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Resumo:  O presente trabalho apresenta resultados da 

investigação da atividade interfacial da amoxicilina em 

sistemas aquosos bifásicos contendo polietileno glicol 

(PEG 1000), através de medidas de tensão superficial. 

A investigação inclui a avaliação temporal da tensão 

interfacial do sistema. 
 

1. Introdução 
A amoxicilina (Figura 1), um antibiótico semi- 

sintético da classe das aminopenicilinas, é um dos 

fármacos mais utilizados na medicina humana e 

veterinária. 

 

Figura 1 – Estrutura química da Amoxicilina. 

 

A produção industrial deste antibiótico é realizada 

por meio de processos químicos que requerem diversas 

etapas de proteção e desproteção de grupos reativos com 

a utilização de solventes organoclorados, que são 

tóxicos e de difícil manejo, gerando resíduos não 

recicláveis e prejudiciais ao meio ambiente [1],  [2]. 

Uma alternativa à extração por solventes orgânicos, as 

biomoléculas podem ser purificadas em sistemas  de 

duas fases aquosas imiscíveis. A purificação é resultado 

de uma partição diferenciada da molécula-alvo e 

impurezas entre as duas fases líquidas. O presente 

trabalho trata da investigação experimental da atividade 

interfacial da amoxicilina em sistemas  aquosos 

bifásicos. O estudo envolve a determinação da tensão 

interfacial e da concentração de agregação da 

amoxicilina nestes sistemas. 

 

2. Metodologia 
Foram realizadas medidas de tensão superficial de 

soluções de amoxicilina (Sigma-Aldrich) contendo 40% 

mássico de PEG 1000 g/mol (Merck). 

A tensão superficial dos sistemas sob estudo foi 

determinada com relação ao tempo e à composição das 

fases. As análises foram realizadas em tensiometro ótico 

Theta Lite (KSV, Finlândia), utilizando o  método 

ADSA (axyssimetric drop shape analysis). 

 

3. Resultados 
Dados experimentais mostraram que a tensão 

superficial dinâmica de soluções de amoxicilina varia 

apenas levemente como função do tempo. A redução da 

tensão superficial foi inferior a 1 mN/m durante um 

período de 300 segundos. 

 

Figura 2 – Variação temporal da tensão superficial de 

soluções de amoxicilina. 

 

Para uma solução 40% de PEG, foi obtido a variação 

de tensão superficial em função do aumento da 

concentração de amoxicilina na solução. 

 

       

Figura 3 – Variação da tensão superficial de soluções de 

amoxicilina. 

 

4. Conclusões parciais 
Os resultados mostram que a tensão superficial de 

soluções de amoxicilina não apresenta variações 

significativas dentro do intervalo de tempo investigado. 

Na presença de 40% mássico de PEG 1000, a tensão 

superficial da solução é reduzida com o aumento da 

concentração de amoxicilina, até o seu limite de 

solubilidade. Os dados mostram que a amoxicilina 

produz mensurável redução na tensão superficial de 

soluções aquosas. 
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