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RESUMO. A eficácia de substâncias clareadoras, como o ácido kójico (AK), pode ser avaliada, em relação
à capacidade de penetração, através de estudos de permeação, que necessitam de métodos de quantificação
específicos. Neste trabalho, desenvolveu-se método espectrofotométrico para a quantificação do AK em so-
lução salina. O comprimento de onda de máxima absorção foi 268 nm e a curva de calibração, apresentou-
se linear na faixa de 0,05 a 4,00 μg/mL. O limite de detecção e quantificação foram 0,06 e 0,18 μg/mL, res-
pectivamente. A precisão foi de 2,3 a 5,3% intra-dia, 1,6 a 5,4% inter-dia e exatidão de 98 a 101%.
SUMMARY. “Quantfication of Kojic Acid in vitro Permeation Studies”. The pigmentation-lowering agents effi-
cacy, like kojic acid (KA), can be evaluated according to its penetration capacity, by permeation studies that need
specific quantification methods. In this work, a spectrophotometric method have been developed for KA quan-
tification in saline solution. The wave length of maximum absorbance was 268 nm and calibration curve was lin-
ear from 0.05 to 4.00 μ/gmL. Detection and quantification limits were 0.06 and 0.18 μg/mL respectively. The
precision was 2.3 to 5.3% intraday, 1.6 to 5.4% interday, and the accuracy was 98 to 101%.




