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ESTUDO CINÉTICO DA ESTABILIDADE DE COMPRIMIDOS DE VITAMINA C: 

ESTIMANDO O PRAZO DE VALIDADE. 

 

1. RESUMO 

 Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia rápida para a determinação 

do prazo de validade de comprimidos de ácido ascórbico (AA). Os comprimidos de 

AA foram fabricados in loco usando equipamentos piloto e matérias-primas de grau 

farmacêutico. O teor de AA na matéria-prima usada como princípio ativo foi 

determinado por titulação potenciométrica usando um eletrodo de mercúrio (Hg) 

artesanal. Na preparação dos comprimidos de AA foi feito um granulado de amido 

de milho, o qual foi misturado com ácido ascórbico e estearato de magnésio. O pó 

resultante foi submetido à compressão entre 2.000 e 4000 Kgf/cm². O teor de AA no 

comprimido foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular no 

ultravioleta (UV). 

 A faixa de temperatura de 170°C até 200°C foi avaliada para a determinação 

das constantes cinéticas para uma reação de 1ª ordem. As constantes variaram de 

0,0035 até 0,058 min-1. Utilizando a equação de Arrhenius estimou-se que o tempo 

de degradação dos comprimidos de ácido ascórbico na temperatura de 40ºC é da 

ordem de 500 a 7000 anos, dependendo do grau de decomposição pré-

estabelecido, de 1 a 10%, respectivamente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A vitamina C ou ácido ascórbico é uma substância muito importante na 

prevenção e tratamento de infecções e doenças crônico-degenerativas(1). A 

instabilidade das soluções aquosas de ácido ascórbico é bem conhecida. Ela é 

afetada pelo pH, radiação ultravioleta, temperatura, oxigênio e catalisadores. 

Contudo, a vitamina C, é normalmente comercializada na forma sólida onde sua 

estabilidade é maior, em comprimidos contendo amido, açúcar, corantes ou em 

mistura com ácido acetilsalicílico(2). Neste caso, pouco se conhece sob sua taxa de 

degradação. 

 O prazo de validade de produtos farmacêuticos é determinado com base no 

método da temperatura acelerada, proposto pela Farmacopeia. Porém, o método 

citado é extremamente lento, impreciso, além de envolver um enorme gasto de 
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energia, uma vez que equipamentos de geração de calor, como estufas, são 

mantidas em funcionamento por meses(3). 

 Estudos cinéticos usando análise térmica para materiais em estado sólido têm 

aumentado de importância nas últimas décadas, onde a ideia é determinar os 

parâmetros da equação de Arrhenius e o mecanismo da reação de decomposição(4). 

 Neste trabalho procurar-se-á desenvolver uma metodologia cinética simples 

para a estimativa do prazo de validade de comprimidos de vitamina C usando 

degradação isotérmica em estufa. 

 

3. OBJETIVOS 

 Este trabalho visa determinar as constantes cinéticas para a degradação 

isotérmica de comprimidos de ácido ascórbico na faixa de temperatura de 175°C até 

185°C. Utilizando-se a equação de Arrhenius, pretende-se estimar o prazo de 

validade de fármacos contendo ácido ascórbico como principio ativo. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico ou farmacêutico. O 

princípio ativo, o ácido ascórbico, foi adquirido da Synth. As vidrarias e micropipetas 

foram previamente calibradas e as soluções de AA foram preparadas em água 

destilada no momento da análise e utilizadas para a calibração do espectrofotômetro 

no comprimento de onda de 243 nm e assim determinar o teor de AA nos 

comprimidos degradados. 

 As estufas empregadas neste trabalho apresentam sistema de circulação de 

ar e ajuste digital de temperatura. 

 Para verificar o grau de pureza do princípio ativo dos comprimidos, o ácido 

ascórbico, foi determinado seu teor por titulação potenciométrica usando um 

eletrodo indicador de Hg versus Ag/AgCl, KCl como referência. O ponto de 

equivalência das titulações foi determinado pelo método da primeira derivada(5,6). 

 O eletrodo de Hg foi elaborado de acordo com Riyazuddin e Nazer, com 

pequenas adaptações(5).  Uma barra de cobre de 2 mm de diâmetro e 4,95 mm de 

comprimento foi imersa em uma solução de resina epóxi e polimida em acetona até 

formar uma película que isolasse eletricamente o cobre do ambiente. Após a 

polimerização do adesivo, a parte inferior da barra foi desbastada até a remoção da 
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resina. Posteriormente, foi polida com abrasivo em papel de 500 a 2000 mesh de 

granulometria. O eletrodo de cobre assim produzido foi imerso em uma solução 

ácida de nitrato de mercúrio 0,02 mol L-1 durante 10 min. Após a lavagem do 

eletrodo em água destilada, o mesmo foi polido usando uma folha de papel de filtro 

quantitativo faixa azul com poros de 8 µm.  Imediatamente após o polimento do 

mercúrio depositado por electroless na superfície do cobre, o eletrodo foi utilizado na 

titulação potenciométrica de soluções de ácido ascórbico, preparadas a partir do 

reagente analítico a ser utilizado como princípio ativo na fabricação dos 

comprimidos. Foi pesada uma massa de AA entre 0,10 e 0,15 g em balança analítica 

e transferida quantitativamente para um bécher de 250 ml, adicionamos 1,5 ml de 

tiocianato de amônio 0,1 mol L-1 e 2,00 ml de solução tampão ácido acético/acetato 

de sódio (0,1 mol L-1, pH 4,7). Os eletrodos de referência (Ag/AgCl) e o de mercúrio 

foram imersos nesta solução e adicionou-se sucessivamente em incrementos de 1 

ml solução de sulfato de cobre 0,0125 mol L-1 até que houvesse uma variação 

brusca de potencial. Deste ponto, adicionou-se a solução de cobre em incrementos 

de 0,05 ml até a região do ponto de equivalência, retornando a partir daí ao 

incremento original até completar o volume total da bureta que era de 10,000 ml. 

Para cada incremento foi registrado o valor de potencial. A curva analítica foi plotada 

e o ponto de equivalência da titulação determinado pelo método da 1ª derivada(6).    

 Os comprimidos de AA foram preparados de acordo com Kitamori et al.(7). Um 

granulado de amido de milho foi preparado a partir de uma solução de amido a 5%. 

Aqueceu-se esta solução a 85 °C até a dissolução do amido, depois ela é resfriada a 

50°C até a sua gelificação. O gel de amido é então granulado. O grão resultante foi 

seco em forno-estufa a 35 °C. O grão seco foi novamente granulado para produzir 

grãos uniformes de 2 mm de diâmetro e misturado com AA e estearato de magnésio 

em agitador homogeneizador em “V” por 15 minutos. A mistura resultante foi 

comprimida. Os comprimidos produzidos foram pesados em balança analítica para 

verificar a reprodutibilidade do processo de compressão e alimentação manual. 

 Para verificar a homogeneidade da preparação dos comprimidos determinou-

se o teor de AA por espectrofotometria no UV. Uma curva de calibração com os 

padrões de AA na faixa de 1×10-4 até 1×10-5 mol L-1 tiveram sua absorbância medida 

usando solução de HCl 0,1 molL-1 como branco. Desta forma o espectrofotômetro 
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fica calibrado para a determinação do teor de AA no comprimido após a submissão 

do mesmo a degradação térmica.  

 Para o estudo cinético foi fixada uma temperatura de trabalho para o estudo 

de degradação isotérmico, na faixa de temperatura entre 170 e 190 °C em estufa 

com circulação de ar. Após a estabilização da temperatura, de 5 a 10 comprimidos 

foram colocados na estufa em cadinhos individuais. Em intervalos de tempo pré-

estabelecidos é retirado 1 cadinho e determinado o teor de ácido ascórbico não 

degradado no comprimido por espectrofotometria no UV. Para isso, o mesmo é 

pulverizado em almofariz usando um pistilo e adicionado 5 ml de HCl 1 mol L-1 e 

água destilada até 25 ml. A mistura resultante é filtrada à vácuo em funil de Buchner.  

O filtrado foi transferido quantitativamente para um balão volumétrico de 50 ml e 

avolumado. 100 µl desta solução é transferida para outro balão volumétrico de 50 ml 

contendo 5 ml de HCl 1 mol L-1. A absorbância da solução resultante é medida na 

região do ultravioleta no comprimento de onda de 243 nm(2) usando uma cubeta de 

1,00 cm de caminho ótico. O grau de AA não decomposto em função do tempo é 

calculado pela curva de calibração baseada na Lei de Beer. 

 A ordem global de reação foi determinada construindo os gráficos de Ln [R] 

ou R-1 (onde R é a concentração inicial de reagente e Ln o logaritmo natural) em 

função do tempo(4). O gráfico que apresentar o melhor coeficiente de correlação para 

uma reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados dará a ordem de reação, 

para n igual a 1 ou 2. 

 Para estimar o prazo de degradação dos comprimidos de AA, optamos por 

determinar a região cuja reação é de 1a ordem. No gráfico do logaritmo natural da 

concentração de ácido ascórbico não degradado no comprimido em função do 

tempo, o coeficiente angular da reta, também chamado de declividade (slope), dará 

o valor da constante de velocidade da reação de degradação do ácido ascórbico na 

temperatura de estudo. O tempo de meia-vida será dado pela relação entre o valor 

do logaritmo natural de meio e a constante de velocidade determinada na 

temperatura de interesse. 

 Com as constantes de velocidade estimadas pode-se calcular a energia de 

ativação (Ea) para a reação de decomposição do ácido ascórbico pela linearização 

da equação de Arrhenius(4). Um gráfico do logaritmo natural da constante de 

velocidade em função do inverso da temperatura determinará a energia de ativação 
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da reação como coeficiente angular e o fator pré-exponencial como coeficiente 

linear(4). A extrapolação desses dados para a temperatura ambiente (40 ºC) permitirá 

estimar o prazo de validade do fármaco. 

 

5. RESULTADOS 

 As temperaturas de trabalho para o desenvolvimento da técnica cinética para 

a determinação do prazo de validade baseado na equação de Arrhenius deve ter um 

compromisso entre o tempo de degradação e a viabilidade de se realizar a análise. 

Assim, não é conveniente que o tempo para o a degradação do estudo cinético leve 

várias horas, nem que seja extremamente rápido de modo a não permitir uma 

análise eficiente do teor de AA não degradado nos comprimidos. Além disso, o 

processo de degradação térmica pode não corresponder a uma única e bem definida 

etapa, muitos processos podem ocorrer simultaneamente. Nesses casos, os dados 

cinéticos não são característicos de um processo fundamental e seus valores têm 

significado limitado. Essas restrições implicam que o domínio de temperatura 

disponível para os estudos cinéticos em reações de 1a ordem é limitado(4).  A   

Tabela 1 apresenta um estudo exploratório de várias temperaturas para determinar 

a condição ótima de trabalho. 

 

Tabela 1: Faixa de temperatura estudada para a determinação da condição ótima de 

trabalho para o estudo cinético. Tempo de degradação: 30 min. 

Temperatura (°C) Teor de AA degradado (%) 

100 0,5 

150 0,9 

160 4,3 

170 15,2 

180 34,7 

192 100,0 

200 100,0 

 

 Para temperaturas inferiores a 160°C, os comprimidos se degradam muito 

lentamente, enquanto que para temperaturas superiores a 190°C é extremamente 

rápido, o que torna inviável a análise, pois há muitas etapas na preparação da 

amostra. A faixa ótima de trabalho para o desenvolvimento do estudo cinético para a 

determinação do prazo de validade de comprimidos de ácido ascórbico com base na 

equação de Arrhenius ficou entre 160 e 190°C. A Tabela 2 apresenta os coeficientes 
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de correlação obtidos pelo método dos mínimos quadrados para as funções 

linearizadas que representam reações de 1ª ou 2ª ordem. 

 

Tabela 2: Coeficientes de correlação da reta obtidos por linearização dos dados 

cinéticos em diferentes temperaturas, na determinação da ordem de reação para a 

degradação de comprimidos de ácido ascórbico. 

Temperatura (oC) Coeficiente de Correlação da Reta(r) 

1ª Ordem 2ª Ordem 

170 0,9247 0,9439 

175 0,9725 0,8704 

180 0,9205 0,7848 

185 0,9118 0,8308 

 

 Os coeficientes de correlação estimados demonstram que na temperatura de 

170 °C a reação deve ser de 2ª ordem. Neste caso processos oxidativos tomam 

parte na reação. A presença do oxigênio em um ambiente de calor permite que o 

mesmo reaja com o princípio ativo e/ou os excipientes do comprimido, então vários 

processos estão ocorrendo ao mesmo tempo, o que explica a cinética de 2ª ordem. 

 Uma cinética de 2ª ordem é muito complexa e inconveniente para ser utilizada 

na estimativa do prazo de validade de fármacos no estado sólido. Sendo assim, 

optou-se por utilizar a região de temperatura entre 175-185 °C, cuja velocidade de 

reação segue uma cinética de 1ª ordem. Nesta condição imagina-se que a energia 

calorífera tenha suficiente intensidade para fazer com que a molécula do fármaco 

atinja um nível de vibração, o qual se pode relacionar com sua frequência de 

ressonância. Desta forma a própria molécula é a maior responsável por sua 

degradação e esta decomposição segue uma cinética de pseudoprimeira ordem 

mesmo em atmosfera de oxigênio. 

 A Fig. 1 apresenta o gráfico para a função cinética de 1ª ordem usada na 

determinação das constantes de velocidade de degradação do ácido l-ascórbico em 

comprimidos. 
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Fig. 1 A. Gráfico da cinética de 1ª ordem da degradação isotérmica de ácido l-ascórbico em 
comprimidos sólidos. B. Gráfico do teor de ácido l-ascórbico não degradado em função do tempo nas 
temperaturas de interesse. Faixa de temperatura: 175-185 °C. 

 

 As constantes cinéticas para a degradação isotérmica de 1ª ordem, bem 

como os tempos de meia-vida (t1/2) estão listados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Constante de velocidade (k) e tempo de meia-vida (t1/2) para a reação de 

degradação do ácido l-ascórbico em comprimidos para uma cinética de 1ª ordem. 

Temperatura (oC) k (min-1) t1/2 (min) 

175 0,020±0,002 34 

180 0,040±0,009 17 

185 0,058±0,015 12 

 

 De acordo com a Tabela 3, 50% de degradação do princípio ativo ocorrem, 

em apenas 34 min na temperatura de 175 °C. Uma variação de temperatura em 

apenas 5 °C, reduz o tempo de meia-vida a metade. Aparentemente, poderíamos 

supor que esta cinética é muito rápida, porém, estudos de degradação isotérmica do 

ibuprofeno em atmosfera inerte usando TGA e DSC, determinaram constantes 

cinéticas da ordem de s-1 para uma faixa de temperatura similar, 180 a 210 °C(4). 

 A Fig. 2 apresenta o gráfico da função de Arrhenius para a degradação 

isotérmica do ácido l-ascórbico. A Tabela 4 lista os valores estimados para os 

parâmetros cinéticos. 
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Fig. 2 Gráfico linearizado da função de Arrhenius. 

 

Tabela 4: Parâmetros cinéticos obtidos utilizando a equação de Arrhenius. 

Parâmetros Valor 

Energia de Ativação (Ea/KJ mol-1) 178±28 

Fator pré-exponencial (LnA)  44±7 

 

 Com base na energia de ativação determinada para a reação, para a 

degradação térmica de 1 mol de ácido l-ascórbico na forma sólida são necessários 

178±28 KJ. Este valor é da mesma ordem de grandeza daquele obtido por Tita et al. 

nos estudos de degradação térmica em atmosfera de nitrogênio do ibuprofeno, 96±7 

KJ mol-1(4). Com base nos parâmetros cinéticos, estimamos o prazo de validade 

extrapolado para a temperatura de 40 °C. Apesar desta não ser a temperatura 

ambiente padrão, optamos por esse valor, para podermos compará-lo com o 

processo de degradação acelerada proposta pela farmacopeia(3). Os resultados 

estão listados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Estimativa de tempo de degradação do ácido l-ascórbico em comprimidos 

para diferentes percentuais de decomposição do mesmo na temperatura de 40 °C. 

Decomposição (%) Tempo (anos) 

10%  t90% = 6872  

5% t95% = 3346 

1% t99% = 656 
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 Os valores obtidos para estimar o tempo de degradação do ácido l-ascórbico 

em comprimidos na temperatura de 40 °C, e consequentemente, o prazo de 

validade, mostraram-se bem superiores aos normalmente estipulados por 

fabricantes de fármacos. A princípio, nos parece meio inviável, seja do ponto de 

vista econômico ou técnico, um fármaco no estado sólido apresentar tão elevada 

estabilidade. Contudo, estudos cinéticos de decomposição do ibuprofeno(4) em 

TGA/DSC chegaram a resultados de relativa similaridade. Com base nos valores 

obtidos por Tita et. al. para as constantes cinéticas de degradação isotérmica do 

ibuprofeno, podemos estimar o prazo de validade de fármacos contendo o mesmo, 

como 14 anos se considerarmos temperatura média de estocagem a 25 ºC e 1,2 

anos a 40 ºC. A aparente discrepância entre os valores estimados usando os dados 

experimentais obtidos por Tita et. al. e aqueles estimados segundo a metodologia 

proposta podem sem explicados da seguinte forma: 

1) Os parâmetros cinéticos determinados para o ibuprofeno usando TGA(4)  foram 

determinados usando apenas o princípio ativo. Assim, na condição proposta neste 

trabalho era de se esperar um resultado superior, pois o ácido l-ascórbico no 

ambiente com adjuvantes pode estar sendo “protegido”.  

2) No caso do ibuprofeno, os estudos com TGA foram realizados com o mesmo 

micronizado(4), o que aumenta a superfície de contacto. No entanto, a própria 

compactação do comprimido pode ajudar o princípio ativo a se proteger do processo 

de degradação térmico, uma vez que a área de contacto é reduzida. 

3) Deve-se levar em conta que o ambiente no qual nossa metodologia foi aplicada 

tem uma proximidade maior com a realidade das condições ao qual um fármaco está 

exposto do que a metodologia proposta por Tita et. al.(4). 

4) O comprimido quando no blister deverá ter uma estabilidade ainda maior do que o 

estimado por métodos cinéticos de degradação isotérmica.  

 Para finalizar, realizamos um estudo para determinarmos a validade de 

acordo com o método de degradação térmica acelerada, segundo preconizado pela 

farmacopeia, ou seja, análise dos comprimidos sob stress térmico em estufa a 40 

°C. A análise mostrou que no período de 6 meses não houve decomposição 

significativa do princípio ativo, o que nos leva a acreditar que os resultados obtidos 

neste trabalho utilizando a metodologia cinética são confiáveis. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento de uma metodologia cinética para a determinação da 

validade de comprimidos é muito importante do ponto de vista técnico, uma vez que 

os métodos usuais são muito lentos. Os resultados obtidos neste trabalho para a 

estimativa do prazo de validade de comprimidos de ácido l-ascórbico demonstram 

que a validade descrita pelos fabricantes nos produtos comerciais (24 meses no 

caso de comprimidos de ácido l-ascórbico) está extremamente abaixo daquela que 

realmente pode ser alcançada. Num momento, em que o fator ecológico é de 

extrema importância para a manutenção do planeta, um prazo de validade fora da 

realidade, gera uma carga de descartes muito maior do que realmente seria 

necessária.  

 Para a determinação do prazo de validade baseado no método cinético é 

necessário à elaboração de uma expressão matemática que talvez não leve em 

consideração apenas os dados obtidos pela equação de Arrhenius. Pois, apesar da 

estabilidade do ácido l-ascórbico em comprimidos ser extremamente elevada como 

mostrou os resultados deste trabalho, devemos levar em consideração não apenas o 

grau de degradação do princípio ativo, mas fatores microbiológicos e talvez fatores 

econômicos de modo que a mesma possa atender tanto as necessidades de 

consumidores quanto de fabricantes.  
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