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Quantitation of Vitamin C in Supplements Using Titrimetric, Molecular
Absorption Spectroscopy and Digital Imagens
Abstract: In this research, it was presented a laboratory class where titrimetric and colorimetric methods were used to
determine vitamin C levels in supplement pills. In the first part, vitamin C levels were measured in supplement pills using
three titrimetric methods, back titration with sodium thiosulphate (Na 2S2O3), direct titrations with potassium iodate (KIO3)
and iodide (I2). Results obtained with trimetric methods were equivalent at 95 % confidence interval, methods were
compared using one-way ANOVA). In the second part, a quick and low-cost colorimetric method was carried out. It was
successfully used to measure vitamin C levels in supplement pills. It consists in reduction of the complex Fe3+ and 1,10phenanthroline by vitamin C to form a reddish-orange colored complex that was measured at 510 nm. The colorimetric
method was also carried out using digital images obtained with a flatbed scanner. RGB values were extracted from digital
images using ImageJ’s plugin ReadPlate in a simple and easy manner. The t paired test had shown that both methods were
equivalent at 95 % confidence interval.
Keywords: Vitamin C; titration; ImageJ; laboratory practice.; spectrophotometry.

Resumo
Nesta prática de ensino, a massa de vitamina C presente em suplementos alimentares foi determinada por meio de
volumetria de óxido-redução e espectroscopia de absorção molecular na região do visível. Na primeira parte, a vitamina C
foi determinada por volumetria, titulação de retorno com tiossulfato de sódio (Na 2S2O3) e titulação direta com iodato de
potássio (KIO3) e iodo (I2). A Análise de Variância (ANOVA) de fator único mostrou que os resultados obtidos com ambos os
métodos são estatisticamente equivalentes com um nível de confiança de 95 %. Na segunda parte, a massa de vitamina C
nos comprimidos foi determinada por meio de um método colorimétrico rápido e de baixo custo, no qual o complexo
formado entre o Fe3+ e a fenantrolina foi reduzido pela vitamina C resultando em um complexo de coloração vermelhoalaranjado com forte absorção em 510 nm. A determinação colorimétrica da vitamina C também foi realizada utilizando
imagens digitais obtidas com um scanner de mesa. Os valores de RGB foram extraídos de uma maneira simples e rápida
utilizando o plugin ReadPlate do ImageJ. O teste t, duas amostras em par para a média, mostrou que ambos os métodos
foram equivalentes com um nível de confiança de 95 %.
Palavras-chave: Vitamina C; titulação; ImageJ; prática de laboratório; espectrofotometria.
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1. Introdução
A vitamina C ou ácido ascórbico (Figura 1),
é uma vitamina solúvel em água que
desempenha um papel fundamental na
proteção do corpo contra infecções e
doenças. Como a vitamina C não é sintetizada
pelo corpo humano, ela é obtida através dos
alimentos - principalmente frutas e legumes.
O consumo diário de vitamina C por uma
pessoa adulta é de aproximadamente 70 mg.1
Quando há deficiência de vitamina C na
alimentação, ocorre o escorbuto, uma doença
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que assombrou os marujos na época do
descobrimento do novo mundo. 2 A vitamina
C está presente na maioria das frutas cítricas.
2

A determinação de vitamina C por titulação
é descrita na literatura em diversas práticas de
ensino. 2-6 Por exemplo, a determinação de
vitamina C em sucos por titulação direta com
iodato de potássio 2 ou com iodo, 3 enquanto
já foi sugerido o emprego da vitamina C 4 para
padronizar soluções de iodo em práticas de
ensino, em substituição ao tiossulfato de
sódio, Na2S2O3.
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Figura 1. Estrutura Química da Vitamina C ou Ácido Ascórbico. Fonte: Site Sigma Aldrich, 2018

Dentre os métodos analíticos para a
determinação da vitamina C, a titulação é uma
das técnicas mais comuns, por exemplo, o
Instituto Adolfo Lutz recomenda a titulação de

vitamina C com iodato de potássio, KIO3.
Quando a concentração de vitamina C é baixa,
a titulação é feita com 2,6-diclorofenol
indofenol (Figura 2).7

Figura 2. Estrutura química do 2,6-diclorofenol indofenol. Fonte: Site Sigma Aldrich, 2018.

Além da titulação, a determinação de
vitamina C também é realizada por técnicas
8
instrumentais
como
coulometria,
polarografia, 9 potenciometria, 10 eletroforese
capilar 11 e cromatografia líquida. 12,13 Uma
revisão detalhada destas técnicas de 1970 a
1988 pode ser encontrada nas revisões de
Arya et al.14,15
Dentre as técnicas instrumentais, a
espectroscopia de absorção molecular na
região do visível, também chamada de
colorimétrica, é uma das técnicas mais
utilizadas devido a sua rapidez, simplicidade e
baixo custo. 16,17
Dentre os métodos colorimétricos, os
principais métodos envolvem a redução do

2,6-diclorofenol indofenol pela vitamina C.7,15
Um dos métodos mais utilizados é o método
da fenantrolina, no qual o Fe3+ é complexado
pela 1,10-fenantrolina (Figura 3) formando o
complexo Fe(Phen)33+, este complexo é
reduzido pela vitamina C a Fe(Phen)32+, que
possui uma coloração vermelho-alaranjado
com forte absorção em 510 nm. 6,18 Outro
método colorimétrico muito utilizado é o
método da neocupruína (Figura 4), no qual o
Cu(Neo)22+ é reduzido a Cu(Neo)22+ , que
apresenta coloração amarelo-alaranjado. 19 O
método da fenantrolina foi o método utilizado
neste experimento didático devido ao baixo
custo dos reagentes empregados e de sua
simplicidade.

Figura 3. Estrutura química da 1,10-fenantrolina, Phen. Fonte: Site Sigma Aldrich, 2018
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Figura 4. Estrutura da neocupruína, Neo. Fonte: Site Sigma Aldrich, 2018

A quantificação de vitamina C em
suplementos alimentares utilizando imagens
digitais obtidas com um scanner de mesa já foi
descrita na literatura.20 Neste caso, foi
utilizado o método do azul da Prússia.
Atualmente, muitos métodos quantitativos
foram propostos utilizando imagens digitais
obtidas com smartphones e scanners, 22 bem
como, inúmeras práticas de ensino.22-40.
Normalmente, a extração dos valores de
RGB é realiza com os softwares Matlab, 27,28 rproject, 34,35 Octave 26. No entanto, poucos
alunos apresentam familiaridade com estes
softwares. A extração dos valores de RGB das
imagens digitais utilizando softwares, como,
por exemplo, o Adobe Photoshop e
ImageJ20,24,33 são simples, mas extrair os
valores de RGB manualmente de todas as
imagens é um trabalho tedioso e demorado.
Portanto, neste experimento, todos os valores
de RGB são extraídos automaticamente das
imagens utilizando o Plugin ReadPlate do
ImageJ,38,39,40 posteriormente, os valores de
RGB são exportados para uma planilha do
Microsoft Excel.
O objetivo didático deste experimento foi
quantificar a massa de vitamina C presente em
suplementos alimentares através de métodos
clássicos (volumetria de óxido-redução) e
métodos instrumentais (espectrofotometria e
imagens digitais). Na primeira parte deste
experimento, a vitamina C foi determinada em
suplementos alimentares através de titulação
direta com iodo e iodato de potássio, KIO3, e
titulação de retorno com tiossulfato de sódio,
Na2S2O3. Os resultados obtidos com os três
métodos volumétricos foram comparados
utilizando a ANOVA de fator único. Na
segunda parte, a vitamina C foi determinada
158

por um método colorimétrico utilizando um
espectrofotômetro e imagens digitais
adquiridas com um scanner de mesa. Os
resultados obtidos com os dois métodos
foram comparados com o teste t, para duas
amostras em par para média.
Este experimento foi realizado com alunos
do curso química e engenharia química da
Universidade Regional de Blumenau (Furb) no
segundo semestre de 2016 e 2017. A primeira
parte da prática necessitou de 150 minutos e
a segunda parte necessitou de 150 minutos.
Em
universidades
onde
um
espectrofotômetro não está disponível, a
segunda parte desta prática de ensino pode
ser realizada utilizando apenas imagens
digitais e ambos os métodos podem ser
comparados utilizando testes estatísticos.

2. Parte Experimental
2.1. Equipamentos

As medidas de absorbância foram
mensuradas em um espectrofotômetro
Shimadzu modelo 1800 (Japão). As imagens
digitais foram obtidas utilizando um scanner
Canon LIDE 120. Todas as soluções foram
preparadas em água deionizada obtida com
deionizador Permutation da E.J. Kringer & Cia
LTDA (Curitiba, Paraná).

2.2. Reagentes
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Os reagentes utilizados neste trabalho
foram: 1,10-Fenantrolina, C12H8N2.H2O, 99,5
% (198.22 g/mol), sulfato de ferro
heptahidratado, Fe2(SO4)3.7H2O, (399,88
g/mol), iodo, I2, 99,8 %, (253,81 g mol-1) amido
solúvel, iodeto de potássio, KI, 99,5 %, (166 g
mol-1) da Vetec (Duque de Caxias, Rio de
Janeiro). Tiossulfato de sódio pentahidratado,
Na2S2O3.5H2O, 99,5-101 %, (158.11 g mol-1) e
H2SO4, 85 %, (98 g mol-1) da Dinâmica
(Diadema, São Paulo). Iodato de potássio,
KIO3, 99,95 % (214 g mol-1) da Sigma Aldrich
(St. Louis, Estados Unidos),

2.4. Preparo das soluções de amido e
ácido sulfúrico

A solução de amido foi preparada
dissolvendo 2 g de amido em 250 mL de água
deionizada e a solução de H2SO4 foi preparada
pela adição de 60 mL de ácido sulfúrico
concentrado em 500 mL de água deionizada,
posteriormente o volume foi completado para
1 L.

2.5. Preparo de
tiossulfato de sódio

uma

solução

de

2.3. Soluções

Na primeira parte deste experimento, a
vitamina C foi determinada em suplementos
alimentares através de titulação direta e de
retorno. A primeira parte desta prática de
ensino, necessitou de soluções de I2 0,005 mol
L-1, KIO3 0,01 mol L-1, Na2S2O3 0,03 mol L-1 e
H2SO4 2 mol L-1.

Em geral, considera-se a ação de
microrganismos a principal causa da
instabilidade das soluções de tiossulfato de
sódio. Aparentemente, existem no ar
diferentes bactérias, que consomem enxofre
e são capazes de removê-lo do tiossulfato
para formar sulfito. Adicionalmente, o
tiossulfato é oxidado pelo ar a sulfato (Reação
1). Soluções perfeitamente estéreis de
tiossulfato são consideradas como bastante
estáveis.

S2O32- + 2O2 + H2O  2SO42- + 2H+

Soluções de tiossulfato não devem ser
ácidas, porque o tiossulfato de se

desproporciona em soluções ácidas (Reação
2)

S2O32- + H+  HSO3- + S

A atividade bacteriana é menor quando o
pH da solução se situa entre 9 e 10 e
aumentada com a luz e a elevação da
temperatura. Por esta razão, as soluções de
tiossulfato devem ser guardadas em frascos
âmbar. Uma maneira de obter soluções de
tiossulfato de sódio estáveis é preparar a
solução com carbonato de sódio (Na2CO3) 0,1
g L-1 e bórax (Na2B4O7.10H20) 2 g L-1. O
carbonato e o bórax ajudam a manter o pH da
solução entre 9 e 10. As concentrações de
carbonato de sódio e bórax não devem ser
maiores que 0,1 g L-1 e 2 g L-1, pois em
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|

Reação 1

Reação 2

concentrações maiores que estas a
degradação do tiossulfato de sódio é
acelerada. Outra possiblidade para evitar a
degradação do tiossulfato de sódio é adicionar
clorofórmio 1 mL L-1.
Neste experimento, as soluções de
tiossulfato de sódio foram preparadas apenas
pela dissolução do sal em água deionizada e
armazenadas em frasco âmbar e descartadas
após 5 dias.
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2.6. Preparo das amostras
comprimidos de vitamina C

dos

Suplemento alimentares de vitamina C, na
forma de comprimidos, adquiridos em
farmácias de Blumenau foram analisados
neste
experimento. Os
comprimidos
utilizados
neste
experimento
foram
identificados como A, B e C, os comprimidos A
e B são descritos pelo fabricante como
contendo 1 g de vitamina C por comprimido
contem 0,5 g de vitamina C.
Para o método espectrofotométrico, a
Figura 5 mostra de forma esquemática o
preparo da amostra de um comprimido de

vitamina C. Um comprimido contendo 1 g de
vitamina C foi dissolvido em um becker, após
a dissolução do comprimido, a solução foi
transferida para um balão volumétrico de
500,00 mL (balão A) e o volume completado
até o menisco, posteriormente, 1 mL da
solução do balão A foi transferida para um
balão volumétrico de 250,00 mL (Balão B) e 1
mL da solução do balão B foi adicionada a um
tubo de ensaio contendo 1 mL da solução
colorimétrica.
Para o comprimido C, o balão A (Figura 5)
utilizado foi de 250 mL, garantindo que todas
as soluções analisadas teriam a mesma
concentração.

Figura 5. Representação esquemática do preparo das amostras dos comprimidos (A, B e C) de
vitamina C para análise (Figura desenhada na web Page https://chemix.org)

Para as titulações de óxido-redução, a
solução do balão A (Figura 5) foi titulada sem
qualquer diluição, somente a solução do
comprimido A foi titulada.

2.7. Titulação utilizando KIO3 como
titulante
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Neste procedimento o iodato de potássio,
KIO3, foi colocado na bureta e utilizado para
titular a amostra de vitamina C. 20,00 mL da
solução de vitamina C foi adicionada a um
Erlenmeyer, com 10 mL de solução de H2SO4 2
mol L-1, 300 mg de KI e 1 mL (20 gotas) uma
solução de amido, 50 mL água deionizada
podem ser adicionados para dar volume à
solução, onde o volume de água não afeta a
reação. Neste procedimento, é necessário,
apenas, que o ácido sulfúrico e o iodeto de
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|
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potássio estejam em excesso. Veja o vídeo na
referência 41. Neste procedimento, o KI deve
estar em excesso, portanto, não é necessário
pesar o KI e uma ponta de espátula poderá ser
adicionada. 2-5

Quando o iodato (IO3-) é adicionado a uma
solução ácida de iodeto (I-), ocorre uma reação
de oxidação-redução; onde o iodato é
reduzido para formar iodo (I2) e o iodeto é
oxidado a iodo de acordo com a Reação 3.2

IO3-(aq)+ 5I-(aq) + 6H+(aq)  3I2(aq) + 3H2O(aq)

Quando uma solução de vitamina C é
titulada com KIO3, em meio ácido, na presença
de amido e em excesso de KI, o KIO3 gera I2
(Reação 3) que reage com a vitamina C,
conforme é mostrado na Reação 4, quando

Reação 3

toda a vitamina C é consumida, o iodato gera
iodo que se liga com o amido para dar uma
solução de coloração marrom-violácea como
é mostrado na Figura 6.2,4

C6H8O6(aq) + I2(aq)  C6H6O6(aq) + 2I-(aq) + 2H+(aq)

A)

Reação 4

B)

Figura 6. Solução de vitamina C titulada com KIO3, A) antes do ponto de equivalência (solução
incolor) B) no ponto de equivalência (solução marrom-violácea)

De acordo com a Reação 3, 1 mol de KIO3
gera 3 mol de I2. Portanto, combinando a

Reação 3 e a Reação 4, obtemos a Reação
5.2,3,4

IO3-(aq) + 3C6H8O8(aq)  3C6H6O8 (aq)+ I-(aq) + 3H2O(aq)

De acordo com a Reação 5, a concentração
de vitamina C pode ser calculada utilizando a
Equação 1, onde CKIO3 é a concentração da

solução de KIO3, VKIO3 é o volume de KIO3 gasto
na titulação e V vitamina C é o volume da solução
de vitamina C que foi titulado.

C vitamina C = (3 x CKIO3 x VKIO3)/V vitamina C
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|

Reação 5

Equação 1
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2.8. Padronização do tiossulfato de sódio

O tiossulfato de sódio, Na2S2O3, não é um
padrão primário e foi padronizado antes de
ser utilizado. Para padronizar o Na2S2O3
adicionou-se 10,00 mL de KIO3 a um
Erlenmeyer, 10,00 mL de H2S2O4 2 mol L-1 e
300 mg de KI. Esta solução foi titulada até ficar
incolor com a solução de Na2S2O3, para
facilitar a visualização do ponto final foi
necessário adicionar a solução 1 mL de amido
(indicador), quando a solução apresentou

Combinando a Reação 3 com a Reação 6
chegamos a Reação 7. Da Reação 7
observamos que 1 mol de KIO3 reage com 6
mol de Na2S2O3 e que a concentração de
tiossulfato de sódio, CNa2S2O3, poderá ser
calculada utilizando a Equação 2, onde CKIO3 é
a concentração da solução de KIO3, VKIO3 é o
volume de KIO3 adicionado ao Erlenmeyer e
VNa2S2O3 é o volume gasto de tiossulfato de
sódio na titulação.

I2(aq) + 2S2O32-(aq)  2I-(aq) + S4O62-(aq).

Reação 6

6H+(aq) + IO3-(aq) + 6S2O32-(aq)  I-(aq) + 3H2O(aq) + 3S4O62-(aq)

Reação 7

CNa2S2O3 = (6 x CKIO3 x VKIO3)/VNa2S2O3

Equação 2

2.9. Determinação da vitamina
utilizando retro titulação com Na2S2O3

C

De acordo com a Reação 3, o iodo pode ser
gerado pela oxidação do iodeto de potássio
com o iodato de potássio em meio ácido.
Desta forma, um excesso de iodo é gerado
pela adição 10,00 mL de KIO3 0,01 mol L-1 a um
Erlenmeyer que continha uma ponta de
espátula de KI e 10 ml de H2SO4 2 mol L-1, como
é ilustrado na Figura 7A. Uma parte do iodo
formado foi consumida pela adição de 10 mL
da solução de vitamina C (Figura 7B). O
excesso de iodo foi titulado com Na2S2O3.
Inicialmente, a solução tem uma coloração
marrom escura (Figura 7B) e deverá ser
titulada com Na2S2O3 até ficar incolor (Figura
7E). Para a visualização do ponto final foi
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uma coloração amarelo pálida. Veja o vídeo da
referência 42.

necessário adicionar uma solução de amido
(indicador) quando a solução tiver uma
coloração amarelo pálida (Figura 7C), quando
a solução de amido for adicionada, a solução
adquire uma coloração marrom (Figura 7D). O
amido não deverá ser adicionado antes,
porque, em excesso de iodo, o amido será
oxidado pelo iodo, interferindo no ponto final
da titulação. Veja o vídeo da referência 43.
Para visualizar o ponto final, deve-se iniciar
a titulação sem o indicador (solução de
amido), até o aparecimento de uma coloração
amarela (indica que tem pouco iodo). Quando
a solução estiver amarelo clara, deve-se
acrescentar à solução de amido e continuar a
titulação, lentamente, gota a gota até o
desaparecimento da coloração violácea,
proveniente do complexo formado.

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|
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A)

B)

C)

D)

E)

Figura 7. Titulação de retorno com tiossulfato de sódio A) após a adição de KIO3 a solução
ácida de KI. B) Após a adição de vitamina C. C) Antes da adição do indicador (solução de
amido). D) Logo após a adição da solução de amido. E) No ponto de equivalência

O indicador usado na iodometria é uma
suspensão de amido que em presença de iodo
adquire uma coloração azul intensa. Esta cor é
devida à adsorção de íons triiodeto (I3-) pelas
moléculas do amido. 2-4
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|

O amido é uma substância polimérica
constituída
por
dois
polissacarídeos
estruturalmente diferentes: amilose e
amilopectina, cujas proporções variam de
acordo com a fonte do amido. 2-4
163

da Silva, R. S. et al.

A fração ativa, a amilose, é um polímero do
açúcar α-D-glicose que tem a forma de uma
hélice na qual podem se fixar longas cadeias
de I2 combinado com I-. A amilose e a

amilopectina podem sofrer reações de
complexação, com formação de compostos
coloridos, conforme é descrito na Reação 8 e
Reação 9, respectivamente.

Amilose (β-amilose) + I3- complexo de cor azul intensa

Reação 8

Amilopectina (α-amilose) + I3- complexo de cor Vermelho
violáceo

Reação 9

O amido não é muito estável em solução
sendo degradado por vários microorganismos.
Um dos produtos de degradação, a glicose, é
um agente redutor. Assim, uma solução de
amido “velha” contendo alguma glicose pode
causar um erro apreciável na titulação. Tais
erros são evitados usando sempre soluções de
amido recentemente preparadas.

Neste ponto, é importante ressaltar que o
I2 tem baixa solubilidade em água, no entanto,
em excesso de I- o íon I3- é formado (Reação
10), onde o I3- é solúvel em água devido à
carga negativa. Desta forma, o excesso de
iodeto de potássio na solução é essencial para
que o iodo formado fique dissolvido na
solução e caso não haja iodeto de potássio em
excesso, o iodo formado se precipitará. 46

I2(aq) + I-(aq)  I3-(aq) K = 7 x 102

O iodo em excesso que não reagiu com a
vitamina C é titulado com Na2S2O3 de acordo
com a Reação 6.
Desta forma, a concentração de vitamina C
pode ser determinada utilizando a Equação 3,

onde nI2R é o número de mols de I2 que reagiu
com a vitamina C, nI2I é o número de mols de
I2 gerados, inicialmente, pela oxidação do
iodeto com o iodato, nI2N é o número de mols
de I2 que não reagiram com a vitamina C.

nI2R = nI2I - nI2N

Da Reação 3 é sabido que cada 1 mol de
KIO3 gera 3 mol de I2, da Reação 6 é sabido que
cada um 1 mol de iodo reage com 2 mol de
Na2S2O3, da Reação 4, sabemos que cada 1
mol de iodo reage com 1 mol de vitamina C,
portanto, a Equação 3 pode ser reescrita como

Equação 3

é mostrado na Equação 4, onde n vitamina C é o
número de mol de vitamina C, CNa2S2O3 é a
concentração do tiossulfato de sódio e VNa2S2O3
é o volume gasto de tiossulfato de sódio na
titulação.

n vitamina C = nI2R = (3 x CKIO3 x VKIO3) - (CNa2S2O3 x VNa2S2O3)/2

Para calcular a concentração de vitamina C
na solução, basta dividir o número de mols de
vitamina C, encontrados com a Equação 4 pelo
volume da solução que foi titulada, neste
caso, 10,00 mL. Repare que na Equação 4 se
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Reação 10:

Equação 4

os volumes utilizados nos cálculos forem em
mL n vitamina C será em mmol, dividindo este
valor pelo volume de vitamina C em mL, a
resposta fica em mol L-1.
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2.10. Padronização de uma solução de
iodo com tiossulfato de sódio

O iodo deverá ser padronizado antes da
titulação da vitamina C. A padronização do
iodo pode ser realizada utilizando o tiossulfato
de sódio, que foi previamente padronizado. A

padronização foi realizada, titulando 10,00 mL
de tiossulfato de sódio na presença de 20
gotas de solução de amido (1 mL) com iodo.
Como é descrito na Reação 6, cada 1 mol de
iodo reage com 2 mol de tiossulfato de sódio,
portanto, a concentração do iodo poderá ser
calculada utilizando a Equação 5.

CI2 = (CNa2S2O3 x VNa2S2O3)/ 2 x VI2

A padronização da solução de iodo foi
calculada adicionando 10 mL de tiossulfato de
sódio a um Erlenmeyer com 20 gotas de amido

Equação 5

(1 mL), e titulando até uma coloração roxoazulada como a que é mostrada na Figura 7
(Veja o vídeo da referência 45).2-4

A)

B)

Figura 7. Ponto final da titulação de uma solução de tiossulfato com iodo. A) no início da
titulação B) no ponto de equivalência

2.11. Determinação da concentração de
Vitamina C utilizando titulação com iodo

A determinação da concentração de
vitamina C na solução também pode ser feita
por titulação direta com iodo. Neste caso,
10,00 mL de vitamina C foram adicionados a
um Erlenmeyer, juntamente com algumas 20
gotas de amido (indicador), 50 mL de água
deionizada podem ser adicionados para dar
volume a solução, neste caso, o volume de
água adicionado não afeta o resultado. O iodo

reage com a vitamina C (Reação 4), se
reduzindo a iodeto. Quando toda vitamina C
for titulada pelo iodo, o iodo, que sai da
bureta, vai se ligar ao amido (Reação 8 e
Reação 9). Veja o vídeo na referência 44.2-4
A concentração de vitamina C foi calculada
utilizando a Equação 6, uma vez que, 1 mol de
vitamina C reage com 1 mol de iodo, como é
descrito na Reação 4, onde CI2 é a
concentração de iodo e VI2 é o volume da
solução de iodo gasta na titulação.

C vitamina C = (CI2 x VI2)/V vitamina C
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2.12. Determinação de vitamina C em
comprimidos utilizando espectrofotometria
de absorção molecular

A solução colorimétrica foi preparada pela
dissolução de 100 mg de fenantrolina (C12H8N2
MF 180,21 g mol-1) e 50 mg de sulfato de ferro
heptahidratado (Fe2(SO4)3.7H2O, 399.88 g mol1
) em becker com 70 mL de água deionizada,
em seguida 1 mL de HCl 37 % foi adicionado e
a solução transferida para um balão

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =

A concentração da solução de trabalho foi
expressa em mg L-1 e calculada de acordo com
a Equação 7, onde mvitamina C é a massa de
vitamina C em mg e V é o volume em L (0,1 L)

Equação 7

da solução transferido para o balão
volumétrico (1 mL) e V é o volume do balão
volumétrico (250 mL). Desta foram, a
concentração da solução de trabalho foi
expressa em mg L-1

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
𝑉

No método descrito no presente trabalho,
optou-se por preparar a solução estoque pela
dissolução de 400 mg de vitamina C em um
balão volumétrico de 100 mL, ou seja, uma
solução de estoque de 4000 mg L-1. A diluição
de 1 mL da solução estoque em um balão
volumétrico de 250 mL resulta em uma
solução de trabalho com concentração de 16
mg L-1.
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A solução de trabalho de vitamina C
utilizada para a obtenção da curva analítica foi
preparada pela dissolução de uma solução
estoque de vitamina C. A solução estoque foi
preparada pela dissolução de 400 mg de
vitamina C em 100 mL de água deionizada.

𝑚𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶
𝑉

A solução de trabalho foi preparada pela
dissolução de 1 mL da solução de estoque em
um balão volumétrico de 250 mL. A
concentração da solução estoque foi calculada
utilizando a Equação 8, onde C estoque foi
calculada com a Equação 7, Vestoque é volume

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 =

volumétrico de 100,00 mL e o volume
completado até o menisco.

Equação 8

2.13. Método colorimétrico

A curva analítica foi preparada como
apresentado na Tabela 1. Desta forma, a curva
analítica foi preparada para concentrações de
vitamina C de 1,6 a 6,4 mg L-1.
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Tabela 1. Volumes de solução de trabalho, solução colorimétrica e água deionizada utilizadas
para preparar a curva analítica
Solução

Concentração

Solução

Solução

Água

(mg L-1)

de trabalho

colorimétrica

deionizada

(mL)

(mL)

(mL)

branco

0

0,0

1

1,0

1

1,64

0,2

1

0,8

2

3,28

0,4

1

0,6

3

4,92

0,6

1

0,4

4

6,56

0,8

1

0,2

As soluções dos comprimidos de vitamina
C (seção 0) têm concentração aproximada de
2000 mg L-1. Para que as mesmas tenham
concentrações dentro da curva analítica, as
soluções foram diluídas 250 vezes para
desenvolver concentrações próximas de 8 mg
L-1, como 1 mL desta solução foi misturada
com 1 mL da solução colorimétrica, as
soluções analisadas tiveram concentrações de
aproximadamente 4 mg L-1
A análise das soluções dos comprimidos foi
feita pela mistura de 1 mL das soluções
diluídas dos comprimidos com 1 mL da
solução colorimétrica. Posteriormente, a
absorbância das soluções foi mensurada a 510
nm. O espectrofotômetro utilizou como
branco uma mistura de 1 mL da solução
colorimétrica com 1 mL de água deionizada.

2.14. Obtenção das imagens digitais

As imagens foram obtidas colocando as
placas de 96 micropoços em um scanner
Canon Lide 120. As imagens foram obtidas
com 600 dpi no formato Joint Photographics
Experts Group (JPEG). As opções de correção
automática da imagem pelo software foram
desabilitadas.
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2.15. Extração dos valores de RGB

Os valores de RGB foram extraídos das
imagens utilizando o freeware ImageJ.38-47 Os
valores de cada canal (RGB) de todos os poços
da placa de 96 micropoços foram extraídos
simultaneamente utilizando o plugin
"ReadPlate" do ImageJ.
A Tabela 2 mostra a disposição das
soluções da curva analítica e das amostras
sobre uma placa de 96 micropoços, na qual, os
suplementos de vitamina C foram analisado
por 9 grupos de estudantes, A1-C3, 1-4 são as
soluções preparadas para obter a curva
analítica (Tabela 1), observe que a placa de 96
micropoços tem 12 colunas numeradas de 1 a
12 e 8 linhas numeradas de A até H. A Figura 8
mostra a disposição das amostras sobre a
placa de 96 micropoços conforme a
distribuição apresentada na Tabela 2. Cabe
ressaltar que cada amostra foi preparada uma
única vez e colocada em quatro micropoços.
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Tabela 2. Distribuição das soluções da curva analítica e das amostras do suplemento
alimentar, em uma placa de 96 micropoços
Linhas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

branco

1

2

3

4

B

branco

1

2

3

4

C

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

E

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

F

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

G

branco

1

2

3

4

H

branco

1

2

3

4

10

11

12

Colunas

1

12

A

H

Figura 8. Disposição das soluções da curva analítica nas laterais (posições A1/B1/G1/H1 a
A5/B5/G5/H5) de uma placa de 96 micropoços e amostras dispostas no centro da placa
(posições C1/D1/E1/F1 a C9/D9/E9/F9)

Uma descrição detalhada de como extrair
os valores de RGB, simultaneamente, de todos
os poços de uma placa de 96 micropoços pode
ser encontrada no trabalho de Colzani et al.39

os valores de R (Red), G (Green) e B (Blue)
podem ser exportados para uma planilha do
Microsoft Excel, disponível em um link Google
drive. 48

Depois de extrair os valores de RGB e
exportar os dados para o Microsoft Excel 365,

Os valores de R, G e B foram normalizados
conforme com a Equação 9, Equação 10 e
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Equação
11,
respectivamente.
Posteriormente os valores normalizados de R,
G e B foram linearizados utilizando a Equação
12,
Equação
13
e
Equação
14,

respectivamente, onde R0, G0 e B0 são os
valores de R, G e B mensurados no branco,
poços A1, B1, G1 e H1(Veja Figura 8).

𝑅̅ = (𝑅)⁄√𝑅 2 + 𝐺 2 + 𝐵2

Equação 9

̅ = (𝑮)⁄√𝑹𝟐 + 𝑮𝟐 + 𝑩𝟐
𝑮

Equação 10

𝐵̅ = (𝐵)⁄√𝑅 2 + 𝐺 2 + 𝐵2

Equação 11

𝐴𝑅 = −𝑙𝑜𝑔10 (𝑅̅⁄̅̅̅
𝑅0 )

Equação 12

𝐴𝐺 = −𝑙𝑜𝑔10 (𝐺̅ ⁄̅̅̅
𝐺0 )

Equação 13

𝐴𝐵 = −𝑙𝑜𝑔10 (𝐵̅⁄̅̅̅
𝐵0 )

Equação 14

Na planilha do Microsoft Excel 365, as
concentrações de vitamina C (mg L-1) nas
soluções, é dada na coluna AR e a massa (mg)
de vitamina C nos comprimidos, é calculada na
coluna AS. Os gráficos da adição de padrão são
mostrados entre as colunas AZ e BE.

2.16. ANOVA fator único

A Análise de Variância (ANOVA) de fator
único foi utilizada para determinar se há
diferença entre três ou mais conjuntos de
dados. Quando o valor calculado de F (F
calculado) é menor que o valor crítico de F (F
crítico), F calculado < F crítico concluímos que os
resultados
obtidos
são
equivalentes
considerando o nível de confiança
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estabelecido. A ANOVA de fator único foi
realizada para um nível de confiança de 95 %
(α = 0,05).
A Anova de fator único foi realizada através
da ferramenta Análise de dados do Microsoft
Excel. Para utilizar esta ferramenta basta clicar
em “Dados”, “Análise de dados” e em
“ANOVA: fator único”. A Figura 9 mostra fazer
a ANOVA de fator único utilizando o Microsoft
Excel. Em intervalo de entrada, devem ser
selecionadas as células que contém os
resultados. Em agrupar por, devemos escolher
se desejamos diferenciar os dados pelas
colunas ou pelas linhas, neste caso, devemos
selecionar “Colunas”. Alfa é o nível de
significância, por exemplo, um nível de
confiança de 95 % (α = 0,05).
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Figura 9. Ilustração de como realizar a ANOVA de fator único utilizando a ferramenta “análise
de dados” do Microsoft Excel

A ferramenta “ANOVA: fator único” do
Microsoft Excel retorna os seguintes fatores:
Soma dos quadrados (SQ) e Média dos
Quadrado (MQ) entre os grupos. Soma dos
quadrados (SQ) e Média dos Quadrado (MQ)
dentro dos grupos.
A SQ entre os grupos é calculada com a
Equação 15, na qual m é a média ponderada

entre os três grupos, m1 é média do grupo 1,
mn é a média do grupo n, N1 é o número de
observações no grupo 1 e Nn é o número de
observações no grupo n. A MQ entre os
grupos é determinada com a Equação 16, na
qual, I é o número de grupos, neste caso, I = 3.
49,50

SQ entre os grupos = N1(m1-m)2 + N2(m2-m)2 .....Nn(mn-m)2
MQ entre os grupos =

SQ entre os grupos
𝐼−1

A SQ dentro dos grupos foi calculada com a
Equação 17, a MQ dentro dos grupos foi
calculada com a Equação 18, na qual N é o
número de observações, neste caso, N = 32 e
I =3.

Equação 15
Equação 16

O valor de F foi calculado de acordo com a
Equação 19.

SQ dentro dos grupos = (N1 -1)s12 + (N2 -1)s22 ..........+ (Nn -1)sn2

Equação 17

MQ dentro dos grupos = SQ dentro dos grupos /N-I

Equação 18

F = (MQ entre os grupos)/(MQ dentro dos grupos)
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2.17. Teste t para duas amostras em par
para médias

O teste t para duas amostras em par para
médias é utilizado para comparar métodos,
este teste foi realizado utilizando a Equação
20, na qual ∆𝑚 é a diferença entre os
resultados obtidos com cada método, ∆𝑠 é o

𝒕=

∆𝒎 𝒙 √𝒏
∆𝒔

2.18. Curvas analíticas

Segundo o Instituto Nacional de
Metrologia,
Qualidade
e
Tecnologia,
INMETRO, a quantificação requer que se
conheça a relação entre a resposta medida e a
concentração do analito. A linearidade é

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥

As equações das curvas analíticas foram
obtidas através da opção do Microsoft Excel,
bem como, os coeficientes de determinação,
R2.

2.19. Determinação da massa de vitamina
C nos comprimidos através da absorbâncias e
imagens digitais

𝑚 = 𝐶𝑇 𝑥 𝑉𝐴 𝑥 𝐹

3. Resultados e Discussões
3.1. Determinação da concentração de
vitamina C utilizando volumetria de óxidoredução
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desvio padrão das diferenças e n é o número
de observações. O teste t para duas amostras
em par para médias também pode ser
realizado com o Microsoft Excel, clicando em
“Dados”, “Analise de dados” e “teste t para
duas amostras em par para médias”. O teste t
para duas amostras em par para a média foi
realizado em um intervalo de confiança de 95
%.

Equação 20

obtida por padronização interna ou externa e
formulada como expressão matemática para
o cálculo da concentração do analito a ser
determinado na amostra real. A equação da
reta que relaciona as duas variáveis é dada da
Equação 21. Onde 𝑎 é o coeficiente linear, 𝑏 é
o coeficiente angular, 𝑥 é a concentração de
vitamina C em mg L-1 e 𝑦 é a absorbância. 51

Equação 21

Para determinar a massa de vitamina C nos
comprimidos, veja Figura 5, basta utilizar a
Equação 22, onde CT é a concentração em mg
L-1 obtida com a curva analítica V é o volume
do balão volumétrico (Balão A; 0,500 L) e F é o
fator de diluição. Como a solução dos
comprimidos foi diluída 250 vezes (Balão B;
Figura 5), e a amostra foi misturada com 1 mL
da solução colorimétrica (CT) o valor de F é
500.

Equação 22

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos
por acadêmicos do quarto semestre do curso
de química noturno da Universidade Regional
de Blumenau, no segundo semestre de 2016.
Os acadêmicos determinaram a massa de
vitamina C em um suplemento alimentar
utilizando três métodos volumétricos:
titulação direta com iodo, titulação direta com
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iodato e titulação de retorno com tiossulfato
de sódio. A prática de ensino foi realizada em
150 minutos com 14 alunos trabalhando em
duplas.
É interessante que os alunos possam
observar se existe diferença entre os
resultados obtidos com cada um dos métodos

volumétricos utilizados. Para tanto, foi
necessário utilizar a ANOVA de fator único,
conforme descrito no item 0.
A ANOVA de fator único foi utilizada para
determinar se há diferença entre três
conjuntos de dados representados na Tabela
3.

Tabela 3. Massa de vitamina C, em g, presente em um comprimido determinada por
titulação, I2 titulação direta com iodo, KIO3 titulação direta com iodato de potássio e titulação
de retorno com tiossulfato de sódio
Repetições
I2
KIO3
NaS2O3
1
0,93
0,94
1,02
2
0,94
0,98
1,04
3
0,93
0,96
Nd*
4
1,04
0,97
1,01
5
1,02
0,96
0,98
6
1,05
1,00
1,00
7
1,11
1,11
0,96
8
1,07
1,07
1,01
9
1,01
1,01
0,97
10
1,05
1,05
0,97
11
1,05
1,05
0,98
m
1,02
1,01
0,99
s
0,06
0,05
0,03
RSD
6,02
5,32
2,60
* nd não determinado; m é média, s é o desvio padrão, RSD é o desvio padrão relativo

Desta forma, a média ponderada é
calculada como: m = (1,018+ 1,009+0,994)/3 =
1.007. A SQ entre os grupos foi calculada com
a Equação 15 (SQ entre os grupos = 11 x
(1,018-1.007)2 + 11 x (1,009-1.007)2 +11 x
(0,994-1.007)2 = 0,0031) e a MQ entre os
grupos foi calculada com a Equação 16 (MQ
entre os grupos = 0,00311/(3-1) = 0,00155)
A SQ dentro dos grupos foi calculada com a
Equação 17 (SQ dentro dos grupos = (11-1) x
0,062 + (11-1) x 0,052 + (10-1) x 0,032 = 0,07). A
MQ dentro dos grupos foi calculada Equação
18 (A MQ dentro dos grupos = (0,07/(33-3) =
0,0025). Por fim, o valor de F foi calculado
utilizando a Equação 19 (F = (0,00155/0,0025)
= 0,6)
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Quando o valor de F calculado (0,63) é menor
que o valor de F crítico (3,33), em um nível de
confiança de 95 %, conclui-se que não existe
diferença significativa entre os grupos neste
nível de confiança.
A Tabela 4 mostra os resultados para a
ANOVA de fator único obtidos com o
Microsoft Excel. Durante a execução do
experimento os alunos indicaram que
preferem utilizar o Microsoft Excel do que
realizar os cálculos descritos na seção Equação
18.
Adicionalmente,
utilizando
tabelas
estatísticas, quando F calculado < F crítico, em um
nível de confiança de 95 %, podemos
assegurar que de 100 resultados obtidos com
os três métodos, mais de 5 resultados serão
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|
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iguais. Utilizando o Microsoft Excel na Tabela
4, obtemos o valor-P, teste valor de 0,54
representa que de cada 100 resultados, 54
serão iguais.

Na Tabela 4 são mostrados o número de
observações obtidas com cada método.

Tabela 4. Anova de Fator único obtida com o Microsoft Excel para os dados na Tabela 3
Grupo

Contagem

Soma

Média

Variância

Coluna 1

11

11,2

1,02

3,64E-03

Coluna 2
Coluna 3

11
10

11,1
9,94

1,01
0,99

2,93E-03
6,71E-04

SQ
0,003105
0,071695

gl
2
29

MQ
0,0016
0,0025

F calculado
0,6

0,0748

31

ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total

valor-P
0,54

F crítico
3,33

SQ: soma dos quadrados; MQ: média dos quadrados; gl: graus de liberdade

3.2. Determinação de vitamina C
utilizando a absorbância mensurada a 510
nm e os valores de RGB extraídos das
imagens digitais

A Figura 10 mostra o modelo linear para a
curva analítica, absorbância mensurada a 510
nm vs concentração de vitamina C (mg L-1). A
Figura 11 mostra os modelos lineares obtidos
para as curvas analíticas obtidas fazendo os
valores normalizados de R, G e B em função da
concentração de vitamina C (mg L-1). Na Figura
11, os valores A são representados pela
Equação 14, Equação 15 e Equação 16.
O objetivo deste experimento foi
determinar a massa de vitamina C nos
suplementos alimentares, observando a
Figura 5 fica evidente que a concentração
determinada com a curva analítica (Equação

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|

21) , é a concentração no tubo de ensaio, CT. A
concentração no balão volumétrico B é CB = CT
x F1, onde F1 é o fator de diluição, como a
solução foi diluída 2 vezes, 1 mL da solução do
balão B mais 1 mL de solução colorimétrica, F1
= 2. A concentração no balão volumétrico A é
CA = CB x F2, onde F2 é o fator de diluição, como
a solução foi diluída 250 vezes, 1 mL da
solução do Balão volumétrico A diluída para
250 mL do balão B, F2 = 250. Portanto, CA = CT
x F1 x F2, onde F1 x F2 = 250 x 2 = 500 e a
concentração no balão volumétrico A pode ser
representada como CA = CT x 500.
Por exemplo, para um comprimido do
suplemento alimentar, se a concentração de
vitamina C determinada através da Equação
21 é 4,1 mg L-1, CT na Figura 5, a massa de
vitamina C em um comprimido foi
determinada pela Equação 22, 4,1 mg L-1 x 500
x 0,5 L = 2025 mg.
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Figura 10. Modelo linear obtido para a curva analítica (Absorbância a 510 nm vs concentração,
mg.L-1)
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Figura 11. Modelos lineares obtidos para a curva analítica obtidas dos valores normalizados de
̅ vs mg L-1 e 𝑩
̅ vs mg L-1, 𝑮
̅ vs mg L-1
RGB vs concentração. 𝑹

Quando o aluno obtém o modelo linear da
curva analítica, resta perguntar, o modelo
linear proposto é satisfatório? A linearidade
da curva analítica poderá ser determinada
utilizando-o coeficiente determinação, R2,
onde quanto mais próximo de 1 o valor R2
melhor a qualidade da regressão.
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O INMETRO recomenda um valor de R2
acima de 0,90.51 Observando a Figura 10 e
Figura 11, todas as equações das curvas
analíticas apresentam R2 maior que 0,98.
Uma vez que ambos os métodos
apresentaram boa linearidade (R2 > 0,98), a
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massa de vitamina C em cada um dos
comprimidos foi determinada utilizando a
absorção mensurada a 510 nm e os valores de
B extraídos das imagens digitais (Tabela 5).
A Tabela 5 mostra os valores obtidos com
o espectrofotômetro e as imagens digitais. O
teste t, duas amostras em par para médias,
mostra que o valor de t calculado é de 1,65,
enquanto o valor de t crítico, em um intervalo

de confiança de 95 % é de 1,85, indicando que
os dois métodos fornecem resultados
equivalentes. O valor de t foi calculado
utilizando a Equação 20. Portanto, podemos
assumir que o método que emprega imagens
digitais fornece resultados equivalentes aos
obtidos com um espectrofotômetro, visto que
t calculado < t crítico, e ambos os métodos
podem ser utilizados para determinar a massa
de vitamina C nos comprimidos.

Tabela 5. Massas de vitamina C, em mg, determinadas em três suplementos alimentares
Amostra

Scanner

UV
(510 nm)
995
982
986
1004
991
997
456
458
467



A
1046
51
A
1086
105
A
1086
100
B
1044
40
B
1003
12
B
954
-43
C
463
7
C
459
0
C
446
-21
28
m
51
s
 é a diferença entre os valores obtidos com o espectrofotômetro e as imagens digitais. m
é a média das diferenças e s é o desvio padrão entre as diferenças.

4. Conclusões
A análise de materiais presentes no
cotidiano dos alunos, como comprimidos de
vitamina C, realça a importância da química na
vida, bem como, introduz os conceitos básicos
da espectrofotometria e da titulação de óxidoredução. 52 Adicionalmente, o baixo custo do
materiais e reagentes empregados neste
experimento permitem seu uso em qualquer
escola.
Na primeira parte desta prática de ensino,
os alunos têm a oportunidade de utilizar três
métodos volumétricos (volumetria direta com
iodo e iodato de potássio e volumetria de
retorno com tiossulfato de sódio) para
determinar a massa de vitamina C em
suplementos
alimentares.
Os
alunos
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |155-179|

demostram entender o princípio do teste
estatístico ANOVA de fator único, ao
comparar os três métodos utilizando este
teste estatístico. Os alunos demostram que a
melhor opção para realizar este teste é o
Microsoft Excel. Adicionalmente, a ANOVA de
fator único permitiu que os alunos
observassem que os três métodos estudados
fornecem resultados equivalentes em um
nível de confiança de 95 %.
Na segunda parte, a concentração de
vitamina C foi determinada utilizando um
espectrofotômetro e imagens digitais, obtidas
com um scanner de mesa. A comparação de
ambos os métodos através do teste t para
duas amostras em par para médias permitiu
que os alunos observassem como dois
métodos podem ser comparados. Portanto, os
alunos têm a oportunidade de utilizar técnicas
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clássicas
(métodos
volumétricos)
e
instrumentais (espectrofotometria), bem
como, utilizar métodos estatísticos para
comparar resultados.
Quando a concentração de vitamina C for
determinada utilizando imagens digitais,
recomenda-se utilizar concentrações entre
1,6 a 6,6 mg L-1 e que se utilize os valores do
azul (Equação 14) para determinar a massa de
vitamina C nos suplementos alimentares.
Adicionalmente, o uso de imagens digitais
para fins quantitativos é um tópico de
crescente interesse. A utilização do plugin
ReadPlate do imageJ e de tabelas do Microsoft
Excel permite com que os valores de RGB
sejam extraídos de uma maneira simples e
rápida, fornecendo as massas de vitamina nos
suplementos alimentares e gerando as curvas
analíticas.
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