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Conductometric Determination of Hydrochlorides in Tablet Formulations
as Proposal of Experimental Activity
Abstract: In the present article it is described the quantification of cyclobenzaprine, metformin,
metoclopramide and ranitidine hydrochlorides in tablet formulations using silver nitrate as
titrant and conductometric titration, as a suggestion for an experimental activity in graduate
courses. The conductometric titration was applied for hydrochlorides determination in four
tablet formulations and the results are in good accordance with the declared values of
manufacturers, at a 95 % confidence level. The experimental activity is simple and low coast,
which enables it to be used in experimental activities on teaching laboratories improve student
learning.
Keywords: Hydrochlorides; conductometric titration; tablet formulation; teaching laboratories.

Resumo
No presente artigo é descrito a quantificação dos cloridratos de ciclobenzaprina, metformina,
metoclopramida e ranitidina em comprimidos, empregando-se a titulação condutométrica com
o titulante nitrato de prata, como uma sugestão de atividade experimental para disciplinas de
cursos de graduação. O método foi aplicado para a determinação de cloridratos em quatro
formulações farmacêuticas na forma de comprimidos e os resultados estão de acordo com os
valores declarados pelos fabricantes, a um nível de confiança de 95 %. A atividade experimental
é simples e de baixo custo, permitindo sua aplicação em atividades experimentais em
laboratórios de ensino, podendo ocasionar um ganho pedagógico para os estudantes.
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1. Introdução
Cloridrato de ciclobenzaprina

O cloridrato de ciclobenzaprina (cloridrato
de 3 - (5H-dibenzo [a, d] ciclohepten-5ilideno) -N-N - dimetil - 1- propanamina)
(Figura 1) é um relaxante muscular de ação
central, comumente usado para o tratamento
de dores nas costas, pescoço e miofascial,
sendo quimicamente relacionado com os
antidepressivos tricíclicos e podendo causar
sonolência, boca seca e náuseas. O cloridrato
de ciclobenzaprina parece agir principalmente
inibindo
receptores
serotoninérgicos
959

presentes nas vias descendentes da medula
espinhal, sendo utilizado como medicamento
adjuvante, que quando administrado com
algum outro reforça a ação no tratamento
sintomático da condição musculoesquelética
associada a espasmos musculares dolorosos.12
A quantificação do cloridrato de
ciclobenzaprina pelo método de titulação nãoaquosa é descrita na Farmacopeia dos Estados
Unidos (USP).3 A farmacopeia brasileira
descreve os métodos titulométrico nãoaquoso e cromatográfico líquido de alta
eficiência.4 O emprego de métodos analíticos
como
o
cromatográfico1,2
e
o
potenciométrico5 são descritos na literatura
para a quantificação do cloridrato de
ciclobenzaprina em comprimidos.
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Figura 1. Estrutura química do cloridrato de ciclobenzaprina

Cloridrato de metformina

denominado de hiperglicemia, e ocorre por
conta de falhas na secreção ou ação do
hormônio insulina.7,8 As farmacopeias dos
Estados Unidos e da Europa descrevem para a
quantificação do cloridrato de metformina o
método de titulação não-aquosa.3,9 A
farmacopeia brasileira descreve os métodos
titulométrico
não-aquoso
e
o
4
espectrofotométrico na região do UV. Na
literatura os métodos espectroscópico,6,10
cromatográfico,11
potenciométrico12
e
13
voltamétrico são empregados para essa
finalidade.

O cloridrato de metformina, quimicamente
conhecido como cloridrato de N,Ndimetilimidodicarbonimídico diamida (Figura
2), é um fármaco antidiabético oral que faz
parte da classe das biguanidas, atuando como
um agente anti-hiperglicêmico que melhora a
tolerância à glicose, em pacientes com
diabetes mellitus tipo 2, diminuindo seu nível
plasmático basal e pós-prandial.6 A principal
característica da diabetes mellitus tipo 2 é o
aumento da glicose no sangue, ou também
NH
H2N

NH

N
H

N

CH3

HCl

CH3

Figura 2. Estrutura química do cloridrato de metformina

Cloridrato de metoclopramida

O
cloridrato
de
metoclopramida,
quimicamente, o cloridrato de 4-amino-5cloro- [2- (dietilamino) etil] - 2metoxibenzamida (Figura 3) é empregado no
alivio de certos problemas de estômago e
esôfago, como gastroparesia diabética e
distúrbio de refluxo gastroesofágico, na
dispepsia, náusea e vômito, e para a
prevenção de êmese induzida pela
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quimioterapia.14,15 Muitos métodos analíticos
foram desenvolvidos para a quantificação do
cloridrato
de
metoclopramida,
em
formulações farmacêuticas, sendo baseados
nas
técnicas
espectrofotométrica,16
cromatográfica17 e voltamétrica.18 Os
métodos oficiais das farmacopeias dos
Estados Unidos,3 da Europa9 e do Brasil,4 para
a
quantificação
do
cloridrato
de
metoclopramida, são baseados em titulação
potenciométrica, espectrofotometria no UV
ou cromatografia.
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Figura 3. Estrutura química do cloridrato de metoclopramida
conteúdo de pepsina ácida são reduzidos.19 A
quantificação do cloridrato de ranitidina em
diferentes matrizes tem sido realizada por
meio
de
técnicas
eletroanalítica,20
21
espectrofotométrica e cromatográfica.22 A
farmacopeia brasileira recomenda que a
quantificação seja realizada empregando as
técnicas espectrofotométrica no UV ou
cromatográfica.4 As farmacopeias dos Estados
Unidos3 e da Europa9 descrevem para a
quantificação do cloridrato de ranitidina os
métodos cromatográfico e potenciométrico,
respectivamente.

Cloridrato de ranitidina

O cloridrato de ranitidina, cloridrato de N’[2-[[[5-[(dimetilamino)metil]-2-furanil]metil]tio]etil]-N-metil-2-nitro-1,1etanodiamina (Figura 4), é o composto ativo
de algumas formulações farmacêuticas, sendo
indicado para o tratamento de úlcera gástrica
e duodenal e refluxo gastroesofágico, atuando
como antagonista dos receptores histamínico
H2, com efeito rápido e intenso na inibição da
secreção gástrica ácida, assim, o volume e o
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Figura 4. Estrutura química do cloridrato de ranitidina

Condutometria

A condutância elétrica de uma solução
iônica está relacionada com a migração de
íons positivos e negativos dentro dessa
solução como resultado de uma aplicação de
um campo eletrostático. Diversos fatores
podem alterar a condutância de uma solução
iônica, como por exemplo, o número de íons
presentes, das suas cargas e da mobilidade
dos íons. A condutometria pode ser
classificada em duas técnicas analíticas: a
condutometria direta e a titulação
condutométrica. A técnica com um campo
mais amplo de aplicação é a titulação
condutométrica, uma vez que o aumento ou a
diminuição dos valores de condutância estão
diretamente ligados a concentração de íons
presentes na reação envolvida na solução.23,24
961

Em titulações, a condutância é medida
conforme os íons formados se movimentam
em direção aos eletrodos após reagirem com
a solução titulante. Esse processo exige uma
facilidade de adição da solução titulante e
sucessivas
medidas
de
condutância
empregando um condutivímetro, capaz de
prover à célula uma corrente alternada com a
frequência de aproximadamente 1000 Hz,
dessa forma reduzindo as chances de ocorrer
eletrólise, o que causaria a polarização dos
eletrodos. Os eletrodos correspondem a duas
lâminas ou discos de platina com áreas de
superfícies de 1 cm2, dispostas verticalmente
a fim de evitar deposição sobre elas durante a
titulação (Figura 5). É importante ressaltar que
os eletrodos devem permanecer fixos durante
toda a titulação.23-26
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Figura 5. Célula condutométrica com dois eletrodos de platina em forma de discos postos
paralelamente

Na titulação condutométrica, o ponto final
é marcado pela descontinuidade na curva de
condutância versus volume. As reações
acontecem a partir da adição de um eletrólito
a uma solução de outro eletrólito, onde
haverá variação da condutância da solução,
em virtude da decorrência de reações iônicas.
O
princípio
básico
da
titulação
condutométrica está fundamentado na
substituição de íons, com valor de
condutividade característico, por outros de
condutividade diferente. Os dados da
titulação são tratados graficamente com a
relação condutância-volume. A medida exata
do ponto final requer uma série de medidas
consecutivas de condutância antes e depois
do mesmo, e deseja-se que se forme um
ângulo indicando a descontinuidade na curva
de condutância versus volume. Quando a

Na+(aq) + Cl-(aq) + Ag+(aq) + NO3-(aq)

reação envolve eletrólitos fortes, os
segmentos gerados no gráfico são linhas retas,
e quando envolve eletrólitos fracos, são
curvilíneas (Figura 7), exigindo um número
maior de medidas.23
As reações de precipitação, embora
envolvam íons com mobilidades pequenas em
relação aos íons das reações de neutralização
e apresentam uma cinética de reação lenta,
podem ser empregadas em titulações
condutométricas obtendo-se resultados
analíticos com erros satisfatórios. Na titulação
de uma solução de cloreto de sódio (NaCl)
com a solução de nitrato de prata (AgNO3)
ocorre a precipitação do cloreto de prata
(AgCl, Kps = 1,8 x 10-10, a 25 °C), como descrito
na reação química da Figura 6.

AgCl(s) + Na+(aq) + NO3-(aq)

Figura 6. Reação química da titulação da solução de NaCl com a solução de AgNO3

A condutância medida antes da adição de
AgNO3 deve-se aos íons Na+ e Cl- presentes na
célula condutométrica. Até o ponto final, a
titulação envolve a precipitação dos íons Clcom Ag+ que possui uma solubilidade baixa.
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |958-969|

Como a condutância do NO3- (-o = 71,4 S cm2)
é um pouco menor do que a de Cl- (-o = 73,6 S
cm2), até que o ponto final seja alcançado,
observa-se uma pequena variação na
condutância com a substituição do íon Cl- pelo
962

Gois, L. C. et al.

íon NO3-. Após o ponto final, a condutância
aumenta devido ao excesso de íons Na+ (+o =
50,1 S cm2) e NO3-. O volume do ponto final é

determinado pela interseção das retas
extrapoladas (Figura 7).23,24

Figura 7. Medidas consecutivas de condutância por volume e determinação do ponto final
(P.F.)

A titulação condutométrica é uma técnica
analítica rápida e precisa que pode ser
empregada nas análises de rotina, exigindo
uma instrumentação simples e de baixo custo.
Alguns exemplos do emprego de titulações
condutométricas na quantificação dos
cloridratos de fluoxetina,27 metformina,28
propranolol,29 tetraciclina30 e verapamil31 em
formulações farmacêuticas, utilizando-se o
nitrato de prata como titulante, podem ser
encontrados na literatura.
Neste contexto, o presente trabalho tem
como objetivo realizar a quantificação dos
cloridratos de ciclobenzaprina, metformina,
metoclopramida e ranitidina na forma de
comprimidos, empregando-se a titulação
condutométrica com o titulante nitrato de
prata, como uma sugestão de atividade
experimental para disciplinas de cursos de
graduação.
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2. Parte Experimental
2.1. Equipamentos

A quantificação dos cloridratos em
comprimidos, empregando-se o método
condutométrico, foi realizada em triplicata,
utilizando-se o condutivímetro DM 31
(Digimed®) e uma célula de condutividade
DMC-010M (Digimed®, K = 1,0 cm-1) formada
por dois discos de platina, a qual foi calibrada
antes das medidas com solução padrão de
condutividade (1413 µS cm-1). As soluções
foram mantidas sob agitação constante a uma
temperatura de 23 °C ±1 durante todas as
medidas. A Figura 8 apresenta o sistema
utilizado na titulação condutométrica. Todas
as medidas de massa foram realizadas em
balança analítica Explorer (Ohaus®). A bureta
de 25,00 mL utilizada na titulação foi
previamente calibrada empregando-se o
método gravimétrico.

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |958-969|
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Figura 8. Sistema utilizado na titulação condutométrica: a) agitador magnético; b)
condutivímetro; c) célula de condutividade; d) bureta; e) béquer

2.2. Reagentes, soluções e amostra

2.3 Quantificação de cloridratos em
amostras comerciais utilizando-se a titulação
condutométrica

Todos os reagentes utilizados foram de
grau analítico e as soluções foram preparadas
em água deionizada. O nitrato de prata
(AgNO3) 99,5 % e o cloreto de sódio (NaCl) 99
%, foram adquiridos da Vetec e Quimex
(Brasil), respectivamente. A solução estoque
de AgNO3 ≈ 5,00 x 10-2 mol L-1 foi preparada
dissolvendo-se uma massa adequada deste sal
em água deionizada sendo, em seguida,
padronizada por titulação de precipitação
com NaCl. As formulações farmacêuticas
contendo os cloridratos de ciclobenzaprina
(10 mg comprimido-1), metformina (500 mg
comprimido-1), metoclopramida (10 mg
comprimido-1) e ranitidina (300 mg
comprimido-1) foram adquiridas em comércio
local.

Vi + Va
)
Vi

Lcor = Lexp (
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Os comprimidos de cada amostra
comercial tiveram o seu conteúdo pesado,
pulverizado e homogeneizado. Para a análise,
foram medidas diferentes massas (2000 mg ciclobenzaprina, 60 mg - metformina, 600 mg
- metoclopramida e 100 mg - ranitidina) das
amostras contendo os cloridratos, em seguida
foram transferidas, separadamente, para
balões volumétricos de 100,00 mL e os
volumes completados com água deionizada.
Após homogeneização, cada solução
contendo a amostra foi transferida para um
béquer de 150 mL e, em seguida, introduziuse nesse béquer a célula condutométrica
(previamente calibrada) e titulou-se com
solução padrão de AgNO3, adicionando-se
incrementos de 0,50 mL do titulante. Esse
procedimento foi repetido para todas as
amostras. Os valores das condutâncias
obtidos experimentalmente foram corrigidos
em função do volume de titulante adicionado
de acordo com a Equação 1.

(1)
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Onde: Lcor a condutância corrigida; Lexp
condutância experimental; Vi volume inicial; e
Va volume adicionado.

3. Resultados e Discussão

Por meio do gráfico de condutância
corrigida em função do volume de solução
padrão de AgNO3, determinou-se o volume do
ponto final e, em seguida, as concentrações
dos cloridratos nos comprimidos.

A Figura 9 apresenta a curva de titulação
condutométrica obtida na padronização da
solução estoque de AgNO3 utilizando-se como
padrão primário o NaCl.

Figura 9. Titulação condutométrica de 100 mL da solução de NaCl 5,01 x 10-3 mol L-1 utilizandose a solução estoque de AgNO3

A condutância medida antes da adição de
AgNO3 deve-se aos íons Na+ e Cl- presentes na
cela condutométrica. Até o ponto final, a
titulação envolve a precipitação dos íons Clcom Ag+ (Figura 6) que possui uma
solubilidade baixa (1,3 x 10-5 mol L-1, a 25 °C e
μ = 0). Como a condutância do NO3- é um
pouco menor do que a de Cl-, até que o ponto
final seja alcançado, observa-se uma pequena
variação na condutância com a substituição
do íon Cl- pelo íon NO3-. Após o ponto final, a
condutância aumenta devido ao excesso de
íons Na+ e NO3-. O volume do ponto final foi
determinado pela interseção das retas
extrapoladas. Utilizando-se a titulação
condutométrica na padronização da solução
estoque de AgNO3 obteve-se uma
concentração de 5,11 x 10-2 ± 3,48 x 10-4 mol
L-1 (n = 3).
Após a padronização, a solução de AgNO3
foi utilizada na quantificação dos cloridratos
de
ciclobenzaprina,
metformina,
metoclopramida e ranitidina em diferentes
comprimidos e os resultados foram
comparados com os valores descritos nos
965

rótulos. A Figura 10 apresenta as curvas das
titulações condutométricas obtidas para a
quantificação dos cloridratos nas amostras
comercias.
As condutâncias medidas antes da adição
de AgNO3 devem-se às moléculas dos
fármacos e íons provenientes dos excipientes
na célula condutométrica. Até o ponto final, a
titulação envolve a formação do precipitado
de AgCl (Figura 11). Esperava-se uma
inclinação no primeiro segmento da curva
condutométrica, devido à alta condutividade
iônica dos íons H3O+, no entanto, os íons H3O+
provavelmente protonam os grupos aminos
das moléculas dos fármacos acarretando
assim a diminuição da inclinação do primeiro
segmento
da
curva
da
titulação
condutométrica. A ausência dessa inclinação
pode ser atribuída à pequena concentração de
íons H3O+ livres na solução e também ao
aumento da concentração dos íons NO3- do
titulante, com condutância menor que a dos
íons Cl-.28-30 Após o ponto final, a condutância
aumenta devido ao excesso da solução de
AgNO3 adicionado. O volume do ponto final foi
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |958-969|
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determinado pela
segmentos lineares.

interseção

dos

dois

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos
nas análises das amostras comerciais
empregando-se a titulação condutométrica.
O teste t26 foi aplicado para comparar as
médias obtidas empregando-se a titulação
condutométrica com os valores indicados pelo
fabricante, resultando em valores de t
calculados menores que o valor de ttabelado
(4,303) para as amostras comerciais,
indicando que não existem diferenças
significativas, a um nível de confiança de 95 %,
entre as médias dos resultados obtidos
utilizando-se a titulação condutométrica com
os valores indicados pelos fabricantes dos
comprimidos.
A atividade experimental sugerida
utilizando-se a titulação condutométrica na

quantificação de cloridratos em diferentes
comprimidos, aplicada pelo docente da
disciplina de Análise Instrumental dos cursos
de graduação em Química e Farmácia com
quinze estudantes cada turma, mostrou-se
simples, rápida, segura e de baixo custo e
quando aplicada proporcionou aos estudantes
o contato com a técnica condutométrica,
promovendo a discussão e a compreensão
dessa técnica e de conceitos importantes das
disciplinas de química analítica como
titulações de precipitação com solução padrão
de AgNO3 e condutométrica, ponto final e sua
detecção, erro relativo, testes estatísticos
além da confecção e utilização de planilhas do
Excel® para a obtenção das curvas de titulação,
cálculos para a determinação
das
concentrações
dos
cloridratos
nos
comprimidos e testes estatísticos (disponíveis
nas Informações Suplementares).

Figura 10. Titulações condutométrica dos comprimidos contendo os cloridratos de
ciclobenzaprina (a), metformina (b), metoclopramida (c) e ranitidina (d) utilizando-se a solução
padrão de AgNO3 5,11 x 10-2 mol L-1

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |958-969|
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Estrutura química
do fármaco

H2O

AgCl(s) + NO3-(aq) + H3O+(aq) +

HCl(aq) + AgNO3(aq)

Estrutura química
do fármaco (aq)

Figura 11. Reação química da titulação condutométrica do cloridrato com a solução
padronizada de AgNO3

Tabela 1. Resultados obtidos nas análises dos comprimidos empregando-se o a titulação
condutométrica (n = 3)
Cloridrato (mg comprimido-1)
Valor indicado
pelo
fabricante

Titulação
condutométrica

Erro relativo
(%)a

Teste tb

Ciclobenzaprina

10c

10,1 ± 0,1

0,9

1,732

Metformina

500d

503 ± 2

0,6

2,598

Metoclopramida

10e

10,2 ± 0,1

1,6

3,464

Ranitidina

336f

338 ± 1

0,7

3,464

Amostras

tcalculado

a

Erro Relativo = [(titulação condutométrica – valor no rótulo) / valor no rótulo] x 100;
ttabelado = 4,303;
c
10 mg de cloridrato de ciclobenzaprina equivalem a 8,83 mg de ciclobenzaprina;
d
Cada comprimido revestido contém: 500 mg de cloridrato de metformina correspondente
a 390 mg de metformina;
e
Cada comprimido contém: 10,53 mg de cloridrato de metoclopramida monoidratado
equivalente a 10 mg de cloridrato de metoclopramida anidro;
f
Cada comprimido revestido contém: 336 mg de cloridrato de ranitidina correspondente a
300 mg de ranitidina.
b

4. Conclusão
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