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Introdução 

Os métodos de análise por injeção em batelada 

(BIA) permitem efetuar determinações analíticas em 

um curto intervalo de tempo com baixo consumo de 

amostra e/ou reagentes e boa reprodutibilidade nos 

resultados. O procedimento analítico emprega uma 

micropipeta motorizada para injeção reprodutível de 

volumes de amostra, usualmente inferior a 100 µL, 

sobre um detector imerso em uma solução de 

volume relativamente grande. A resposta do sensor 

proporciona determinações analíticas em baixas 

concentrações com intervalos de tempo que variam 

de 20 a 40 segundos. Resposta em intervalos de 

tempo mais curtos, no entanto, pode ser alcançada 

com sistemas BIA que empregam detecção 

eletroquímica com microeletrodos.  

Neste trabalho descreve-se um procedimento 

analítico simples que permite a determinação rápida 

e seletiva de baixas concentrações de ácido 

ascórbico empregando sistema BIA com detecção 

sobre uma rede de microeletrodos (n=14) de ouro 

modificados com Pt.    

Resultados e Discussão 

Microeletrodos de ouro foram obtidos a partir de 

circuitos integrados com encapsulamento SMD 

(Surface Mounted Devices). A construção das redes 

de microeletrodos de 

ouro foi realizada 

seguindo procedimento 

descrito anteriormente
1
. 

A célula eletroquímica 

do tipo “wall” utilizada 

nestas determinações é 

apresentada na Fig. 1. 

Os microeletrodos de 

ouro foram modificados 

por eletrodeposição de 

Pt em meio de tampão 

acetato, pH = 4,5. 

Todas as medições voltamétricas e amperométricas 

foram feitas com potenciostato Metrohm, modelo 

PGSTAT 12.  Para injeção de volume reprodutível 

de solução utilizou-se micropipeta motorizada 

RAININ modelo EDP Plus. Uma solução de tampão 

fosfato 0,10 mol L
-1

 (pH 7,0) foi utilizada como 

eletrólito de suporte. Os sinais de corrente de 

oxidação de AA sobre a rede de microeletrodos de 

Pt foram medidos no potencial de +0,5 V vs. 

Ag/AgCl. Parâmetros como distância da ponteira da 

micropipeta em relação à superfície dos 

microeletrodos, efeito do volume injetado e a vazão 

de injeção foram investigados. Melhor sensibilidade 

foi alcançada com distância de 2,5 mm e injeção de 

volumes maiores que 60 µL sob vazão de 77 µL s
-1

.  

O método analítico tem reposta linear no intervalo 

de 1 x 10
-6

 a 1 x10
-4

 mol L
-1

. Com a injeção de 100 

µL de amostra o procedimento analítico permite 

efetuar 120 determinações/hora. A repetibilidade 

dos sinais de corrente avaliada com a injeção 

sucessiva de solução 8,0 x 10
-5

 mol L
-1

 apresentou 

coeficiente de variação inferior a 2,0% (n=14). Para 

minimizar o efeito de interferentes em amostras 

complexas, as medições das concentrações do 

analito foram feitas de modo diferencial, com 

destruição seletiva do ácido ascórbico através da 

enzima ascorbato oxidase obtida do tecido de bucha 

vegetal (Luffa cylindrica). O procedimento analítico 

foi aplicado na determinação de ácido ascórbico em 

pastilhas farmacêuticas comerciais. Os resultados 

destas determinações mostram boa concordância 

com os valores indicados nas formulações. Testes 

de adição do analito nas amostras dos fármacos 

apresentaram taxas de recuperação entre 96 e 

100%. 

Conclusões 

O sistema analítico é simples e rápida para a 

determinação seletiva de ácido ascórbico em 

amostras de fármacos. 
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Fig.1. Célula eletroquímica. A) Frasco de poliestireno; B)

Eletrodo auxiliar; C) Injeção de solução; D) Eletrodo de

referência de Ag/AgCl; E) Eletrodos de trabalho; F) Vista

superior do conjunto dos microeletrodos; H) Suporte

metálico.
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