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RESUMO. A calibração multivariada constitui uma ferramenta analítica que possibilita a determinação
de fármacos em formas farmacêuticas, mesmo na presença de interferentes e utilizando toda informação
química relevante obtida instrumentalmente. O ácido kójico é um agente clareador utilizado no tratamen-
to de discromias para o qual não existe um método padrão de quantificação em monografias oficiais. O ob-
jetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método por calibração multivariada para quantificação
de ácido kójico em creme. Construiu-se um modelo de regressão multivariada por mínimos quadrados
parciais (PLS) tendo como conjunto de calibração soluções de ácido kójico, no intervalo de 4 a 30 mgL–1,
preparadas a partir de creme a 2%. O modelo construído foi validado segundo critérios da Anvisa/ICH
sob parâmetros de exatidão e precisão. Duas variáveis latentes explicaram 100,0% e 99,99% das matrizes
X e Y, respectivamente. Não foram encontradas amostras anômalas no conjunto de calibração Os experi-
mentos demonstraram que o método apresenta especificidade, exatidão, precisão e linearidade na faixa de
trabalho calibrada. O método PLS é válido para determinação do ácido kójico em creme sob aspectos de
exatidão, precisão e linearidade, com resultados semelhantes ou superiores aos métodos convencionais dis-
poníveis.
SUMMARY. “Determination of Kojic Acid tn Pharmaceutical Products by UV-Vis Spectrophotometry and Multi-
variate Calibration Process”. The multivariate calibration is an analytical tool that makes possible the analysis of
drugs presented in pharmaceutical forms, even existing interfering substances, by using all chemical information
instrumentally gathered. The kojic acid is a pigmentation-lowering agent, used in the treatment of hyperpigmen-
tation, without a standard method of quantification in official monographs. The objective of this study was to de-
velop and validate a multivariate calibration method for quantification of kojic acid in a cream form. A partial
least squares (PLS) multivariate regression model, with a standardized set of solutions of kojic acid in the inter-
val of 4 the 30 mgL–1, being prepared from a 2% cream was constructed. Data were half-centered and two latent
variables had explained 100.0% e 99.99% of X and Y matrix, respectively. The constructed model was evaluated
according to criteria of Anvisa/ICH under parameters of accuracy, precision and linearity. The trial had demon-
strated that the method presents accuracy, precision and linearity in the calibrated band of work. PLS is a valid
method for determination of acid kojic in cream under aspects of accuracy, precision and linearity, with similar
or superior results to the available conventional methods.

INTRODUÇÃO
Embora os produtos farmacêuticos corres-

pondam a matrizes relativamente simples, con-
tendo dezenas de espécies químicas conhecidas,
a determinação espectroscópica de algum subs-
trato de interesse torna-se difícil, particularmen-
te em razão das freqüentes interferências de ti-
po espectral. Este tipo de interferência pode in-
viabilizar completamente uma determinação,

principalmente quando os modelos de cali-
bração são elaborados de maneira univariada,
isto é, recorrendo a apenas um valor de ab-
sorbância, registrado em algum comprimento de
onda conveniente. 

Para contornar estes problemas, e ao mesmo
tempo aproveitar ao máximo o grande número
de resultados fornecido pelo sistema instrumen-
tal, têm-se proposto o uso de modelos multiva-
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riados. A dificuldade, neste caso, esta represen-
tada pelo estabelecimento de um sistema que
permita correlacionar a variável em estudo (ex.
concentração), com centenas de variáveis forne-
cidas pelo instrumento (ex. absorbância em vá-
rios valores de comprimento de onda). Enquan-
to a correlação entre duas variáveis pode ser
convenientemente realizada pelo método gráfi-
co, a correlação multivariada precisa de ferra-
mentas mais complexas, que permitam, dentre
outras coisas, comprimir a informação, sem per-
da de informação relevante.

Métodos de calibração multivariada 1 têm si-
do cada vez mais utilizados em química analíti-
ca, principalmente quando os componentes pre-
sentes numa mistura necessitam ser determina-
dos, mas a informação analítica disponível não
apresenta seletividade 2,3. Isto é, quando em
uma mistura não é possível identificar os com-
ponentes individuais, a partir da resposta instru-
mental. Recentemente, várias publicações têm
ilustrado a utilidade dos processos de calibração
multivariada na determinação simultânea de
princípios ativos de interesse em formulações
farmacêuticas de relevância, por meio de espec-
troscopia UV-VIS 4-6.

A base da calibração multivariada é estabele-
cer uma relação entre duas matrizes (ou blocos)
de dados químicos, quando houver uma de-
pendência entre as propriedades que descrevem
cada uma delas. Tomando-se, por exemplo, da-
dos espectroscópicos, o processo consiste basi-
camente de duas fases: a calibração e a pre-
visão. Na fase de calibração, “n” espectros para
um conjunto de amostras com composição co-
nhecida são obtidos em “p” valores de compri-
mento de onda diferentes, formando uma matriz
X, com “n” linhas e “p” colunas. Uma matriz Y
com valores de concentração também pode ser
formada contendo “n” linhas, correspondendo
às diferentes amostras, e “q” colunas, indicando
a concentração de cada espécie de interesse
presente nas amostras. O próximo passo é de-
senvolver um modelo matemático apropriado
que melhor possa reproduzir Y a partir dos da-
dos da matriz X. Esse modelo é utilizado na fa-
se de previsão para estimar as concentrações
dos constituintes de novas amostras, a partir de
seus espectros. Os dados utilizados nesta fase
formam o conjunto de teste. A base teórica da
calibração multivariada, assim como da re-
gressão de mínimos quadrados parciais (PLSR),
pode ser consultada em um excelente tutorial
publicado recentemente por Ferreira et al. 7.

No campo das substâncias despigmentantes,
o ácido kójico [5-hidroxi-2-(hidroximetil)-4-piro-

na] (AK, Fig. 1) constitui uma substância produ-
zida principalmente por fungos do gênero As-
pergillus e extensamente utilizada no tratamento
das hipercromias 8. Sua ação terapêutica deve-se
à capacidade quelante do íon cobre, que pro-
porciona uma inibição seletiva da tirosinase, en-
zima chave na cascata de produção das melani-
nas 9,10. Não se dispõe atualmente de métodos
oficiais de referência para determinação do AK
em produtos farmacêuticos. Sua determinação
por espectrofotometria convencional (univaria-
da) encontra-se validada, apresentando, no en-
tanto, limitações de especificidade 11 ou sensibi-
lidade 12.

Neste trabalho reporta-se um estudo que ob-
jetiva desenvolver e validar uma metodologia
multivariada para determinação espectroscópica
de ácido kójico em forma farmacêutica de uso
tópico. 

MATERIAL E MÉTODOS
Amostra e padrões de calibração

Padrões de calibração foram preparados a
partir de creme contendo ácido kójico (Padrão-
Sigma Aldrich Chem. Co), utilizando-se creme
não iônico (Emulgade Wax®) como veículo. Os
componentes do creme são listados a seguir:
Ácido Kójico, 2%; Emulgade wax, 15%; Natrosol,
0,5%; Nipagin, 0,2%; Triglicerídeo ácido cáprico,
10%; Propilenoglicol, 8%; BHT, 0,2%; EDTA,
0,2%; Água destilada q.s.p. 100 mL.

Dez padrões de calibração, contendo AK em
concentrações entre 4 e 30 mg L–1, foram prepa-
rados por dissolução de uma massa adequada
do creme em volume final de 500 mL de etanol
absoluto e posteriores diluições. Em cada um
dos balões foi ainda adicionado quantidade ade-
quada de veículo, sem adição de AK, de modo
que a se obterem diferentes concentrações de
AK em cada um dos balões, mantendo constan-
te a quantidade de veículo por balão.

Medidas espectroscópicas 
Os espectros UV-VIS do conjunto de cali-

bração foram registrados entre 200 e 350 nm,
em intervalos de 1 nm, utilizando-se espectro-
fotômetro Shimadzu UV-1601PC e cubetas de
quartzo de 1 cm. As informações referentes aos
espectros de absorção compuseram a matriz X,
enquanto as concentrações conhecidas das
amostras formaram a matriz Y.

Figura 1.
Estrutura
do ácido kójico.
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Modelamento e validação
O modelo multivariado de calibração foi de-

senvolvido por uma rotina de regressão de mí-
nimos quadrados parciais (PLSR), utilizando-se o
programa PLS-toolbox 1.5, que opera em am-
biente MATLAB 4.2. Os espectros dos 10
padrões de calibração foram processados entre
207 e 305 nm (99 pontos), após terem sido cen-
trados na média. A seleção da faixa espectral de
trabalho obedeceu a critérios de correlação exis-
tente entre ambas matrizes de dados, recurso
este também permitido pelo programa utilizado
13. Para otimização do número de variáveis la-
tentes utilizou-se a rotina de validação cruzada
denominada leave-one-out. Neste procedimento,
as amostras que fazem parte do conjunto de ca-
libração são retiradas, uma a uma, para serem
utilizadas como elementos de previsão. Em ge-
ral, estima-se que o melhor número de variáveis
latentes é aquele que proporciona o menor va-
lor para a somatória dos quadrados dos erros de
previsão (PRESS) 14.

A presença de anomalias no conjunto de ca-
libração foi avaliada por meio das grandezas le-
verage e resíduos de Student. Considerando-se
uma distribuição normal e um nível de con-
fiança de 95%, o valor limite para o parâmetro
de Student corresponde a ±2,5%. O valor máxi-
mo permitido para o parâmetro “leverage” é ob-
tido pela expressão 3VL/n, em que VL corres-
ponde ao número de variáveis latentes (compo-
nentes principais) e “n” ao número de amostras
utilizadas.

A capacidade preditiva do modelo foi anali-
sada nas amostras do próprio conjunto de cali-
bração utilizado, calculando-se o erro médio de
previsão (mean square error of prediction -
MSEP), dado pela fórmula:

MSEP = ∑ (y’ - y)2

e pela raiz quadrada do erro médio de previsão
(root mean square error of prediction - RMSEP),
dada pela fórmula:

RMSEP = [∑ (y’ - y)2/n] 1/2

em que y’ é o valor conhecido, y é o valor cal-
culado e n é o número de amostras 14,15. O pro-
cesso de validação seguiu, ainda, as orientações
técnicas das normas nacionais brasileiras 16 e re-
comendações internacionais 17. Foram realizados
ensaios de recuperação, a partir de amostras nas
quais foram incorporadas quantidades conheci-
das de AK obtendo cremes a 1, 2 e 3%, e en-
saios de precisão intermediária e repetibilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando-se o sistema de validação cruzada

“leave-one-out”, foi possível definir que duas va-
riáveis latentes são necessárias para minimizar o
erro de previsão representado pelo valor do
PRESS. Adicionalmente, observa-se que estes
dois componentes se valem de 100,0 % da va-
riância dos dados espectrais (matriz X), para
“explicar” 99,99% da variância dos dados de
concentração (Matriz Y) (Fig. 2). Isto é, toda a
informação contida no espectro (990 valores de
absorbância, em 99 valores de comprimento de
onda), poder ser convenientemente descrita por
um conjunto de 2 novos componentes. Estes
novos componentes surgem da combinação li-
near das variáveis originais, portanto, não apre-
sentam nenhum significado físico-químico. Ape-
nas traduzem estatisticamente a variância apre-
sentada pelo conjunto de dados.

Analisando-se o gráfico de coeficientes de
regressão (Fig. 3), é possível observar regiões

Figura 2. Erro de previsão (PRESS) em função do nú-
mero de componentes principais utilizadas para ela-
borar o modelo multivariado.

Figura 3. Coeficientes de correlação entre as variáveis
originais e a concentração de ácido kójico.
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espectrais que se correlacionam fortemente com
a concentração de ácido kójico. Tal como espe-
rado, o perfil apresentado por estes coeficientes
é bastante próximo ao do espectro de ácido kó-
jico padrão.

Na Fig. 4 apresentam-se argumentos estatís-
ticos que permitem avaliar a homogeneidade do
conjunto de amostras utilizadas no desenvolvi-
mento do modelo. Admitindo-se o valor 2,5 co-
mo máximo valor permitido para os resíduos de
Student e 0,6 como o maior valor permitido pa-
ra o parâmetro “leverage” (distância existente
entre os espectros e o centróide), é possível
perceber inexistência de anomalias no conjunto
de calibração. 

A capacidade de previsão do modelo pode
ser avaliada a partir dos resultados apresentado
na Tabela 1. Os resultados apresentaram um
erro médio de previsão (MSEP) de 0,0052 e um
valor de raiz quadrada do erro médio de pre-
visão (RMSEP) de 0,0719. O coeficiente de co-
rrelação entre os valores foi de 0,99996 mostran-

Amostra Amostra Amostra
1% de AK 2% de AK 3% de AK

Valores 19,58 19,90 14,86
encontrados 19,48 19,37 14,52

(mg L–1) 19,91 19,86 14,92

CV (%) 1,14 1,51 1,48

Média (mg L–1) 19,66 19,71 14,77

Valor esperado (mg L–1) 20,00 20,00 15,00

Porcentagem de recuperação 98,29% 98,55% 98,43%

Tabela 2. Resultados do teor de ácido kójico no ensaio de recuperação pelo método multivariado. No preparo
das amostras, quantidades adequadas de creme contendo ácido kójico foram transferidas quantitativamente pa-
ra balões de 500 ml de modo a se obterem soluções finais de 100, 200 e 300 mg L–1 para os cremes a 1%, 2% e
3%, respectivamente. Essas soluções foram filtradas em filtro qualitativo e diluídas em triplicata obtendo-se so-
luções finais de AK com 20 mg L–1 (cremes 1% e 2%) e 15 mg L–1 (creme 3%).

Valores Valores
ErroReais (mg L–1) Encontrados (mg L–1)

4.00 3.96 0.0102

8.00 7.98 0.0021

10.00 10.05 -0.0047

12.00 11.98 0.0020

16.00 16.01 -0.0005

18.00 18.03 -0.0015

20.00 19.96 0.0020

24.00 24.14 -0.0057

28.00 28.05 -0.0019

30.00 29.85 0.0051

Tabela 1. Concentrações reais de ácido kójico e pre-
vistas pelo modelo multivariado.

Figura 4. Parâmetros estatísticos para investigação de
anomalias (resíduos de student vs. leverage).

do excelente linearidade entre os valores reais e
encontrados pelo modelo, no intervalo de 4 a
30 mg L–1.

O ensaio de recuperação mostrou valores de
98,29%, 98,55% e 98,43% para as três amostras
analisadas, respectivamente; valores estes que
se encontram dentro dos limites aceitos. Segun-
do critérios da Anvisa16 são aceitos valores de
recuperação entre 98 e 102% do valor esperado.
Os valores de coeficiente de variação (CV) fo-
ram inferiores a 2% em todas as análises (Tabela
2). Estes resultados indicam que o método foi
capaz de superar a interferência dos componen-
tes do excipiente, incluindo o metilparabeno.

Os resultados do ensaio de repetibilidade
mostram um coeficiente de variação inferior a
1%, valor bastante abaixo da variação máxima
aceita para este teste (5%) 16,17. Para cada di-
luição foram preparadas três soluções e as leitu-
ras foram feitas em triplicata, gerando 9 resulta-
dos para cada concentração. A Tabela 3 mostra
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as médias de previsão pelo modelo para cada
solução preparada em cada diluição, a média fi-
nal de previsão obtida, o desvio padrão e o coe-
ficiente de variação (CV).

O ensaio de precisão intermediária foi con-
cluído para o modelo multivariado sendo reali-
zado em dois dias diferentes (separados por 48
h), por dois analistas diferentes, no mesmo la-
boratório e mesmos equipamentos. As médias
dos valores previstos pelo modelo multivariado
nos dois dias de análise, a média final obtida, o
desvio padrão e o coeficiente de variação en-
contram-se na Tabela 4.

Os resultados obtidos mostram-se bastante
próximos para as duas experimentações, com
um coeficiente de variação máximo inferior a
1%. Estes valores também se encontram abaixo
do máximo permitido para este teste (5%) sendo
considerados, portanto, aceitáveis.

CONCLUSÕES
Considerando os resultados encontrados e

discutidos neste trabalho é possível concluir que
o método multivariado, construído a partir de
amostras contendo excipientes, apresenta-se
adequado para determinação do ácido kójico

Concentração
16 mg L–1 20 mg L–1 24 mg L–1

Resultados 15,72 19,92 23,80
(mg L–1) 15,83 19,87 23,97

15,66 19,77 23,85

Média 15,74 19,85 23,88

DP 0,09 0,08 0,09

CV(%) 0,55 0,38 0,38

Tabela 3. Resultados de determinação de ácido kójico
em creme pelo modelo multivariado no ensaio de re-
petibilidade (intra-corrida).

Concentração
16 mg L–1 20 mg L–1 24 mg L–1

Resultados
15,67 19,98 23,76

Dia 1
15,65 19,66 23,89
15,66 19,66 23,92

Resultados
15,73 19,59 23,58

Dia 2
15,68 19,46 23,87
15,66 19,54 23,54

Média 15,69 19,53 23,66
DP 0,03 0,18 0,16

CV(%) 0,20 0,32 0,75

Tabela 4. Resultados determinação de ácido kójico
em creme pelo modelo multivariado no ensaio de
precisão intermediária (inter-corridas).

em forma farmacêutica de uso tópico, mostran-
do-se exato e preciso (repetibilidade e precisão
intermediária), com margens de erro e variação
dentro das especificações apresentadas por enti-
dades nacionais e internacionais. O modelo
construído a partir desse conjunto de amostras
mostra boa especificidade e linearidade no in-
tervalo calibrado, sendo capaz de superar a pre-
sença dos excipientes da forma farmacêutica,
mantendo uma margem de erro de determi-
nação dentro de valores aceitáveis. 
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