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O coeficiente de partição água octanol é uma variável físico-quimica amplamente utilizada. Esta 
variável possui muitas aplicações práticas, dentre as quais a semelhança no comportamento da 
dispersão de poluentes em um sistema seres vivos - ambiente aquático e octanol - água. Este 
trabalho de iniciação científica visa determinar os coeficientes de partição água-octanol para ácidos 
carboxílicos (ácidos benzóico, acético, propanóico e butanóico), utilizando o método slow-stirring, 
onde os ácidos se diluirão na água e no octanol gradualmente, através de uma agitação lenta, que 
miniminiza os erros decorrentes da mistura mais vigorosa dos solventes (evitar a formação de uma 
emulsão de água-octanol, que prejudicaria os resultados). O coeficiente de partição é a razão entre 
as concentrações dos solutos nas fases, no caso água e octanol. Para achar as concentrações, 
utilizam-se células de equilíbrio (três células), mantidas em um banho de temperatura constante, 
As células estão preenchidas com uma porção de água e octanol, e o soluto, inicialmente diluído 
no octanol apenas, vai sendo distribuído até um estudo de equilíbrio; quanto mais tempo este 
sistema é mantido, maior a precisão do resultado. Assim, as amostras são colhidas das células 
diferentes, quatro, cinco e seis dias após o momento em que o sistema foi colocado em equilíbrio. 
Colhe-se então uma amostra de água e de octanol de cada dia, fazendo a análise através de 
cromatografia líquida (HPLC), usando um cromatografo e como fase móvel ácido fosfórico aquoso 
e metanol.  Com os resultados obtidos da cromatografia, utilizando a descrição termodinâmica do 
processo, é possível determinar os coeficientes de partição dos ácidos. 
Coeficientes de partição água octanol (KOW) - Ácidos carboxílicos - Meio ambiente 
 


