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1. RESUMO 

        Quando a alimentação humana é deficiente em vitamina C, pode ocorrer a 

síntese defeituosa do tecido colagenoso e o desenvolvimento da doença conhecida 

como escorbuto. Os sintomas do escorbuto incluem: gengivas inchadas e com 

sangramento subcutâneos e cicatrização lenta. O problema que envolve a utilização 

de alimentos com vitamina C é sua instabilidade. Embora de modo geral, a 

estabilidade da vitamina C aumente com o abaixamento da temperatura e a maior 

perda se dê durante o aquecimento de alimentos, existem casos de perda durante o 

congelamento, ou armazenamento de alimentos a baixas temperaturas. Essa 

facilidade de oxidação da vitamina C e consequentemente a perda de suas funções, 

é devido ao grupo fortemente redutor, denominado redutona. O objetivo desse 

trabalho foi determinar o teor de vitamina C em amostras de sucos naturais de 

laranja, limão e acerola e uma amostra de suco industrializado, utilizando uma 

adaptação da titulação, voltada para o Ensino Médio. Para determinação dos teores 

de vitamina C, foram selecionadas 4 amostras, sendo duas de suco de laranja e 

limão in natura, uma de polpa congelada de acerola e outra de suco de laranja 

industrializado. As amostras foram tituladas através de uma metodologia adaptada 

das titulações iodométricas. Para a determinação dos teores de vitamina C nos 

sucos foram utilizadas soluções de iodo e amido e para traçar a curva padrão foi 

usada uma solução preparada à base de aspirina. Obtendo os seguintes resultados 

para o suco natural de laranja 0,03 g; para o suco de limão, acerola e laranja 0,04g; 

para a polpa de acerola 0,08 g e para o suco de laranja industrializado 0,006 g. Os 

sucos foram mantidos sobre refrigeração por uma semana e titulados novamente e 

obteve os seguintes resultados, diminuindo a partir do suco de limão, acerola e 

laranja 0,03g, e de laranja natural 0,006g, e mantendo a sua concentração os sucos 

de acerola 0,08 g, e o suco de laranja industrializado 0,006g.  Embora o método 

analítico tenha sido bastante simples os resultados estão de acordo com o 

encontrado na literatura, apontando que é possível aplicar esta metodologia nas 

aulas de Química do Ensino Médio. 
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2. INTRODUÇÃO 

 O tema vitamina C pode ser utilizado no Ensino Médio para contextualizar 

vários conceitos de química, tais como, estereoquímica, relação entre estrutura e 

propriedade química e cálculos químicos utilizando raciocínio proporcional, além de 

temas que podem ser trabalhados em outras disciplinas. A determinação desta 

vitamina também pode ser facilmente realizada em laboratório. 

  O nome químico ácido ascórbico representa duas propriedades da 

substância, uma química e a outra biológica (proteção contra o escorbuto), já o 

termo vitamina C é utilizado como descrição genérica para todos os compostos que 

exibem atividade biológica qualitativa do ácido ascórbico (ROMERO et al., s/d). O 

ácido ascórbico tornou-se muito conhecido desde que Linus Pauling, iniciou a 

campanha em favor de megadoses diárias de vitamina C a fim de diminuir o número 

e a severidade dos resfriados e para tratar doenças como o câncer. 

Vitamina C é um sólido branco, cristalino com ponto de fusão entre 190 á 192 °C; é 

bastante solúvel em água e etanol absoluto, insolúvel nos solventes orgânicos 

comuns, como clorofórmio, benzeno e éter. No estado sólido é relativamente 

estável. A sua estrutura foi elucidada em 1932 e 1933, por Haworth, Hirst e 

colaboradores. Tem a fórmula empírica C6H9O9, e a seguinte estrutura química 

(Figura 1). (BOBBIO,1992) 

 

Figura 1: Estrutura da vitamina C (BOBBIO,1992). 
 

Em 1965, a IUPAC confirmou o uso dos nomes ácido ascórbico ou ácido L-

ascórbico para a vitamina C. Em 1937, Albert Szent-Györgyi e Norman Haworth com 

seus trabalhos relacionados com a vitamina C, ganharam respectivamente o Prêmio 

Nobel de Medicina e Química. (ROMERO et al., s/d) 

 O ácido ascórbico tornou-se muito conhecido desde que Linus Pauling iniciou 

a campanha em favor de megadoses diárias de vitamina C a fim de diminuir o 



número e a severidade dos resfriados e para tratar doenças como o câncer. 

(ROMERO et al., s/d) 

 Atualmente com o modelo de vida que prevalece, principalmente nos grandes 

centros urbanos, a alimentação está muito baseada em fast food e estes por sua vez 

não conseguem suprir as necessidades nutricionais diária recomendado para uma 

pessoa; contudo, em relação à vitamina C é mais fácil de mantermos os índices 

indicados pela Organização Mundial de Saúde, pela facilidade de obter esse 

suprimento. 

 

3. OBJETIVO 

 Determinar o teor de vitamina C em alguns sucos naturais e industrializados, 

utilizando a técnica de titulação. Para desperta no aluno a curiosidade e interesse 

pelo o que ele consome e enfatizar como pode estar presente no seu cotidiano. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Métodos para quantificar vitamina C são geralmente caros e restritos a 

laboratórios de analises e indústrias, sendo esses métodos espectrofotométricos os 

mais utilizados principalmente em indústria farmacêutica.  

 Para a determinação do teor de vitamina C utilizamos os fundamentos da 

titulação iodométrica, entretanto, utilizando reagentes de baixo custo. 

A reação entre iodo e vitamina C é rápida e quantitativa, é nesse fato que se 

baseia a titulação iodométrica para determinação de vitamina C. O ponto final da 

reação é visualmente obtido através da solução de amido, que adquire coloração 

azul escuro após toda vitamina C ter reagido. A explicação segundo a reação, para o 

surgimento da coloração azul é devido a reação entre o iodo em excesso na 

presença da goma de amido e de iodeto formando moléculas de I6 que se complexa 

com o amido (Figura 2). 



 

 
Figura 2: Estrutura esquemática do complexo amido-iodo. (ROMERO et  al., 
s∕d) 

 
Nessa parte do trabalho foram preparadas três tipos de solução de lugol, 

amido e de ácido ascórbico que foi preparada a partir de um comprimido contendo 

vitamina C. A titulação do padrão (Solução de vitamina C) foi utilizado 10 mL do 

padrão e 20 mL de solução de amido. Iniciou-se a titulação até a solução ficar azul. 

Na figura 3 encontra-se a vitamina C, após ser titulada. 

 

 

 
Figura 3: Titulação da vitamina C. 

 

 



O mesmo procedimento foi realizado com três sucos naturais, suco de limão, 

acerola e laranja, suco de acerola e por último o suco de laranja. Foi utilizada 

também uma amostra de suco de laranja industrializado. Todos os sucos foram 

titulados separadamente com 10 mL de suco e 20 mL de solução de amido. 

Podemos visualizar na Figura 4 os sucos já titulados. 

 

 

 

Figura 4: Suco industrializado e naturais. 
 

 

Os sucos foram armazenados, uma parte na geladeira envolvida por papel 

alumínio e outra parte fora da geladeira também envolvida pelo alumínio, durante 

uma semana, com o intuito de comprovar o que diz a literatura, que a vitamina fica 

presente no suco por uma semana após aberto ou preparado. 

 
 

5. RESULTADOS 

 
 Após uma semana foram realizadas novas analises para saber se houve 

perda da vitamina C (figura 5), podemos observar os resultados na tabela 1. As 

amostras mantidas fora da refrigeração foram deterioradas e não foi possível a 

realização de nova titulação.  

 

 

 

 



Tabela 1 – Concentração (g/mL) de Vitamina C nas amostras 

 Concentração inicial Concentração após 7 dias 

Suco de laranja natural 0,03 g 0,006 g 

Suco de laranja, 

acerola e limão 

0,04g 0,03 g 

Suco de acerola 0,08 g 0,08 g 

Suco de laranja 

industrializado 

0,006 g 0,006 g 

 

 

Figura 5: Titulação depois de uma semana. 
 

 

O método utilizado neste trabalho pode ser adaptado para o Ensino Médio, 

através da construção de uma curva padrão (Figura 6). 

 

Figura 6: Gráfico para determinação da concentração de vitamina C. 
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Em função dos resultados obtidos neste experimento criou-se o gráfico 

(Figura 7) para calcular o teor de vitamina sem a realização do experimento. 

 

 

Figura 7: Gráfico de concentração de vitamina C, por gotas. 

 

Caso a escola não possua vidraria específica para a titulação, sugere-se a 

substituição por materiais de fácil acesso. Para substituir a bureta, pode-se utilizar 

um conta-gotas adquirido em farmácia. O erlenmayer pode ser substituído por um 

copo de vidro reaproveitado. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que é possível determinar a concentração de vitamina C através 

da titulação de iodometria em diferentes amostras de suco. Verificou-se que as 

concentrações de vitamina C foram para o suco de acerola (0,08 g), limão, acerola e 

laranja (0,03g), suco de laranja industrializado (0,006g) e por último o de laranja 

natural (0,006g).  

 Após uma semana os sucos naturais tiveram sua concentração de vitamina C 

diminuída, com exceção do suco de acerola que permaneceu com a mesma 

concentração; o suco industrializado também manteve a concentração.  Acredita-se 
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que os teores de conservantes adicionados ao suco, foram os responsáveis pela 

conservação da vitamina, no caso do industrializado. 

 A adaptação do método de titulação para sua utilização no Ensino Médio 

apresentou-se eficaz. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

BOBBIO, Florinda Orsati. Introdução á química de alimentos, 2° edição, Livraria 

Varela, 1992.  

ROMERO, A. L.,SILVA, E. L. S., KIOURANIS, N. M. M., Teor de vitamina C em 

sucos de frutas: uma proposta de atividade experimental, s∕d. 

 


