterium sp.) quanto Gram-negativas (Escherichia coli, Proteus 

sp., Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa) têm 

desenvolvido resistência a estes antibióticos, sendo que três mecanismos  são 

descritos como os responsáveis pela resistência: (1) alteração nas Penicillin Binding 

Proteins (PBPs); (2) o difícil acesso dos antibióticos β-lactâmicos ao interior celular 

(eliminação de porinas ou outras proteínas de membrana); (3) e principalmente, a 

ativação de enzimas β-lactamases, que clivam o anel β-lactâmico destes antibióticos 

fazendo com que os mesmos percam a atividade antibacteriana (READING; COLE, 

1977).  

Existem vários tipos de β-lactamases, que são classificadas ou pela sua 

sequência de aminoácidos, ou pela produção de substratos correspondentes 

(STAPLETON et al., 1999). A primeira β-lactamase identificada foi em Escherichia 

coli, durante estudos para a utilização da penicilina na prática médica. A síntese 

dessas enzimas é induzida tanto pela presença de antibióticos β-lactâmicos quanto 

pela presença de precursores da parede celular do meio extracelular (NAGANO et 

al., 1999). O grau de resistência bacteriana depende da quantidade da enzima 

produzida, da habilidade dessa enzima em hidrolisar o anel β-lactâmico do 

antimicrobiano e da velocidade com que este antibiótico penetra pela membrana 

externa da bactéria (BRADFORD, 2001). Atualmente mais de 450 subtipos de β-

lactamases encontram-se descritas e, portanto, estratégias para inativar essas 

enzimas têm assumido uma importância crítica na área médica (BETHEL et al., 

2004). Apesar do aumento da resistência bacteriana, causada por estas enzimas, os 

antibióticos β-lactâmicos continuam sendo importantes na terapia antimicrobiana em 

muitas situações, devido a sua eficácia e segurança, o que leva a indústria 

farmacêutica a buscar estratégias para conter a expansão destas β-lactamases, 

garantindo a continuidade da terapia antimicrobiana dos β-lactâmicos com melhores 
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resultados clínicos. Uma destas estratégias consiste em alterar a estrutura do β-

lactâmico, tornando-o insensível à hidrólise pelas β-lactamases, embora mantendo o 

seu potencial como antibiótico. Porém, foi verificado que moléculas mais resistentes 

às β-lactamases também são, em geral, menos eficazes como antibióticos. Uma 

segunda estratégia seria associar à terapia antimicrobiana, compostos que 

potencializam a ação dos antibióticos β-lactâmicos por diminuírem a resistência 

bacteriana, como é o caso do ácido clavulânico (OLIVEIRA, 2004).  

 

 

2.1.1 Ácido clavulânico 

 

De todos os antibióticos produzidos por microrganismos 66% são de 

actinomicetos, 22% de fungos e 12% de outras bactérias. Dentre os actinomicetos, 

80% são obtidos a partir do gênero Streptomyces, como o ácido clavulânico, um 

produto do metabolismo secundário destes micro-organismos (OLIVEIRA et al., 

2009). Esse metabólito secundário, de ocorrência natural, foi detectado pela primeira 

vez em culturas de Streptomyces clavuligerus, por pesquisadores do Beecham 

Laboratories na Inglaterra (BROWN et al., 1976; BUTTERWORTH, 1984). Em 1971, 

foi isolado através de um programa de screening para a seleção de substâncias 

naturais com potencial inibição de  β-lactamases (NAGARAJAN et al., 1971; FINLAY 

et al., 2003). A seleção do micro-organismo Streptomyces clavuligerus para a 

triagem inicial foi devido à sua habilidade de produzir cefamicina C, um produto 

bioativo resistente à β-lactamases. A partir deste fato, um número de outras 

espécies que produzem metabólitos tipo clavam (que são estruturalmente 

relacionados com o ácido clavulânico) tem sido descritas. Porém, o ácido clavulânico 

com a sua estereoquímica 2S, 5R é o único entre estes metabólitos que apresentam 

atividade inibitória de β-lactamase (SAUDAGAR et al., 2008).  

O ácido clavulânico é uma substância β-lactâmica formada por um anel 

bicíclico: o anel β-lactâmico condensado ao anel oxazolidínico, que difere das 

penicilinas e cefalosporinas por possuir um átomo de oxigênio no lugar de um átomo 

de enxofre (anel tiazolidínico) (HOWART et al., 1976; BUTTERWORTH, 1984). Sua 

estrutura química pode ser observada na Figura 4.    
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FIGURA 4 - Estrutura química do ácido clavulânico.  

 

Na presença de baixas concentrações de ácido clavulânico, muitas bactérias 

produtoras de β-lactamases tornam-se sensíveis às penicilinas e cefalosporinas 

comercialmente disponíveis. É considerado um antibiótico de atividade fraca 

(Concentração Inibitória Mínima, CIM, de 25 - 125 μg/mL) quando comparado a 

outros antibióticos como a amoxicilina e a associação trimetropima/sulfadiazina, que 

apresentam valores de CIM de 1 - 2 μg/mL e 2 - 8 μg/mL, respectivamente 

(SALVARANI et al., 2008). Entretanto, o ácido clavulânico é considerado um 

poderoso inibidor de β-lactamases e, segundo Payne et al. (1994), apresenta 

atividade inibitória quase 5 vezes maior que o tazobactam e quase 600 vezes maior 

que o sulbactam (ácido clavulânico = 0,03 mM; tazobactam = 0,14 mM; sulbactam = 

17 mM).  

Quando utilizado em combinação com penicilinas e cefalosporinas, o ácido 

clavulânico liga-se irreversivelmente à serina do grupo hidroxila do centro ativo das 

β-lactamases, produzindo um intermediário acilado estável, inativando a enzima e 

permitindo, assim, que o antibiótico atue no combate à infecção (Figura 5) 

(FOULSTONE; READING, 1982; BAGGALEY et al., 1997).  
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FIGURA 5 - Mecanismo de ação do ácido clavulânico, por inibição irreversível da 
enzima β-lactamase (PATRICK, 2008). 
  

O ácido clavulânico em forma de sal potássico (clavulanato de potássio) pode 

ser encontrado em associação com a penicilina semissintética amoxicilina 

(AugmentinTM) ou com ticarcilina (TimentinTM) (WATVE et al., 2000). No Brasil, o 

medicamento Clavulin®, comercializado pela Smithkline Beecham Farmacêutica, é 

um exemplo da associação entre o ácido clavulânico e a amoxicilina, sendo o 

medicamento referência para o desenvolvimento de inúmeros medicamentos 

genéricos por indústrias farmacêuticas como a Novartis, EMS, Medley, Ranbaxy, 

Eurofarma e Sandoz (ANVISA, 2009). Esta combinação do ácido clavulânico com a 

amoxicilina é o exemplo de maior sucesso do uso de um antibiótico β-lactâmico 

sensível a β-lactamase, juntamente com um inibidor desta enzima (OLIVEIRA et al., 

2009). Atualmente, algumas indústrias que produzem o ácido clavulânico estão 

localizadas em países como Portugal (Companhia Industrial Portuguesa de 

Antibióticos - CIPAN), Índia e China.  

 

 

 

 

 

Inibição Irreversível 
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2.1.1.1 Ciclo de vida do Streptomyces sp. 

 

O ácido clavulânico é obtido através de bioprocesso, realizado por várias 

espécies de Streptomyces sp., dentre elas, a Streptomyces clavuligerus, uma 

bactéria filamentosa, gram-positiva, aeróbia estrita, sendo encontrada 

predominantemente no solo (LECHEVALIER, 1981). Estes microorganismos 

apresentam um ciclo de vida complexo, que se inicia com a germinação dos esporos 

até a formação de um micélio vegetativo formado por hifas primárias, em um 

ambiente que requer fontes de nitrogênio e carbono como suprimentos (ENSIGN, 

1978; HARDISSON et al., 1978). A fase vegetativa consiste em uma matriz 

complexa, fortemente entrelaçada, isto é, um micélio compacto e convoluto que, 

subsequentemente, origina uma colônia. Nesta fase estacionária do crescimento é 

que ocorre a produção da maioria dos metabólitos secundários com atividade 

antibiótica (DEMAIN, 1989). À medida que a colônia envelhece, do micélio 

vegetativo surge o micélio aéreo ou esporóforo, que originará as células individuais 

na forma de esporos (FLARDH, 2003). Atualmente sabe-se que esta bactéria é 

capaz de produzir cerca de 20 metabólitos secundários, incluindo vários compostos 

β-lactâmicos, como a penicilina N, a cefamicina C e a desacetoxicefalosporina C 

(ORTIZ, 2005).   

 

 

2.1.1.2 Biossíntese do ácido clavulânico 

 

A biossíntese do ácido clavulânico, bem como os mecanismos isolados que 

envolvem este bioprocesso vem sendo recentemente elucidados e compreendidos. 

A maior contribuição para o esclarecimento das lacunas existentes nesta rota 

biossintética (Figura 6) ocorre através de estudos relacionados com o isolamento 

dos intermediários metabólicos, a purificação e a caracterização das enzimas que 

participam do processo e os estudos genéticos.  

De acordo com Romero et al. (1986), a biossíntese do ácido clavulânico é 

dependente da concentração de dois aminoácidos, a arginina e ornitina, que são  

incorporados na molécula deste metabólito secundário durante o bioprocesso. 

Muitos autores investigaram a atividade da ornitinacarbamil transferase, do 

Streptomyces clavuligerus, uma enzima que possui atividade arginase, com 
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capacidade de converter a arginina em ornitina. De La Fuente et al. (1996) 

verificaram que a incorporação da arginina na molécula de ácido clavulânico não 

estabeleceu a ornitina como um precursor direto na biossíntese do fármaco, ao 

contrário do que era esperado devido à atividade arginase da enzima. Este estudo 

foi comprovado por Valentine et al. (1993), que utilizaram mutantes bloqueados nos 

genes argF e argG, os quais foram incapazes de converter a arginina em ornitina e 

mesmo assim encontraram uma boa incorporação da arginina marcada 

isotopicamente na molécula de ácido clavulânico e uma baixa incorporação de 

ornitina. Isto demonstra que a arginina é o precursor direto do ácido clavulânico e 

que possui uma reduzida atividade arginase, produzindo quantidade insuficiente de 

ornitina para incorporar na molécula do ácido clavulânico. Nesta mesma proposta, 

Townsend et al. (1965) também sugeriram como precursor a arginina e um outro 

composto orgânico, o ácido pirúvico ou piruvato, na síntese do ácido clavulânico. 

 

FIGURA 6 – Via biossintética da produção de ácido clavulânico em S. clavuligerus. 
(OLIVEIRA et al., 2009).  
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Os primeiros intermediários isolados de S. clavuligerus foram os ácidos 

clavamínico e proclavamínico, com posterior identificação de outros dois compostos 

pertencentes à biossíntese do ácido clavulânico, o N2 -(2-carboxietil)-arginina (CEA) 

e o ácido desoxiguanidino (DGPC). A enzima clavaminato sintase (CAS) foi descrita 

por converter o ácido proclavamínico em ácido clavamínico, entretanto, um estudo 

realizado por Salowe et al. (1990), revelou que havia duas formas dessa mesma 

enzima, cujas diferenças estavam nas propriedades cinéticas e no seu tamanho 

(massa molar). Acredita-se que uma das formas da CAS faça parte da biossíntese 

do ácido clavulânico, enquanto a outra esteja associada à produção de outras 

moléculas clavams. Na última etapa, o ácido clavamínico é convertido a ácido 

clavulânico, através de um aldeído intermediário, na presença de NADPH, que reduz 

o clavaldeído, através da enzima clavaldeído redutase (CAR), à ácido clavulânico. O 

ácido clavamínico difere do ácido clavulânico na estereoquímica dos anéis e a 

conversão desta molécula a ácido clavulânico requer a inversão na estereoquímica 

do anel, bem como a conversão de um grupo amino da cadeia lateral para um grupo 

hidroxila, porém esta reação ainda não foi muito bem elucidada (OLIVEIRA et al., 

2009).  

Mesmo apesar destes estudos, pouco se sabe sobre a regulação da produção 

do ácido clavulânico, existindo controvérsias a respeito dos substratos que 

favorecem ou não a produção do mesmo. Os meios de cultivos, encontrados na 

literatura para a produção de ácido clavulânico são constituídos, principalmente, de 

derivados de soja e glicerol como principal fonte de proteínas e carbono, 

respectivamente. A utilização do glicerol se faz necessária devido à incapacidade do 

Streptomyces clavuligerus metabolizar fontes simples de carbono, como a glicose, 

sendo que a adição de óleo de soja ao meio de fermentação como fonte secundária 

de carbono acarreta em um aumento na produção do fármaco (ELSON; OLIVER, 

1978; BUTTERWORTH, 1984; GOUVEIA et al., 1999; MARANESI et al., 2005; 

ORTIZ et al., 2007).  

 

 

2.1.1.3 Estabilidade do ácido clavulânico 

 Assim como outros compostos β-lactâmicos, o ácido clavulânico é uma 

molécula quimicamente instável, devido à presença do grupo carbonila do anel β-
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lactâmico ser susceptível ao ataque por hidroxilas livres, outros grupamentos 

nucleofílicos e por moléculas de água (KONECNY et al., 1975). Esse composto não 

possui nenhum grupo fortemente hidrofóbico e apresenta velocidades de 

degradação elevadas em meios básicos (pH > 7,5) e ácidos (pH < 4,5) 

(BERSANETTI et al., 2005), o que leva a rendimentos de recuperação considerados 

baixos durante os processos de purificação e principalmente de extração, quando 

comparados a outros compostos β-lactâmicos (MAYER et al., 1997).  

 Muitos autores investigaram a estabilidade do ácido clavulânico frente a 

diferentes valores de pH. Estes autores observaram que a degradação do ácido 

clavulânico segue uma cinética de pseudoprimeira ordem e que o processo é 

diretamente influenciado pela concentração de sais presente nos tampões utilizados 

para manter valores constantes de pH. Bersanetti et al. (2005) verificaram que a 

estabilidade do ácido clavulânico a 20 °C e força iônica μ = 0,5 é maior em pH = 6,2 

– 7,0 e que a degradação ocorre mais rapidamente em soluções básicas (pH ≥ 8,0) 

do que em soluções ácidas (pH ≤ 4,0).  Estes autores também verificaram que as 

constantes de degradação do ácido clavulânico em soluções aquosas são menores 

(k ~ 0,017) em relação às soluções obtidas do meio de fermentação (k ~ 0,042), 

devido à presença de outros componentes do meio, tal como, sais de amônio.  

Haginaka et al. (1981) estudaram a degradação do ácido clavulânico frente a 

temperaturas 35, 60 e 100 °C e valores de pH entre 3,1 a 10,1. Foi possível concluir 

que valores máximos para a manutenção da estabilidade do ácido clavulânico 

ocorrem a temperaturas ≤ 35°C, com uma força iônica  μ = 0,5 e pH em torno de 

6,39, sendo a taxa de degradação constante e dependente do pH e da temperatura 

do meio. Além disso, concluíram que a constante de velocidade de degradação 

aumenta (k = 0,026 para 0,055 e k = 0,655 para 1,04), com o aumento da 

concentração do tampão (de 0,1 M para 0,3 M) fosfato e citrato, respectivamente. 

Estes mesmos autores estudaram a degradação do ácido clavulânico em solução 

aquosa levemente alcalina a várias temperaturas e identificaram quatro produtos de 

degradação, como sendo os compostos 2,5-bis-(2-hidroxietil) pirazina, 3-metil-2,5-

bis-(2-hidroxietil) pirazina, 3-carboxietil-2,5-bis-(2-hidroxietil) pirazina e 3-etil-2,5-bis-

(2-hidroxietil) pirazina. Frente à temperatura de 35°C não foi observada a formação 

do 3-metil-2,5-bis-(2-hidroxietil) pirazina, mas a 60 °C todos os produtos foram 

observados e a 100°C o produto 3-(2-carboxietil)-2,5-bis-(2-hidroxietil) pirazina não é 

formado. Um estudo realizado por Finn et al. (1984) identificou e caracterizou o 
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produto majoritário da degradação do ácido clavulânico, como sendo uma amino 

cetona estável, resultante da hidrólise do ácido clavulânico em meio ácido. Em 

soluções neutras ou básicas é esperado que este composto sofra uma reação de 

condensação intermolecular, originando uma pirazina.  

Mayer e Deckwer (1996) estudaram a produção e a degradação do ácido 

clavulânico durante o cultivo de Streptomyces clavuligerus em meios complexos de 

soja. Os autores concluíram que a constante de degradação para o ácido 

clavulânico in vivo foi de 2 a 10 vezes superior à obtida in vitro (ácido clavulânico 

grau farmacêutico). Enquanto a hidrólise ácida pareceu ser responsável pela 

instabilidade do ácido clavulânico in vitro, como indicado pela influência do pH na 

constante de degradação, outros mecanismos adicionais, relacionados aos diversos 

componentes e condições do meio de cultivo, foram ativados na degradação do 

ácido clavulânico durante as culturas em meio de extrato de soja.  

Santos et al. (2009) investigaram a estabilidade do ácido clavulânico frente às 

variáveis como pH (4,0 - 8,0), concentração de sais (0,1 e 0,5 M) e temperatura (20 - 

45 °C). As melhores condições encontradas foram 6,0 ≤ pH ≤ 7,2 a 20 °C no tempo 

de 3 - 6 horas, com valores de estabilidade em torno de 90%. Quando a temperatura 

foi aumentada para 45 °C, verificou-se uma maior degradação do fármaco na faixa 

de pH mais extrema como 4,0 e 8,0, chegando a valores de estabilidade em torno de 

20 e 40%, respectivamente. Em relação à presença de sais no sistema, verificou-se 

uma diminuição na estabilidade do ácido clavulânico (em torno de 10%) com o 

aumento da força iônica do sal estudado, sendo a estabilidade do fármaco afetada 

pelos sais em ordem decrescente Na2SO4 > MgSO4 > CaCl2 > NaCl.  

 

 

2.1.2 Processos de isolamento e purificação do ácido clavulânico 

O ácido clavulânico e seus sais são extraídos diretamente do meio de cultura 

de diversas maneiras, mas geralmente as células de Streptomyces clavuligerus são 

inicialmente removidas do meio por filtração ou centrifugação, e descartadas antes 

que outros processos de extração sejam iniciados (SAUDAGAR et al., 2008).  

 Muitas patentes descrevem a extração do ácido clavulânico do caldo de 

fermentação por diferentes métodos, geralmente com a utilização de solventes 

orgânicos. Cole et al. (1978) e Box et al. (1978) escreveram um processo de 
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extração por solvente, no qual a remoção das células do meio é realizada através de 

filtração ou centrifugação. Iniciou-se a extração do ácido clavulânico em pH ácido 

(em torno 2 - 3) com a utilização de solvente orgânico (como acetato de etila, n-

butanol, metil isobutilcetona, acetato de n-butila, entre outros) seguido de uma re-

extração da fase orgânica, com uma fase aquosa (como solução tampão fosfato ou 

uma solução de bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio) no pH em torno de 7. 

O extrato aquoso foi concentrado, utilizando pressão reduzida, a um sal de ácido 

clavulânico sólido e estável a - 20 °C, sendo a purificação realizada através de uma 

resina de troca iônica.  Um estudo realizado por Mayer et al. (1997) comparou esse 

sistema de resina de troca iônica Amberlite IRA 400 com um sistema de troca iônica 

com resinas Amberlite XAD. Neste sistema, as resinas XAD foram testadas em 

combinação com sais de amônio quaternário com diferentes polaridades, capazes 

de formar pares iônicos com o grupo ácido do fármaco, apresentando melhores 

resultados que o primeiro método de purificação. Com isso, estes autores 

concluíram que este tipo de cromatografia por sistema de troca-iônica é uma 

alternativa viável e eficiente na purificação do ácido clavulânico.  

 Nabais e Cardoso (1995) estudaram a ultrafiltração de caldos fermentados e a 

utilização de solventes orgânicos na extração de antibióticos β-lactâmicos. Os 

autores compararam a extração do ácido clavulânico com n-butanol em solução 

aquosa pH 2, proveniente de dois processos diferentes: meio fermentado filtrado 

com adição de auxiliar de filtração (como floculantes e filtros rotativos à vácuo) e 

meio fermentado ultrafiltrado. Os resultados encontrados para a extração global do 

antibiótico nos dois meios foram similares. Todavia, a ultrafiltração trouxe benefícios 

ao processo, como separação de fases mais rápida, redução das perdas de solvente 

e geração de efluentes de extração mais límpidos, com a desvantagem de aumentar 

a diluição do produto, sendo necessária uma concentração deste antes da etapa de 

extração por solvente.  

 Alves et al. (2002) também avaliaram o desempenho da ultrafiltração para 

isolar o ácido clavulânico de caldos fermentados industriais. O estudo foi realizado 

utilizando membranas tubulares de cerâmica com valores de cut off  de 15 e 150 

kDa e membranas de folha plana com valores de cut off de 5 e 20 kDa. De acordo 

com os resultados, estes experimentos mostraram que a utilização de membranas 

de 15 kDa quanto de 20 kDa, diretamente para separação sólido-líquido, oferecem 

um  bom desempenho no processo de separação. Entretanto, a utilização de 
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membranas de 5 kDa, não promoveu um aumento no poder de separação e, 

portanto, no rendimento do processo. Como era esperado, as membranas com altos 

valores de cut off, como de 150 kDa, proporcionaram altos fluxos de permeação, 

ocasionando uma pobre separação de fases devido à presença de proteínas 

contaminantes do meio de cultivo. Assim, os autores concluíram que o isolamento 

do ácido clavulânico do meio fermentado pode ser realizado com somente dois 

passos, sendo o primeiro uma separação sólido - líquido por ultrafiltração usando 

uma membrana de 15 kDa de cut off, seguida de uma concentração obtida por 

nanofiltração, já que os permeados são geralmente soluções muito diluídas do 

fármaco. 

Outros autores reportaram processos de extração de ácido clavulânico 

utilizando solventes orgânicos, com posterior formação de éster e sais de ácido 

clavulânico (SIMON, 2001). Essa patente sugeriu a conversão do ácido clavulânico 

ou do sal clavulanato em um éster, através de uma reação de esterificação, com 

purificação por cromatografia de permeação em gel (GPC). O éster obtido pode ser 

convertido em clavulanato de sódio ou potássio em solução de bicarbonato de sódio
 

e etanol, com recuperação do sal por cristalização. Outras patentes de Fleming et al. 

(1979) e (1983) sugeriram a purificação do ácido clavulânico através da conversão 

em clavulanato de lítio com subsequente precipitação, a qual geralmente ocorre na 

forma cristalina. Esta precipitação ocorre devido à grande afinidade dos íons 

clavulanato pelos cátions lítio, juntamente com uma insignificante co-precipitação de 

impurezas. A diminuição da temperatura (para cerca de 0 - 5°C) bem como a adição 

de solventes orgânicos, como acetona, metanol, etanol, contribui para a redução da 

solubilidade do clavulanato, com o alcance de uma máxima precipitação do sal.  

Outro conhecido processo de purificação alternativa para o ácido clavulânico 

envolve o uso de aminas orgânicas para formação de sais e/ou outros derivados 

com o ácido clavulânico. Patentes como Capuder et al. (1998) e (2001), Simon et al. 

(2001) e Callewaert et al. (1998), sugerem a  formação de um sal de amina do ácido 

clavulânico, visando  a redução da instabilidade da reação, através do isolamento 

deste intermediário e sua reconversão em ácido clavulânico, com um alto teor de 

pureza (~ 70%). Entretanto, outros autores descreveram que, em geral, a maioria 

das aminas é inadequada para a produção do sal de clavulanato, pois estes sais de 

amina são altamente tóxicos e higroscópicos, necessitando de grandes quantidades 

de solventes para que ocorra sua solubilização, com posterior obtenção do 
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clavulanato de potássio (KIM et al., 1995). HIRATA et al. (2009) descreveram 

detalhadamente a precipitação do ácido clavulânico proveniente do caldo de 

fermentação utilizando o sal 2-etilexanoato de potássio. Estes autores, examinaram 

a influência de diferentes concentrações do fármaco e do sal durante as reações de 

precipitação e verificaram que a concentração combinada de 15 mg/mL ácido 

clavulânico (sendo o solvente orgânico acetato de etila) e 0,3 M de 2-etilexanoato de 

potássio favoreceu a precipitação de clavulanato de potássio com elevado grau de 

pureza e rendimento em torno de 70%. Este estudo indicou que as concentrações 

dos reagentes interferem no rendimento, na estabilidade e na purificação dos cristais 

obtidos. Este trabalho foi o pioneiro em fornecer detalhes sobre os métodos de 

isolamento, a melhor condição para se efetuar a reação de precipitação do 

clavulanato de potássio, bem como as análises por Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN), realizadas para a identificação do clavulanato de potássio obtido. 

Videira e Aires-Barros (1994) estudaram um sistema de duas fases aquosas, 

constituído de polietilenoglicol (PEG) e tampão fosfato para a extração e purificação 

do ácido clavulânico. Nestes estudos, verificou-se que o clavulanato de potássio 

apresenta grande afinidade pela fase rica em PEG com elevados coeficientes de 

partição (K = 1,5 - 114) e valores altos de rendimento em torno de 99%. Foi 

observado um aumento do coeficiente de partição do fármaco para a fase rica em 

polímero com o aumento da massa molar do polímero, em valores de pH mais 

extremos, isto é, em torno de 8, no qual o fármaco está predominantemente na sua 

forma ionizada. Brites et al. (2005) compararam a extração líquido-líquido de ácido 

clavulânico obtido do caldo fermentado, por solvente orgânico e por sistema de duas 

fases aquosas (SDFA). No sistema por extração utilizando solventes orgânicos, 

como acetato de etila, acetato de butila, n-butanol e 2-butanol em diferentes pHs (de 

2 a 5). Os melhores resultados obtidos foram no pH em torno de  2 (valor próximo ao 

pKa do ácido clavulânico que é em torno de 2,25) sendo o melhor solvente em 

termos de coeficiente de partição, o n-butanol (KAC = 1,37), seguido do 2-butanol 

(KAC = 0,91) e acetato de etila (KAC = 0,58). Para os sistemas de duas fases aquosas 

constituídos por PEG de diferentes massas molares (400, 600, 1000, 4000 e 6000) e 

soluções fosfato em valores de pH 6,0 e 7,0, o melhor coeficiente de partição foi 

obtido com o PEG 600 e PEG 6000 (KAC ~ 15,5). 

Silva et al. (2009b) estudaram a otimização da extração de ácido clavulânico 

usando SDFA. Os autores utilizaram um modelo experimental que permitiu avaliar a 
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influência dos parâmetros pH e massa molar do PEG no coeficiente de distribuição, 

fator de purificação e rendimento, para que fosse possível otimizar o processo, e 

determinar assim as melhores condições de purificação. Para a extração do ácido 

clavulânico do caldo de fermentação por SDFA, o melhor rendimento ficou entre 90 -

100% e o fator de purificação entre 1,5 - 2,0, em um sistema de PEG 400 e pH 6,4. 

Estes resultados indicaram que o SFDA é uma alternativa viável para a purificação 

do ácido clavulânico, podendo ser integrado a outras operações de purificação como 

ultrafiltração, cromatografia de troca iônica ou mesmo reações de precipitação. 

Dessa forma, verifica-se que os processos de extração com solvente orgânico 

seguido de métodos cromatográficos têm sido até hoje os mais utilizados para a 

purificação do ácido clavulânico. Portanto, a busca por alternativas mais 

econômicas, simplificadas, ecológicas é de grande interesse. 

 

 

2.2    Extração líquido-líquido em duas fases aquosas 

 

Os processos de separação e purificação não apresentaram o mesmo grau 

de desenvolvimento nos últimos anos, quando comparados aos processos 

fermentativos. Os processos de separação e purificação de produtos 

biofarmacêuticos existentes são constituídos, na sua maioria, de várias etapas com 

baixos rendimentos, o que eleva o custo agregado destes produtos. Dessa forma, os 

avanços na indústria de biotecnologia centram-se num importante pré-requisito, o 

desenvolvimento de técnicas e métodos para a separação de biomoléculas 

economicamente viáveis, que atinjam elevados graus de rendimento e pureza e que 

preservem as propriedades biológicas das moléculas de interesse (COSTA et al., 

2000). Neste contexto, a extração líquido - líquido em duas fases aquosas consiste 

em alternativa às técnicas de purificação convencionalmente empregadas. 

A extração líquido - líquido é um processo de transferência de um soluto de 

uma fase líquida para outra fase líquida imiscível em contato com a primeira. A 

extração líquido - líquido empregando-se solventes orgânicos é amplamente 

utilizada na purificação de diferentes substâncias, inclusive antibióticos. Nos últimos 

anos vem se ampliando a utilização de métodos de extração líquido - líquido em 

sistemas aquosos para extração de moléculas, sejam estas biologicamente ativas ou 

não. 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                       39 

 

 

 Dentre os diferentes tipos de extração líquido-líquido utilizando os Sistemas 

de Duas Fases Aquosas (SDFA), estão os Sistemas Poliméricos de Duas Fases 

Aquosas (SPDFA) e os Sistemas Micelares de Duas Fases Aquosas (SMDFA), 

sendo o primeiro constituído por polímeros hidrofílicos ou por polímero e sal e o 

segundo constituído primariamente por moléculas de tensoativos, que tendem a 

formar micelas, e oferecem simultaneamente ambientes hidrofóbico e hidrofílico, 

permitindo assim que biomoléculas possam ser purificadas em decorrência da 

partição diferencial (seletividade na partição) da molécula-alvo e impurezas. O 

elevado teor de água nas duas fases de um SDFA, de 60 a 90% em massa favorece 

a manutenção das propriedades biológicas das biomoléculas de interesse durante a 

separação quando comparado com sistemas de duas fases empregando solvente 

orgânico (XIE et al., 2006).  

Diversas vantagens têm contribuído para o crescente interesse nos SDFA, 

podendo-se destacar a facilidade de ampliação de escala, elevados rendimentos, 

proporcionam ambientes amenos para materiais biológicos (possibilidade de 

operação à temperatura ambiente), etc. (ALBERTSSON, 1986). Esses sistemas 

possuem grande potencial para a extração de proteínas, de pequenos materiais 

particulados (extração direta do meio fermentado) e para a obtenção de grandes 

volumes em modos de operação contínuos (tempo de contato curto) (PORTO, 

2008).  

Particularmente, os sistemas micelares de duas fases aquosas (SMDFA) 

apresentam uma série de características únicas e desejáveis quando comparados 

aos sistemas poliméricos de duas fases aquosas. As micelas, por serem 

susceptíveis a modificações em sua estrutura, possibilitam o controle e 

aprimoramento da partição de biomoléculas pelo ajuste das suas características 

como tamanho e forma através da variação da temperatura, concentração do 

tensoativo e adição de sais. (LIU et al., 1996).  A partição pode se tornar ainda mais 

seletiva através da utilização de micelas mistas compostas de tensoativos 

carregados ou tensoativos do tipo ligante de afinidade, misturados com tensoativos 

não iônicos (LEE; SU, 1999; SAITON; HINZE, 1995; SIVARS; TJERNELD, 2000). A 

separação do produto das moléculas de tensoativo após a purificação pode ser 

facilitada pelo fato das micelas serem auto associativas (ou coloides de agregação). 

Por exemplo, o produto pode ser separado dos monômeros por ultrafiltração (LIU et 

al., 1995). 
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Considerável interesse tem sido verificado na utilização dos SMDFA para 

purificar e concentrar diferentes compostos, tais como albumina de soro bovino 

(SILVA; ARRUDA, 2009), metais (DURUKAN et al., 2011; MOHAMMAD et al., 2011; 

ULUSOY et al., 2011; YILDIZ et al., 2011; REFFAS et al., 2010; DIDI et al., 2011; 

CITAK; TUZEN, 2010), enzimas (RANGEL-YAGUI et al., 2003; BESEL; BAKIR, 

2003), citocromo P450 e b5 (TANI et al., 1997; TANI et al., 1998), proteínas 

(JOZALA et al., 2008; XIE et al, 2006; LOPES et al., 2010; MA et al., 2012), 

antibióticos (SANTOS et al., 2011; ANDRADE et al., 2011), anticorpos (ALCARAZ et 

al., 1984), nanopartículas (MUSTAFINA et al., 2011; NAZAR et al., 2011), corantes 

(PURKAIT et al., 2006; HADDOU et al., 2011; ZHONG, et al., 2011; POUREZZA et 

al., 2011) e compostos orgânicos (ZHOU et al., 2009; WANG et al., 2012). 

 

  

2.2.1 Sistemas Micelares de Duas Fases Aquosas (SMDFA) 

Conforme mencionado anteriormente, os SMDFA são constituídos 

primariamente por agentes tensoativos em solução aquosa, sendo que agentes 

tensoativos são moléculas anfifílicas que apresentam duas regiões distintas: uma 

porção hidrofílica ou polar, comumente denominada “cabeça polar” e uma porção 

hidrofóbica ou apolar, comumente denominada “cauda apolar”. Os tensoativos 

podem ser classificados em três classes gerais: (i) iônicos (catiônicos ou aniônicos), 

(ii) não iônicos, e (iii) zwiteriônicos (Israelachvili, 1992). Bis (2-etilhexil) 

sulfosuccinato de sódio (AOT), brometo de cetiltrimetil amônio (CTAB), polioxietileno 

p-t-octil fenol (TritonTM X-114) e dioctanoilfosfatidilcolina (C8-lecitina) são exemplos 

de tensoativos aniônico, catiônico, não iônico e zwiteriônico, respectivamente. A 

Figura 7 apresenta as fórmulas químicas dos tensoativos TritonTM X-114 e TritonTM 

X-100 (doravante denominados Triton X-114 e Triton X-100). 
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                                        Hidrofóbico       Hidrofílico 

 

Triton X-114: t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)x OH            (x = 7 - 8) 

 Triton X-100: t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)x OH            (x = 9 - 10) 

FIGURA 7 - Estrutura química dos tensoativos não iônicos, derivados dos 
alquilfenóis etoxilados (Triton X-114 e Triton X-100). 
 

 Em função dessa estrutura química diferenciada (molécula anfifílica), quando 

em contato com a água, as moléculas dos tensoativos tendem a se organizar de 

maneira que a região hidrofílica polar maximize sua interação com a água e a região 

hidrofóbica evite o contato com este solvente. Estas interações podem levar à 

formação de diversos tipos de agregados nanoméricos em solução aquosa. Neste 

sentido, em soluções com concentrações de tensoativo superiores à Concentração 

Micelar Crítica (CMC), as moléculas de tensoativo formam agregados dinâmicos 

conhecidos como micelas, nos quais as caudas hidrofóbicas se associam no interior 

minimizando o contato com a água e as cabeças polares permanecem na superfície 

externa da micela maximizando seu contato com a água (CHEVALIER; ZEMB, 

1990). A CMC depende da estrutura do tensoativo (tamanho da cadeia do 

hidrocarboneto e da parte polar do monômero) e das condições experimentais (força 

iônica, temperatura, pH, solvente, etc) (TANFORD, 1980).  Para os tensoativos 

Triton X-114 e Triton X-100 os valores de CMC são 0,17 mM e 0,31 mM, 

respectivamente (SIVARS; TJERNELD, 2000).  

As micelas são termodicamicamente estáveis, facilmente reprodutíveis e 

estão continua e reversivelmente trocando monômeros umas com as outras, e 

portanto, denominadas coloides de associação (Figura 8). Podem ser constituídas 

de dezenas a milhares de monômeros de agentes tensoativos (PUVVADA; 

BLANKSTEIN, 1990).  
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FIGURA 8 - Ilustração esquemática do equilíbrio termodinâmico reversível 
monômero-micela (baseado em Liu et al., 1996). 
 

O processo de formação das micelas, denominado micelização, é governado 

primariamente pelo ganho de entropia associado à força motriz do processo de 

internalização da cadeia hidrofóbica no núcleo micelar, sendo a razão principal para 

a formação de micelas a obtenção de um estado mínimo de energia livre. O ganho 

de entropia nesse processo pode ser explicado pela presença das moléculas de 

tensoativo em um solvente aquoso, que faz com que a porção hidrofóbica dos 

monômero provoquem distorções na estrutura líquida do solvente, aumentando a 

energia livre do sistema. A diminuição da energia do sistema pode ser ocasionada 

ou pela migração dos monômeros para a superfície (seus grupamentos hidrofóbicos 

são orientados para fora do solvente) ou pela formação dos agregados micelares, já 

que a porção hidrofóbica está internalizada e a distorção na estrutura do solvente 

esta diminuída (energia livre da solução reduzida). Outra explicação para a 

diminuição da energia livre enfatiza o aumento da liberdade da cadeia hidrofóbica no 

interior apolar da micela, em relação ao ambiente aquoso, no qual têm sido sugerido 

que este aumento da mobilidade das cadeias de hidrocarboneto e, é claro, suas 

atrações mútuas constituem o principal fator hidrofóbico na micelização (ATTWOOD; 

FLORENCE, 2003). A formação de micelas reflete um balanço complexo de várias 

forças intermoleculares, incluindo interações de Van der Waals, eletrostáticas, 

estéricas, hidrofóbicas e ligações de hidrogênio (TANFORD, 1980; ISRAELACHVILI, 

1992).  

Para determinados tensoativos iônicos e não iônicos, uma solução micelar 

isotrópica, homogênea submetida a determinadas condições como aumento de 

temperatura e adição de sais, pode espontaneamente se separar em duas fases 

líquidas aquosas e imiscíveis (Figura 9). Como a concentração de tensoativos nas 

duas fases é superior à CMC, micelas estão presentes em ambas as fases. Porém, 
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o tamanho médio e o grau de polidispersão das micelas são diferentes nas duas 

fases, pois a concentração de tensoativo é diferente (LIU et al., 1998). Em uma das 

fases, denominada de “regime diluído”, as micelas encontram-se isoladas umas das 

outras em solução. Na outra, denominada de “regime semidiluído ou concentrado”, 

as micelas apresentam-se enoveladas formando uma rede. A distinção neste 

ambiente físico-químico das duas fases formadas consiste na base da utilização 

destes sistemas em processos de extração de materiais biológicos (LIU et al., 1996; 

KAMEI et al., 2002). 

 

 

FIGURA 9 - Representação esquemática de um sistema micelar de duas fases 
aquosa para um tensoativo não iônico alquilfenol etoxilado. O sistema exibe uma 
única fase a baixas temperaturas, e com o aumento da temperatura se separa em 
uma fase rica em micelas (fase inferior) coexistindo com uma fase pobre em micelas 
(fase superior). 

 

O fenômeno de separação de fases pode ser representado por uma curva em 

forma de sino, denominada de curva binodal ou curva de coexistência, com 

concavidade para cima ou para baixo dependendo se a separação de fases é 

induzida pelo aumento ou diminuição da temperatura, respectivamente. A curva 

binodal, desta forma, representa o limite, em função da temperatura e da 

concentração de tensoativo, no qual a solução micelar se separa em duas fases 

macroscópicas (NIKAS et al., 1992). Certos tensoativos não iônicos, como Triton X-

114 e Triton X-100, apresentam o fenômeno de separação de fases induzido por 

aumento de temperatura (MITCHELL, 1983). Consequentemente, a curva de 

coexistência possui concavidade voltada para cima e o sistema exibe um ponto 

crítico inferior (Figura 10).  
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FIGURA 10 - Representação da curva binodal para um sistema formado por 
tensoativo não iônico alquilfenol etoxilado/tampão. Cd = concentração do tensoativo 
na fase pobre em micelas; Cc = concentração do tensoativo na fase rica em micelas; 
Vc = comprimento do segmento de reta da linha de amarração (tie-line) 
compreendido entre Cd e o valor da concentração total do tensoativo no sistema 
antes da separação das fases (neste caso, C0) e cujo valor é proporcional ao volume 
da fase rica em micelas; Vd = comprimento do segmento de reta da linha de 
amarração compreendido entre Cc e o valor da concentração total do tensoativo no 
sistema antes da separação das fases (neste caso, C0) e cujo valor é proporcional 
ao volume da fase pobre em micelas. 
 

 A temperatura na qual ocorre a separação de fases é conhecida como cloud - 

- point ou ponto de névoa (Tnévoa) e seu valor depende da estrutura e concentração 

do tensoativo e presença de aditivos. O ponto de névoa para tensoativos da classe 

dos alquilfenóis etoxilados aumenta com o aumento relativo do tamanho da cadeia 

de polióxido de etileno e diminui com o aumento da cauda hidrofóbica, como ocorre 

com o Triton X-100 que possui um ponto de névoa maior (Tnévoa = 65 ºC) quando 

comparado ao Triton X-114 (Tnévoa = 22 ºC) (SIVARS; TJERNELD, 2000). Aditivos 

modificam as interações entre o tensoativo e a água e, consequentemente, podem 

alterar a CMC, o tamanho das micelas, o ponto de névoa e o comportamento da 

fase concentrada ou rica em micelas (JAN et al., 2007). A adição de sais, por 

exemplo, geralmente resulta em interações eletrostáticas com as moléculas de água 

mais fortes que as ligações de hidrogênio entre a cabeça polar dos tensoativos e a 

água. Com isso, as moléculas de água são direcionadas preferencialmente para a 

solvatação dos íons provenientes do sal e as moléculas anfifílicas interagem e se 

agregam mais entre si do que na ausência do sal, sendo este efeito é conhecido 
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como salting-out. Os íons podem ser classificados quanto à sua atuação na 

estrutura da água em: cosmotrópicos, isto é, promovem uma interação mais forte 

com a água; e caotrópicos, que promovem uma interação mais fraca com as 

moléculas de água (Figura 11) (COLLINS; WASHABAUGH,1985). Assim, para 

tensoativos derivados de polióxido de etileno a separação de fases ocorre em 

temperaturas mais baixas, na presença de sais cosmotrópicos, devido à diminuição 

do ponto de névoa (ZOURAB et al., 1991; CARALE, 1993).  

 

 
 
 
FIGURA 11 – Classificação dos íons em relação à interação com a molécula de 
água. 

 

 Na presença de pequenas quantidades de tensoativos iônicos (aniônicos ou 

catiônicos), os valores de ponto de névoa para soluções de um tensoativo não iônico 

podem aumentar devido à formação de micelas mistas, parcialmente carregadas. 

Desta maneira, a repulsão micela-micela aumenta devido às cabeças hidrofílicas 

carregadas, acarretando em uma dificuldade de interação e formação da rede 

micelar para indução da separação de fases. Por outro lado, o ponto de névoa do 

sistema micelar misto diminui quando pequenas quantidades de sais inorgânicos 

são adicionadas ao sistema, porque micelas mistas contêm monômeros iônicos 

(origem da repulsão eletrostática entre as micelas) que na presença dos eletrólitos 

diminuem a carga micelar e, consequentemente, o ponto de névoa. Se a 

concentração de eletrólitos é bastante alta, o ponto de névoa pode diminuir 

drasticamente e um efeito de salting-out ocorrer (GU; GALERA-GOMEZ, 1995; 

NASCENTES; ARRUDA, 2003).  

 Em SMDFA, biomoléculas podem ser separadas dependendo principalmente 

das suas características hidrofóbicas e hidrofílicas. O trabalho pioneiro que mostrou 

a possibilidade de extração de proteínas por sistemas micelares, utilizando-se o 

tensoativo Triton X-114, foi o de Bordier, em 1981. O trabalho desse autor mostrou 

que as proteínas hidrofílicas eram encontradas predominantemente na fase pobre 

em micelas enquanto proteínas com caráter hidrofóbico se encontravam na fase rica 

em micelas. Posteriormente, estudos demonstraram que a partição de proteínas 

       Cosmotrópico 

        Caotrópico     
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hidrofílicas é altamente afetada pela adição de tensoativos iônicos em sistemas de 

duas fases tensoativo/polímero (SIVARS et al., 1996).   

 Alcaraz et al. (1984) estudaram a distribuição do receptor de imunoglobulina E 

(IgE) e suas subunidades em solução de Triton X-114. Os IgE e IgE complexado 

com o seu receptor intacto ou com a cadeia α do receptor, são principalmente 

particionados para a fase pobre em micelas, devido ao seu caráter hidrofílico, com 

valores de recuperação em torno de 90%, enquanto que o receptor não ligado, a 

cadeia α isolada, especialmente as cadeias β e γ do receptor e o complexo αβγ2 

possuem uma superfície mais hidrofóbica, com partição preferencial para a fase rica 

em tensoativo. Tani et al. (1998) estudaram a extração do citocromo b5 em sistemas 

micelares formado por 2% (m/v) Triton X-114 e dois polímeros diferentes: dextrana 

com carga positiva (DEAE-Dx) e sulfato de dextrana (Dx-S), de carga negativa. 

Inicialmente, ao se utilizar o polímero catiônico foi verificada uma recuperação da 

molécula na fase micelar, em torno de 80%, entretanto, com 60% de remoção das 

proteínas nesta mesma fase, isto é, rica em micelas. Com a adição do polímero Dx-

S não houve uma alteração na recuperação da molécula, quando comparado ao 

polímero catiônico, entretanto, verificou-se uma redução das proteínas 

contaminantes de 60% para 20%, indicando uma preferência das proteínas para a 

fase oposta, neste caso, rica em polímero (Dx-S).   

Silva e Arruda (2009) propuseram um sistema formado pelo Triton X-114 e o 

dodecilsulfato de sódio (SDS) para a extração da albumina presente no plasma 

sanguíneo. Observou-se que devido às características hidrofílicas da albumina, bem 

como à dimensão dos agregados formados, a extração da proteína para a fase rica 

em tensoativo apresentou valores de coeficiente de partição que não ultrapassaram 

Kalb. = 0,66, representando uma eficiência na extração em torno de 40%. Foi 

verificado um aumento significativo no coeficiente de partição (Kalb. = 0,10 ± 0,09 

para 2,80 ± 0,7) quando o pH do sistema permaneceu próximo ao ponto isoelétrico 

da proteína (pH 5,0), sendo que neste pH, a solubilidade da albumina está reduzida, 

o que pode ter favorecido a migração para a fase rica em micelas. A adição do sal 

KH2PO4 promoveu um aumento no valor do Kalb. de 2,80 ± 0,7 para 9,20 ± 0,5, com 

uma eficiência de extração em torno de 95%, devido à características cosmotrópicas 

do sal, que reduziu a neutralização das cargas do SDS, favorecendo interações 

eletrostáticas entre as micelas e as moléculas proteícas.  
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 Zeng e Asare (2004) investigaram a partição de sílica (SiO2) em Triton X-100 

com o polímero dextrana. Foi verificado que neste sistema a partição da sílica é 

altamente dependente do pH. As partículas apresentaram partição preferencial para 

a fase rica em tensoativo em pH < 3,5, entretanto, o rendimento nesta fase diminuiu 

com o aumento do pH. Este comportamento foi atribuído à força de interação entre o 

tensoativo e a partícula (ligação de hidrogênio), que é dependente do pH. Em pH > 

11, as partículas migraram para a fase rica em tensoativo novamente, devido ao pico 

de acidez do polímero que causa repulsão eletrostática entre o polímero e as 

partículas, repelindo-as para esta fase.  A adição de tensoativos iônicos como o SDS 

(aniônico) e o brometo de dodeciltrimetilamônio - DTAB (catiônico) influenciaram a 

partição da sílica. Com a presença do tensoativo aniônico, as partículas migraram 

para a interface ou a fase rica em polímero, pela repulsão eletrostática. No caso do 

DTAB, as partículas tiveram uma partição preferencial para a fase rica em tensoativo 

(neste caso, micelas mistas), devido à atração eletrostática entre as cargas do 

sistema.  

 Outros autores reportaram processos de extração de bacteriocinas em 

sistemas formados pelo Triton X-114. Um novo procedimento combinando Triton X-

114 com cromatografia de troca iônica foi desenvolvido para purificar a bacteriocina 

pediocina do meio de cultura de Carnobacterium divergens (METIVIER et al., 2000). 

Estes autores verificaram que a pediocina era recuperada na fase rica em 

tensoativo, enquanto outras substâncias (componentes do meio fermentado e 

metabólitos celular) foram recuperadas na fase pobre em tensoativo. Foi verificado 

que a separação de fases foi altamente seletiva não somente para a bacteriocina, 

sendo que apenas 0 - 1% das proteínas presente no meio de cultura migrou para a 

fase rica em tensoativo. Após a cromatografia de troca iônica, realizada com a fase 

rica em tensoativo, 95% de pureza da bacteriocina ativa foi obtida, com total 

remoção do tensoativo, obtendo valores próximos a 100%. Jozala et al. (2008) 

estudaram a extração da bacteriocina nisina comercial e produzida pelo micro-

organismo Lactobacillus sake, neste mesmo sistema. Os resultados indicaram a 

preferência da nisina (comercial e produzida) em migrar para a fase rica em 

tensoativo (Knisina > 2,0), provavelmente devido à sua característica molecular  

hidrofóbica. O balanço da atividade antimicrobiana da nisina, após o processo de 

extração, forneceu resultados > 95%, demonstrando que o sistema é ameno a 

bacteriocina, que por sua vez, é estável frente ao Triton X-114/tampão.  
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 Um estudo da remoção da endotoxina LPS (lipopolissacarídeo) em sistema 

de Triton X-114 foi realizado por Lopes et al. (2010). Estes autores avaliaram o uso 

do SMDFA para a remoção da endotoxina de preparações contendo proteínas 

recombinantes, como a proteína verde fluorescente (GFP). Os ensaios de partição 

foram realizados com o LPS puro e na presença de lisado celular de Escherichia 

coli. De acordo com os resultados, o sistema estudado provou ser efetivo na 

recuperação da GFP, que migrou preferencialmente para a fase pobre em tensoativo 

(KGFP < 1,00), com remoção do LPS na fase rica em tensoativo (%RLPS > 98,0%). Ma 

et al. (2012) investigaram um processo de  extração isotérmico formado pelos 

tensoativos Triton X-114 e SDS na presença de NaCl, para a remoção de 

endotoxinas contaminantes (afinidade pela fase micelar) presentes em preparações 

de plasmídeos. Estes autores verificaram que o processo de extração proposto 

apresentou um leve aumento na eficiência (Recplasmídeo = 87,6 ± 3,8%) de 

recuperação na fase aquosa, quando comparado ao processo convencional, 

realizado por temperatura de transição (Recplasmídeo = 79,7 ± 2,6%), com valores 

inferiores a 0,1 unidades de endotoxinas (UE)/6 µg DNA, nas amostras de 

plasmídeos. 

 Pourreza et al. (2011) avaliaram o sistema misto formado pelos tensoativos 

CTAB, Triton X-114 e Triton X-100, com adição do sal KCl, para a extração do 

corante vermelho de allura presente em alimentos, como doces, refrigerantes e 

geléias. A recuperação do corante na fase rica em micelas, para todos os tipos de 

alimentos estudados, apresentou valores próximos a 100%, promovendo uma 

eficiente separação. O limite de detecção (LD) deste método foi menor (LD = 7,8 g/L) 

quando comparado a outras técnicas de purificação como cromatografia líquida de 

alta eficiência – HPLC (do inglês High Performance Liquid Chromatography) (LD = 

32,0 g/L), Eletroforese Capilar (LD = 21,0 g/L) e Polarografia de Pulso Diferencial 

(LD = 43,0 g/L). Outros pesquisadores estudaram o sistema formado pelo Triton X-

114 para determinação de formaldeído em cerveja, com posterior análise por HPLC. 

A recuperação obtida por este método proposto apresentou valores muito próximos 

quando comparado à purificação do formaldeído apenas por HPLC (método padrão), 

sem extração prévia por SMDFA, sendo que as variações dos valores de 

recuperação foram de 92,3 - 100,8% e 88,4 - 98,0% para o método proposto e o 

método padrão, respectivamente. Entretanto, o tempo de preparação da amostra no 

sistema estudado foi reduzido quase 3 vezes e o limite de quantificação foi bem 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                       49 

 

 

menor (2,0 ng/mL) quando comparado ao método padrão (50 ng/mL), o que indica 

ser o método proposto, uma técnica sensível e rápida (WANG et al., 2012).   

 Kukusamude et al. (2010) analisaram o sistema micelar misto formado pelos 

tensoativos CTAB e Triton X-114 para a extração de antibióticos penicilínicos (como 

a ampilicina, penicilina G, oxacilina e cloxacilina) em amostras de leite bovino, com 

subsequente análise por HPLC. O método teve um excelente potencial para a 

determinação destes compostos no leite, sendo de 15 - 40 vezes maior quando 

comparado ao método convencional (apenas HPLC), com recuperação acima dos 

80% e limites de detecção de 2 - 3 ng/mL.   

 Purkait et al. (2006) estudaram o comportamento da crisoidina em sistemas 

com Triton X-100 e Triton X-114. Foi verificado que a eficiência da extração 

aumentou com a temperatura e concentração de tensoativo e sal, em pH 9,0 (pH 

ideal para a solubilização do corante na fase rica em tensoativo). No sistema 0,25 M 

Triton X-100, a extração da crisoidina aumentou de 93 para 97,5% com o aumento 

da temperatura (de 75 para 90 °C), sendo que para o sistema com 0,075 M de Triton 

X-114, houve um aumento de 96 para 98% quando a temperatura foi de 40 para 

55°C. A extração de crisoidina teve um aumento (2 - 3%) na presença do cloreto de 

cálcio quando comparado ao cloreto de sódio (em ambos os tensoativos), sendo 0,3 

M a melhor concentração de sal estudada. Haddou et al. (2011) estudaram a 

extração de corantes azóicos, o alaranjado II e alaranjado G em tensoativos não 

iônicos Oxo-CnEn e Triton X-100. Em ambos os tensoativos, foi obtido um rendimento 

em torno de 99% para o corante alaranjado II, em um sistema com 5% de tensoativo 

a 51 °C. O alaranjado G possui uma solubilidade menor quando comparada ao 

alaranjado II e, portanto sua extração dos efluentes é mais dificultada, sendo que a 

redução da concentração deste corante no efluente não foi maior que 4,5 e 2,5 

vezes ao se utilizar Triton X-100 e Oxo-CnEn, respectivamente. A adição de 0,025% 

do tensoativo catiônico CTAB no sistema 8% Oxo-CnEn levou a um aumento na 

extração do alaranjado G de 55 para 98%, sendo a concentração deste corante nos 

efluentes reduzida quase 400 vezes.   

 A purificação e extração de nanopartículas inorgânicas (NPs) também vêm 

sendo estudada por diversos autores. Nazar et al. (2011) estudaram a extração de 

NPs de ouro e paládio em Triton X-114/Triton X-100. Entre todos os sistemas 

estudados o que apresentou uma melhor extração de ambas as nanopartículas (~ 

51%) foi o sistema constituído por 80% de Triton X-114 + 20% Triton X-100. Com o 
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aumento da concentração do Triton X-100 foi verificado uma menor eficiência na 

extração das NPs o que pode estar atribuído ao aumento do volume e da 

viscosidade da fase concentrada em micelas, que acarreta em uma menor 

sensibilidade do sistema. Quando a fase concentrada em micelas foi redispersa em 

0,4 mL de metanol 50% (v/v), foi obtida uma recuperação de 35% das NPs pura, 

sendo verificado por microscopia eletrônica que não houve alteração na estrutura e 

estabilidade das nanopartículas após o processo de extração. Mustafina et al. (2011) 

investigaram a extração de nanopartículas de sílica em Triton X-100. Estes autores 

verificaram que com o aumento da concentração do tensoativo (0,03 mM para 5 

mM) houve um acréscimo na extração de ± 20% para ± 40%. Entretanto, com a 

adição do tampão Tris (25 mM - pH 7,2) ocorreu um aumento na extração de 20% 

para 95%, atribuído a presença do sal e ao pH 7,2, que acarretou em ligações de 

hidrogênio entre os grupos Si-OH da sílica e as cadeias de polioxido de etileno do 

tensoativo. 

Vários estudos têm mostrado a ampla utilização dos sistemas formados por 

Triton X-114 e Triton X-100 para a extração de metais. Reffas et al. (2010) 

estudaram a extração de cobre em sistema Triton X-100/Na2SO4 com a utilização de 

um agente extrator de caráter básico, o n,n’-bis(salicilidenoaminoetil)amina. O 

processo de extração foi baseado na formação de um complexo entre o metal e o 

agente extrator, que devido à sua hidrofobicidade, permitiu 100% de eficiência na 

extração do complexo na fase rica em tensoativo, em um sistema com 5% (p/p) 

tensoativo, 0,002 M agente extrator, 0,49 M Na2SO4 em pH 9,0 a 65 °C. Outros 

autores investigaram a extração de alumínio e crômio (IV), baseado na formação de 

um complexo entre o metal e agentes quelantes, como o sal de diazônio (para a 

extração de alumínio) e o dietilditiocarbamida (para a extração de crômio), em um 

sistema de Triton X-114 e Triton X-100. Em ambos os estudos, a presença do metal 

complexado, na fase rica em tensoativo foi analisada por Espectrometria de 

Absorção Atômica. Na extração de alumínio e crômio (IV), as melhores condições 

obtidas forneceram um limite de detecção de 1,43 µg/L, desvio padrão de 2,7% com 

um fator de enriquecimento de 50 e um limite de detecção de 0,08 µg/L, desvio 

padrão de 1,2% com um fator de enriquecimento de 98, respectivamente (ULUSOY 

et al., 2011; YILDIZ et al., 2011). Nesta mesma linha, Mohammadi et al. (2010) e 

Durukan et al. (2011) estudaram a extração, em Triton X-114, de paládio, ouro e 

níquel (complexação com 1-(2-piridilazo)-2-naftol) e de ferro e cobre (complexação 
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com eriocromo cianina R), respectivamente. Os melhores resultados obtidos 

forneceram limites de detecção de 3,4, 3,9 e 2,4 µg/mL com desvios padrões de 1,5, 

1,3 e 1,8% para paládio, ouro e níquel, respectivamente, e limites de detecção de 

0,33 e 0,57 ng/mL, com fatores de enriquecimento de 141 e 99, para o ferro e o 

cobre, respectivamente. 
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3. OBJETIVOS 

 

Estudar a partição do ácido clavulânico puro empregando-se sistemas 

micelares de duas fases aquosas formados pelos tensoativos Triton X-100 ou Triton 

X-114, bem como a influência da adição de sais e polímeros, como o sulfato de 

amônio (NH4)2SO4 e sulfato de dextrana (Dx-S), respectivamente, no coeficiente de 

partição desta molécula. Para que o objetivo proposto fosse alcançado, os seguintes 

objetivos específicos foram estabelecidos e cumpridos: 

 Determinar os parâmetros de estabilidade: Estudo da estabilidade do ácido 

clavulânico em função da concentração dos tensoativos e aditivos, tempo, pH e 

temperatura; 

 Construir diagramas de fases para os tensoativos Triton X-114 e Triton X-

100/tampão e na presença de (NH4)2SO4 ou sulfato de dextrana (Dx-S); 

 Estudar a partição do ácido clavulânico em sistemas micelares: Triton X-

114/tampão e Triton X-100/tampão: Influência da temperatura e, 

consequentemente, do efeito de exclusão pelo volume; 

 Estudar a partição do ácido clavulânico em sistemas micelares: Triton X-

114/(NH4)2SO4 e Triton X-100/(NH4)2SO4;  

 Estudar a partição do ácido clavulânico em sistemas micela/polímero: Triton X-

114/Dx-S e Triton X-100/Dx-S.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

Os tensoativos não iônicos Triton X-114 e Triton X-100 e o sulfato de dextrana 

(Figura 12) de massa molecular 500.000 Da foram obtidos da Sigma (St. Louis, MO). 

O ácido clavulânico na forma de sal potássico foi obtido de duas fontes diferentes: 

puro da Sigma (St. Louis, MO) (99% de pureza, para realização da curva padrão) e 

grau farmacêutico da Galena (54% pureza).  

 

FIGURA 12 – Estrutura química do polímero sulfato de dextrana (Dx-S). 

Todos os outros reagentes utilizados foram de grau analítico. As soluções 

foram preparadas em tampão Mcllvaine consistindo de 20 mM de fosfato de sódio 

dibásico e 10 mM de ácido cítrico. Para os valores de pH, as concentrações dos sais 

que constituem o tampão foram ajustadas para um volume final de 200 mL, de 

acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Relação dos volumes para o preparo da solução tampão Mcllvaine 

(MORITA; ASSUMPÇAO, 2007).  

pH Na2HPO4 20 mM (mL) Ácido cítrico 10 mM (mL) 

2,0 0,4 19,6 

4,0 7,71 12,29 

6,5 13,85 6,15 
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Para o preparo de todas as soluções foi utilizada água ultrapura 

(condutividade: 18,2 mΩ a 25 °C) obtida do sistema de purificação Millipore Direct-Q 

UV.  

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Determinação da concentração de ácido clavulânico 

 

A concentração de ácido clavulânico foi determinada por meio de reação com 

imidazol (BIRD et al., 1982), que se baseia na determinação de um composto 

oriundo da derivatização do ácido clavulânico com imidazol, o qual absorve em 

comprimento de onda de 312 nm (Anexo I).  Nesta reação, o imidazol reage com o 

grupo carbonila do anel β-lactâmico rompendo a ligação C-N e formando uma nova 

ligação C-N entre o imidazol e o carbono do grupo carbonila. A quebra do anel β-

lactâmico também leva à abertura do anel oxazolidínico com consequente 

descarboxilação (Figura 13). O produto desta reação (1-(8-hidroxi-6-oxo-4-azooct-2-

enol)-imidazol) é mais estável que o ácido clavulânico e sua formação é diretamente 

proporcional à concentração do ácido clavulânico presente no meio. 

    

FIGURA 13 - Reação do ácido clavulânico com imidazol. (Adaptado de Bird et al., 

1982).  

 

Foram preparadas duas soluções diferentes (A e B) em tubos de ensaio. A 

solução A é constituída de 0,25 mL da amostra e 1,25 mL da solução de imidazol 

(8,5 g em 100 mL - pH 6,8), sendo o branco composto por 1,25 mL da solução de 

imidazol e 0,25 mL de água, sendo que na presença do tensoativo, o branco da 

solução consistiu na preparação do sistema na ausência da biomolécula. Na solução 

B foram adicionados 1,25 mL de água a 0,25 mL da amostra, sendo o branco 
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constituído somente por água. A solução A foi colocada em banho a 30 °C por 15 

minutos, e posteriormente resfriada à temperatura ambiente por 5 minutos. 

Subsequentemente, realizou-se a leitura da absorbância de ambas as soluções em 

espectrofotômetro Hitachi U-1900, e a concentração de ácido clavulânico foi 

expressa pela diferença da absorbância entre as soluções A e B. 

 

     

4.2.2 Avaliação da estabilidade do ácido clavulânico em função da concentração de 

aditivos (sal e polímero), tempo, pH e temperatura  

 

Em todos os ensaios de estabilidade foram preparadas, em tubos de ensaio, 

soluções contendo 30 mg/L de ácido clavulânico e tampão nas condições desejadas 

(pH 2, 4 e 6,5). As soluções foram homogeneizadas em agitador orbital (Blood 

Mixer, modelo MR-IV) a 8 rpm por 5 minutos à temperatura ambiente e colocadas 

em banho termorregulável (Nova Ética, 521/2D) nas temperaturas desejadas (5, 20, 

35 e 45 °C)  por 24 horas, em presença ou não de  0,4 M - 1,2 M  de (NH4)2SO4 ou 

1,0 e 15,0% de sulfato de dextrana. Nos intervalos de tempos de 0, 2, 4, 6 e 24 

horas, alíquotas foram retiradas e a concentração de ácido clavulânico 

remanescente foi determinada através da reação com imidazol. A porcentagem de 

ácido clavulânico presente na solução foi calculada de acordo com a equação: 

                                         100(%) 
ini

sol

Ac

Ac
Ac                                                   (1) 

Em que Ac(%) corresponde a porcentagem de ácido clavulânico que resistiu ao 

tratamento, Acsol à concentração de ácido clavulânico remanescente na solução, no 

respectivo intervalo de tempo, e Acini  é a concentração inicial de ácido clavulânico na 

solução estoque. 

 

 

4.2.3 Avaliação da estabilidade do ácido clavulânico em função da concentração de 

Triton X-114 e Triton X-100 

 

Antes de iniciar os estudos de extração e a partir dos resultados obtidos da 

estabilidade do ácido clavulânico em função da concentração de aditivos, tempo, pH 
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e temperatura, a estabilidade do fármaco frente aos tensoativos Triton X-114 e Triton 

X-100 no pH ideal foi estudada. Para isso, soluções contendo 30mg/L de ácido 

clavulânico foram preparadas em tubos de ensaio, com diferentes concentrações de 

tensoativos (0, 2, 4, 8 e 10% p/p) para cada sistema. Estes sistemas foram agitados 

em agitador orbital (Blood Mixer, modelo MR-IV) e incubados em banho 

termorregulável a 20 °C (Nova Ética, 521/2D). A concentração de ácido clavulânico 

nos sistemas foi determinada em diferentes intervalos de tempo: 0, 2, 4, 6 e 24 

horas. A porcentagem de ácido clavulânico foi calculada de acordo com a equação 

1. 

 

 

4.2.4 Construção das curvas binodais para os tensoativos Triton X-114 e Triton X-

100 

 

As curvas binodais para os tensoativos Triton X-114 e Triton X-100 em tampão 

foram determinadas de acordo com o método do “ponto de névoa” (BLANKSCHTEIN 

et al., 1986). Este método consiste em, visualmente, identificar a temperatura, Tnévoa, 

na qual soluções com concentrações conhecidas de tensoativo tornam-se turvas à 

medida que se aumenta a temperatura. Inicialmente foram preparadas soluções 

contendo diferentes concentrações de tensoativos (0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 7,0, 9,0 e 

15,0% p/p) no pH ideal para a manutenção da estabilidade da biomolécula. Neste 

pH também foram construídas curvas binodais dos tensoativos em presença do sal 

sulfato de amônio e do polímero sulfato de dextrana, a fim de estudar a influência 

destes aditivos no “ponto de névoa”. Os componentes do sistema micelar foram 

adicionados em tubos de 10 mL por pesagem resultando em sistemas de massa 

total de 2g. A seguir, foram homogeneizados em agitador orbital (Blood Mixer, 

modelo MR-IV) a 8 rpm por 30 minutos (para altas concentrações do polímero ( ≥ 

8,0% p/p) ou tensoativo ( ≥ 9,0% p/p), o tempo de agitação passou a ser 1,5 h). Os 

sistemas foram colocados em um banho transparente termorregulável (Nova Ética, 

521/2D) a uma temperatura suficientemente baixa para que apresentassem uma 

fase, clara e homogênea. A partir desse ponto, a temperatura foi vagarosamente 

aumentada (de 0,1 em 0,1 °C) até que a solução se tornasse turva. A curva binodal 

foi obtida traçando-se os valores de Tnévoa em função das concentrações dos 

tensoativos. Esse procedimento foi realizado em triplicata para cada valor de 
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concentração e, portanto, o ponto de névoa foi definido como a média dos três 

valores de temperatura determinados. 

 

 

4.2.5 Ensaios de partição em sistema micelar de duas fases aquosas 

Os SMDFA (Figura 14) foram preparados em tubos de ensaio graduados de 

10 mL, à temperatura ambiente, pela adição dos componentes desejados em cada 

ensaio (ácido clavulânico (30 mg/L), Triton X-114, Triton X-100, (NH4)2SO4 e sulfato 

de dextrana) em tampão Mcllvaine no pH desejável, resultando em um sistema de 

massa total de 5g. Os componentes do sistema micelar foram acrescentados por 

pesagem (1) e homogeneizados em agitador orbital (2) (Blood Mixer, modelo MR-IV) 

a 8 rpm por 30 min (para altas concentrações do polímero ( ≥ 8,0% p/p) ou 

tensoativo ( ≥ 9,0% p/p), o tempo de agitação passou a ser 1,5 h). Em seguida, os 

sistemas foram transferidos para um banho (3) de temperatura controlada com valor 

previamente ajustado ao desejado e mantido em repouso por 2 horas (para os 

sistemas puros ou na presença de sal) e 24 horas (para os sistemas na presença de 

polímero) para  a separação das fases e equilíbrio das mesmas. Após o repouso, 

amostras das fases superior e inferior foram coletadas (4) cuidadosamente, 

utilizando-se seringa e agulha. A concentração de ácido clavulânico em cada uma 

das fases obtidas (5) foi determinada conforme descrito no item 4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Esquema do procedimento experimental para SMDFA.  

 

 

 

 

 Componentes do sistema 

1 2 3 4 5 

Fase diluída 

Fase concentrada 
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4.2.6 Determinação da condutância elétrica das fases diluída e concentrada 

 

 A determinação da condutância elétrica da fase diluída (Fd) e concentrada 

(Fc) dos sistemas foi realizada a fim de verificar a distribuição do sal (NH4)2SO4 e do 

polímero sulfato de dextrana, bem como identificar uma possível inversão de fases. 

Os ensaios foram realizados em condutivímetro Oakton pH/Con 510, sendo a 

calibração feita com solução padrão Mettler Toledo (12,88 mS/cm), em temperatura 

ambiente. 

 

 

4.2.7 Determinação da composição em massa das fases diluída e concentrada 

 

 A determinação da composição em massa (mg) dos tensoativos Triton X-1114 

e Triton X-100 na fase diluída (Fd) e concentrada (Fc) dos sistemas estudados foi 

realizada a fim de se conhecer a composição das fases rica e pobre em micelas, 

bem como identificar uma possível inversão de fases do sistema. A composição (mg) 

das fases foi determinada através da curva padrão obtida para ambos os tensoativos 

(Anexo II e Anexo III), construída de acordo com a absorbância em diferentes 

concentrações de tensoativos (0,021 a 0,46 mg/mL), em espectrofotômetro UV-vis 

Hitachi U-1900, no comprimento de onda de 274nm). 

 

 

4.2.8 Análise dos ensaios de partição 

  

Os resultados obtidos foram analisados inicialmente em termos de coeficiente 

de partição do ácido clavulânico, KAC, o qual pode ser expresso por: 

                                                 
d

c

AC
C

C
K                                                    (2) 

Em que: cC
 e dC

 correspondem às concentrações de ácido clavulânico na fase rica 

em micelas (concentrada - c) e na fase pobre em micelas (diluída - d), 

respectivamente.  
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 Os balanços de massa foram calculados de acordo com a expressão: 

                                            %100



ii

ddcc

VC

VCVC
BM                                  (3) 

 

 O rendimento da recuperação do ácido clavulânico nas fases diluída (Yclavd) e 

concentrada (Yclavc) em micelas foi calculado através da equação 4 e corresponde a 

um parâmetro importante para análise da viabilidade industrial do processo de 

extração.                        

   %100
ii

dd
clavd

VC

VC
Y       e      %100

ii

cc
clavc

VC

VC
Y                         (4) 

Em que: Cc, Cd e Ci referem-se às concentrações do ácido clavulânico nas fases rica 

em micelas (c), pobre em micelas (d) e na solução estoque inicialmente adicionada 

ao sistema, respectivamente. Vc, Vd e Vi são os volumes das fases rica em micelas 

(c), pobre em micelas (d) e da solução estoque inicialmente adicionada ao sistema, 

respectivamente.  

 

 

Estatística 

  Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os valores obtidos 

apresentados na forma de média ponderada. O limite de significância para todas as 

análises estatísticas foi de  = 0,05, resultando em um intervalo de confiança de 

95%. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1      Avaliação da estabilidade do ácido clavulânico em diferentes pHs e 

temperaturas 

 

A estabilidade do ácido clavulânico em tampão Mcllvaine nos valores de pH  

2,0, 4,0 e 6,5 e nas temperaturas de 5, 20, 35 e 45 ºC em diferentes intervalos de 

tempo, ao longo de 24 horas, foi determinada e os resultados estão apresentados 

nas Figuras 15, 16 e 17. Os valores de pHs estudados foram escolhidos com base 

na fração ionizada e não ionizada do fármaco, levando-se em conta o pKa do ácido 

clavulânico entre 2,3 - 2,7 (VIDEIRA; AIRES-BARROS, 1994), sendo que valores 

acima de 6,5 não foram estudados, já que foi demonstrado por Bersanetti et al. 

(2005) que a estabilidade do ácido clavulânico é maior em pH entre 6,2 – 7,0 e que a 

degradação ocorre mais rapidamente em soluções básicas (≤ 8,0) do que em 

soluções ácidas. Embora estes estudos demonstrassem uma alta instabilidade do 

ácido clavulânico em meio ácido (pH < 3,0), resolvemos avaliar neste trabalho a 

estabilidade frente ao pH 2,0, uma vez que, este resultado poderia direcionar o 

grupo para futuros estudos da partição da biomolécula, em sua forma não 

dissociada, nos SMDFA.    

 Como pode ser observado, o ácido clavulânico demonstrou ser bastante 

instável frente ao pH 2,0 (Figura 15) com valores de recuperação ≤ 35% em 24 

horas de estudo. No mesmo tempo e temperatura de 5 °C, para os pHs 4,0 e 6,5, a 

porcentagem de recuperação de ácido clavulânico se manteve praticamente 

constante e superior a 98% (Figura 16 e 17).  
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FIGURA 15 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 2,0 a 5, 
20 e 35 ºC ao longo de 24 horas. As barras de erro correspondem a um intervalo de 
confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 16 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 4,0 a 5, 
20 e 35 ºC ao longo de 24 horas. As barras de erro correspondem a um intervalo de 
confiança de 95% nos valores obtidos.  
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FIGURA 17 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 a 5, 
20, 35 e 45 ºC ao longo de 24 horas. As barras de erro correspondem a um intervalo 
de confiança de 95% nos valores obtidos. 

 

O ácido clavulânico apresentou velocidades maiores de degradação em meio 

ácido (pH 2,0) à temperaturas mais elevadas (Figura 15), como 20 e 35 ºC, no qual 

em apenas 2 horas, observou-se 40 e 18% de ácido clavulânico remanescente, 

respectivamente, quando comparado à uma temperatura mais amena, como 5 °C, 

que apresentou porcentagem de ácido clavulânico em torno de 55%, no mesmo 

tempo estudado. Este perfil é notado também para os valores de pH 4,0 e 6,5, 

contudo, com uma menor queda na porcentagem de ácido clavulânico 

remanescente. Para o pH 4,0, após 24 horas, estava presente aproximadamente 72 

e 25% de ácido clavulânico não degradado, nas temperaturas de 20 e 35 ºC (Figura 

16), respectivamente, enquanto que para o pH 6,5 observa-se uma maior 

estabilidade da biomolécula, com uma porcentagem do fármaco em torno de 85% a 

20 ºC e 65% a 35 e 45 ºC (Figura 17). Portanto, nota-se a influência da temperatura 

na estabilidade da biomolécula, contudo menos acentuada do que o pH, ao se 

trabalhar em condições mais favoráveis (pH ≥ 4). 

Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura. Haginaka et al. 

(1981) em estudos de estabilidade do ácido clavulânico em solução aquosa a 35 ºC 

a diferentes valores de pH (3,15 a 10,1) observaram que a taxa de degradação é 

altamente dependente do pH e que o valor para máxima estabilidade desta 

biomolécula seria próximo a 6,39, sendo mais estável à temperaturas menores. 

Pereira (2008) e Santos et al. (2009) verificaram que a maior estabilidade do 
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fármaco ocorre entre o pH 6,5 - 7,2, entretanto, com uma menor porcentagem 

residual do fármaco em pH  4,0 (< 20%) quando comparado ao pH 8,0 (> 30%)  em 

uma temperatura elevada, em torno de 45 ºC, no tempo de 6 horas. Nesta mesma 

linha, Méndez et al. (1992) estudaram a estabilidade de outros antibióticos β-

lactâmicos, como a nocardicina A e o aztreonam e observaram o mesmo 

comportamento de degradação do ácido cavulânico. Estes autores verificaram que a 

degradação destes antibióticos monocíclicos segue uma cinética de pseudoprimeira 

ordem e é diretamente influenciada pelo pH do meio reacional, sendo que a máxima 

estabilidade  foi obtida na faixa de pH entre 5,3 - 6,1. Foi observado também que a 

degradação ocorre mais rapidamente em solução básicas (pH = 8,8 e 10) do que em 

soluções ácidas (pH ≤ 4,0), com valores de porcentagem dos antibióticos 

remanescentes no meio, em torno de 30 e 90%, respectivamente.  

Portanto, de acordo com estes resultados obtidos nos ensaios de estabilidade 

frente ao pH e temperatura, definiu-se o pH 6,5 a ser utilizado nos estudos 

subsequentes, frente a presença do sal, polímero e tensoativos Triton X-114 e Triton 

X-100. 

 

 

5.2      Avaliação da estabilidade do ácido clavulânico em diferentes 

concentrações do (NH4)2SO4 

 

 De acordo com os resultados de estabilidade frente ao pH e temperatura, os 

estudos subsequentes foram realizados em tampão Mcllvaine pH 6,5 , que como 

visto, é mais favorável para a manutenção da estabilidade do ácido clavulânico.  

A estabilidade do ácido clavulânico não é apenas influenciada pelo pH e 

temperatura, mas também pela adição de sais de diferentes tipos, concentrações e 

força iônica. Este estudo foi realizado visando observar a influência de diferentes 

concentrações (0 - 1,2 M) do sal (NH4)2SO4 na estabilidade do fármaco, frente às 

temperaturas de 5, 20 e 35 ºC (Figura 18, 19 e 20), ao longo de 24 horas. O sal 

utilizado foi selecionado devido ao seu baixo valor comercial, alta solubilidade 

(~76g/100g H2O a 20 °C), efeito cosmotrópico efetivo (redução da temperatura de 

Tnévoa dos tesoativos) (SILVA, 2008; REFFAS et al., 2010), ampla utilização em 

precipitação e purificação de proteínas (DENNISON; LOURIEN, 1997; CHIARINI; 

PENNA, 2003; NIOI et al., 2012; CHITHRA; DEVARAJ, 2012; DATSKEVICH et al., 
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2012) e em sistemas de duas fases aquosas (LOPES, 2006; SILVA, 2008; AMID et 

al., 2012; WU et al., 2011; HEMAVATHI; RAGHAVAROA, 2011).  

Observa-se pelos resultados a 5 °C (Figura 18), que nas 6 horas iniciais a 

estabilidade do ácido clavulânico na presença de diferentes concentrações do sal se 

manteve acima dos 95%.  
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FIGURA 18 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações do (NH4)2SO4 a 5 ºC ao longo de 24 horas. As barras de 
erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 19 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações do (NH4)2SO4 a 20 ºC ao longo de 24 horas. As barras 
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
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FIGURA 20 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações do (NH4)2SO4 a 35 ºC ao longo de 24 horas. As barras 
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 

 

Semelhante ao observado na ausência de sal (item 5.1), nas temperaturas 

mais elevadas (20 e 35 ºC), após 4 horas, houve uma maior perda da estabilidade 

do ácido clavulânico, sendo que a porcentagem residual está em torno de 90% a 20 

ºC (Figura 19) e 60% a 35 ºC (Figura 20). Este resultado demonstra que o sal afetou 

a estabilidade do ácido clavulânico, uma vez que, em ausência do sal, a estabilidade 

da biomolécula após o mesmo período de tempo (4 horas) se manteve acima dos 

98%, em todas as temperaturas estudadas.  

Através destes resultados, foi possível verificar a menor estabilidade do ácido 

clavulânico na presença do (NH4)2SO4, quando comparado à presença de outros 

sais como NaCl e Na2SO4 (Pereira et al., 2008). De acordo com este autor, não foi 

verificada perda significativa do ácido clavulânico (aproximadamente 100%) frente 

às concentrações de 0,1 e 0,5 M destes sais nas temperaturas de 20 e 35 °C, em pH 

6,5, após 3 horas de estudo. Porém observou-se uma perda da estabilidade da 

biomolécula em torno de 15% para o Na2SO4 e 5% para o NaCl, em 6 horas de 

estudo. Um estudo semelhante realizado por Santos et al. (2009), verificou que a 

maior perda da estabilidade do ácido clavulânico a 30 ºC e pH 6,5, no tempo de 24 

horas, está em torno de 15% e esta perda de estabilidade é atribuída ao sal MgSO4, 

devido ao aumento da força iônica no meio de 0,1 M para 0,5 M. Como observado 

na Figura 20, a porcentagem de perda da biomolécula degradada está em torno de 

50% a 35 ºC, cerca de 35% superior aos valores obtidos por estes autores, sendo 
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que a força iônica do meio contendo 0,4 M de (NH4)2SO4  é de 1,2 M e a força iônica 

do meio contendo 1,2 M de (NH4)2SO4 é de 3,6 M. Esta maior degradação do ácido 

clavulânico na presença deste sal pode ser devido à presença do íon amônio, 

oriundo da dissociação do sal. Neste sentido, Bersanetti et al. (2005) verificaram que 

as constantes de degradação do ácido clavulânico em soluções aquosas são 

menores (k = 0,01672 a 30 ºC) em relação às soluções obtidas do meio de 

fermentação (k = 0,04152 a 30 ºC), devido à presença de outros componentes do 

meio, tal como, compostos que contêm íon amônio, o qual por sua vez pode gerar 

amônia, capaz de atuar como nucleófilo e reagir com a carbonila do anel -lactâmico 

do ácido clavulânico, degradando a molécula. Entretanto, verificou-se que o tempo 

necessário para a obtenção de um SMDFA em equilíbrio é relativamente curto, isto 

é, no máximo em 2 horas é possível obter um sistema com duas fases aquosas 

distintas, para ambos os tensoativos estudados, e, portanto, neste tempo a 

porcentagem do fármaco remanescente é superior a 85%.  

Decorridas 24 horas, observa-se que não houve diferença (em torno de 5%) 

na estabilidade do ácido clavulânico em relação às diferentes concentrações de 

(NH4)2SO4 no pH 6,5. Portanto, para períodos de tempo mais longos verificou-se 

uma maior influência da temperatura e da presença do sal na estabilidade, 

independentemente da concentração de sal utilizada.   

 

 

5.3      Avaliação da estabilidade do ácido clavulânico em diferentes 

concentrações do sulfato de dextrana 

 

A estabilidade do ácido clavulânico também foi estudada frente à adição do 

polímero sulfato de dextrana (Dx-S), nas concentrações de 1,0 e 15,0%. Os ensaios 

foram realizados em tampão Mcllvaine no pH 6,5 e nas temperaturas de 5, 20 e 

35ºC em diferentes intervalos de tempo, ao longo de 24 horas, e os resultados estão 

apresentados nas Figuras 21, 22 e 23. O polímero utilizado foi selecionado devido 

ao seu caráter aniônico, com o objetivo de promover uma repulsão eletrostática do 

ácido clavulânico negativamente para a fase micelar e, assim, obter um aumento 

nos valores de KAC, e também devido à sua ampla utilização em extração de 

proteínas (SILVÉRIO et al., 2012;  MADEIRA et al., 2008; TANI et al., 1998). 
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FIGURA 21- Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações de sulfato de dextrana (Dx-S) a 5 ºC ao longo de 24 
horas. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos 
valores obtidos. 
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FIGURA 22 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações de sulfato de dextrana (Dx-S) a 20 ºC ao longo de 24 
horas. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos 
valores obtidos. 
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FIGURA 23 – Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações de sulfato de dextrana (Dx-S) a 35 ºC ao longo de 24 
horas. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos 
valores obtidos. 
 

Como se pode verificar, na temperatura de 5 ºC (Figura 21), os resultados da 

porcentagem de ácido clavulânico não degradado, tanto no tempo de 2 horas quanto 

em 24 horas, foram aproximadamente 100%, considerando-se o erro experimental. 

Com o aumento da temperatura, verificou-se que nas 6 horas iniciais de estudo, 

tanto a 20 °C (Figura 22) quanto a 35 °C (Figura 23), não houve grande variação da 

estabilidade da biomolécula, sendo que a porcentagem de ácido clavulânico não 

degradado nos sistema permaneceu acima dos 90%. Nas 24 horas de estudo, assim 

como nos ensaios na presença de (NH4)2SO4 (item 5.2), houve uma maior perda da 

estabilidade do ácido clavulânico, contudo menos acentuada na presença do 

polímero. Em todas as condições estudadas a adição de polímero acarretou em 

menor perda da estabilidade do ácido clavulânico quando comparado à adição de 

(NH4)2SO4. Pode-se verificar que na presença do sal, a porcentagem do ácido 

clavulânico residual está em torno de 40% a 20°C e 30% a 35°C, enquanto que na 

presença do polímero esta porcentagem está em torno de 80% a 20°C (Figura 22) e 

60% a 35°C (Figura 23).   

Semelhante ao observado nos estudos de estabilidade do ácido clavulânico 

frente ao (NH4)2SO4, quando o fármaco foi exposto por um tempo mais longo ao 

sulfato de dextrana (24 horas), verificou-se que a concentração do polímero não 

influenciou a estabilidade do fármaco, mas sim a presença deste associado à 

temperatura.  
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 Pereira et al. (2008) investigaram a estabilidade do ácido clavulânico frente 

aos polímeros polietilenoglicol (PEG) e poliacrilato de sódio (NaPA), na temperatura 

de 25 °C e em tampão Mcllvaine pH 6,8. Para o polímero PEG, nas concentrações 5 

e 15% (p/p), os resultados da porcentagem de ácido clavulânico não degradado, 

tanto no tempo de 1 hora quanto para o de 3 horas, foram aproximadamente 100%, 

para todas as massas moleculares do polímero estudadas (2000, 4000 e 6000 Da). 

Em relação ao polímero poliacrilato de sódio, de massa molecular 8000 Da e em 

concentrações de 5 e 15% (p/p), a estabilidade da biomolécula permeneceu 

inalterada, apresentando também valores próximos a 100%. Portanto, os polímeros 

mostraram ser bastante amenos ao fármaco. 

 
 

5.4      Avaliação da estabilidade do ácido clavulânico em diferentes 

concentrações Triton X-114 e Triton X-100 

 

A partir dos estudos prévios de estabilidade do ácido clavulânico (item 5.1, 5.2 

e 5.3), optou-se por continuar os estudos com o tampão Mcllvaine pH 6,5 a 20 °C,  

visando a estabilidade do fármaco e para que o sistema apresentasse-se 

monofásico. O estudo sobre a avaliação da estabilidade do ácido clavulânico na 

presença de diferentes concentrações de Triton X-114 (Figura 24) e Triton X-100 

(Figura 25), mostrou que os resultados obtidos para 2, 4, 8 e 10% p/p dos 

tensoativos não apresentaram diferenças significativas entre si ao longo de 24 horas 

para o Triton X-114 e 6 horas para o Triton X-100. Na presença de ambos os 

tensoativos, a porcentagem de ácido clavulânico residual, não degradado, tanto no 

tempo de 2 horas quanto de 6 horas foi similar e aproximadamente 100%, 

considerando-se o erro experimental. Esta manutenção da estabilidade do ácido 

clavulânico no meio deve-se ao fato destes tensoativos não iônicos apresentarem 

baixo potencial de reatividade com o fármaco, mais especificamente com o grupo 

carbonila do anel -lactâmico.  
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FIGURA 24 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à  diferentes concentrações de Triton X-114 a 20 ºC ao longo de 24 horas. As barras 
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 25 - Concentração de ácido clavulânico em tampão Mcllvaine pH 6,5 frente 
à diferentes concentrações de Triton X-100 a 20 ºC ao longo de 24 horas. As barras 
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 

 

No tempo de 24 horas, observa-se uma ligeira queda na estabilidade para o 

Triton X-100, mais acentuada nas maiores concentrações do tensoativo (8 e 10% 

p/p), sendo a porcentagem de ácido clavulânico degradado em torno de 14% (Figura 

25). Esta diferença na porcentagem de ácido clavulânico remanescente, entre 

ambos os tensoativos, pode estar relacionada com o fato da CMC do Triton X-114 

ser menor (0,17 mM) quando comparada ao Triton X-100 (0,31 mM), e, portanto, a 

presença de quantidades menores de monômeros livres diminui a probabilidade de 
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reação via ataque da hidroxila terminal do tensoativo à carbonila do anel β-lactâmico 

do fármaco. Como pode ser observado, o fármaco apresentou-se bastante estável 

frente às concentrações de tensoativos analisadas. É importante ressaltar que nas 

menores concentrações do Triton X-114 houve instabilidade na leitura 

espectrofotométrica envolvida na quantificação do ácido clavulânico, devido à 

turvação do sistema, uma vez que, o ponto de névoa (Tnévoa ~ 25 ºC) do tensoativo é 

próximo à temperatura ambiente e pode ter seu valor reduzido nas menores 

concentrações do tensoativo.  

 

 

5.5      Curvas binodais do Triton X-114 e Triton X-100  

 

5.2.1 Curvas binodais – Triton X-114/tampão e Triton X-100/tampão 

 

 Tendo em vista que a proposta deste trabalho consistiu no estudo da partição 

do ácido clavulânico em sistemas micelares puros e com a adição de sal ou 

polímero, as curvas binodais para os sistemas formados pelos tensoativos não 

iônicos Triton X-114/tampão (Figura 26) e Triton X-100/tampão (Figura 27), em 

tampão Mcllvaine pH 6,5, foram determinadas. A curva binodal representa o limite, 

em função da temperatura e das concentrações de tensoativos, no qual, a solução 

micelar se separa em duas fases macroscópicas (NIKAS et al., 1992), sendo essa 

temperatura conhecida como ponto de névoa (Tnévoa) e seu valor depende da 

presença de sais, alcoóis, tensoativos iônicos e alguns compostos orgânicos 

(ZULAUF; MITCHEL, 1991; YAMAZAKI et al.,1991). Através da curva binodal, é 

possível conhecer previamente os volumes e as concentrações da fase concentrada 

e diluída em micelas de um sistema, em determinada concentração inicial de 

tensoativo (% p/p) e temperatura, o que permite melhor compreensão do sistema 

formado, e, portanto, auxilia no planejamento dos ensaios de partição.   

 As curvas binodais obtidas para os tensoativos Triton X-114 e Triton X-100 

mostraram-se coerentes e estão de acordo com as descritas na literatura (LOPES, 

2006; XIE et al., 2006; KABIR-UD-DIN et al., 2008; JOZALA et al., 2008;  ZHOU et 

al., 2009; SANTOS et al., 2009).  
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FIGURA 26 – Curva binodal para o tensoativo Triton X-114 em tampão Mcllvaine pH 
6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos 
valores obtidos.  
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FIGURA 27 – Curva binodal para o tensoativo Triton X-100 em tampão Mcllvaine pH 
6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos 
valores obtidos. 
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da cadeia de óxido de etileno, sendo que, o Triton X-100 possui uma maior cadeia, 

entre 9 - 10 unidades de óxido de etileno, e, portanto, uma temperatura de ponto de 

névoa maior, em torno de 63 °C, quando comparado ao Triton X-114, que possui 7 - 

8 unidades de óxido de etileno e Tnévoa em torno de 25 °C.  Este fenômeno também 

foi demonstrado por outros autores, como Zhou et al. (2009), que estudaram a 

composição dos sistemas formados pelos tensoativos Triton X-114 e Triton X-100 

para a extração de pesticidas e verificaram um ponto de névoa maior para o 

tensoativo Triton X-100 (Tnévoa = 100 °C) quando comparado ao Triton X-114 (Tnévoa = 

30 °C), no intervalo de concentração do tensoativo de 0,25 – 10% (m/v). 

  Nazar et al. (2011) estudaram o comportamento da curva binodal de um 

sistema misto formado pelo Triton X-114 e Triton X-100 para a extração de 

nanopartículas, e verificaram a formação de uma curva binodal com concavidade 

para cima, no qual a separação de fases ocorreu na temperatura de ponto de névoa 

próximo a 30 °C, em um sistema com concentração total de tensoativos a 1,0%. 

Mehling et al. (2012) avaliaram a formação de um diagrama de fases para o 

tensoativo Triton X-100, e verificaram que na concentração do ponto crítico (5%), a 

temperatura de névoa foi em torno de 70 °C, sendo o aumento da temperatura de 

Tnévoa relacionado com o aumento da concentração do tensoativo (10 - 60%), e 

portanto, a curva de coexistência apresentou-se com concavidade voltada para 

cima.  

 

 

5.5.2 Curvas binodais – Triton X-114/(NH4)2SO4 e Triton X-100/(NH4)2SO4 

 

As curvas binodais para os sistemas formados pelo Triton X-114 e Triton X-

100, na presença de diferentes concentrações do sulfato de amônio (NH4)2SO4, em 

tampão Mcllvaine pH 6,5, estão apresentadas nas Figuras 28 e 29. Sabe-se que a 

adição de eletrólitos, como sais e compostos orgânicos, pode contribuir não somente 

para a manutenção da estabilidade da biomolécula, por acarretar em uma 

diminuição significativa da temperatura de ponto de névoa dos tensoativos, mas 

também para um aumento na seletividade da partição das biomoléculas. O sal 

(NH4)2SO4, devido ao seu caráter cosmotrópico, possui a característica de acarretar 

em diminuição do ponto de névoa, contribuindo para a redução do Tnévoa destes 

tensoativos. Tendo em vista a instabilidade do ácido clavulânico em altas 
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temperaturas e na tentativa de diminuir a temperatura de partição para o sistema 

micelar constituído pelo Triton X-100 que possui elevado Tnévoa (~ 65 °C), foram 

adicionadas maiores concentrações (0,4, 0,8 e 1,2 M) do sal sulfato de amônio neste 

sistema em comparação ao sistema Triton X-114/sal (0,25 M), que devido ao seu 

baixo Tnévoa (25 °C) não permitiu a adição de concentrações maiores do sal.  

Pode-se observar que a adição de íons cosmotrópicos aos sistemas acarretou 

em uma queda do ponto de névoa, para ambos os tensoativos, atribuída ao efeito de 

salting-out destes eletrólitos, que resulta em alterações na estrutura de hidratação 

das cadeias de polióxido etileno nas micelas. Estes íons, sendo altamente 

hidratáveis, diminuem a concentração de moléculas de água na camada de 

hidratação formada ao redor da micela, permitindo assim maior interação micela-

micela e, então, uma diminuição na temperatura do ponto de névoa (Tnévoa). Sabe-se 

que em baixas concentrações (≤ 0,1 M) muitos eletrólitos não têm efeito significativo 

no ponto de névoa (GU; GALERA-GOMEZ, 1995), sendo o deslocamento da curva 

binodal relacionado à concentração destes eletrólitos e ao tipo de íon adicionado no 

sistema. 
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FIGURA 28 – Curvas binodais para o tensoativo Triton X-114 na presença e 
ausência de 0,25 M (NH4)2SO4, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro 
correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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Nota-se que a presença de 0,25 e 0,4 M do sulfato de amônio, para os 

sistemas Triton X-114/sal (Figura 28) e Triton X-100/sal (Figura 29), promoveu uma 

queda na temperatura em torno de 9 e 16 °C, respectivamente, sendo que para o 

Triton X-100, o aumento da concentração de sal para 0,8 e 1,2 M, promoveu queda 

do Tnévoa com valores próximos a 35 e 20 °C, respectivamente, em relação ao 

sistema na ausência do sal.  
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FIGURA 29 – Curvas binodais para o tensoativo Triton X-100 na ausência e 
presença de 0,4, 0,8 e 1,2 M (NH4)2SO4, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de 
erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  

 

 No sistema Triton X-100/sal (Figura 29), foi observada uma mudança de perfil 

da curva binodal, sendo mais acentuada na maior concentração de sal (1,2 M), no 

qual, verifica-se um ligeiro declive na curva binodal, em torno de 7 °C, com o 

aumento da concentração do tensoativo (> 1% p/p). Esse fenômeno também foi 

observado por Reffas et al. (2010); estes autores verificaram que a presença de 0,49 

M do sal cosmotrópico sulfato de sódio, entre as concentrações de 1 - 5% p/p, 

promoveu um declive da curva do tensoativo Triton X-100 de aproximadamente 10 

°C. Zhou et al. (2009) verificaram o  mesmo declive da curva binodal (em torno de 10 

°C) com o aumento da concentração de tensoativo de 0,25 para 10% m/v, 

entretanto, para o sistema Triton X-100 puro, na ausência de sal. Estes autores 
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também observaram um decaimento dos Tnévoa do Triton X-114 e Triton X-100 com o 

aumento da concentração de NaCl adicionado ao sistema.  

 O perfil das curvas binodais, dos tensoativos Triton X-114 e Triton X-100, 

frente à adição de sais, vem sendo estudado por diversos autores. Santos et al. 

(2009) investigaram a influência de diferentes concentrações dos sais cloreto de 

sódio, cloreto de cálcio e sulfato de magnésio, bem como as forças iônicas destes, 

no ponto de névoa do Triton X-114. Estes autores verificaram que a queda da 

temperatura do ponto de névoa seguiu a seguinte ordem: MgSO4.7H2O 0,25M > 

NaCl 0,5 M > MgSO4.7H2O 0,05 M ≈ CACl2.2H2O  0,5 M ≈ NaCl 0,1M > CACl2.2H2O 

0,1M, sendo que, para o sal MgSO4.7H2O houve uma maior queda do Tnévoa, 

aproximadamente 7 ºC, em relação ao sistema apenas em tampão Mcllvaine pH 6,5  

(Tnévoa = 24 °C). Gu e Galera-Gómez (1995), avaliaram o efeito da adição de 

eletrólitos (0,1 M) em soluções de Triton X-114 e encontraram em ordem de 

diminuição do ponto de névoa os seguintes sais: K2SO4 > LaCl3 > NaCl ≈ MgCl2 > 

K3F(CN)6 > KNO3.  

 Koshy et al. (1996), estudaram a influência de diversos sais, entre eles o 

NaCl, na curva binodal do sistema composto pelo Triton X-114 e Triton X-100 e 

observaram que o decaimento da temperatura de ponto de névoa é dependente da 

concentração do sal, bem como da concentração de tensoativo presente no sistema. 

Nesta mesma linha, Jan et al. (2007) avaliaram o comportamento da curva binodal 

do sistema formado pelo Triton X-100, na presença de sais de ácido carboxílicos 

(como o ácido etanoico, propanoico, butanoico e hexanoico) e o NaCl. Verificou-se 

neste estudo, que a adição de 0,1 M do NaCl, bem como dos outros sais de ácido 

carboxílico, promoveu uma diminuição da temperatura em torno de 4 °C, com um 

valor de Tnévoa próximo a 63,5 °C, quando comparado ao sistema puro (67,5 °C). A 

adição de diferentes concentrações de NaCl ao sistema misto, promoveu uma 

redução do ponto de névoa à medida que se aumentou a concentração deste sal, 

sendo que os valores de Tnévoa obtidos foram de 62 e 58 °C, com a adição de 10 mM 

e 200 mM do sal, respectivamente. Silva (2008) avaliaram o comportamento de 

diversos eletrólitos e aditivos frente a soluções contendo 1,0% (v/v) de Triton X-100 

em tampão fosfato pH 7,2. Dentre os aditivos analisados, aqueles que apresentaram 

redução na temperatura de ponto de névoa, mesmo que pouco significativa, foram 

classificados na seguinte ordem: (NH4)2SO4 > NaCl > CH2CO2 > KCl > NaNO3 > 

sacarose. O aumento da concentração dos aditivos promoveu um aumento no 
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decaimento da temperatura de ponto de névoa, no qual, a adição de 2% (m/v) do 

(NH4)2SO4 levou a redução do Tnévoa para valores próximos a 50 °C, quando 

comparado ao sistema puro (Tnévoa = 60 °C). Com a adição de concentrações 

maiores desse sal, 4 e 8% (m/v), houve maior redução da temperatura, com valores 

de Tnévoa em torno de 45 e 30 °C, respectivamente.  

 

 

5.5.3 Curvas binodais – Triton X-114/Dx-S e Triton X-100/Dx-S 

 

 As curvas binodais para os sistemas formados pelo Triton X-114 e Triton X-

100 na presença do polímero sulfato de dextrana (Dx-S) em tampão Mcllvaine pH 

6,5 estão apresentadas nas Figuras 30 e 31. Em um primeiro momento, foram 

construídas curvas binodais do Triton X-114 frente às concentrações de 1, 4 e 8% 

(p/p) do polímero Dx-S (Figura 30).  Verifica-se que a adição de 1 e 4% (p/p) do 

polímero promoveu uma redução do ponto de névoa do sistema, em torno de 4 °C, 

quando comparado ao sistema puro, entretanto, com pequena variação de 

temperatura, no máximo 2 °C, entre essas concentrações de polímero estudadas. A 

adição de 8% (p/p) do polímero promoveu um decaimento na temperatura em torno 

de 8 °C, com valor de Tnévoa próximo a 18,5 °C. Como pode ser observado na Figura 

31, para o Triton X-100, a adição de 8% (p/p) do polímero promoveu um 

abaixamento na temperatura de apenas 9 °C, com valores de Tnévoa próximos a 50 

°C, e, portanto, para este sistema foi adicionada uma maior concentração (14% p/p) 

do polímero, a fim de se obter temperaturas favoráveis (< 35 °C) para a estabilidade 

do ácido clavulânico nos SMDFA.  
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FIGURA 30 – Curvas binodais para o tensoativo Triton X-114 na presença de 1, 4, e 
8% (p/p) polímero sulfato de dextrana, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de 
erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 31 – Curvas binodais para o tensoativo Triton X-100 na presença de 8 e 
14% (p/p) polímero sulfato de dextrana, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de 
erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
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 De acordo com as Figuras 30 e 31, pode-se observar que a presença do 

polímero sulfato de dextrana resulta em menor redução do ponto de névoa, quando 

comparado aos estudos na presença de sal (item 5.5.2). Verifica-se que a adição de 

4% (p/p) do sulfato de dextrana, para o sistema Triton X-114/polímero, permitiu a 

redução do Tnévoa de apenas 4 °C, sendo que na presença de 3,3% (0,25 M) do sal 

sulfato de amônio, esta redução foi em torno de 9 °C, ambos em relação ao sistema 

puro. Para o sistema Triton X-100/polímero (Figura 31), foi observado este mesmo 

comportamento de redução do Tnévoa, em relação ao sistema na presença do sal 

(item 5.5.2). Na concentração de 14% (p/p) do sulfato de dextrana houve um 

decaimento do Tnévoa em torno de 17 °C e na presença de 15,9% (1,2 M) do sulfato 

de amônio esta redução foi de 34 °C, quando comparados ao Tnévoa do sistema a 1% 

(p/p) do Triton X-100. Portanto, estes resultados demonstram uma maior efetividade 

na redução do Tnévoa do sal sulfato de amônio em relação ao polímero sulfato de 

dextrana, para ambos os tensoativos e em todas as concentrações estudadas. Este 

comportamento pode ser atribuído ao fato do sal ser um eletrólito forte, isto é, em 

solução aquosa está presente quase que em sua totalidade como íons, neste caso 

NH4
+ e o SO4

-2, que possuem a capacidade de reduzir efetivamente o Tnévoa devido 

ao caráter cosmotrópico, quando comparado ao polímero, que atua em solução 

aquosa como um eletrólito fraco.  

 Assim como observado no sistema Triton X-100/sal (item 5.5.2), foi verificada 

uma alteração no perfil da curva binodal no sistema Triton X-100/polímero (Figura 

30). Verifica-se um declive na curva binodal com o aumento da concentração do 

tensoativo (> 1% p/p), sendo mais acentuado na maior concentração do polímero. A 

adição de 14% (p/p) promoveu um decaimento na temperatura do ponto de névoa 

em torno de 20 °C, entre a menor (1,0% p/p) e maior (11% p/p) concentração de 

tensoativo estudada.  

 Galatanu et al. (2000) avaliaram o comportamento da curva binodal do Triton 

X-100 frente a adição do copolímero poli(ácido acrílico). Estes autores observaram 

que na presença de 1% (p/p) do copolímero, houve uma redução do ponto de névoa 

de 65 °C para 35 °C, na presença de 10% (p/p) do tensoativo. Entretanto, verificou-

se que esta redução da temperatura foi menor em maiores concentrações do 

tensoativo, sendo que para o sistema a 60 (p/p)% do tensoativo houve uma queda 

no valor de Tnévoa de apenas 10 °C, quando comparado ao sistema puro (Tnévoa = 90 

°C), na mesma concentração polimérica estudada. Nesta mesma linha, Tani et al. 
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(1998) avaliaram o efeito da adição de dois polímeros carregados, dextrana de carga 

positiva (DEAE-Dx) e o sulfato de dextrana (Dx-S) de carga negativa, no ponto de 

névoa do Triton X-114 (2% m/v), em um sistema para a extração do citocromo b5. 

Estes autores observaram que a adição de 1% (m/v) do polímero aniônico, 

promoveu maior redução da temperatura do ponto de névoa, Tnévoa = 25 °C para 17 

°C, quando comparado ao catiônico, que apresentou uma redução apenas de 3 °C, 

na mesma concentração estudada. Como esperado, a redução do Tnévoa, mostrou-se 

diretamente relacionada ao o aumento da concentração de ambos os polímeros, 

sendo que o aumento da concentração de 0,1% (m/v) para 1% (m/v), tanto do 

DEAE-Dx quanto Dx-S, resultou redução do Tnévoa em torno de 3 °C. 

 

 

5.6      Estudos de partição do ácido clavulânico  

 

5.6.1 Partições – Triton X-114/tampão e Triton X-100/tampão 

 

 Com base na curva binodal do Triton X-114/tampão (item 5.5.1) e nos ensaios 

de estabilidade do ácido clavulânico, estabeleceu-se para os ensaios iniciais de 

partição, as concentrações de 2 e 4% (p/p) para o tensoativo, nas temperaturas de 

28, 31, 34 ºC, em tampão Mcllvaine pH 6,5. Estes parâmetros foram definidos com o 

objetivo de estudar a influência da concentração do tensoativo, bem como das 

diferentes relações entre a fase concentrada e diluída em micelas, através da 

variação da temperatura, no coeficiente de partição do fármaco. Os resultados do 

sistema Triton X-114/puro em relação ao coeficiente de partição (KAC), balanço de 

massa (BMAC) e rendimento da fase diluída (Yclavd) e concentrada (Yclavc) estão 

apresentados nas Figuras 32, 33 e 34, respectivamente. Devido à alta temperatura 

do ponto de névoa (Tnévoa = 63 ºC) do Triton X-100, verificado através da curva 

binodal construída para o sistema Triton X-100/tampão, e à baixa estabilidade da 

biomolécula em temperaturas elevadas, o estudo de partição do ácido clavulânico 

em sistema puro constituído por este tensoativo foi inviável e todos os ensaios de 

partição foram realizados na presença de sulfato de amônio, e estão apresentados 

no item 5.6.2.  
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FIGURA 32 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistemas Triton 

X-114/tampão, nas concentrações de 2 e 4%(p/p) de tensoativo e temperaturas de 
28, 31 e 34 °C, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um 
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
 

De acordo com os resultados (Figura 32), verifica-se que o coeficiente de 

partição do ácido clavulânico (KAC ~ 0,70) permaneceu praticamente o mesmo, 

independente da temperatura de partição, concentração incial de tensoativo 

empregada e razão volumétrica entre as fases obtidas (R). Contudo, para todos os 

ensaios, valores de KAC inferiores a 1 foram obtidos, o que indica que o ácido 

clavulânico apresentou maior afinidade pela fase pobre em micelas (fase diluída). 

Considerando-se que o ácido clavulânico é uma molécula pequena e não sofre 

efeito de exclusão pelo volume como proteínas, esperávamos que o coeficiente de 

partição fosse aproximadamente 1, haja visto que em média 70% do volume das 

fases corresponde a água, como demonstrado por Xie et al. (2006). Estes autores 

determinaram a composição de cada fase, em % p/p, do sistema aquoso formado 

pelo Triton X-100 a 20 °C, sendo que a quantidade de sal, bem como a de 

tensoativo, foi semelhante em ambos os estudos. Esses autores verificaram através 

de modelagem computacional, que a porcentagem de água presente na fase diluída 

em micelas é maior (81 - 87%) do que na fase concentrada (60 - 74%). Como o 

ácido clavulânico apresenta um caráter hidrofílico predominante em relação ao 

hidrofóbico, a maior quantidade de água na fase diluída pode ter favorecido a 

migração do fármaco para esta fase preferencialmente. 
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 Outra explicação para os coeficientes de partição inferiores a 1 seria a 

existência de uma diferença entre o potencial químico de ambas as fases, isto é, 

devido à presença de uma maior quantidade de micelas na fase concentrada, e 

estas estão continua e reversivelmente trocando monômeros entre si, há uma maior 

influência de diferentes forças intermoleculares como interações de Van der Waals, 

eletrostáticas, estéricas, hidrofóbicas e ligações de hidrogênio, quando comparada a 

fase pobre em micelas, e portanto, esta diferença pode ter favorecido a migração da 

biomolécula para a fase com um potencial químico menor, neste caso, a fase 

diluída. Do ponto de vista industrial, a migração preferencial do ácido clavulânico 

para a fase diluída em micelas é de fato muito promissor, uma vez que, a purificação 

por cromatografia ou adsorção, passo subsequente a técnica de extração por 

SMDFA, se torna mais fácil na ausência de qualquer tensoativo ou na presença de 

uma menor concentração deste.  

  Os resultados de balanço de massa (BMAC) (Figura 33) mostraram que a 

porcentagem de ácido clavulânico não degradado nos sistemas permaneceu acima 

dos 85% no tempo de 3 horas de estudo. Como observado, estes resultados estão 

de acordo com os obtidos no estudo de estabilidade, em relação ao sistema Triton 

X-114/tampão (item 5.1), no qual, a porcentagem de ácido clavulânico remanescente 

foi em torno de 95% a 35°C, no tempo de 2 horas e em tampão Mcllvaine pH 6,5. 

Estes resultados de BMAC também estão de acordo com os obtidos por outros 

autores, como Santos et al. (2011) e Andrade et al. (2011), entretanto, na presença 

de outros tensoativos, como o aniônico AOT e o catiônico DDAO, respectivamente. 
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FIGURA 33 – Balanços de Massa do ácido clavulânico (BMAC) em sistemas Triton X-
114/tampão, nas concentrações de 2 e 4%(p/p) tensoativo e temperaturas de 28, 31 
e 34 °C, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um 
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
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FIGURA 34 – Rendimento do ácido clavulânico na fase diluída - Yclavd (barra azul) e 
concentrada - Yclavc (barra vermelha) em micelas, nos sistemas Triton X-114/tampão 
nas concentrações de 2 e 4% (p/p) tensoativo de e temperaturas de 28, 31 e 34 °C, 
em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de 
confiança de 95% nos valores obtidos. 
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 Os resultados com relação ao rendimento na fase diluída (Yclavd) e 

concentrada (Yclavc) em micelas estão apresentados na Figura 34. Com base nos 

resultados obtidos, verifica-se que os valores de rendimento do ácido clavulânico, 

em ambas as fases, mostraram-se coerentes, já que são dependentes tanto do valor 

do KAC quanto do R. Observa-se que o aumento da concentração de tensoativo de 

2% para 4% (p/p), não influenciou na recuperação da biomolécula tanto na fase 

concentrada, com valores de recuperação em torno de Yclavc (2%) = 18,9 ± 0,3% e 

Yclavc (4%) = 23 ± 1,3%, bem como na fase diluída, com valores em torno de Yclavd (2%) = 

70 ± 1% e Yclavd (4%) = 77 ± 2%, em sistemas com relações de fases similares (R ~ 

0,45). Foi observado que a diminuição da temperatura de 34°C para 31°C e 28°C, 

promoveu um aumento do volume da fase concentrada de 0,4 e 1,8 mL, e com isso 

um aumento da recuperação do ácido clavulânico nesta fase, em torno de 24,9% e 

124,0% (Yclavc (31 °C) = 29,1 ± 0,6% e Yclavc (28 °C) = 52 ± 3%), respectivamente. Este 

comportamento do ácido clavulânico era esperado, uma vez que, está intimamente 

relacionado com a alteração do volume das fases do sistema, que como visto, pode 

acarretar em um aumento ou diminuição da porcentagem de recuperação do 

fármaco na fase concentrada ou diluída. Entretanto, este perfil de recuperação do 

fármaco, influenciado pelo aumento do volume das fases não é vantajoso para um 

sistema de purificação em duas fases aquosas, uma vez que, não permite a pré-

concentração do analito em um volume menor da fase, geralmente < 0,5 mL, com 

elevados valores de rendimento.  

 Lee e Su (1999) estudaram a separação do 6-aminopenicilânico (6-APA), um 

intermediário dos antibióticos β-lactâmicos como a ampilicina, em sistema formado 

pelo tensoativo aniônico óxido de n - deciltetraetileno (C10E4), e verificaram que este 

intermediário migrou preferencialmente para a fase diluída, com valores de 

coeficiente de partição semelhantes ao observado neste estudo para o ácido 

clavulânico (K < 1,0). Santos et al. (2011) estudaram a recuperação do ácido 

clavulânico, obtido do meio de fermentação, em um sistema micelar misto formado 

pelos tensoativos Triton X-114 e AOT (aniônico). Estes autores verificaram que o 

fármaco teve uma maior afinidade para a fase diluída (KAC >1), no qual, o aumento 

da concentração do tensoativo aniônico de 0,02% para 0,04% (p/p) promoveu um 

aumento do coeficiente de partição de KAC = 1,15 para 1,31. Este resultado foi 

condizente com o esperado, uma vez que, a adição do tensoativo aniônico tinha por 

objetivo promover a repulsão eletrostática da biomolécula negativamente carregada 
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para a fase pobre em micelas. Nesta mesma proposta, Andrade et al. (2011) 

avaliaram a extração do ácido clavulânico em sistema misto formado pelos 

tensoativos C10E4 (aniônico) e o dodecil dimetilamina (DDAO – zwiteriônico: carga 

positiva no pH 5,0), na presença de 0,2 M NaBr. Estes autores observaram que os 

valores do coeficiente de partição (KAC) ficaram em torno de 1, o que indica que a 

biomolécula se distribuiu igualmente entre as fases do sistema, independente da 

concentração do tensoativo DDAO estudada (0,4, 0,6 e 1%). Com a adição de 0,2% 

do C10E4, foi verificado que não houve variação do coeficiente de partição (KAC ~1), 

com valores de recuperação do fármaco na fase diluída (Yclavd) em torno de 72%.  

   

 

5.6.2 Partições – Triton X-114/sal e Triton X-100/sal 

 

5.6.2.1 Partições – Triton X-114/(NH4)2SO2 

 

 Tendo em vista as curvas binodais do Triton X-114 obtidas na presença do sal 

sulfato de amônio, bem como os resultados de partição do ácido clavulânico em 

sistema Triton X-114/tampão, estabeleceu-se para os ensaios iniciais de partição na 

presença de 0,25 M (NH4)2SO2 as concentrações de 2 e 4% (p/p) de tensoativo,  nas 

temperaturas de 18,6, 21,6 e 24,6 ºC, em tampão Mcllvaine pH 6,5, para que fossem 

obtidas relações volumétrica das fases semelhates nos sistemas na ausência e 

presença do sal. Os resultados em relação ao coeficiente de partição (KAC), balanço 

de massa (BMAC) e rendimento da fase diluída (Yclavd) e concentrada (Yclavc) estão 

apresentados nas Figuras 35, 36 e 37, respectivamente.  
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FIGURA 35 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistemas Triton 

X-114/0,25M (NH4)2SO4, nas concentrações de 2 e 4% (p/p) tensoativo e 
temperaturas de 18,6, 21,6 e 24,6 °C, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de 
erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  

 

 Como pode ser observado, não houve variação significativa do coeficiente de 

partição do ácido clavulânico (KAC ~ 0,70), tanto com o aumento da concentração do 

tensoativo de 2% para 4% (p/p), em sistemas com valores de relação entre as fases 

similares, isto é, R = 0,39 ± 0,05 e 0,46 ± 0,01, respectivamente, quanto comparado 

ao sistema na ausência de sal (item 5.6.1). Observa-se também que o aumento 

desta relação, ocasionado pela diminuição da temperatura, como a 21,6 °C (R = 

0,61 ± 0,02) e 18,6 °C (R = 2,28 ± 0,20), não promoveu uma variação significativa no 

coeficiente de partição (KAC). Portanto, verifica-se que a presença do sal não afetou 

o particionamento preferencial da biomolécula no sistema, sendo que para todos os 

ensaios valores de KAC inferiores a 1 foram obtidos, o que indica que o ácido 

clavulânico apresentou maior afinidade pela fase pobre em micelas (fase diluída), 

semelhante ao observado nos ensaios na ausência do sal.  

Com a adição de sal no sistema, era esperado que a quantidade de 

(NH4)2SO4 na fase diluída fosse maior, devido ao seu caráter de dissociação e 

solvatação pela água. Sendo assim, acreditávamos que esse aditivo fosse capaz de 

promover uma repulsão eletrostática significativa entre os íons sulfato e o ácido 

clavulânico, fazendo com que a biomolécula migrasse preferencialmente para a fase 

concentrada em micelas e, consequentemente, maiores valores de coeficiente de 
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partição fossem obtidos. Como esse efeito não foi observado nas partições com 0,25 

M do sal, a determinação da condutância elétrica de cada uma das fases (mS) foi 

realizada. Como pode ser verificado nos resultados apresentados na Tabela 2, o sal 

particionou-se igualmente entre as fases concentrada e diluída, com valores de 

condutância elétrica em torno de 40 mS e, com isso, o potencial eletrostático não foi 

suficiente para influenciar a partição do ácido clavulânico no sistema. 

 

Tabela 2 - Condutância elétrica das fases diluída (Fd) e concentrada (Fc) dos ensaios 
em sistemas Triton X-114/0,25 M (NH)4SO2. 

 TX-114 

(% p/p) 

T  

(ºC) 

Fd 

(mS) 

Fc 

(mS) 

2 18,6 42,6 ± 5,7 39,3 ± 7,6 

4 24,6 38,0 ± 3,6 40,7 ± 7,8 

4 21,6 45,6 ± 0,9 38,6 ± 7,5 

4 18,6 42,0 ± 8,6 38,6 ± 5,7 

 

Os resultados de balanço de massa (BMAC) (Figura 36) mostraram que a 

porcentagem de ácido clavulânico não degradado nos sistemas permaneceu acima 

dos 85% no tempo de 2 horas de estudo, semelhante ao observado no sistema 

Triton X-114/puro. Nos estudos de estabilidade verificou-se que o ácido clavulânico 

teve uma maior degradação na presença do sal sulfato de amônio, independente da 

concentração estudada. Entretanto, estes resultados de BMAC estão de acordo com 

o esperado, uma vez que, o tempo para a separação de fases foi relativamente curto 

(2 horas), e, portanto, a porcentagem do fármaco remanescente ainda é superior a 

85%. 
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FIGURA 36 – Balanço de massa do ácido clavulânico (BMAC) em sistemas Triton X-
114/0,25M (NH4)2SO4, nas concentrações de 2 e 4%(p/p) tensoativo e temperaturas 
de 18,6, 21,6 e 24,6 °C, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro 
correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 37 – Rendimento do ácido clavulânico na fase diluída - Yclavd (barra azul) e 
concentrada - Yclavc (barra vermelha) em micelas, nos sistemas Triton X-114/0,25 M 
(NH4)2SO4 nas concentrações de 2 e 4% (p/p) tensoativo e temperaturas de 18,6, 
21,6 e 24,6 °C, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um 
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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 De acordo com a Figura 37, semelhantemente ao observado no sistema na 

ausência de sal, verifica-se que o aumento da concentração de tensoativo de 2% 

para 4% (p/p) na presença de 0,25 M (NH4)2SO4, não influenciou na recuperação da 

biomolécula tanto na fase concentrada, com valores de recuperação em torno de 

Yclavc (2%) = 23 ± 7% e Yclavc (4%) = 26 ± 5%, quanto na fase diluída, com valores em 

torno de Yclavd (2%) = 80 ± 8% e Yclavd (4%) = 74 ± 2%, em sistemas com relações de 

fases similares (R ~ 0,45). Em relação à temperatura, também verificou-se o mesmo 

comportamento do sistema na ausência de sal, isto é, com a diminuição da 

temperatura de 24,6 °C para 18,6 °C, houve um aumento do volume da fase 

concentrada de 1,9 mL e com isso um aumento na recuperação do ácido clavulânico 

nesta fase, em torno de 111% (Yclavc (18,6 °C) = 52 ± 6%). Entretanto, verifica-se que 

para a temperatura de 21,6°C, não houve um aumento do rendimento na fase 

concentrada (Yclavc (21,6 °C) = 27 ± 5%) quando comparado à temperatura de 24,6 °C, 

devido a pouca diferença entre os volumes da fases concentradas, isto é, em torno 

de 0,3 mL. Todos os resultados obtidos com relação ao rendimento na fase diluída 

(Yclavd) e concentrada (Yclavc) mostraram-se coerentes, já que são dependentes tanto 

do valor do KAC quanto do R. 

 

 

5.6.2.2 Partições – Triton X-100/(NH4)2SO2 

 

 De acordo com as curvas binodais construídas na presença do sal sulfato de 

amônio, com os resultados de partição do ácido clavulânico no sistema Triton X-114 

e com a instabilidade do ácido clavulânico em altas temperaturas (Bersanetti, et al., 

2005; Santos et al., 2009) foram realizados ensaios de partição do ácido clavulânico 

em sistema Triton X-100/sal, nas concentrações de 2 e 4% (p/p) do tensoativo e em 

diferentes concentrações do sulfato de amônio, como 0,8, 1,2 e 1,6 M. Não foram 

realizadas partições em sistemas com 0,4 M de sal, pois a temperatura de ponto de 

névoa permaneceu acima 44 °C, o que levaria à degradação do fármaco. Portanto 

foi escolhida a concentração de 0,8 M de sal para o início dos ensaios, sendo que as 

outras concentrações de sulfato de amônio foram escolhidas por apresentarem 

efeitos significativos na redução do ponto de névoa, obtendo menores valores de 

temperatura para a realização dos ensaios de partição. Os resultados do sistema 

Triton X-100/(NH4)2SO4 em relação ao coeficiente de partição (KAC), balanço de 
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massa (BMAC) e rendimento da fase diluída (Yclavd) e concentrada (Yclavc) estão 

apresentados nas Figuras 38/39, 40 e 41, respectivamente.  
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FIGURA 38 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistema Trito 
X-100/0,8 M (NH4)2SO4, nas concentrações de tensoativo de 2 e 4% (p/p) e 
temperaturas de 33 e 39 °C, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro 
correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  

 

 Como pode ser observado, não houve variação significativa do coeficiente de 

partição (KAC ~ 0,65) independente da concentração de tensoativo e temperatura 

empregados. O aumento da relação de fases, ocasionado pela diminuição da 

temperatura como a 33 °C (R = 0,55 ± 0,03), também não promoveu variação 

significativa no coeficiente de partição (KAC), permanecendo com valores próximos a 

0,65. É possível verificar que os coeficientes de partição dos sistemas Triton X-

100/sal apresentaram valores semelhantes (K ~ 0,65) ao sistema Triton X-114 na 

ausência e presença de sal, ambos com valores KAC ~ 0,7. Sendo assim, para todos 

os ensaios valores de KAC inferiores a 1 foram obtidos, semelhante ao observado 

nos ensaios nos sistemas formado pelo Triton X-114. Este comportamento similar 

entre os sistemas Triton X-114 e Triton X-100 era esperado, uma vez que, estes 

tensoativos possuem a estrutura química semelhante, diferenciados apenas pelo 

número de unidades de óxido de etileno na porção polar da molécula, sendo esta 

variação de no máximo 3 unidades.  

 Com a adição de concentrações mais altas de (NH4)2SO4 (0,8 M), quando 

comparado ao sistema Triton X-114/0,25 M, esperava-se que houvesse alteração no 
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perfil de partição da biomolécula, promovendo um aumento no coeficiente de 

partição devido à migração da biomolécula para a fase concentrada. Entretanto, 

assim como nos sistemas compostos por Triton X-114 na ausência e presença do 

sal, esse efeito não foi observado. A determinação da condutância elétrica de cada 

uma das fases (mS) foi realizada e está apresentada na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Condutância elétrica das fases diluída (Fd) e concentrada (Fc) dos ensaios 
em sistemas Triton X-100/0,8 M (NH4)2SO4. 

X-114 

(% p/p) 

T  

(ºC) 

Fd 

(mS) 

Fc 

(mS) 

2 33 132 ± 18 115 ± 13 

4 33 135,4 ± 0,4 117 ± 19 

4 39 131 ± 13 113 ± 18 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 3, o sulfato 

de amônio apresentou partição levemente preferencial para a fase diluída, com 

valores de condutância elétrica em torno de 115 mS na fase concentrada  e 130 mS 

na fase diluída. Entretanto, verifica-se que esta diferença de concentração de sal 

entre as fases, não foi suficiente para influenciar a partição do ácido clavulânico no 

sistema. Portanto, concentrações maiores de sal, como 1,2 e 1,6 M, foram 

estudadas e os resultados em relação ao coeficiente de partição estão apresentados 

na Figura 39.  
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FIGURA 39 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistemas com 
4% (p/p) de Triton X-100, nas concentrações de 1,2 M e 1,6 M (NH4)2SO4, e nas 
temperaturas de 17 e 3 °C, respectivamente, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras 
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
 

Verifica-se que a presença de maiores concentrações do sulfato de amônio 

não afetou a migração preferencial da biomolécula no sistema, apresentando valores 

de KAC inferiores a 1,0. Para ambos os sistemas estudados, não houve variação do 

coeficiente de partição (KAC ~ 0,7), embora tenha sido verificada uma diferença entre 

a condutância elétrica das fases, com valores em torno de 217 ± 8 e 282 ± 17 mS na 

fase diluída e 131 ± 22 e 168 ± 23 mS na fase concentrada, na presença de 1,2 e 

1,6M do sal, respectivamente. Nota-se que a presença de maior quantidade de sal 

na fase diluída em micelas acarretou em um aumento da densidade desta fase, 

ocasionando a inversão de fases no sistema. Portanto, no sistema Triton X-

100/tampão na presença de 1,2 e 1,6 M (NH4)2SO4, a fase inferior consistiu na fase 

diluída em micelas.  

 De acordo com os resultados de BMAC (Figura 40), a porcentagem de ácido 

clavulânico não degradado nos sistemas permaneceu acima dos 85% no tempo de 2 

horas de estudo, semelhante ao observado nos estudos de estabilidade do ácido 

clavulânico frente à presença do sulfato de amônio (item 5.2). 
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FIGURA 40 – Balanço de massa do ácido clavulânico (BMAC) nos sistemas Triton X-
100/0,8 M (NH4)2SO4 a 33 e 39 °C, Triton X-100/1,2 M (NH4)2SO4 a 17 °C e Triton X-
100/1,6 M (NH4)2SO4 a 3 °C, nas concentrações de 2 e 4% (p/p) tensoativo, em 
tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de 
confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 41 – Rendimento do ácido clavulânico na fase diluída - Yclavd (barra azul) e 
concentrada - Yclavc (barra vermelha) em micelas, nos sistemas Triton X-100/0,8 M 
(NH4)2SO4 a 33 e 39 °C, Triton X-100/1,2 M (NH4)2SO4 a 17 °C e Triton X-100/1,6M 
(NH4)2SO4 a 3 °C, nas concentrações de 2 e 4% (p/p) tensoativo, em tampão 
Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 
95% nos valores obtidos.  
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 Pode-se observar pela Figura 41, que na presença de 0,8 M (NH4)2SO4, o 

aumento da concentração 2% para 4% (p/p) de tensoativo, não influenciou na 

recuperação da biomolécula tanto na fase concentrada, com valores de recuperação 

em torno de Yclavc (2%) = 12 ± 6% e Yclavc (4%) = 23 ± 3%, quanto na fase diluída, com 

valores em torno de Yclavd (2%) = 80 ± 6% e Yclavd (4%) = 75 ± 6%, em sistemas com R = 

0,25 ± 0,01 e 0,22 ± 0,01, respectivamente. Em relação à temperatura, também 

verifica-se o mesmo comportamento do sistema Triton X-114 na ausência e 

presença de sal, isto é, com a diminuição da temperatura de 39 °C para 33 °C, 

houve um aumento do volume da fase concentrada de 0,9mL, e com isso um 

aumento na recuperação do ácido clavulânico na fase concentrada, em torno de 

184% (Yclavc (33°C) = 66 ± 5%). Com a adição de 1,2 e 1,6 M de (NH4)2SO4, observa-se 

que não houve alteração na recuperação do ácido clavulânico em ambas as fases. 

Tais resultados comprovam que o sulfato de amônio, adicionado ao sistema em 

diferentes concentrações, não influenciou a migração da biomolécula para a fase 

concentrada, não havendo aumento na recuperação do ácido clavulânico nesta fase, 

em sistemas com R ~ 0,25.  

 Santos et al. (2011) também estudaram a recuperação do ácido clavulânico, 

obtido do meio de fermentação, em um sistema micelar misto formado pelos 

tensoativos Triton X-114 e AOT (aniônico), na presença de diferentes concentrações 

do sal NaCl. Estes autores verificaram que a presença do sal não afetou o 

coeficiente de partição da biomolécula (KAC ~ 1,25), no tempo de 3 horas, quando 

comparado aos sistemas na ausência de sal.  

 

 

5.6.3 Partições – Triton X-114/polímero e Triton X-100/polímero 

 

5.6.3.1 Partições – Triton X-114/Dx-S 

 

 Com base nas curvas binodais obtidas do Triton X-114 na presença do sulfato 

de dextrana (Dx-S) e nos resultados do sistema Triton X-114/tampão, foram 

realizados ensaios de partição do ácido clavulânico em sistema Triton X-

114/polímero, nas concentrações de 2 e 4% (p/p) do tensoativo e em diferentes 

concentrações do polímero como 1, 4 e 8% (p/p). Para estes sistemas, esperávamos 

que a presença do polímero aniônico promovesse a repulsão eletrostática do ácido 
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clavulânico para a fase micelar, e valores de KAC superiores a 1 fossem obtidos. Os 

resultados em relação ao coeficiente de partição (KAC), balanço de massa (BMAC) e 

rendimento da fase diluída (Yclavd) e concentrada (Yclavc) estão apresentados nas 

Figuras 42/43, 44 e 45, respectivamente.  
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FIGURA 42 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistema Triton 

X-114/Dx-S, nas concentrações de 2 e 4% (p/p)  tensoativo e 1, 4 e 8% (p/p) sulfato 
de dextrana (Dx-S), em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a 
um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
 

De acordo com os resultados do coeficiente de partição, apresentados na 

Figura 42, verifica-se que no sistema com 2% (p/p) de Triton X-114 na presença de 

1% (p/p) do sulfato de dextrana não houve alteração significativa do coeficiente de 

partição, com valores de KAC em torno de 0,6 (R = 0,27 ± 0,02) quando comparado 

ao sistema na ausência do polímero, que apresentou valores de KAC ~ 0,7 e relação 

de fases R ~ 0,35 (item  5.6.1). Observa-se que nos sistemas com 4% (p/p) do 

tensoativo, a presença de 1% (p/p) do polímero também não afetou o coeficiente de 

partição da biomolécula, bem como com o aumento da concentração do polímero 

para 4% (p/p), com valores de KAC ~ 0,60, considerando-se o erro experimental.  

Esperava-se que a presença de 1 ou 4% (p/p) do sulfato de dextrana fosse 

suficiente para promover um aumento significativo no coeficiente de partição do 

ácido clavulânico, devido ao seu caráter aniônico e alto peso molecular (500.000 

Da). Entretanto, apenas com o aumento da concentração do polímero para 8% (p/p) 

verificou-se um leve aumento no coeficiente de partição do ácido clavulânico, com 
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KAC em torno de 0,90 ± 0,08 em um sistema com relação de fase igual a 0,46 ± 0,08. 

Contudo, este valor de KAC ainda é inferior a 1 e portanto, o sulfato de dextrana não 

promoveu repulsão eletrostática da biomolécula para a fase oposta, ou seja, micelar. 

Com base nestes resultados, a influência de concentrações mais elevadas do 

polímero (14% p/p) no coeficiente de partição da biomolécula foi estudada, e os 

resultados estão apresentados na Figura 43.  
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FIGURA 43 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistema Triton 
X-114/Dx-S, nas concentrações de 9% (p/p) tensoativo e 14% (p/p) sulfato de 
dextrana (Dx-S), em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um 
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
 

A fim de se estudar a influência de uma maior concentração do sulfato de 

dextrana, foi necessária a presença de maiores concentrações do tensoativo (9% 

p/p), uma vez que, a adição de 14% (p/p) do polímero em concentrações baixas de 

tensoativo, como 2 e 4% (p/p), acarreta em uma diminuição da temperatura do ponto 

de névoa, com valores abaixo de 0°C. Com base na Figura 43, observa-se que o 

aumento da concentração do polímero para 14% (p/p) promoveu um leve aumento 

no coeficiente de partição do ácido clavulânico, com valores KAC em torno de 1,16 ± 

0,11 e 1,30 ± 0,16, para os sistemas com relação de fases R = 0,67 ± 0,01 e 0,92 ± 

0,09, respectivamente. Apesar deste aumento no coeficiente de partição quando 

comparado ao sistema na presença de 1% (p/p) do polímero, nota-se que os valores 

de KAC obtidos foram muito próximos a 1 - 1,5, considerando-se o erro experimental. 

Como não houve um aumento significativo no coeficiente de partição, indicativo de 
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uma repulsão eletrostática do ácido clavulânico frente à carga negativa do polímero 

para a fase micelar, a determinação da condutância elétrica de cada uma das fases 

(F) dos sistemas com 8 e 14% (p/p) polímero foi realizada, e os resultados estão 

apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Condutância elétrica das fases diluída (Fd) e concentrada (Fc) em micelas 

dos ensaios em sistemas Triton X-100/Dx-S.  

TX-114 

(% p/p) 

T  

(ºC) 

   Dx-S 

   (% p/p) 

Fd 

(mS) 

Fc 

(mS) 

4 27 8 1,6 ± 0,2 0,7 ± 0,1 

9 26 14 2,4 ± 0,2 1,6 ± 0,1 

9 23 14 2,6 ± 0,3 1,5 ± 0,2 

 

Pode-se observar nos resultados apresentados na Tabela 4, que a diferença 

entre a condutância elétrica da fase diluída (rica em polímero) e concentrada em 

micelas foi relativamente pequena, em ambos os sistemas, com valores de 

condutância em torno de 1,6 mS e 0,7 mS para o sistema com 8% (p/p) do polímero 

e 2,5 mS e 1,5 mS para os sistemas com 14% (p/p) do polímero, respectivamente. 

Portanto, verifica-se que a diferença da condutância elétrica entre as fases não foi 

suficiente para influenciar a partição do ácido clavulânico, independente da 

concentração de polímero estudada. Devido a esta pequena diferença entre a 

condutância elétrica de ambas as fases não foi possível determinar se houve 

inversão de fases nos sistemas, e, portanto, a quantificação em massa (mg) do 

tensoativo, em cada fase, foi realizada espectrofotometricamente (274 nm) e os 

resultados estão apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Determinação da quantidade de tensoativo, em massa (mg), presente 
nas fases superior (Fsup.) e inferior (Finf.) dos sistemas Triton X-114/Dx-S.  

 

TX-114 

(% p/p) 

 

T  

(ºC) 

  

  Dx-S 

   (% p/p) 

TX-114 

Fsup. 

(mg) 

TX-114 

Finf. 

(mg) 

4 28,4 1 16,8 ± 0,2 202 ± 26 

4 27,4 4 17 ± 2 175 ± 6 

4 27 8 165 ± 15 19 ± 4 

9 26 14 383 ± 22 8 ± 4 

9 23 14 400 ± 13 9 ± 3 

 

 Com base nos resultados da Tabela 5, observa-se nos sistemas a 1 e 4% 

(p/p) de sulfato de dextrana, que a presença do polímero não influenciou no 

fenômeno de separação de fases, uma vez que, maiores quantidades em massa do 

tensoativo foram detectadas na fase inferior, com valores em torno de 202 ± 26 mg e 

175 ± 6 mg, respectivamente, quando comparado a fase superior ,que apresentou 

valores de massa em torno de 16 mg, em ambos os sistemas. Entretanto, verifica-se 

a uma maior quantidade do tensoativo na fase superior, com valores de massa em 

torno de 165 e 390 mg para os sistemas com 8 e 14% (p/p) polímero, 

respectivamente. Estes resultados demonstraram que a adição de maiores 

concentrações do sulfato de dextrana (≥ 8% p/p) promove a inversão de fases nos 

sistemas, sendo a fase inferior correspondente à fase diluída ou pobre em micelas 

(polimérica), e fase superior à fase rica em micelas, isto é, concentrada ou micelar.  

 Os resultados de balanço de massa (BMAC) (Figura 44) mostraram que a 

porcentagem de ácido clavulânico não degradado nos sistemas permaneceu acima 

de 80% no tempo de 24 horas de estudo. Como observado, estes resultados estão 

de acordo com os obtidos no estudo de estabilidade, em relação ao sistema Triton X-

114/polímero (item 5.3), no qual a porcentagem de ácido clavulânico remanescente 

foi superior a 70% a 20 °C, no tempo de 24 horas e em tampão Mcllvaine pH 6,5.
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FIGURA 44 – Balanço de massa do ácido clavulânico (BMAC) nos sistemas Triton X-
114/Dx-S, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um 
intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos. 
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FIGURA 45 – Rendimento do ácido clavulânico na fase diluída - Yclavd (barra azul) e 
concentrada - Yclavc (barra vermelha) em micelas, nos sistemas Triton X-114/Dx-S, 
em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de 
confiança de 95% nos valores obtidos.  

 

 Como pode ser observado na Figura 45, na presença de 1% (p/p) do 

polímero, os rendimentos da fase concentrada e diluída, do sistema 2% Triton X-

114/Dx-S, tiveram valores de Yclavc = 12 ± 8% e Yclavd = 78 ± 4%, com relação de 

fases de 0,27 ± 0,02. Nota-se que a presença do polímero, neste sistema, não 
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acarretou em uma mudança significativa de rendimento na fase concentrada e 

diluída, quando comparado aos sistemas puro (item 5.6.1) e na presença do 

(NH4)2SO4 (item 5.6.2.2), sendo que os rendimentos nestes sistemas ficaram em 

torno de 20 e 70% na fase concentrada e diluída em micelas, respectivamente, em 

sistemas com valores de R ~ 0,35. Para o sistema 4% (p/p) Triton X-114/1% (p/p) 

Dx-S, observa-se também que o polímero não influenciou na recuperação da 

biomolécula, com valores de recuperação em torno de Yclavc = 22 ± 8% e Yclavd = 61 ± 

5%, se comparado ao sistema na ausência do sal, que apresentou valores de Yclavc = 

29,1 ± 0,6% e Yclavd = 62,4 ± 0,1%, ambos em sistemas com R ~ 0,65. Verifica-se 

que o aumento da concentração de polímero também não promoveu alteração nos 

valores de rendimentos, em ambas as fases, tanto para o sistema com 4% (p/p) de 

polímero quanto para o sistema com 8% (p/p) de polímero. Contudo, na presença de 

14% (p/p) do polímero, observa-se que houve um ligeiro aumento nos valores de 

rendimento da biomolécula na fase concentrada, com valores de Yclavc = 36 ± 9%, 

associado a um leve decaimento do rendimento na fase diluída, Yclavd = 47 ± 11%, se 

considerarmos o erro experimental. Como esperado, com a diminuição da 

temperatura para 23 °C houve um aumento do volume da fase concentrada, em 

torno de 0,5mL, porém insuficiente para influenciar na recuperação da biomolécula 

(Yclavc = 45 ± 7%).  

Todos estes resultados obtidos, em relação ao rendimento do ácido 

clavulânico, na fase concentrada e diluída (fase polimérica) em micelas, mostraram-

se coerentes, já que são dependentes tanto do valor do KAC quanto do R. É 

importante ressaltar, que os estudos com uma maior concentração do sulfato de 

dextrana se tornaram inviáveis, devido ao aumento considerável da viscosidade em 

concentrações de polímero superior a 15% (p/p), que acarreta em perda da 

sensibilidade do sistema. 
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5.6.3.2 Partições - Triton X-100/Dx-S  

 

Com base nos resultados obtidos nos sistemas Triton X-114/Dx-S foram 

realizados estudos das partições do ácido clavulânico em sistema 9% (p/p) Triton X-

100 na presença de 14% (p/p) sulfato de dextrana. Não foram realizados ensaios de 

partição na presença de menores concentrações de tensoativo (2 ou 4% p/p), já que 

como visto nos estudos da curva binodal do Triton X-100 (Figura 27), o aumento da 

concentração do polímero promove declive na curva binodal (redução do Tnévoa) 

frente ao aumento da concentração de tensoativo, e portanto, em maiores 

concentrações do Triton X-100 os valores de Tnévoa são mais baixos, sendo mais 

favoráveis para a manutenção da estabilidade do ácido clavulânico. Entretanto, foi 

verificada a necessidade da adição de 0,1M (NH4)2SO4 nos sistemas, visando maior 

redução do Tnévoa. Os resultados em relação ao coeficiente de partição (KAC), balanço 

de massa (BMAC) e rendimento da fase diluída (Yclavd) e concentrada (Yclavc) estão 

apresentados nas Figuras 46, 47 e 48, respectivamente. 
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FIGURA 46 – Coeficientes de partição do ácido clavulânico (KAC) em sistema Triton 

X-100/Dx-S, na concentração de 9% (p/p) tensoativo e 14% (p/p) do sulfato de 
dextrana (Dx-S), na ausência e presença de 0,1 M (NH4)2SO4, em tampão Mcllvaine 
pH 6,5. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos 
valores obtidos. 
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De acordo com os resultados apresentados na Figura 46, verifica-se um leve 

aumento nos coeficientes de partição nos sistemas Triton X-100/Dx-S quando 

comparado aos resultados obtidos na presença de 0,8 ou 1,2 M (NH4)2SO4 (item 

5.6.2.2). Nota-se que no sistema Triton X-100/Dx-S, na temperatura de 42ºC, houve 

um aumento do coeficiente de partição da biomolécula, com valores de KAC = 1,83 ± 

0,21 se comparado ao sistema Triton X-100/(NH4)2SO4 que apresentou KAC ~ 0,7. O 

mesmo comportamento foi observado nos sistemas Triton X-100/Dx-S na presença 

de 0,1 M (NH4)2SO4, em temperaturas mais amenas como 10 e 14 °C, no qual se 

obteve valores de coeficientes de partição em torno de KAC = 1,31 ± 0,28 e 1,33 ± 

0,24, respectivamente, valores muito próximos aos obtidos nos ensaios dos 

sistemas Triton X-114/Dx-S (item 5.6.3.1), em sistemas com relação de fases 

similares (R ~ 0,8). Contudo, assim como nos ensaios frente ao Triton X-114, os 

valores de KAC obtidos permaneceram próximos a 1 - 1,5, se considerado o erro 

experimental, o que demonstra que a presença de 14% (p/p) do sulfato de dextrana 

não influenciou na partição do ácido clavulânico nos sistemas formados pelo Triton 

X-100, sendo assim também foi determinada a condutância elétrica de cada uma 

das fases (F) dos sistemas, e os resultados estão apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Condutância elétrica das fases diluída (Fd) e concentrada (Fc) em micelas 

dos ensaios em sistemas Triton X-100/14% Dx-S.  

TX-100 

(% p/p) 

T  

(ºC) 

(NH4)2SO4 

(M) 

Fd 

(mS) 

Fc 

(mS) 

9 42 - 2,29 ± 0,12 1,37 ± 0,06 

9 10 0,1 3,28 ± 0,25 2,44 ± 0,15 

9 14 0,1 3,22 ± 0,17 2,55 ± 0,26 

 

Assim como nos resultados de condutância elétrica dos sistemas Triton X-

114/Dx-S (item 5.6.3.1), pode-se observar nos resultados apresentados na Tabela 6, 

que a diferença entre a condutância elétrica da fase diluída (polimérica) e 

concentrada em micelas foi relativamente pequena, em ambos os sistemas, isto é, 

na ausência do sal com valores de condutância em torno de 2,29 ± 0,12 mS na fase 

diluída e 1,37 ± 0,06 mS na fase concentrada, e na presença de 0,1 M (NH4)2SO4, 

com valores de condutância em torno de 3,28 ± 0,25 mS e 2,44 ± 0,15 mS e 3,22 ± 

0,17 mS e 2,55 ± 0,26 mS na fase diluída e concentrada dos sistemas a 10 ºC e 14 
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ºC, respectivamente. Deste modo, esta diferença de condutância elétrica entre as 

fases não foi suficiente para influenciar a partição do ácido clavulânico. A fim de se 

comprovar a inversão de fases dos sistemas, foi realizada a quantificação em massa 

(mg) do tensoativo em cada fase, espectrofotometricamente (274 nm) e os 

resultados estão apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Determinação da quantidade de tensoativo, em massa (mg), presente 

nas fases superior (Fsup.) e inferior (Finf.) nos ensaios em sistemas Triton X-100/14% 

Dx-S.  

 

TX-100 

(% p/p) 

 

T  

(ºC) 

 

(NH4)2SO4 

(M) 

TX-100 

Fsup. 

(mg) 

TX-100 

Finf. 

(mg) 

9 42 - 407,6 ± 29,2 5,32 ± 0,5 

9 10 0,1 388,3 ± 9,5 30,9 ± 6,9 

9 14 0,1 387,8 ± 10,0 31,9 ± 4,7 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 7, verifica-se a presença de 

maior quantidade do tensoativo na fase superior, com valores em torno de 400 mg, 

tanto na ausência como na presença do (NH4)2SO4, o que comprova que a adição de 

maiores concentrações do sulfato de dextrana promove a inversão de fases nos 

sistemas, sendo neste caso, a fase inferior correspondente à fase diluída ou pobre 

em micelas (polímérica), e fase superior à fase rica em micelas, isto é, concentrada 

ou micelar.  

Os resultados de balanço de massa (BMAC) (Figura 47) frente à temperatura 

mais elevada como 42 ºC mostraram que a porcentagem de ácido clavulânico 

degradado nos sistemas permaneceu em torno de 50% no tempo de 24 horas de 

estudo. Como observado, este resultado está de acordo com os estudos prévios de 

estabilidade da biomolécula frente à temperatura de 45 ºC, que apresentou valores 

de porcentagem de ácido clavulânico remanescente ≤ 60%, no mesmo tempo 

estudado. Para os sistemas realizados em temperaturas mais baixas, como 10 e 14º 

C, observa-se que os valores de balanço de massa foram em torno de 80%, 

compatível com os estudos de estabilidade a 20 ºC na ausência e presença do 

polímero, que apresentaram porcentagens de ácido clavulânico remanescente ≥ 

75%.  
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FIGURA 47 – Balanço de massa do ácido clavulânico (BMAC) nos sistemas Triton X-
100/Dx-S, na concentração de 9% (p/p) tensoativo e 14% (p/p) sulfato de dextrana 
(Dx-S), na ausência e presença de 0,1 M (NH4)2SO4, em tampão Mcllvaine pH 6,5. 
As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores 
obtidos.  
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FIGURA 48 – Rendimento do ácido clavulânico na fase diluída - Yclavd (barra azul) e 
concentrada - Yclavc (barra vermelha) em micelas, nos sistemas Triton X-100/Dx-S, na 
concentração de 9% (p/p) tensoativo e 14% (p/p) sulfato de dextrana (Dx-S), na 
ausência e presença de 0,1 M (NH4)2SO4, em tampão Mcllvaine pH 6,5. As barras 
de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95% nos valores obtidos.  
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De acordo com a Figura 48, verifica-se que no sistema Triton X-100/Dx-S a 42 

ºC, os rendimentos da fase concentrada e diluída tiveram valores de Yclavc = 44,9 ± 

0,4% e Yclavd = 7,4 ± 0,8%, respectivamente. Observa-se que neste sistema houve 

menor recuperação do ácido clavulânico na fase diluída, contudo, este fato não é 

atribuído à repulsão eletrostática do ácido clavulânico para a fase micelar, mas sim 

devido ao maior volume (mL) da fase concentrada (R = 3,39 ± 0,01) quando 

comparada a fase diluída, que acarretou em maior recuperação do fármaco nesta 

fase. Como esperado, com a diminuição da temperatura para 14 ºC (R = 1,06 ± 0,26) 

e 10 ºC (R = 0,73 ± 0,09) observa-se aumento nos valores de recuperação da 

biomolécula na fase diluída, com valores de Yclavd = 35 ± 6% e 41 ± 2%, 

respectivamente.  Entretanto, verifica-se que não houve variação significativa na 

recuperação da biomolécula na fase concentrada em micelas nestes sistemas, com 

valores em torno de Yclavc = 45%, independente do R e da presença do sulfato de 

amônio nos sistemas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo de estabilidade do ácido clavulânico frente ao pH e 

temperatura, demonstrou-se que o fármaco apresenta maior estabilidade no pH 6,5 

e em temperaturas mais baixas em torno de 5 ºC a 20 ºC. A avaliação da 

estabilidade em relação à presença do sulfato de amônio (NH4)2SO4 em diferentes 

concentrações mostrou que o sal afetou a estabilidade da biomolécula, sendo que 

para os períodos de tempo mais longos (24h) não houve diferença muito significativa 

na estabilidade do ácido clavulânico em relação à concentração de (NH4)2SO4. Nos 

estudos de estabilidade frente ao polímero sulfato de dextrana (Dx-S), verificou-se 

que a adição de polímero acarretou em menor perda da estabilidade do ácido 

clavulânico quando comparado ao (NH4)2SO4, sendo que, a porcentagem do ácido 

clavulânico residual apresentou-se superior a 90% a 35 °C, no tempo de 6 horas. 

Assim como observado nos estudos de estabilidade do ácido clavulânico frente ao 

(NH4)2SO4, também pode-se concluir que a concentração do polímero não 

influenciou a estabilidade do fármaco na faixa estudada, mas sim a presença deste.  

Em relação à presença de Triton X-114 e Triton X-100, o ácido clavulânico 

apresentou-se estável frente à ambos os tensoativos nas concentrações analisadas, 

sendo seu valor residual de aproximadamente 100%.  

O estudo do comportamento dos sistemas Triton X-114/tampão e Triton X-

100/tampão mostrou que as curvas binodais obtidas estão de acordo com a 

literatura, ambas com concavidade para cima, e com o ponto de névoa em torno de 

Tnévoa = 25,7 ºC e 65,0 ºC, respectivamente. Como esperado, com a adição do 

(NH4)2SO4 em ambos os sistemas foi verificada uma diminuição da temperatura de 

Tnévoa devido ao efeito cosmotrópico do sal. Na presença do polímero sulfato de 

dextrana (Dx-S), um eletrólito mais fraco, verificou-se menor redução do Tnévoa dos 

sistemas Triton X-114 e Triton X-100/polímero quando comparado ao sal. 

De acordo com os ensaios de partição, o ácido clavulânico migrou 

preferencialmente para a fase diluída, isto é pobre em micelas em todas as 

condições estudadas, tantos nos sistemas Triton X-114/tampão quanto Triton X-

100/tampão, com valores de (KAC ~ 0,7). O mesmo comportamento foi verificado 

para os sistemas na presença de sal, e, portanto, o potencial eletrostático não foi 

suficiente para influenciar a partição do ácido clavulânico. Nos sistemas na presença 

do polímero, somente em concentrações mais altas (≥ 8,0% p/p) o sulfato de 
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dextrana proporcionou aumento nos valores de KAC, devido à repulsão eletrostática 

do ácido clavulânico para a fase micelar, porém com valores ainda próximos a 1 - 

1,5.  

Portanto, os resultados demonstraram que a presença dos aditivos não 

influenciou a partição do ácido clavulânico para a fase micelar, e com isso os 

sistemas Triton X-114/tampão e Triton X-100/tampão demonstraram ser eficientes 

para a recuperação do ácido clavulânico na fase pobre em micelas, o que pode ser 

considerado promissor, já que a purificação por cromatografia ou adsorção, passo 

subsequente à extração por SMDFA, se torna mais fácil na ausência de qualquer 

tensoativo ou na presença de menores concentrações destes. 

Como perspectiva futura, novas condições podem ser estudadas a fim de se 

aumentar a recuperação do fármaco na fase diluída dos sistemas, visando à 

remoção de proteínas contaminantes de homogeneizados celulares por 

desnaturação prévia das mesmas e consequente partição para a fase oposta 

(micelar). 
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ANEXO I 

 

Curva padrão da absorbância em função da concentração de ácido clavulânico 
(mg/L) (99% pureza) em espectrofotômetro Hitachi U-1900 obtida 

experimentalmente.  
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ANEXO II 

y = 2,5512x - 0,0117
R² = 0,9986
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Curva padrão da absorbância em função da concentração de Triton X-114 (mg/mL) 
em espectrofotômetro Hitachi U-1900 obtida experimentalmente.  
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Curva padrão da absorbância em função da concentração de Triton X-100 (mg/mL) 
em espectrofotômetro Hitachi U-1900 obtida experimentalmente. 


