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RESUMO 

 

 

 

Neste trabalho foi desenvolvido uma metodologia eletroanalítica para a 

determinação do antibiótico minociclina em formulação farmacêutica e em leite 

materno usando voltametria de pulso diferencial. Os voltamogramas da 

minociclina obtidos com eletrodos de pasta de carbono apresentaram um pico 

bem definido em 0,40 V vs. Ag/AgCl, correspondente à oxidação da minociclina 

em pH 4,0. O comportamento eletródico envolveu um processo de oxidação 

reversível e um transporte de massa controlado por difusão. O valor da área 

efetiva calculada para o eletrodo de pasta de carbono foi de 0,3313 cm2, 

correspondente a uma área geométrica de 0,0078 cm2. Após a otimização das 

condições experimentais, a saber, pH 4,00; velocidade de varredura  

30 mV s-1, amplitude 100 mV, curvas analíticas foram obtidas na faixa linear de 

concentração de 2,0 a 23 µmol L-1 resultando em um limite de detecção de  

0,70 µmol L-1 e um limite de quantificação de 2,2 µmol L-1. A fim de avaliar a 

robustez do método proposto foi analisada a presença de possíveis interferentes 

na determinação da minociclina, sendo observado a interferência do ácido fólico, 

cetoconazol e dipiridamol dentre os possíveis interferentes avaliados. Para 

verificar a aplicabilidade do método desenvolvido foram analisadas nas condições 

previamente otimizadas, amostras comerciais de formulações farmacêuticas, 

uma líquida e outra em comprimido, obtendo uma recuperação de 100 e 99,3%, 

respectivamente; e amostras de leite materno, obtendo uma recuperação de 

96%. Além das vantagens como alta seletividade e sensibilidade, o método 

desenvolvido pode ser usado para análise de minociclina em formulação 

farmacêutica e em leite materno sem a necessidade de tratamento prévio da 

amostra. 

  

Palavras-Chave: minociclina, voltametria, eletrodo de pasta de carbono, 

formulação farmacêutica, leite materno. 
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ABSTRACT 

 
 

 

In this work was developed an electroanalytical methodology for determination of 

the antibiotic minocycline in pharmaceutical formulation and in human milk using 

differential pulse voltammetry. The voltammograms of the minocycline obtained 

with carbon paste electrodes showed a well-defined peak at 0.40 V vs. Ag/AgCl, 

corresponding to the oxidation of minocycline at pH 4.0. The electrodic behavior 

involved a reversible oxidation process and mass transport controlled by diffusion. 

The value of the effective area calculated for the carbon paste electrode was 

0.3313 cm2, corresponding to a geometric area of 0.0078 cm2. After the 

optimization of the experimental conditions, such as, pH 4.00; scan speed    

30 mV s-1, amplitude 100 mV; analytical curves were obtained in the linear 

concentration range from 2.0 to 23 µmol L-1 resulting in a detection limit of  

0.7 µmol L-1 and the quantification limit of  2.2 µmol L-1. In order to evaluate the 

robustness of the proposed method the presence of possible interfering was 

analyzed in the determination of the minocycline, it was observed the interference 

of the folic acid, ketoconazole and dipyridamole among the possible evaluated 

interfering. To check the applicability of the developed method were analyzed 

previously in the optimized conditions, commercial samples of pharmaceutical 

formulations, one liquid and another in tablet, obtaining a recovery of 100 and 

99.3%, respectively; and samples of maternal milk, obtaining a recovery of 96%. 

In addition to advantages such as high selectivity and sensitivity, the method 

developed could be used for the analysis of minocycline in pharmaceutical 

formulation and human milk without any need for prior sample treatment. 

 

Keywords: minocycline, voltammetry, carbon paste electrode, pharmaceutical 

formulation, human milk. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  ANTIBIÓTICOS 

 

Antibióticos são substâncias produzidas por certas espécies de 

microorganismos e constitui uma importante classe de medicamentos devido a 

sua ação bactericida (inativação de bactérias) ou bacteriostática (controle do 

crescimento bacteriano) (SÁIZ et al, 2005).  

O surgimento e proliferação das chamadas “superbactérias” tem sido 

frequentemente associada ao uso excessivo e inapropriado dos antibióticos 

(NEUGEBAUER et al; 2005; SILVEIRA et al; 2006). Em virtude da crescente 

resistência bacteriana, alguns fármacos têm apresentado uma sensível 

diminuição de sua ação terapêutica.  

 O fato de serem substâncias quimicamente diferentes permite a 

classificação dos antibióticos em classes com características comuns, tais como:  

β-lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), tetraciclinas (oxitetraciclinas, 

tetraciclinas, clortetraciclina, doxiciclina, etc.), aminoglicosídeos (estreptomicina, 

neomicina e gentamicina), macrolideos (eritromicina, azitromicina), sulfonamidas 

(sulfametazina) e quinolonas (norfloxacina, ciprofloxacina, lomefloxacina, 

perfloxacina, amifloxacina). 

Muitas dessas substâncias encontram-se entre os medicamentos genéricos 

aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob a forma 

de comprimido revestido e em pó para suspensão oral, aquosa e oleosa. Desde a 

aprovação da “Lei dos Genéricos”, que estabelece a comercialização de produtos 

farmacêuticos a partir de seus nomes genéricos, tem-se intensificado a 

fiscalização e com certa frequência são relatados casos de adulterações e 

falsificações em formulações farmacêuticas (BRASIL, 1998). 

A legislação atual determina que as farmácias de manipulação assegurem 

as qualidades químicas, físicas e microbiológicas de todos os produtos 

manipulados. Também é exigência legal que as empresas apresentem relatórios 

de produção e de controle de qualidade, aos quais e obrigatória a descrição de 

todo o processo de produção do fármaco e seus excipientes incluindo 
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identificação e métodos analíticos utilizados, bem como a sua validação (BRASIL, 

2003). 

Assim, a necessidade de determinar o princípio ativo em formulações 

farmacêuticas tem grande importância para garantir a genuinidade dos produtos 

com denominação de origem, tornando-se indispensável a disponibilidade de 

métodos e equipamentos analíticos que ofereçam resultados confiáveis de 

maneira simplificada, rápida e com baixo custo. 

Desta forma, e bastante significativo o aporte que a Química Analítica tem 

dado a indústria, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de 

ferramentas capazes de serem aplicadas em rotinas nos laboratórios de controle 

de qualidade e de processos de produção (RUFINO, 2004). 

 

 

1.2 TETRACICLINAS 

 

As tetraciclinas constituem um grande grupo de antibióticos com estrutura 

básica e atividades comuns. A Figura 1 apresenta as fórmulas estruturais das 

tetraciclinas. Caracterizam-se pelo esqueleto octaidronaftaceno, o qual é formado 

por quatro anéis cíclicos.  

A clortetraciclina e a oxitetracilcina são sintetizadas pelo Streptomyces 

aureofaciens e Streptomyces rimosus, respectivamente. A minociclina, a 

doxiciclina e a tetraciclina são derivados semi-sintéticos. A tetraciclina foi obtida 

pela primeira vez por hidrogenólise da 7-clortetraciclina e recebeu o nome 

químico de 4-(dimetilamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octaidro-3,6,10,12,12a-

pentaidroxi-6metil-1,11-dioxo-2-naftacenocarboxamida (GOODMAN & GILMAN, 

2006). 

São antibióticos bacteriostáticos, atuando na inibição da síntese protéica, 

que atuam sobre os ribossomos, com atividade contra uma ampla variedade de 

microorganismos Gram-positivos e Gram-negativos. São também eficazes contra 

alguns microorganismos, tais como RicKettsia, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia spp., Ureoplasma, algumas micobactérias atípicas e Plasmodium 

spp., que são resistentes aos agentes antimicrobianos ativos contra a parede 

celular (GOODMAN & GILMAN, 2006).  
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R1 R2
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OOH OH
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 R1 R2 R3 R4 

Tetraciclina H CH3 OH H 

Clortetraciclina Cl CH3 OH H 

Oxitetraciclina H CH3 OH H 

Minociclina N(CH3)2 H H H 

Doxiciclina H CH3 H OH 

 

Figura 1. Fórmulas estruturais das tetraciclinas (KATZUNG, 2006) 

 

Os antibióticos tetraciclínicos são também muito utilizados em tratamentos 

de doenças infecciosas, principalmente mastites em bovinos, e podem ser 

adicionados como suplemento em ração animal para acelerar seu crescimento 

(SCHENCK & CALLERY, 1998). Assim, o amplo uso na medicina humana e 

veterinária levou a um aumento da resistência bacteriana às tetraciclinas 

(GOODMAN & GILMAN, 2006). 

A grande maioria das tetraciclinas é absorvida por via oral e a absorção é 

efetuada no intestino delgado, e uma pequena quantidade pode ser captada pela 

mucosa estomacal. A administração oral com auxílio de alimentos derivados do 

leite, preparações vitamínicas, antiácidos e catárticos pode diminuir a absorção 

da maioria das tetraciclinas em virtude da formação de sais insolúveis. 

Após a absorção, as tetraciclinas distribuem-se amplamente pelo 

organismo, atingindo concentrações significativas na pele, pulmão, rins, 

músculos, fígado, globo ocular e líquidos orgânicos, podendo difundir-se pela 

placenta. A barreira hematoencefálica não é atravessada de maneira significativa. 

As tetraciclinas, exceto a minociclina e a doxiciclina, são excretadas na sua forma 

ativa pela urina, ou em menor proporção pela bile (GOODMAN & GILMAN, 2006). 
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1.3 MINOCICLINA 

 

A minociclina, 4 - 7, bis(dimetilamino) -1,4,4a,5,5a,6,11,12a – octahidro - 

3,10,12,12a – tetrahidroxi - 1,11 – dioxo – 2 - naftacenecarboxamida 

monocloridrato (Figura 2), é um antibiótico da família das tetraciclinas, que foi 

desenvolvida na década de 1960 pela fermentação seguida de transformação 

química.  

 

                        

N(CH3)2

OH O OH
OH

O

CONH2

OH

N(CH3)2

 

  Figura 2. Fórmula estrutural da minociclina (KATZUNG, 2006) 

 

É um antibiótico de amplo espectro indicado para o tratamento de infecções 

causadas por organismos sensíveis às tetraciclinas, bem como é eficaz no 

tratamento de organismo tetraciclina-resistente, como é o caso de cepas de 

estafilococos (BROGDEN & SPEIGHT, 1975).  

Com relação ao uso no tratamento de estafilococos meticilina-resistente há 

relatos de que sua atividade é limitada (SMILACK, 1999) e de que apresenta boa 

eficácia sem causar resistência (QADRI et al, 1994). É considerado o tratamento 

de escolha para infecção por clamídea e micoplasma (WRIGHTSON et al, 1998). 

É uma tetraciclina lipídica, solúvel, frequentemente usada em casos de acne 

resistente à tetraciclina (LEYDEN, 1985). 

A minociclina, por ser um derivado semi-sintético da tetraciclina, apresenta 

quatro anéis cíclicos e um grupo dietilamino em sua fórmula estrutural, como 

mostra a Figura 2. Ela se destaca dentre as demais tetraciclinas devido à sua 

maior lipolificidade. Além disso, apresenta vários grupos ionizáveis levando 

consequentemente a diferentes graus de dissociação quando em solução 

(ARAÚJO, 2002). 

O mecanismo de ação da minociclina está relacionado à sua capacidade 

lipofílica, passando diretamente pela camada lipídica da parede celular 

bacteriana (JI et al, 1993; WRINGHTSON et al, 1998). Dentro da célula 
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bacteriana ela inibe a síntese protéica se ligando à subunidade 30S do 

ribossomo, impedindo o acesso do ARN-t aminoacil ao local receptor no 

complexo ARN-ribossomo. Desta forma, a adição de aminoácidos é 

impossibilitada para o desenvolvimento da cadeia peptídica. A síntese proteica 

pode ser impossibilitada até mesmo em células de mamíferos em altas 

concentrações de minociclina (JI et al, 1993; KING et al, 1997). 

A seguir são apresentadas algumas das propriedades físico-químicas da 

minociclina: 

 Massa Molar: 493,94 g mol-1; 

 Estado: sólido cristalino (25 oC, 1 atm); 

 Cor: marrom-esverdeado; 

 pKa: 2,8; 5,0; 7,8; 9,5  (HEEL, 1980); 

 Solubilidade: 

solúvel em água e em soluções de hidróxidos e carbonatos alcalinos; 

pouco solúvel em álcool; praticamente insolúvel em clorofórmio e em éter. 

 Outras características: sabor amargo, ligeiramente higroscópico e 

fotossensível. 

 

 

1.4. TÉCNICAS ELETROANALÍTICAS 

 

Os métodos eletroanalíticos fazem uso das propriedades elétricas 

mensuráveis, tais como: corrente, potencial e carga de um analito quando 

submetido a uma diferenca de potencial entre eletrodos em uma célula 

eletroquímica, apresentando diversas vantagens como (SKOOG et al., 2002): 

  Seletividade e especificidade; 

 Baixos limites de detecção resultante das técnicas de pré-         

concentração; 

 Modos de aquisição de sinal analítico com baixo sinal de fundo. 

 

As técnicas eletroanalíticas têm sido cada vez mais utilizadas em diversas 

áreas do conhecimento, tais como: medicina, bioquímica, biologia molecular, 

química ambiental e físico-química, com o objetivo de se obter informações 

fundamentais sobre propriedades intrínsecas e particulares das substâncias.  
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A voltametria compreende um grupo de métodos eletroanalíticos nos quais 

as informações sobre o analito se baseiam na medida de uma corrente. Esta 

corrente é resultante de uma reação de oxidação e/ou redução na superfície do 

eletrodo de trabalho durante a aplicação de uma diferença de potencial, sendo a 

curva corrente vs. potencial obtida chamada de voltamograma. Tal técnica pode 

determinar espécies eletroativas orgânicas, inorgânicas e organometálicas, 

analitos que reajam com uma espécie eletroativa ou que possam ser 

derivatizados à eletroatividade (ZUMAN, 2000; SKOOG et al., 2002). 

Assim, a utilização de técnicas voltamétricas depende da presença de 

grupos ou sítios eletroativos na estrutura do composto a ser analisado, que são 

os grupos que podem ser reduzidos ou oxidados; sendo, no entanto, possível 

tornar um composto não eletroativo em um composto eletroativo, pela 

substituição ou adição de um grupo eletroativo, eliminando assim uma das 

limitações ao uso destas técnicas (SOUZA, 2002). 

Isso justifica o fato da voltametria ser muito utilizada para estudar os 

processos de redução e de oxidação em vários meios, processos de adsorção 

em superfícies e mecanismos de transferência de elétrons em superfícies de 

eletrodos (SKOOG et al., 2002).  

O uso da voltametria, para fins analíticos apresenta inúmeras aplicações, 

tais como: monitoramento ambiental, identificação e quantificação de espécies 

em solução, controle de qualidade em indústrias e análise biomédica e para 

verificação físico-química das velocidades de reações (BRETT & BRETT, 1996; 

WANG, 1995). 

Para a utilização das técnicas voltamétricas, necessita-se de um 

potenciostato ou galvanostato para técnicas que envolvem, respectivamente, 

controle de potencial ou da corrente aplicados ao eletrodo de trabalho. Ademais, 

trabalha-se com um sistema de três eletrodos: eletrodo de trabalho, eletrodo de 

referência e eletrodo auxiliar. O eletrodo de referência é colocado tão próximo 

quanto possível do eletrodo de trabalho, sendo conectado ao potenciostato por 

meio de um circuito de alta resistência, que evita a drenagem de corrente, via 

eletrodo, para o circuito interno. Um eletrodo auxiliar (constituído por material 

inerte, geralmente platina) é imerso na solução e conectado ao equipamento para 

completar o fluxo de corrente (GIL, 2007). 

Quando são utilizadas técnicas que necessitam de controle de potencial, o 

equipamento também inclui um gerador de “rampa de potencial”, de modo a 
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produzir, de forma regular e variável com o tempo, a “perturbação” que se deseja 

aplicar (GIL, 2007). Assim, na voltametria, a voltagem no eletrodo de trabalho 

varia sistematicamente enquanto a resposta de corrente é medida. Várias 

funções voltagem-tempo, chamadas sinais de excitação, podem ser aplicadas ao 

eletrodo, sendo a varredura linear a mais simples, onde o potencial no eletrodo 

de trabalho muda linearmente com o tempo. Outras formas de onda que podem 

ser aplicadas são as ondas pulsadas e triangulares (SKOOG et al., 2002).  

 

 

 

1.4.1. VOLTAMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL  

 

A voltametria de pulso diferencial (VPD) é uma das técnicas de pulso mais 

importantes, na qual a corrente é medida antes e depois da aplicação de um 

pulso de potencial. A altura correspondente à corrente de pico é proporcional à 

concentração da espécie oxidada/reduzida (ATKINS, 1999).  

Na voltametria de pulso diferencial as medidas de corrente e as aplicações 

de potencial na forma de pulsos são realizados em pequenos intervalos de 

tempo. Nesta técnica, aplica-se um pulso de potencial superposto em uma rampa 

de potencial linearmente crescente. O pulso aplicado é de pequena amplitude (10 

a 100 mV), sendo imposto durante 50 a 60 milisegundos perto do final da vida da 

gota, quando o crescimento da gota de mercúrio já cessou. A corrente é 

amostrada em dois intervalos de tempo de cerca de 15 milisegundos cada um; o 

primeiro intervalo imediatamente antes da aplicação do pulso, e o segundo 

próximo do final do tempo de vida da gota. O valor final da corrente é a diferença 

entre esses dois valores medidos (CHRISTIAN & O´REILLY, 1986). 

A perturbação do potencial do eletrodo nas técnicas de pulso não é uma 

função linear do tempo do experimento, sendo que a sistemática para a variação 

de potencial segue uma seqüência de pulsos de potenciais, cujas respostas de 

corrente obtidas dependem de como estes pulsos são aplicados 

(OSTERYOUNG, 1985). 

Conforme Figura 3 na voltametria de pulso diferencial, além da rampa linear 

de potencial, também é aplicado um pulso de potencial de amplitude constante e 

ajustável (BARKER & GARDNER, 1960). 
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Técnica voltamétrica Aplicação do potencial Sinal resultante 

Voltametria de Pulso 

Diferencial 

 

 

 

 

Figura 3. Aplicação do potencial e sinal resultante em voltametria de pulso 

diferencial (BARKER & GARDNER, 1960) 

 

A voltametria de pulso diferencial fornece picos bem definidos (Figura 3) e 

apresenta uma sensibilidade significativamente maior que os métodos 

voltamétricos clássicos com um limite de detecção na faixa de 10-7 a 10-8 mol L-1 

(SKOOG et al., 2002). 

O sinal resultante apresenta a forma de pico no qual o máximo de corrente 

(ip) corresponderá à máxima atividade eletroquímica daquela espécie em uma 

determinada concentração. O valor de potencial (Ep) correspondente a essa 

corrente tem um valor característico de cada espécie eletroativa. 

 

 

1.4.2. VOLTAMETRIA CÍCLICA 

 

De acordo com Skoog et al; 2002, na voltametria cíclica, a resposta da 

corrente de um eletrodo estacionário e pequeno em uma solução sem agitação é 

excitada por um potencial de onda triangular. O potencial varia inicialmente de 

forma linear contra um eletrodo de calomelano saturado e, então, a direção da 

varredura é invertida e o potencial volta ao seu valor original. Esse ciclo de 

excitação é repetido várias vezes. O intervalo de potenciais de inversão escolhido 

para um dado experimento é aquele no qual ocorre oxidação ou a redução 

controlada por difusão de um ou mais analitos (Figura 4). 
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Técnica Voltamétrica Aplicação do potencial Sinal resultante 

Voltametria Cíclica 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicação do potencial e sinal resultante em voltametria cíclica 

(BARKER & GARDNER, 1960) 

 

A voltametria cíclica é a primeira técnica empregada quando se deseja 

estudar o comportamento eletroquímico de um composto ou a superfície de um 

eletrodo (MABBOT, 1983), pois permite mostrar rapidamente o comportamento 

redox de um sistema em um grande intervalo de potenciais.  

Deve-se enfatizar que a técnica gera em muitas situações somente 

resultados qualitativos de diagnósticos das reações eletroquímicas. Medidas 

quantitativas mais precisas são comumente obtidas com o emprego de técnicas 

de pulso (CROW, 1994). 

As correntes e os potenciais de pico catódico e anódico são parâmetros 

eletroquímicos importantes para a caracterização de um sistema quanto à 

reversibilidade e a análise da ocorrência de reações homogêneas acopladas ao 

processo de eletrodo. 

 

 

1.5. ELETRODO DE PASTA DE CARBONO 

 

O eletrodo de pasta de carbono (EPC) é uma mistura de pó de grafite, 

aglutinante e, no caso de um eletrodo quimicamente modificado (EQM), um 

modificador específico é incorporado à pasta. Atualmente existem diversos 

modificadores específicos reportados na literatura, em nosso grupo de pesquisa 

tem sido empregado no prepapro de sensores, modificantes tais como DNA 

(ARGUELHO et al, 2010), hemina (PITANGA, 2009; VALENTE, 2010),  humina 

(LIMA, 2009) e quitosana (SANTOS, 2010).  
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Em relação ao pó de grafite que compõem a base do eletrodo de pasta, 

este deve ter alta pureza química, baixa capacidade de adsorção de oxigênio e 

impurezas eletroativas contidas na solução, além de apresentar uma distribuição 

granulométrica uniforme (ULAKHOVICH et al., 1993, PEREIRA et al, 2002). 

O tipo de aglutinante e suas possíveis influências nas propriedades do 

eletrodo de pasta de carbono devem também ser estudados. O aglutinante 

(responsável pela consistência da pasta) deve preencher os interstícios entre as 

partículas de grafite, deve ser eletroinativo, quimicamente inerte, imiscível com a 

água (ou outros solventes), possuir baixa volatilidade e não conter impurezas.   

É importante salientar que a massa excessiva de aglutinante, pode 

contribuir para o aumento da resistividade do eletrodo. Os mais usados são: nujol 

e óleo de ricino (SILVA, 2006) 

Uma das mais importantes vantagens do eletrodo de pasta de carbono 

sobre todos os outros eletrodos sólidos está no preparo de forma simples e 

rápida e na possibilidade de renovação da superfície do eletrodo a cada medida, 

se necessário. 

Isso é extremamente importante na análise de compostos nos quais os 

produtos da reação são adsorvidos na superfície do eletrodo. Outra importante 

propriedade é a baixa corrente residual, que é menor que nos eletrodos de grafite 

pirolítico e de carbono vítreo (ALEIXO, 2003). 

Em comparação com outros eletrodos à base de grafite, o eletrodo de pasta 

de carbono possui uma maior superfície ativa para as mesmas dimensões 

geométricas e, deste modo, exibe uma maior absortividade das substâncias em 

sua superfície, tornando-o mais sensível (LINDQUIST, 1974). 

 
 

1.6. ESPECTROFOTOMETRIA 

 

Os métodos espectrofotométricos com absorção na região do ultravioleta e 

visível representa uma classe de técnicas analíticas relativamente simples, de 

baixo custo e de fácil execução, aplicadas a determinações de compostos 

orgânicos e inorgânicos, em diversas áreas da ciência, como, por exemplo, na 

identificação do princípio ativo de fármacos. 

A espectroscopia de absorção molecular é uma ferramenta valiosa para a 

identificação dos grupos funcionais em moléculas orgânicas e inorgânicas. Mais 
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importante, entretanto, são as aplicações da espectroscopia de absorção 

molecular para a determinação quantitativa de compostos contendo grupos 

absorventes. 

A absorção molecular da luz nas regiões do ultravioleta e do visível (UV-vis) 

depende da estrutura eletrônica da molécula. A absorção de energia é 

quantizada e conduz à passagem dos elétrons de orbitais do estado fundamental 

para orbitais de maior energia em um estado excitado (ROCHA & TEIXEIRA, 

2004). 

A região ultravioleta do espectro é geralmente considerada na faixa de 

aproximadamente 200 a 400 nm, e a região do visível entre 400 a 800 nm. As 

energias correspondentes a essas regiões são ao redor de 150 a 72 kcal mol-1 na 

região ultravioleta, e 72 a 36 kcal mol-1 para a região visível. Energias dessa 

magnitude correspondem, muitas vezes, à diferença entre estados eletrônicos de 

muitas moléculas.  

  A absorção da região visível e ultravioleta depende, em primeiro lugar, do 

número e do arranjo dos elétrons nas moléculas ou íons absorventes. Como 

conseqüência, o pico de absorção pode ser correlacionado com o tipo de ligação 

que existe na espécie que está sendo estudada (CHRISTIAN & O´REILLY, 1986). 

  De um ponto de vista prático, o aspecto mais importante do cálculo 

quântico é a determinação de quanta luz é absorvida pela amostra. Isto é descrito 

pela lei de Beer- Lambert, que dá a relação entre a intensidade da luz incidindo 

na solução (I0), e a intensidade da luz saindo da solução (I) (ROCHA & 

TEIXEIRA, 2004). 

 

Acb
I

I 0

10log

 

A= absorbância; 

= absortividade molar; 

c= concentração da espécie absorvente; 

b= distancia percorrida pelo feixe, ou o caminho ótico, através da amostra. 
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1.7. MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DA MINOCICLINA 

 

Na literatura existem alguns métodos descritos para a determinação de 

minociclina tanto em amostras de medicamentos quanto em fluidos biológicos. 

Há prevalência dos métodos cromatográficos, principalmente dentre os estudos 

em fluidos biológicos. 

Wrightson et al; 1998 determinaram minociclina em amostras de tecidos de 

cobaias por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção UV. 

Utilizando uma coluna C18 e metanol como fase móvel, obtiveram uma 

recuperação de 61%. Neste mesmo ano, Mascher (1998) utilizou essa mesma 

técnica para determinação em plasma humano obtendo um limite de 

quantificação de 30 µg L-1. Yu et al; 2011, realizaram um estudo em músculo e 

fígado de suíno, ave e bovino para determinação de minociclina e outras 

tetraciclinas utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência com detecção UV 

e obtiveram recuperação média entre 75,0% e 104,9%. 

A literatura registra também o uso de métodos luminescentes baseados no 

sistema minociclina – európio – sódio - dodecilbenzeno sulfonato para a 

determinação de minociclina em cápsulas e amostras de urina/soro humano 

(CHEN et al, 2009) e métodos baseados em quimioluminêscencia 

(MARCZYNSKI, 2000). 

Alguns métodos espectrofométricos têm sido relatados para a determinação 

de minociclina em formulações farmacêuticas (PRASAD et al, 2002; HOSHINO, 

et al, 2001).  

A Tabela I apresenta um resumo de alguns trabalhos de determinação de 

minociclina encontrados na literatura, bem como as técnicas empregadas, o tipo 

de matriz e a recuperação média obtida na determinação da minociclina. De uma 

forma geral, muitos desses métodos de determinação da minociclina apresentam 

desvantagens relacionadas ao tempo de análise, ao consumo de uma grande 

quantidade de reagentes e solventes, tóxicos e ao alto custo de análise.  

Há, portanto uma necessidade de técnicas eletroanalíticas para tal fim, 

tendo em vista que são umas das mais poderosas ferramentas no estudo do 

comportamento de compostos orgânicos de interesse em diversos setores, como 

industrial e farmacêutico (KAUFFMAN et al., 1996).  

A voltametria de pulso diferencial foi a técnica utilizada neste trabalho para 

a determinação de minociclina, sendo uma técnica que fornece sinais analíticos 
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bem definidos e apresenta uma sensibilidade adequada, com um limite de 

detecção na faixa de 0,1 a 0,01 µmol L-1 (ALEIXO, 2003).  

 

 

Tabela I. Resumo de trabalhos de determinação de minociclina encontrados na 

literatura, bem como as técnicas empregadas, o tipo de matriz e a recuperação 

média obtida na determinação 

 

Técnica 

Instrumental 

 

Matriz 

Limite de 

Detecção 

(µmol L-1) 

Recuperação 

média (%) 

 

Referência 

CLAE tecidos  0,2  61 WRIGHTSON et 

al, 1998 

CLAE plasma humano - 82,9 ARAÚJO et al, 

2001 

CLAE plasma humano 0,02 76,4 MASCHER, 1998 

CLAE plasma humano 

e saliva 

0,1 90 – 95 ORTI et al, 2000 

CLAE plasma humano - 95,8 JAIN et al, 2007 

CLAE plasma humano 

e saliva 

0,01     95,08-100,6 JAIN et al, 2009 

CLAE plasma e cérebro 

de rato 

0,1 81 -89 COLOVIC & 

CACCIA, 2003 

CLAE músculo e fígado 

de suíno, ave  

2,0 75,0-104,9 YU et al, 2011 

CLAE preparação 

farmacêutica 

0,2 99,1 – 100,4 KAZEMIFARD et 

al, 1997  

CLAE leite e mel 0,03 62,6 – 81,7 SUN et al, 2009 

  Voltametria  
 

preparação 

farmacêutica 

1,0 99,2 TANASE et al, 

1998 

Espectrofotometria preparação 

farmacêutica 

1,2 99,02-100,61 PRASAD et al, 

2002 

Espectrofotometria preparação 

farmacêutica 

- 104,2-105,3 HOSHINO et al, 

2001 

Espectrofotometria preparação 

farmacêutica 

- 98,2-98,5 MORI et al, 1986 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma metodologia eletroanalítica para determinação do 

antibiótico minociclina em leite materno e em formulação farmacêutica. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Preparar o eletrodo de pasta de carbono (EPC); 

 

 Comparar a resposta voltamétrica da minociclina com EPC em relação à 

eletrodos quimicamente modificados (EQM); 

 

 Analisar o comportamento eletroquímico da minociclina; 

 
 Realizar estudo eletródico da minociclina; 

 
 Comparar a viabilidade da determinação da minociclina por diversas técnicas 

voltamétricas; 

 

 Aplicar o método na análise da minociclina em leite materno e formulações 

farmacêuticas. 

 
 Comparar o desempenho do método desenvolvido na determinação da 

minociclina com um método de referência (Espectrofotometria).  
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3. PARTE EXPERIMENTAL  

 

3.1.  INSTRUMENTAÇÃO 

 

3.1.1. BALANÇA ANALÍTICA 

 

As pesagens dos reagentes foram feitas utilizando-se uma balança analítica 

Denver, modelo APX-200. 

 

3.1.2. pHMETRO 

 
As medidas de pH das soluções foram feitas utilizando-se um pHmetro 

Analion® modelo PM 608, com eletrodo de vidro combinado, calibrando-se com 

soluções de tampão universal nos pHs 4,0; 7,0 e 10,0 da Analion®. 

 
 

3.1.3. ESPECTROFOTÔMETRO 

 
As medidas espectrofotométricas UV-Vis foram realizadas em um 

espectrofotômetro Biochrom modelo Libra S12, utilizando cubetas de quartzo 

com caminho óptico de 1 cm (Figura 5). 

 

3.1.4. POTENCIOSTATO 

 
As medidas voltamétricas (voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada 

e voltametria de pulso diferencial) foram realizadas em um 

Potenciostato/Galvanostato Autolab 30 da Ecochemie conectado a um 

microcomputador para a aquisição dos dados eletroquímicos pelo programa 

computacional GPES versão 4.8, como pode ser visualizado na  

Figura 5. 

A Figura 6 esquematiza a instrumentação utilizada nos experimentos, que 

compreende o emprego de um microcomputador para processar os dados, sendo 

constituída de uma interface de conversão analógica/digital e digital/analógica 

(A/D,D/A) e do software GPES. O software permite controlar toda a 

instrumentação, sendo capaz, por meio de um sistema único, realizar vários 

experimentos sucessivamente visualizados em tempo real, podendo empregar 

inclusive diferentes técnicas eletroanalíticas, dentre elas: voltametria cíclica e 
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linear, voltametria de redissolução de varredura linear, voltametria de 

redissolução de pulso diferencial, voltametria de onda quadrada, análise 

potenciométrica de redissolução, polarização por amostragem de corrente, 

cronoamperometria e potenciometria de redissolução diferencial. 

 

           

 

Figura 5. Potenciostato utilizado nos     Figura 6. Fluxograma da instrumentação 

experimentos                                            utilizada nos estudos voltamétricos. 

 

 

3.1.5. CÉLULA E ELETRODOS 

 
A célula eletroquímica convencional é confeccionada com vidro de 

borossilicato com capacidade de 10 mL, modelo VA Stand 633 da Methrom, 

contendo um eletrodo de trabalho (Eletrodo de Pasta de Carbono), um eletrodo 

de referência de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) em meio de KCl 3,0 mol L-1 e 

um eletrodo auxiliar de carbono vítreo. 

 

3.2.  PREPARO E MONTAGEM DO ELETRODO DE TRABALHO 

 
No preparo do eletrodo de pasta de carbono foi empregada uma proporção 

de 3:1 m/m de grafite e nujol utilizado como aglutinante. A pasta foi inicialmente 

pré-aquecida à 100 oC por 12 horas. Após resfriamento, a pasta foi 

homogeneizada com nujol em um almofariz por 20 minutos.  

Para a montagem do eletrodo, uma pequena quantidade da pasta de 

carbono foi adicionada e compactada em uma ponteira, sendo o contato elétrico 

mantido por um fio de platina. A renovação da superfície era obtida por 

substituição da pasta após cada voltamograma.  
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A figura 7 mostra o esquema de preparo do eletrodo desenvolvido. 

 

Eletrodo de Pasta de Carbono 

 

                               Pó de Grafite 

                                   Nujol 

 

                                               Pasta de Carbono 

 

                                                            Empacotamento em  

                                                             tubo de polietileno 

 

                                                                                     Contato elétrico 

 

                                                                                                      Eletrodo final 

 

Figura 7. Esquematização simplificada de construção de um eletrodo de pasta de 

carbono. 

 

 

3.3 LIMPEZA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS  

 

Em análises em níveis de traços, a limpeza dos materiais é fundamental, 

pois como a quantidade de analito é muito pequena, qualquer contaminação 

pode influenciar ou até mesmo mascarar a análise a ser realizada. Para se 

alcançar isso é necessário que o analista faça uso da chamada "boa prática de 

laboratório", isto é, trabalhar sempre atento aos mínimos detalhes referentes aos 

cuidados experimentais nas diversas operações realizadas, como pesagens, 

limpeza de material, uso adequado de reagentes (manuseio), estocagem de 

reagentes, estocagem de amostras, etc. 

Em relação às vidrarias, antes de serem usadas, elas foram lavadas 

diversas vezes com porções de água deionizada e álcool etílico e, ao final das 

análises, foram lavadas com água, detergente diluído e água deionizada. 

Periodicamente, elas foram deixadas em ácido nítrico na concentração  
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1,0 mol L-1 por um período mínimo de 4 horas. Esse procedimento visou eliminar 

possíveis contaminações.  

A limpeza dos eletrodos foi realizada com extrusão e limpeza em um papel 

ultrafino entre cada replicata. Os eletrodos foram mantidos limpos, com ausência 

da pasta, de um dia para o outro.  

 

 

3.4. REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

Os reagentes utilizados foram de grau de pureza analítica e foram utilizados 

sem qualquer etapa de purificação. As soluções foram preparadas utilizando 

água deionizada obtida de um sistema Milli-Q (Millipore, EUA). Os reagentes de 

utilizados no trabalho experimental estão listados na tabela II.  

 

Tabela II. Reagentes de grau analítico utilizados no trabalho experimental e sua 

precedência 

Reagente Fabricante 

Ácido acético glacial Merck 

Ácido bórico suprapuro Merck 

Ácido orto-fosfórico Merck 

Hidróxido de sódio Merck 

Minociclina Ranbaxy Farmacêutica Ltda 

Dimetilsulfóxido            Merck 

Grafite em pó            Merck 

Óleo mineral (Nujol)            Aldrich 

Gás nitrogênio White Martins Gases 

Industriais do Nordeste S/A 

 

 

3.4.1. PREPARO DA SOLUÇÃO TAMPÃO 

 

A solução tampão utilizada como eletrólito suporte foi o tampão Britton-

Robinson (BR), a qual foi preparada a partir da neutralização de uma solução 

contendo 0,04 mol L-1 de solução de ácido acético, 0,04 mol L-1 de solução  

deácido bórico e 0,04 mol L-1 de solução de ácido fosfórico, com volume 
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suficiente de solução de NaOH 0,2 mol L-1 a fim de obter o pH final desejado,  de 

acordo com Britton & Robinson (BRITTON, 1952). 

 

 

3.4.2. PREPARO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DE MINOCICLINA 

 

A solução estoque de minociclina na concentração de 100 µmol L-1 foi 

preparada a partir da dissolução de 0,0012g em 50 μL do solvente 

dimetilsulfóxido (DMSO) v/v e diluída em tampão Britton-Robinson pH 4,0. 

 

 

3.5. ANÁLISE VOLTAMÉTRICA DA MINOCICLINA 

 

As medições experimentais foram feitas adicionando-se 5,0 mL do eletrólito 

suporte na célula eletroquímica, desaerando-se por aproximadamente 10 minutos 

com gás nitrogênio para remoção do oxigênio atmosférico, registrando-se então o 

voltamograma do eletrólito suporte. A seguir, com o auxílio de uma micropipeta, 

foi adicionado à célula um volume adequado da solução estoque de minociclina, 

desaerando-se a solução por mais 5 minutos e registrando-se o voltamograma. 

Cada medida foi realizada em triplicata e as curvas obtidas a partir de 6 adições 

da solução estoque de minociclina. As medidas foram realizadas seguindo-se o 

procedimento analítico descrito em normas de validação do INMETRO 

(INMETRO, 2010). 

 

 

3.5.1.  INFLUÊNCIA DO pH 

 

Para estudar a influência do pH nas determinações analíticas, uma alíquota 

de 500 µL da solução estoque de concentração de 100 µmol L-1 foi adicionada 

em cada 5 mL das soluções-tampão BR de valores de pH, variando entre 2,0 e 

12,0 para obter o pH ótimo, ou seja, o valor de pH em que o analito  apresentou 

uma maior corrente de pico e, conseqüentemente, uma melhor sensibilidade da 

técnica.  
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3.5.2. INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE VARREDURA 

 

No estudo da influência da velocidade foi feita uma varredura no intervalo 

de 5 a 100 mV.s-1, sendo testados os valores: 5, 10, 30, 50, 75 e 100 mV s-1. 

Neste estudo, uma alíquota de 500 µL da solução estoque de minociclina 100 

µmol L-1 foi adicionada à célula eletrolítica sendo seus voltamogramas registrados 

após desaeração com o gás nitrogênio, a fim de avaliar a velocidade com 

melhores perfil analítico e sensibilidade. 

 

 

3.5.3. INFLUÊNCIA DA AMPLITUDE 

 

No estudo da influência da amplitude foi feita uma varredura em intervalos 

de 20 a 200 mV.s-1, sendo testado os seguintes valores: 20, 40, 60, 80, 100, 150 

e 200 mV. Neste estudo, uma alíquota de 500 µL da solução estoque de 

minociclina 100 µmol L-1 foi adicionada à célula eletrolítica sendo seus 

voltamogramas registrados após desaeração com o gás nitrogênio, a fim de 

avaliar a amplitude com melhores perfil analítico e sensibilidade. 

 

 

3.5.4. INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO 

 

Neste estudo a curva analítica foi construída pela obtenção de 

voltamogramas de pulso diferencial após cada adição de uma alíquota de 

solução padrão de minociclina 100 µmol L-1 à célula eletroquímica contendo 5 mL 

de solução tampão BR; tendo as condições ótimas de análise fixadas em pH 4,0; 

amplitude em 100 mV e velocidade de varredura em 30 mV s-1.  

 

 

3.5.5.  ANÁLISE DE INTERFERENTES 

 

Para o estudo da avaliação de possíveis interferentes na determinação da 

minociclina em fármacos foram preparadas duas soluções (solução 1: solução de 

minociclina, solução 2: solução contendo minociclina na presença de 

interferentes). Para a solução 2 as massas das duas substâncias (interferente e 

minociclina) foram dissolvidas em um mesmo volume de tampão BR pH 4,0. A 

solução de minociclina na cela eletroquímica foi de 100 µmol L-1. Enquanto que 

as concentrações dos interferentes variaram entre 0,91 e 90 µmol L-1.  
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3.6. ANÁLISE ESPECTROFOTOMÉTRICA DA MINOCICLINA 

 

Nos estudos espectrofotométricos foram realizadas leituras da absorbância 

da minociclina em 348 nm. As medidas foram efetuadas utilizando-se o tampão 

BR como branco para quantificar a absorção da minocilcina em meio tamponado. 

              

 

3.7. AMOSTRAGEM E CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de formulações farmacêuticas, tanto a líquida quanto em 

comprimido foram adquiridas do comércio local e as amostras de leite materno 

foram adquiridas do banco de leite de uma maternidade local. As amostras foram 

acondicionadas sob  refrigeração a aproximadamente 4 ºC no laboratório, por no 

máximo 15 dias. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

4.1. COMPARAÇÃO ENTRE O ELETRODO DE PASTA DE CARBONO E 

ELETRODOS QUIMICAMENTE MODIFICADOS 

 

Inicialmente foi realizado um estudo comparativo entre o eletrodo de pasta 

de carbono e alguns eletrodos quimicamente modificados a fim de avaliar a 

resposta e os perfis voltamétricos da minociclina obtidos pelos diferentes 

eletrodos.  

O termo eletrodo quimicamente modificado (EQM) designa eletrodos com 

espécies quimicamente ativas adequadamente imobilizadas na superfície de tais 

dispositivos (MOSES et al., 1975). 

Foram analisados os eletrodos modificados com hemina, humina e 

quitosana, todos com uma composição de 25% do agente modificante. É possível 

perceber na figura 8 que a minociclina é eletroativa em todos eletrodos avaliados, 

porém a resposta do sinal da minociclina obtida com o eletrodo sem modificação 

química apresenta um melhor perfil voltamétrico, obtendo um maior valor de 

corrente em relação aos demais eletrodos.  
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Figura 8. Voltamogramas obtidos na análise da solução de minociclina na 

concentração de 100 µmol L-1 com diferentes eletrodos a) eletrodo de pasta de 

carbono; eletrodos modificados com b) humina; c) hemina e d) quitosana. 
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No caso do eletrodo modificado com quitosana (Figura 9) ainda foi realizado 

um estudo com menores porcentagens do agente modificante na composição do 

eletrodo (5%, 12,5% e 25% de quitosana) e nos pHs 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0. A 

corrente anódica minociclina obtida com o eletrodo de pasta de carbono se 

mostrou bem superior em relação aos eletrodos modificados, principalmente nos 

pHs 4,00 e 6,00. Desta forma, o eletrodo de pasta de carbono foi escolhido para 

estudos posteriores, pois apresentou um melhor perfil analítico e um maior sinal 

da minociclina, sendo o mais propício para a sua determinação. 
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Figura 9. Resultado obtido na análise da solução de minociclina na concentração 

de 100 µmol L-1 em eletrodos com diferentes porcentagens do modificante. a) 

EPC b) Quitosana 5% c) Quitosana 12,5% e d) Quitosana 25%. 

 

 

4.2. DETERMINAÇÃO DA ÁREA EFETIVA DO ELETRODO  

 

A área efetiva, difere da área geométrica, devido a dois fatores principais, a 

saber, a rugosidade da superfície e o material adsorvido ou microbolhas de ar. 

No primeiro fator ocorre um aumento da área, que é considerado como sendo um 

fator benéfico, pois quanto maior a área, menores concentrações podem ser 

detectadas. Já no caso do segundo fator ocorre a redução da área efetiva por 

oclusão, o que acarreta numa redução da corrente detectada, portanto, sendo 

considerado um fator prejudicial.  
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Sendo assim, um preciso conhecimento da área do eletrodo é muito 

importante para a determinação quantitativa de grandezas. Além disso, a 

determinação da área efetiva do eletrodo é fundamental para a caracterização do 

mesmo, sendo importante assegurar um valor da área efetiva bastante superior à 

área geométrica, já que é a área efetiva está diretamente relacionada com a 

corrente de detecção e a sensibilidade do eletrodo.  

A área eletroquímica do eletrodo de pasta de carbono utilizado nos 

experimentos pode ser calculada empregando-se a equação (1) de Randles-

Sevcik para sistemas reversíveis e sob controle difusional (BARD & FAULKNER, 

1985): 

 

ipa= 2,69 105 n3/2 A D1/2 Csol 
1/2   (1) 

 

Onde, 

        ipa = corrente de pico anódica; 

        n = número de elétrons envolvidos na reação eletródica; 

        A = área do eletrodo; 

        D1/2 = coeficiente de difusão da espécie oxidada em solução; 

        Csol = concentração da espécie oxidada em solução; 

         = velocidade de varredura. 

 

Assim, os gráficos ipa versus 1/2 obtidos mantendo-se constante a 

concentração da espécie oxidada (ou reduzida), mas variando-se a velocidade de 

varredura permitem o cálculo da área efetiva do eletrodo de trabalho (se os 

valores de D e n são conhecidos). 

A área efetiva foi calculada a partir da obtenção de voltamogramas cíclicos 

para uma solução de hexacianoferrato de potássio - K3Fe(CN)6 (50 mmol L-1) em 

solução aquosa de KCl 0,10 mol.L-1, utilizando eletrodos de pasta de carbono 

(Figura 10), empregando-se diferentes valores de  (0,010 < 1/2 < 0,500 V.s-1). 

Sendo o valor usual do coeficiente de difusão de K3Fe(CN)6 em solução 

aquosa igual a 6,5 x 10-6 cm2 s-1 e sendo o número de elétrons envolvidos na 

reação igual a 1, obteve-se um valor médio para área efetiva deste eletrodo de  

0,3331 cm2, correspondente a uma área geométrica de 0,0078 cm2. 
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Figura 10. Voltamogramas cíclicos de solução de K3Fe(CN)6 na concentração de 

0,1 mol L-1 de KCl em eletrodo de pasta de carbono a diferentes velocidades de 

varredura (mV s-1) a) 10, b) 25, c) 50 e d) 100. 

 

 

4.3. ESTUDO DO PROCESSO ELETRÓDICO DA MINOCICLINA  

 

O estudo preliminar da reação de oxidação da minociclina consistiu na 

avaliação do perfil voltamétrico, empregando voltametria cíclica (Figura 11). Pelo 

voltamograma cíclico obtido foi possível observar a presença de um pico de 

oxidação (1a) em 0,40 V vs Ag/AgCl e na varredura reversa de potencial dois picos 

(1b) e (1c) em 0,34 e 0,130 V vs Ag/AgCl, respectivamente.  

Evidências de reversibilidade do processo de transferência eletrônica como a 

separação entre os picos catódicos e anódicos de 60 mV e um valor para o 

parâmetro mecanístico │Epa - Epa/2│< 59 mV, aliado ao aumento da corrente 

catódica do pico 1b com o aumento da velocidade de varredura ( ), foram algumas 

observações características nos estudos voltamétricos da minociclina.  

A análise do perfil voltamétrico da minociclina segundo estes parâmetros 

sugeriu que aparentemente o produto da oxidação (que ocorre no pico 1a) parece 

estar sendo consumido. Processos eletródicos deste tipo são frequentemente 

classificados como EC, que significa transferência eletrônica acoplada à reação 

química (BARD & FAULKNER, 1985; WARD et al, 2011).  
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Figura 11. Voltamograma cíclico utilizando um eletrodo de pasta de carbono para 

a) análise em branco b) solução 100 µmol L-1 de minociclina. (Condições: pH 4,0 

e = 100 mV s-1) 

 

A presença de reações químicas acopladas ao processo de transferência 

eletrônica, ou seja, a reatividade química do intermediário eletrogerado pode 

ocasionar mudanças no perfil voltamétrico, como observado na Figura 11, 

principalmente com relação ao potencial e a corrente. No mecanismo do tipo EC 

a transferência eletrônica (E) é seguida de reação química (C). Neste caso, o 

produto da reação eletródica, Red, reage produzindo espécies que não são 

eletroativas no potencial em que ocorre a redução de Ox . Este tipo de seqüência 

reacional ocorre frequentemente, desde que a oxidação e a redução 

eletroquímica de uma substância venha a produzir espécies reativas (BARD & 

FAULKNER, 1985).  

O número de elétrons pode ser calculado pela equação 2 (WANG, 2006), 

que relaciona o número de elétrons envolvido no processo eletródico (n) com a 

largura de pico à meia altura de corrente anódica (W1/2): 

 

nF

RT
W 52,3

2

1    (2) 

 

Onde,  

F é a constante de Faraday (96485 C mol-1 de elétrons), T é a temperatura 

absoluta (273K) e R a constante dos gases (8,314 JK-1moL-1).  
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O valor experimental para W1/2 obtido pelo voltamograma de pulso 

diferencial da minociclina (Figura 12) foi de 90 mV; a substituição deste valor na 

equação permitiu encontrar o valor de um eletrón envolvido no processo 

eletródico da minociclina. 
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Figura 12. Valor da largura à meia altura (W1/2) da minociclina em voltametria de 

pulso diferencial 

 

Em relação ao comportamento da minociclina frente ao pH, foi observado 

que a resposta voltamétrica apresentou uma significativa dependência do pH do 

meio (Figura 13). 

A influência do valor do pH do meio foi estudado no intervalo de 2,0-12,0, 

sendo que, em pHs a partir de 7,0, ocorreu uma gradativa separação do processo 

em duas etapas diminuindo consideravelmente a intensidade do sinal, tornando-

se praticamente indefinido a partir de pH 10,0.  
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Figura 13. Comportamento do potencial de oxidação da minociclina em função 

da variação do pH 

 

O aumento do pH causa um deslocamento do potencial para potenciais 

mais negativos no intervalo entre 2,0 e 12,0 (Figura 13) e as intersecções entre 

as faixas acontecem nos valores de pH 3,5; 7,0; 8,5 e 10,0. Estes valores podem 

ser atribuídos aos vários processos de protonação possíveis, conforme aqueles 

encontrados em outras tetraciclinas (QIANG & ADAMS, 2004). O pKa1 em 3,5 é 

muito discreto, já o pKa2 em pH 7,0 é bastante nítido, ambos correspondem aos 

hidrogênios ligados a oxigênio, sendo o pKa3 em 8,5 e pKa4 em 10,0 

correspondentes a hidrogênios ligados aos grupos dietilamino.  

A inclinação das faixas descendente entre os intervalos 3,5 e 7,0 e 8,5 e 

10,0 tem inclinação de 60 mV/pH, o que sugere a participação de apenas um 

próton na etapa determinante da velocidade de transferência eletrônica, conforme 

o critério mecanístico desenvolvido por Zuman (ZUMAN, 1969). 

Para avaliar o grau de reversibilidade e a natureza do transporte do material 

eletroativo para a superfície do eletrodo foi realizada uma análise da corrente em 

função da velocidade de varredura por voltametria cíclica no intervalo de 20 a  

200 mV s-1. A natureza do transporte de massa pôde ser conhecida pela relação 

existente entre corrente anódica e a raiz quadrada da velocidade de varredura.  
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Figura 14. Variação da corrente de pico anódico em função da raiz quadrada da 

velocidade de varredura (solução contendo 100 µmol L-1 de minociclina em 

solução tampão BR pH 4,0)  

 

Os resultados mostraram um comportamento linear ipa vs 1/2 na faixa entre 

4-10 mV s-1 (que corresponde a faixa de velocidade entre 20-100 mV s-1), como 

pode ser observado na Figura 15, indicando um controle difusional para o 

transporte de massa nesta faixa (NOSSOL & ZARBIN, 2008). 

 

 

4.4. OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS EXPERIMENTAIS EM 

VOLTAMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL 

 

No desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica, é de grande 

importância a otimização de parâmetros que normalmente influenciam na 

resposta voltamétrica. O presente estudo analítico foi desenvolvido analisando-se 

a influência de alguns parâmetros nestas respostas, tais como: pH, velocidade de 

varredura, amplitude e concentração da minociclina objetivando com isso o 

melhor sinal analítico. 

 

 

 

 

4.4.1. INFLUÊNCIA DO pH 
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Foi observado que a resposta voltamétrica apresentou uma significativa 

dependência do pH do eletrólito suporte, sendo que, em pHs a partir de 7,0, 

ocorreu uma gradativa separação do processo em duas etapas diminuindo 

consideravelmente a intensidade do sinal, sendo praticamente indefinido a partir 

de pH 10,0. Assim, o pH de trabalho selecionado foi 4,0, por apresentar melhor 

perfil voltamétrico e uma maior intensidade de corrente de pico (Figura 15). 
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  Figura 15. Voltamogramas de pulso diferencial da solução de minociclina  

100 µmol L-1 em diferentes valores de pH. a) 2,0; b) 3,0; c) 4,0; d) 5,0 e e) 6,0. 

 

 

4.4.2. INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE VARREDURA 

 

A velocidade de varredura está relacionada com o tempo de pulso em 

segundos. Um incremento na velocidade de varredura pode aumentar o sinal 

obtido e, assim, melhorar a sensibilidade do método. No entanto, com 

incrementos muito altos acontece um alargamento nos picos obtidos, podendo 

comprometer a resolução do voltamograma. 

 

 

. 

Tabela III. Resultados dos testes de avaliação da velocidade varredura em VPD 

de uma solução de 10 µmoL L-1 de minociclina em tampão BR pH 4,0 
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Velocidade (mV s-1) Corrente (µA) 

5 0,04064 

10 0,06216 

30 0,08946 

50 0,10130 

75 0,08146 

100 0,06393 

 

No estudo da influência da velocidade, Tabela III, foi feita uma varredura no 

intervalo de 5 a 100 mV.s-1, sendo avaliado os seguintes valores: 5, 10, 30, 50, 

75 e 100 mV.s-1. Foi observado que para valores de velocidade de até 50 mV.s-1, 

o aumento da corrente de pico foi linear. Por outro lado, para valores superiores 

de velocidade não houve uma melhoria significativa na sensibilidade para fins 

analíticos, apresentando deformações de pico. Em função disto, foi selecionado a 

velocidade de 30 mV s-1, já que apresentou uma melhor definição do pico e uma 

boa resolução. 

 

 

4.4.3. INFLUÊNCIA DA AMPLITUDE DE PULSO  

 

No estudo da influência da amplitude foi feita uma varredura de amplitudes 

entre 20 e 200 mV. Como é mostrado na tabela IV, aumentando-se a amplitude 

há um aumento do valor corrente anódica, refletindo um aumento na 

sensibilidade. Entretanto, valores de amplitude acima de 100 mV apresentaram 

picos com baixa resolução. Assim, foi escolhido o valor de amplitude 100 mV por 

apresentar melhor relação entre a sensibilidade e a resolução, além de um maior 

valor de corrente na faixa linear, sendo o mais adequado para a determinação 

analítica da minociclina. 

 

 

 

 

Tabela IV. Resultados dos testes da amplitude de pulso em VPD de uma solução 

de 10 µmoL L-1 de minociclina em tampão BR pH 4,0 
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Amplitude (mV) Corrente (µA) 

20 0,0429 

40 0,0628 

60 0,0851 

80 0,1067 

100 0,1263 

150 0,1357 

200 0,1633 

 

      

4.4.4. INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO 

 

Após a otimização dos parâmetros experimentais do procedimento 

proposto, a curva analítica foi construída pela obtenção de voltamogramas de 

pulso diferencial após cada adição de uma alíquota de solução padrão de 

minociclina 100 µmol L-1 à célula eletroquímica contendo 5 mL de solução 

tampão BR; tendo as condições ótimas de análise fixadas em pH 4,0; amplitude 

em 100 mV e velocidade de varredura em 30 mV s-1.  

Foi observado que a corrente de pico aumenta proporcionalmente com o 

aumento da concentração, relação esta prevista pela equação (3) de Parry e 

Osteryoung (ALEIXO, 2003): 

ip = K.C  (3) 

onde,  

                ip = corrente de pico; 

                C = concentração da espécie eletroativa; 

                  K = constante igual à [(n2F2A∆E)/(4RT)]x[D/( t)]1/2, onde ∆E é a 

amplitude de pulso, A é área do eletrodo, F a constante de Faraday, D o 

coeficiente de difusão, n é o número de elétrons, t é o tempo de duração de 

pulso, R a constante dos gases e T a temperatura absoluta. Estes termos foram 

mantidos constantes durante as medidas. 

 

A curva de calibração apresentou para a minociclina (Figura 16) uma faixa 

linear de concentração de 2,0 a 23 µmol L-1. O comportamento linear do valor 

médio da corrente em função da concentração de minociclina pode ser descrito 

pela equação 4:  



33 

 

 

ipa = -7,6 x 10-3 + 9,3 x 10-3 C,  (4) 

 

onde ipa é a corrente de pico anódico e C é a concentração de minociclina  

(µmol L-1). O coeficiente de correlação encontrado foi de 0,9990 para n=7. 
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Figura 16. Curva de calibração para minociclina em VPD (pH 4,0). Condições: 

∆Ep = 100 mV, = 30 mV s-1 para concentrações de minociclina entre 1,0 e 23 

µmol L-1. 

 

 

O limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ) são definidos como 

(INMETRO, 2010): 

 Limite de detecção (LD) representa a menor concentração da 

substância em exame que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada; 

 

 Limite de quantificação (LQ) representa a menor concentração 

da substância em exame que pode ser medida, utilizando um determinado 

procedimento experimental. 

 

Esses parâmetros podem ser calculados a partir das equações (5) e (6): 
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LD = 3,3 s/S     (5) 

LQ = 10 s/S     (6) 

  

onde s é a estimativa do desvio padrão da resposta e S é a inclinação ou 

coeficiente angular da curva analítica. 

                          

Pelo uso dessas equações, foram obtidas um limite de detecção de  

0,70 µmol L-1 e um limite de quantificação de 2,2 µmol L-1 e desvio padrão de 0,42 

para experimentos em triplicata. 

 

 

4.4.5. RESUMO DAS CONDIÇÕES OTIMIZADAS EM VOLTAMETRIA DE 

PULSO DIFERENCIAL 

 

A tabela V resume os intervalos dos valores de cada parãmetro 

experimental e seus valores otimizados para a oxidação da minociclina em 

Voltametria de Pulso Difererencial em eletrodo de pasta de carbono. 

 

Tabela V. Resumo das condições experimentais otimizadas para a oxidação da 

minociclina (MNC) por VPD em eletrodo de pasta de carbono 

Parâmetro analítico Intervalo 

estudado 

Valor  

Otimizado 

pH 2,0 – 12,0 4,0 

Amplitude (mV) 20 – 200 100 

Velocidade de varredura (mV s-1) 5 – 200 30 

Conc. de MNC (µmol L-1) 0,50 – 38 2,0 – 23 

 

 

 

4.5. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR VOLTAMETRIA 

DE PULSO DIFERENCIAL E OUTRAS TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS 

 

Além da Voltametria de Pulso Diferencial, foram otimizados os parâmetros 

experimentais para as técnicas Voltametria de Onda Quadrada (VOQ) e 

Voltametria Cíclica (VC).  
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No caso da VOQ, além da velocidade de varredura e amplitude, a 

frequência foi outro parâmetro operacional analisado. A frequência de aplicação 

dos pulsos de potencial é uma das variáveis mais importantes na voltametria de 

onda quadrada, uma vez que é responsável pela intensidade dos sinais e, 

consequentemente, a sensibilidade do método, além de fornecer informações a 

respeito do mecanismo eletródico envolvido no sistema. A Tabela VI resume as 

condições otimizadas utilizando a técnica de Voltametria de Onda Quadrada. 

 

Tabela VI. Resumo das condições experimentais otimizadas para a oxidação da 

minociclina (MNC) por Voltametria de Onda Quadrada 

Parâmetro analítico Intervalo 

estudado 

Valor  

Otimizado 

pH 2,0 – 12,0 4,0 

Frequência (Hz) 20 – 200 100 

Amplitude (mV) 10 – 100 60 

Velocidade de varredura (mV s-1) 20 – 200 200 

Conc. de MNC (µmol L-1) 1,0 - 23 1,0 -16 

 

 

Para a Voltametria Cíclica, foram otimizados os parâmetros pH, velocidade 

de varredura e a concentração de minociclina, sendo os resultados resumidos na 

tabela VII. 

 

 

 

 

 

 

Tabela VII. Resumo das condições experimentais otimizadas para a oxidação da 

minociclina (MNC) por Voltametria Cíclica em eletrodo de pasta de carbono 

Parâmetro analítico Intervalo estudado Valor  

Otimizado 

pH 2,0 – 12,0 4,0 

Velocidade de varredura (mV s-1) 20 – 200 100 
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Conc. de MNC (µmol L-1) 20 - 900 20 – 120 

 

A tabela a seguir resume os resultados obtidos nas curvas de calibração da 

minociclina pelas técnicas voltamétricas estudadas. De acordo com os dados 

tabelados, a técnica de voltametria de pulso diferencial, apresentou melhor 

sensibilidade e menores limites de detecção e quantificação. Nesse sentido, a 

voltametria de pulso diferencial foi a técnica utilizada para efetuar a determinação 

da minociclina. 

 

Tabela VIII. Resumo dos parâmetros de qualidade obtidos pelas técnicas 

voltamétricas em eletrodo de pasta de carbono 

Técnica Voltamétrica r (n=7) DP  LD (µmol L-1)        LQ (µmol L-1)        

VC 0,999 0,88 4,8 15 

VOQ 0,998 2,2  0,93 2,8  

VPD 0,999 0,42  0,70 2,2  

                                                                         

        

4.6. ANÁLISE DE INTERFERENTES NA DETERMINAÇÃO DA 

MINOCICLINA  

 

A fim de avaliar a robustez do método proposto foi realizada a análise da 

minociclina na presença de outros fármacos em voltametria de pulso diferencial. 

Nesses experimentos foram empregadas soluções de minociclina a 100 µmol L-1 

na presença de concentrações de outros fármacos, em concentrações que 

variaram entre de 0,91 e 90 µmol L-1. 

A influência dos interferentes na determinação da minociclina foi avaliada 

com base na diminuição ou no aumento da corrente de pico do sinal analítico da 

minociclina nas condições otimizadas de análise. A tabela IX apresenta os 

resultados obtidos na avaliação de possíveis interferentes. 

De acordo com a Tabela IX, os fármacos aciclovir, ciprofloxacina e 

cloroquina não interferiram no sinal analítico da minociclina na faixa de potencial 

analisada (0,0 a 0,8 V vs Ag/AgCl). Já o ácido fólico e o cetoconazol causaram 

interferência a partir das concentrações mostradas na tabela, devido à 

proximidade do potencial de oxidação destes interferentes e da minociclina. 

Quanto ao dipiridamol à interferência se deveu a sobreposição do sinal analítico 
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do dipiridamol em relação ao sinal da minociclina, interferindo portanto em 

qualquer nível de concentração. 

 

Tabela IX. Resultado da avaliação de compostos interferentes na determinação 

de minociclina por voltametria de pulso diferencial 

Composto   

interferente 

Interferência Concentração (µmol L-1) 

Ácido fólico Sim > 20 

Aciclovir Não  ----- 

Cetoconazol Sim > 10 

Ciprofloxacina Não  ----- 

Cloroquina Não  ----- 

Dipiridamol Sim > 0,91 

 

 

4.7. APLICAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO 

 

 

4.7.1 DETERMINAÇÃO DE MINOCICLINA EM FORMULAÇÃO 

FARMACÊUTICA 

 

Para avaliar a aplicabilidade do método desenvolvido, amostras comerciais 

de formulações farmacêuticas contendo minociclina, uma líquida contendo  

50 g L-1 do analito e outra em comprimido contendo 100 mg do analito por 

unidade de comprimido  foram analisadas nas condições previamente otimizadas 

sem nenhum tratamento prévio.  

Para a determinação, as amostras foram analisadas empregando-se o 

método da adição de padrão e as determinações foram realizadas sete vezes 

para cada amostra. A Figura 17 apresenta os voltamogramas obtidos em uma 

das determinações da minociclina em formulação líquida.  



38 

 

 

             

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

A

comprimento de onda (nm)

a

b

c

d

e

f

g

h

 

Figura 17. Voltamogramas de pulso diferencial da minociclina utilizando eletrodo 

de pasta de carbono para a) análise em branco; b) amostra de xarope; c) 3,8 

µmol L-1; d) 7,4 µmol L-1; e) 10,7 µmol L-1; f) 13,7 µmol L-1; g) 16,7 µmol L-1; h) 

19,3 µmol L-1. (Condições: tampão BR, pH 4,0;  = 30 mV s-1 e ∆E =100 mV) 

 

É possível observar nos voltamogramas que não há interferência na 

determinação da minociclina dos excipientes comumentes encontrados em 

formulações de minociclina tais como: amido de milho, estearato de magnésio, 

hidroxipropilmetilcelulose, ácido algínico, óleo mineral leve, sorbitol, gelatina, 

opaspray. 

No processo de validação foi empregada a técnica de espectrofotometria 

UV-Vis como método comparativo. A determinação espectrofotométrica da 

minociclina foi também realizada utilizando o método de adição de padrão, em 

que foram obtidos valores crescentes de absorbâncias em função da 

concentração do padrão de minociclina. Deste comportamento da absorbância foi 

possível determinar a concentração de minociclina nas amostras comerciais de 

formulações farmacêuticas contendo minociclina. 

Os espectros no UV-Vis foram obtidos no comprimento de onda de 348 nm 

para a quantificação. Este valor representa o máximo de absorção da minociclina, 

como mostra o espectro da Figura 18. 
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Figura 18. Espectro de absorção da minociclina em tampão BR pH 4,00. 

 

A Tabela X apresenta uma comparação entre os resultados da 

determinação de minociclina em formulação farmacêutica por voltametria de 

pulso diferencial e por espectrofotometria.  

 

Tabela X. Resultados obtidos na determinação de minociclina em formulações 

farmacêuticas por Voltametria de Pulso Diferencial e Espectrofotometria. 

 

Parâmetro 

analítico 

VPD Espectrofotometria 

Formulação 

líquida 

Comprimido Formulação 

líquida 

Comprimido 

camostra 14 µmol L-1 100 mg 14 µmol L-1 100 mg 

cdeterminada 14 µmol L-1 99,3 mg 14 µmol L-1 103,8 mg 

R 0,9994 0,9988 0,9991 0,9990 

CV % 1,08 1,87 1,36 1,37 

LD (µmol L-1) 0,81 1,2 0,98 1,2 

LQ (µmol L-1) 2,7 3,7 3,3 3,4 

Recuperação (%) 100,0 99,3 100,0 103,8 

*CV=coeficiente de variação; LD=limite de detecção; LQ=limite de quantificação; r = coeficiente de 

correlação; camostra = concentração da amostra; cdeterminada = concentração determinada. 

 

O valor do limite de detecção encontrado pela VPD foi na ordem de  

10-7 mol L-1. Valores muito próximos a estes (10-6 mol L-1) foram encontrados pelo 
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uso da voltametria para análise da minociclina em comprimidos (TANASE et al, 

1998).  Cálculos estatísticos (teste F e t) dos resultados obtidos mostraram boa 

concordância entre os métodos utilizados em um nível de confiança de 95% 

(HARRIS, 2005).  

 

 

4.7.2. DETERMINAÇÃO DE MINOCICLINA EM LEITE MATERNO 

 

A minociclina é excretada pelo leite materno, assim não deve ser utilizada 

durante a amamentação devido ao potencial de causar reações adversas em 

crianças lactentes (LEITÃO, 2001). 

Para a determinação de minociclina em leite materno primeiramente foi 

realizado um estudo de efeito matriz pelo método da adição de padrão, uma vez 

que matrizes complexas, como o leite materno, têm espécies presentes que 

afetam as propriedades do sinal da espécie eletroativa. Desta forma é necessário 

a realização de experimentos, a fim de encontrar as condições ideais que 

minimizem o erro experimental provocado pela matriz (HARRIS, 2005). 

O efeito matriz foi avaliado com amostras do leite materno, das quais foram 

tomadas diferentes volumes: 10, 25, 50 e 100 μL. Para um volume de matriz de 

25 μL, a correlação entre a corrente de pico e a concentração da minociclina foi a 

mais linear na faixa de 3,85 a 19,3 µmol L-1, apresentando a seguinte equação 7: 

 

ipa = - 9,62 x 10-9 + 1,3 x 10-2C ( r=0,9970 e n=7)  (7) 

 

Neste estudo, foi determinado que a condição ideal de trabalho para 

determinação deste antibiótico foi a utilização de 25 μL de matriz, como mostra a 

Figura 19, pois, com este volume, foi obtido a menor interferência da matriz nas 

medidas realizadas no intervalo de concentração 3,85 a 19,3 µmol L-1. 
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Figura 19. Efeito matriz (leite materno) na oxidação da minociclina na faixa de 

concentração de 3,85 a 19,3 µmol L-1. Quantidade de matriz: a) 10 μL; b) 25 μL; 

c) 50 μL e d) 100 μL. 

 

Para a determinação de minociclina em leite materno, primeiramente foi 

registrada a curva voltamétrica da amostra e uma vez que não foi encontrado 

concentração detectável de minociclina, a amostra foi enriquecida com  

2,5 µmol L-1 do mesmo e juntamente com o eletrólito suporte a corrente referente 

à minociclina foi registrada.  

Em seguida, alíquotas da solução padrão do analito foram adicionadas à 

solução da amostra, de tal modo que a variação do volume total fosse 

desprezível. Após a adição do padrão, foi medida a corrente referente à soma da 

concentração do analito mais a concentração adicional da solução padrão. 

A Figura 20 apresenta a curva de calibração obtida na determinação 

voltamétrica de minociclina em amostra de leite materno na qual foram utilizados 

25 μL de matriz.  

A curva de calibração pode ser representada pela seguinte equação 8:  

 

ipa = 9,4 x 10-3 + 3,9 x 10-3 C (r = 0,9987 e n =7)  (8) 
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Figura 20. Curva de calibração da determinação voltamétrica de minociclina pela 

adição padrão em leite materno  

 

O limite de detecção calculado para a determinação voltamétrica da 

minociclina em leite materno foi de 1,0 µmol L-1 e o limite de quantificação 3,1 

µmol L-1, sendo o desvio padrão de 0,11%. 

De acordo com a curva de adição de padrão obtida, a extrapolação da reta 

no eixo x correspondeu à concentração da amostra desconhecida. Na Figura 20, 

essa concentração foi de 2,4 µmol L-1 de minociclina, o que corresponde a uma 

recuperação de 96%.          

Pelo método espectrofométrico, a curva da determinação da minociclina em 

leite materno (Figura 21) apresentou uma relação linear que pode ser descrita 

pela equação 9: 

 

A = 0,08 + 3,2 x 104 C      (r=0,9991 e n=7)              (9) 
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Figura 21. Curva de calibração da determinação espectrofotométrica de 

minociclina pela adição padrão em leite materno 

 

Os limite de detecção e quantificação calculados foram de 1,1 µmol L-1 e 3,2 

µmol L-1, respectivamente. E a concentração de minociclina obtida por 

extrapolação da reta foi de 2,4 µmol L-1 pelo método espectrofotométrico, o que 

corresponde a uma recuperação de 96%. Cálculos estatísticos (teste F e t) dos 

resultados obtidos mostraram boa concordância entre os métodos utilizados em 

um nível de confiança de 95% (HARRIS, 2005).  

Desta forma, apesar de ambos métodos analíticos serem concordantes 

estatisticamente entre si e resultarem em um mesmo valor de recuperação, é 

válido ressaltar que o método voltamétrico se mostrou mais sensível em relação 

ao método espectrofotométrico, obtendo sinais analíticos maiores e com melhor 

resolução, além de uma maior rapidez e confiabilidade de análise visto o uso do 

método de adição de padrão na determinação da minociclina, minimizando 

assim, o efeito matriz. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 A minociclina foi eletroativa nos eletrodos avaliados, a saber eletrodo de 

pasta de carbono e eletrodos modificados com hemina, humina e 

quitosana. Porém o sinal obtido com o eletrodo sem modificação foi 

superior em relação aos eletrodos modificados. 

 

 A área eletroquímica do eletrodo de pasta de carbono calculada 

utilizando-se a equação de Randles-Sevcik foi de 0,3313 cm2, 

correspondente a uma área geométrica de 0,0078 cm2. 

 

 Pelo voltamograma cíclico da minociclina foi possível observar a 

presença de um pico de oxidação em 0,40 V vs Ag/AgCl e dois picos de 

redução em 0,34 e 0,13 V vs Ag/AgCl, respectivamente.  

 

 Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que o processo 

mecanístico de oxidação da minociclina indica ser reversível nas 

condições experimentais empregadas e pode ser bastante influenciado 

pela disponibilidade protônica do meio.  

 

 A análise do perfil voltamétrico da minociclina permitiu sugerir que 

aparentemente o produto da oxidação parece estar sendo consumido, 

caracterizando um processo eletródico do tipo EC, que significa 

transferência eletrônica acoplada à reação química; com participação de 

de um eletrón e um próton no processo eletródico. 

 

 Houve um controle difusional no transporte de massa na faixa de 

velocidade entre 20-100 mV s-1. 

 

 A técnica de voltametria de pulso diferencial apresentou melhor 

sensibilidade e menores limites de detecção e quantificação, em relação 

à voltametria de onda quadrada e voltametria cíclica. 
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 Os parâmetros otimizados para a determinação da minociclina por 

voltametria de pulso diferencial foram: pH 4,00; velocidade de varredura 

30 mV s-1; amplitude 100 mV. 

 

 Na análise de possíveis interferentes na determinação da minociclina 

por voltametria de pulso diferencial, foi observado a interferência do 

ácido fólico, cetoconazol e dipiridamol dentre os interferentes avaliados.  

 

 O método foi aplicado nas condições previamente otimizadas, em 

amostras comerciais de formulações farmacêuticas, uma líquida e outra 

em comprimido, obtendo uma recuperação de 100 e 99,3%, 

respectivamente; e em amostras de leite materno, obtendo uma 

recuperação de 96%. 

 

 A seletividade dos processos eletródicos em eletrodo de pasta de 

carbono aliada à sensibilidade da técnica de voltametria de pulso 

diferencial indica que esta técnica pode se empregada com sucesso na 

determinação da minociclina em formulação farmacêutica e leite 

materno sem qualquer tratamento prévio da amostra, o que representa 

uma excelente alternativa para rotina de análise laboratorial. 
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