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Resumo: O presente projeto tem como propósito 

investigar a atividade superficial da amoxicilina em 

sistemas contendo polietileno glicol (PEG) 400. A 

pesquisa inclui a avaliação da variação temporal da 

tensão superficial do sistema e a determinação da 

concentração micelar crítica da amoxicilina. 

 

1. Introdução 
A amoxicilina é um antibiótico β-lactâmico muito 

utilizado para o tratamento de infecções. Porém para sua 

fabricação é necessário realizar alguns processos 

químicos que requerem diversas etapas de proteção e 

desproteção de grupos reativos com a utilização de 

solventes organoclorados, sendo estes tóxicos e de 

difícil manejo, gerando resíduos não recicláveis e 

prejudiciais ao meio ambiente[1]. 

É muito importante conhecer o comportamento da 

amoxicilina em sistemas bifásicos aquosos. Como por 

exemplo, determinar a tensão interfacial, ou seja, a força 

de atração entre os dois líquidos imiscíveis[2] e também 

analisar a capacidade de agregação da amoxicilina no 

sistema. 

 

2. Metodologia Experimental 

2.1. Materiais 
Para a realização do projeto, foi necessário 

polietileno glicol de massas molares de 400 g/mol e 

amoxicilina. Todos os testes utilizaram água 

desmineralizada.  

2.2. Método 
As medidas de tensão superficial foram 

determinadas utilizando o método da gota pendente, 

baseado na equação de Laplace. Essa técnica consiste 

em capturar imagens sucessivas da gota sob análise, 

através de uma câmera CCD de alta resolução. O 

instrumento utilizado para essa técnica foi o tensiômetro 

ótico Theta Lite (KSV, Finlândia). 

 

 
Figura 1 – Tensiômetro ótico Theta Lite. 

 

3. Resultados  
Analisou-se a tensão superficial para os sistemas 

com 10%, 20%, 30% e 40%, em massa, de PEG em 

diferentes concentrações de amoxicilina e pode-se 

perceber que o sistema não forma agregados de 

amoxicilina. 

 
Figura 2 – Variação da tensão superficial com a 

concentração de amoxicilina. 

 

4. Conclusões 
Com os resultados obtidos, notou-se que para cada 

experimento, a variação temporal da tensão superficial 

pode ser considerada em equilíbrio, desde o primeiro 

instante que a gota foi analisada.  

Os sistemas foram incapazes de formar agregados, 

impossibilitando a determinação da concentração 

micelar crítica. 
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