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Resumo 

 

 

Vargas, D.A. Estudo do polimorfismo nos edulcorantes artificiais sacarina, sacarina sódica, 

ciclamato de sódio e acesulfame-K. 2013. 117f. Dissertação de mestrado – Instituto de Química 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.  

 

 

O polimorfismo nos edulcorantes artificiais sacarina, sacarina sódica, ciclamato de sódio e 

acesulfame-K foi estudado a partir da obtenção de cristais mediante evaporação lenta de solvente, 

em diferentes temperaturas e sistemas solventes. As formas sólidas obtidas foram caracterizadas 

mediante o emprego de técnicas temoanalíticas e de difração de raios X. Estabeleceu-se a 

existência de três hábitos cristalinos isomórficos e uma forma semicristalina de sacarina, três 

formas pseudopolimórficas de sacarina sódica, duas formas pseudopolimórficas de ciclamato de 

sódio e duas formas polimórficas e uma amorfa de acesulfame-K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Vargas, D.A.  Study of polymorphism in artificial sweeteners saccharin, sodium saccharin, 

sodium cyclamate and acesulfame-K. 2013. 117f. Dissertação de mestrado – Instituto de 

Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

The polymorphism in the artificial sweeteners saccharin, sodium saccharin, sodium cyclamate and 

acesulfame-K was studied from crystals obtained by slow evaporation of solvent at different 

temperatures. The solid forms obtained were characterized by thermoanalytical techniques and X-

ray diffraction. It was established the existence of three isomorphic crystalline habits and one 

semicrystalline form of saccharin, three pseudopolymorphic forms of sodium saccharin, two  

pseudopolymorphic forms of sodium cyclamate and two polymorphicfor and one amorphous 

acesulfame-K. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

1.1 O POLIMORFISMO 

 

1.1.1 Generalidades  

 

 Polimorfismo é um termo de origem grega que significa diversidade de formas 

(poly: diversos morph: forma), proposto em 1665 [1] e hoje empregado em 

matemática, química, biologia, engenharia genética, ciências da computação, 

economia, etc.  

Como ilustração da importância do polimorfismo na ciência contemporânea, 

uma breve consulta à base de dados Scopus [2], empregando o termo 

polymosphism como palavra chave, permitiu encontrar mais de 285 mil publicações 

que incluem o termo, das quais a maior parte se relaciona diretamente com as áreas 

de farmácia, medicina - bioquímica e genética - biologia molecular. Somente 2,2 % 

classificam-se na área da química e 1% na ciência de materiais. 

 O polimorfismo, alvo do presente estudo, é aquele correspondente ao 

fenômeno do estado sólido segundo o qual uma mesma substância pode cristalizar-

se com diferentes formas de empacotamento molecular. Assim, os polimorfos de um 

composto apresentam diferentes formas cristalinas e, por tanto, diferentes 

propriedades físicas, termodinâmicas, espectroscópicas, interfaciais e mecânicas, o 

que limita suas aplicações e faz necessária sua determinação e caracterização [1].  

 Os polimorfos de uma substância apresentam as mesmas propriedades no 

estado gasoso e líquido, porém podem apresentar propriedades distintas no estado 
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sólido [3]. A Tabela 1 apresenta algumas das propriedades que podem variar de um 

polimorfo a outro e limitar sua aplicabilidade.  

 

Tabela 1 - Propriedades que podem variar de um polimorfo a outro [5] 

PROPRIEDADES DEPENDENTES DA FASE POLIMÓRFICA 
Físicas Físico-químicas Químicas Tecnológicas Farmacológicas 

Dureza 

Densidade 

Condutividade  

Solubilidade 

 

Adsorção 

Ponto de fusão 

Reatividade 

Estabilidade 

Superfície específica 

Piezeletricidade 

Magnetismo 

Refração da luz 

Reflexão da luz 

Adsorção de luz 

Biodisponibilidade 

Efetividade 

Contra-indicações 

Efeitos secundários 

 

São muitos os casos de medicamentos com polimorfos aparentemente 

equivalentes, mas que podem ser terapeuticamente ineficientes ou tóxicos [4]. 

Em cristalografia, o termo polimorfismo foi empregado pela primeira vez em 

1823 por Mitscherlich, que reconheceu diferentes estruturas cristalinas do mesmo 

composto em diferentes sais de arsênio e fósforo [6]. No entanto, os primeiros dados 

de observação do fenômeno foram reportados no final do século XIX por Klaproth, 

que observou que a aragonita e a calcita são diferentes fases sólidas de carbonato 

de cálcio [7].  

No início do século XX, o fenômeno se encontrava plenamente estabelecido, 

tinham sido caracterizados os diferentes tipos de polimorfismo (monotrópico e 

enantiotrópico) e formulados seus princípios termodinâmicos por Ostwald [8]. Foi 

nesta mesma época que começou o estudo dos cristais orgânicos, fato estimulado 

principalmente pelo desenvolvimento dos métodos de difração de raios X.  

Já em 1919 havia sido publicado um compendio de cinco volumes com 

informações detalhadas sobre as propriedades cristalinas, incluindo o polimorfismo 

de cerca de dez mil substâncias. Na segunda metade do século XX o fenômeno 
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assumiu profunda importância, pois começam a ser divulgadas as graves 

implicações do polimorfismo na área farmacêutica, com casos tais como o do 

clorafenicol, talidomida, carbamazepina, paracetamol, etc e mais recentemente o 

ritonavir. Em 1965 McCrone discutiu arduamente o tema e sumarizou grande parte 

da informação disponível até o momento [5].   

Estes fatos levaram à criação da regulamentação para controlar o 

polimorfismo em compostos destinados ao uso terapêutico [9], já que, se um 

fármaco apresenta dois ou mais polimorfos, eles serão entidades quimicamente 

idênticas, porém fisicamente diferentes e, consequentemente, podem diferir em 

aspectos tão importantes como a bio-disponibilidade, a solubilidade, a velocidade de 

dissolução e a estabilidade [10].  

 Nos últimos anos o interesse no estudo dos polimorfos tem aumentado 

consideravelmente e hoje é um dos temas de principal atenção nas indústrias 

farmacêutica e de materiais, com uma grande quantidade de informação sobre o 

estado sólido e o polimorfismo de uma ampla variedade de compostos; tal como 

pode ser constatado a partir da análise da evolução histórica da pesquisa nesta área 

(Figura 1), segundo o número de publicações sobre o tema disponíveis na base de 

dados Scopus [2]. Até maio de 2013, encontraram-se 1122 publicações relacionadas 

com o tema e é possível observar que, nos últimos treze anos, têm-se publicado 

aproximadamente 80% mais trabalhos que o total dos publicados durante todo o 

século passado.  

Um dos primeiros casos a chamar a atenção sobre a relevância do 

polimorfismo na biodisponibilidade de compostos farmaceuticamente ativos, foi o 

trabalho sobre o palmitato de clorafenicol (Pc) [11], um antibiótico do grupo das 

tetraciclinas, de quem são conhecidas três formas polimórficas (A, B e C) e uma 
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amorfa. Só a Forma A tem características farmacocinéticas adequadas para 

medicação. A Forma B tem uma atividade biológica oito vezes maior que a Forma A, 

e as altas concentrações plasmáticas que pode atingir o fármaco nesta forma, fazem 

o medicamento ineficaz já que causa efeitos adversos como aplasia medular [12]. 

 

 

Figura 1. Número de publicações por décadas, sobre o polimorfismo. Base de dados 

Scopus (Elsevier, 2013), palavras chave: “polymorphism, crystalline structure; equação de 

pesquisa: Article title, abstract, keywords. Data da consulta: 18 de maio de 2013. 

      

 Outros casos de importância incluem a carbamazepina, a novobiocina, a 

griseofluvina, a aspirina e a ampicilina [13]. Da carbamazepina, são conhecidas 

diversas formas sólidas: cristais anidros, co-cristais e sólido amorfo [14]. No final dos 

anos 80 foram relatados nos Estados Unidos alguns problemas com o emprego 

deste medicamento que, em alguns casos, incluiu a morte dos pacientes, o que 

conduziu a United States Pharmacopeia (USP) a adicionar o ensaio de difração de 

raios X (DRX) de pó na sua caracterização, para garantir que o insumo farmacêutico 

ativo (IFA), utilizado contenha apenas o polimorfo p-monoclínico [15].   
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No final de 1990 estimava-se que, em geral, todos os IFAs podem apresentar 

polimorfismo e estimava-se, por exemplo, que 70% dos barbitúricos, 60% das 

sulfonamidas e 23% dos esteróides apresentam polimorfos [16]. Na década passada 

publicaram-se 121 trabalhos sobre sistemas sólidos de importância farmacêutica, 

que destacam o grande arsenal de técnicas analíticas disponíveis para o estudo do 

estado sólido [17].  

 Atualmente o polimorfismo é um parâmetro fortemente controlado no 

desenvolvimento de novos fármacos. A regulamentação exige, para o registro de um 

novo medicamento, a determinação de suas características físicas, químicas, 

farmacológicas e toxicológicas. Assim, o guia da International Conference on 

Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use (ICH), no seu titulo Q6A, (Test Procedures and Acceptance Criteria for 

New Drug Products: Chemical Substances) aborda o tema do polimorfismo e 

estabelece o protocolo a ser seguido quando é identificado o polimorfismo em um 

fármaco [18].  

 Tais considerações podem ser estendidas aos procedimentos do controle de 

qualidade em qualquer setor da indústria relacionado com a obtenção de compostos 

orgânicos em forma sólida, por exemplo, a cor e a solubilidade de um pigmento são 

dependentes da sua fase polimórfica, no caso dos explosivos um determinado 

polimorfo pode ser mais sensível à detonação que outro e, na indústria de alimentos, 

o polimorfismo pode estar relacionado com a apresentação final do produto [9], é 

importante na manufatura de sorvetes, chocolates e margarinas, pois nestes casos o 

ponto de fusão e as propriedades percebidas pelo consumidor, como sabor, odor, 

cor, etc., também dependem da estrutura sólida dos aditivos empregados [1]. 
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A transformação de um polimorfo em outro pode acontecer durante diferentes 

etapas do processo de manufatura. O conhecimento de cada processo pode 

conduzir à obtenção do polimorfo desejado. Por exemplo, na obtenção do sal sódico 

do ácido l-glutâmico, um aditivo em alimentos, é crucial obter o polimorfo α e não a 

forma β, já que este pode conduzir a uma situação na qual a suspensão de 

cristalização coagula-se, formando um gel que impede seu processamento [1]. Da 

mesma forma o polimorfismo pode ser importante em outros setores como a 

indústria agroquímica e a eletrônica, já que, como foi mencionado anteriormente, o 

polimorfismo pode alterar propriedades tais como a solubilidade e a condutividade 

elétrica. A Figura 2 apresenta uma classificação das publicações sobre polimorfismo 

encontradas na base de dados Scopus, segundo a área temática da pesquisa.  

 

Figura 2. Principais áreas temáticas nas quais se classificam as publicações sobre 

polimorfismo. Base de dados Scopus (Elsevier, 2013), palavras chave: “polymorphism, 

crystalline structure”; equação de pesquisa: Article title, abstract, keywords. Data da 

consulta: 18 de maio de 2013. 

 

 Ainda hoje, mesmo com a grande quantidade de informação disponível, não 

se tem certeza do número de compostos orgânicos que podem apresentar 

polimorfismo. No final dos anos 1990 estimava-se que cerca de 60% dos compostos 
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orgânicos podiam apresentar polimorfismo e em 2007 estimou-se que 90% dos 

compostos orgânicos têm a capacidade de existir em formas polimórficas [19]. Hoje, 

a tendência geral é pensar que todos os compostos orgânicos são susceptíveis de 

apresentar polimorfismo, tal como postulara McCrone, já em 1965:  

 

“O número de formas cristalinas (ou polimorfos) que se conhece de um 

dado composto é proporcional ao tempo e recursos (econômicos e 

humanos) dedicados a investigação do mesmo” [9]. 

 

 Outras sugestões no mesmo sentido tinham sido feitas por Buerger em 1937 

e reconsideradas por Kunhert-Brandstatter em 1975. Entretanto, é importante 

ressaltar que, por exemplo, para a naftalina, um composto amplamente conhecido e 

utilizado há vários séculos e que tem sido recristalizada muitas vezes, ainda não se 

encontram polimorfos reportados [6].  

 

1.1.2 Polimorfismo, alotropia, tautomeria e pseudop olimorfismo 

 

  Não tem sido fácil obter uma definição abrangente do polimorfismo, pois é 

preciso distinguí-lo da alotropia, do isomerismo dinâmico e outros fenômenos 

relacionados com a orientação espacial das moléculas no estado sólido.   

Em primeira instância é preciso notar que, tanto alotropia, como polimorfismo 

fazem referência ao mesmo fenômeno. Porém a alotropia é aplicável somente a 

sólidos elementares, enquanto que polimorfismo aplica-se a sólidos moleculares [6]. 

Podem-se distinguir duas classes do polimorfismo: o polimorfismo conformacional, 

quando moléculas flexíveis adotam diferentes conformações no estado sólido, e o 
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polimorfismo de empacotamento, quando moléculas rígidas se organizam de 

diferentes formas no estado sólido [6].  

 No caso de cristais de moléculas com diferentes configurações, como 

isômeros geométricos ou tautômeros, o termo polimorfismo não pode ser aplicado, já 

que estes grupos de moléculas são essencialmente diferentes entre si, pois dois 

isômeros de um alqueno, por exemplo, podem apresentar reatividades diferentes. 

Desmotropía é um termo que frequentemente se refere à cristalização de moléculas 

com diferentes formas tautoméricas [20]; assim, por exemplo, no caso da talidomida 

o termo polimorfismo no é do todo correto, já que um par de enatiômeros são 

moléculas quimicamente diferentes.     

 Sólidos cristalinos que incorporam moléculas do solvente à rede cristalina são 

conhecidos como solvatos, pseudopolimorfos ou solvatomorfos. No entanto os dois 

últimos termos não são amplamente aceitos [21]. Um estudo da European 

Pharmacopeia, em 1999, estabeleceu que aproximadamente um terço das 

moléculas na sua lista pode formar hidratos [6] e um estudo da CSD expôs que 

aproximadamente 6,5% das estruturas cristalinas de compostos orgânicos na sua 

base de dados encontram-se em forma hidratada [22]. Alguns produtos 

farmacêuticos têm o seu componente ativo em forma hidratada, caso da amoxicilina 

trihidratada e o alendronato de sódio trihidratado. Não obstante, os solvatos não são 

normalmente selecionados para fins farmacêuticos devido ao risco da dessolvatação 

e à toxicidade dos solventes [6].  

 Também, têm sido conhecidos casos como o do ibuprofeno, cujos 

enantiômeros adotam formas estruturais macroscopicamente diferentes (habitos 

aciculares e laminares), com estruturas cristalinas idênticas, pelo que são 

consideradas formas isomórficas do fármaco e não polimórficas [10, 23].   
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 Órgãos reguladores como a FDA (Food and Drug Administration) e a ICH 

incluem na definição de polimorfos tanto os solvatos, como os sólidos amorfos, o 

que, se não é estritamente correto, é justificado no sentido prático, já que os 

diferentes sólidos de um mesmo fármaco podem alterar o desempenho do 

medicamento [4]. Também a indústria prefere considerar os pseudopolimorfos, como 

verdadeiros polimorfos, especialmente para objetivos comerciais, legais e de registro 

de patentes [5].  

 

1.1.3 Aspectos termodinâmicos do polimorfismo 

 

  Em geral, o estado em que se apresenta uma substância depende das 

condições de pressão e temperatura em que ela se encontra. No estado sólido uma 

substância pode ainda apresentar diferentes estruturas cristalinas, o que possibilita a 

existência do polimorfismo [24].  

 A estabilidade relativa de dois polimorfos depende de suas energias de Gibbs 

e o polimorfo mais estável a uma determinada pressão e temperatura será aquele 

com menor energia e, exceto nos pontos de transição, somente um dos polimorfos 

será estável nessas condições, enquanto os outros serão metaestáveis [25].  

 Conforme suas propriedades termodinâmicas, os sistemas polimórficos 

podem ser classificados como monotrópicos ou enantiotrópicos.  Se dois polimorfos 

são estáveis a duas faixas de pressão e temperatura diferentes, tais polimorfos são 

denominados enantiotropos, entretanto a monotropia esta relacionada com a 

existência de formas termodinâmicas metaestáveis [3].  

 Para um sistema enantiotrópico é possível observar uma transição reversível 

a uma temperatura de transição definida, menor que a temperatura de fusão de 



28 

 

 

qualquer das duas fases; entretanto para um sistema monotrópico tal transição 

reversível antes da fusão não acontece [3]. As transições sempre acontecem da 

forma menos estável para uma mais estável; nos dois casos o polimorfo com menor 

energia livre de Gibbs, em determinadas condições de pressão e temperatura, será 

o polimorfo mais estável o que, no caso de produtos farmacêuticos, não seja 

necessariamente a forma desejada, já que maior estabilidade implica menor 

solubilidade e por tanto menor bio-disponibilidade [26]. 

 As curvas de entalpia (H) e energia livre (G) permitem observar claramente o 

tipo de relação existente entre os polimorfos. A Figura 3 apresenta exemplos destes 

diagramas para cada tipo de sistema polimórfico. A Figura 3a apresenta as curvas 

de energia contra temperatura para um sistema enantiotrótopico, a transição entre 

as fases acontece na temperatura na qual as curvas GI e GII se cruzam, a fusão de 

cada polimorfo ocorre quando as curvas de energia livre de cada fase sólida se 

encontram com a curva da fase líquida. Nota-se que a temperatura de transição é 

menor que a temperatura de fusão de qualquer das fases. Neste caso a Forma I é 

forma mais estável, já que tem menor energia livre em qualquer temperatura abaixo 

do ponto de transição [26].  Pode-se conhecer o valor da entalpia de fusão a partir 

da diferença entre os valores de entalpia do líquido e do sólido à temperatura de 

fusão.   Em um sistema enantiotrópico, o polimorfo que tem um ponto de fusão mais 

elevado terá uma entalpia de fusão mais baixa [2]. 

 No sistema monotrópico (Figura 3b) não há ponto de transição abaixo dos 

pontos de fusão dos polimorfos I e II, não há cruzamento das curvas GI e GII. A 

Forma I não mudará para a Forma II e a Forma I é o polimorfo mais estável, a esta 

temperatura. Neste caso, o polimorfo que apresenta ponto de fusão mais elevado 

tem uma entalpia de fusão mais alta [26]. 
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Figura 3. Diagramas de entalpia e energia livre de Gibbs em função da temperatura. a) Para 

um sistema enatiotrópico e b) Para um sistema monotrópico. I: Forma polimórfica I; II: Forma 

polimórfica II; Liq: Estado líquido; Ttrs: – Temperatura de transição; Tfs: Temperatura de 

fusão; G: Energia livre de Gibbs; H: Entalpia. 

 Burger e Ramberger [26] propuseram uma série de regras termodinâmicas 

para facilitar a distinção entre sistemas enantrotrópicos e monotrópicos, algumas das 
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quais são apresentadas na Tabela 2, a mais frequentemente empregada é a regra 

do calor de fusão que estabelece que, se a transição entre polimorfos é endotérmica 

o sistema é enatiotrópico, porém, se a transição é exotérmica o sistema é 

monotrópico. 

Tabela 2 - Regras termodinâmicas das transições polimórficas  

SISTEMA ENANTIOTRÓPICO SISTEMA MONOTRÓPICO 

Temperatura de transição < temperatura de 
fusão I. 

Temperatura de transição > temperatura de 
fusão I. 

I é estável a temperaturas maiores que a 
temperatura de transição. 

I sempre é estável. 

II é estável a temperaturas menores que a 
temperatura de transição. 

 

Transição reversível. Transição irreversível. 

I é mais solúvel a temperaturas menores que a 
temperatura de transição. 

I sempre é menos solúvel que II. 

Transição II → I endotérmica. Transição II → I exotérmica. 

Densidade de I < densidade de II Densidade de I > densidade de II 

I é a forma de maior ponto de fusão 

 

1.1.4 Aspectos estruturais do polimorfismo 

 

 É preciso levar em conta que qualquer dos arranjos cristalinos que se 

apresentam, terá que ser descrito em uma das quatorze redes de Bravais (Tabela 3) 

e que uma transição polimórfica implica, obrigatoriamente, a inter-conversão entre 

dois desses arranjos, o que do ponto de vista estrutural não é um processo simples 

[27]. Frequentemente a velocidade de formação das formas polimórficas não 

concorda com as predições termodinâmicas, pois além dos aspectos energéticos, 

existem aspetos estruturais que cineticamente podem conduzir à obtenção de 

formas metaestáveis; sendo preciso complementar as aproximações termodinâmicas 

com considerações estruturais [27]. 
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Tabela 3  - Diferentes tipos de células unitárias e redes cristalinas 

Sistemas Cristalinos  Redes de Bravais  

Cela unitaria Parâmetros de cela Simples (P) Base centrada (C) Corpo centrado (I) Face centrada (F) 

Cúbico 
a = b = c 

α = β = γ = 90° 

 

 

  

Tetragonal 
a = b ≠ c 

α = β = γ = 90° 

 

 

 

 

Ortorrômbico 
a ≠ b ≠ c 

α = β = γ = 90° 

    

Monoclínico 
a ≠ b ≠ c 

α = β = 90° ≠ γ 

 

 

 

 

Triclínico 
a ≠ b ≠ c 

α ≠ β ≠ γ ≠ 90° 

 

   

Hexagonal 

a = b ≠ c 

α = β = 90° 

γ ≠ 120° 
 

   

Romboédrico 
a = b = c 

α = β = γ ≠ 90° 

 

   

 

 A classificação de polimorfos em monotrópicos e enantiotrópicos, do ponto de 

vista estrutural, pode ser entendida em termos de hábitos cristalinos relacionados ou 

não. As transições de fase sólida reversíveis, a uma temperatura fixa, só são 

possíveis naqueles casos em que as formas polimórficas envolvidas têm estruturas 

cristalinas similares. Se as redes cristalinas são tais que a transição implica o 

reagrupamento total dos átomos ou moléculas, não é possível que ocorra uma 

transição reversível.  
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Assim, a idéia de monotropia pode se associar ao conceito de redes não 

relacionadas e a enantitropia com o de redes relacionadas, mas se deve evitar fazer 

uso deles indistintamente [27]. 

 As mais drásticas variações nas propriedades são exibidas por aquelas 

modificações polimórficas para as quais as redes cristalinas são marcadamente 

diferentes, tal como no caso do grafite e diamante, que têm unidades de cela 

hexagonal e cúbica centrada na face, respectivamente, e podem implicar mudanças 

nas ligações entre partículas. Estas transformações requerem a existência de 

monotropia [27]. 

 Para substâncias que formam redes moleculares, as modificações 

polimórficas podem ser de dois tipos. Primeiro, se as moléculas são rígidas, elas 

podem ser empilhadas de diferentes formas dando origem a diferentes tipos de 

redes, este polimorfismo é atribuído ao fenômeno de empacotamento (esferas 

equivalentes). Por outro lado se a molécula não é rígida e pode apresentar 

diferentes conformações, cada um dessas conformações eventualmente poderia 

cristalizar em uma rede característica (esferas não equivalentes) [27].   

 

1.2 OBTENÇÃO DE POLIMORFOS   

 

 Geralmente o estudo dos polimorfos envolve uma grande variedade de 

técnicas descritas na literatura [28]. A Tabela 4 apresenta, de forma resumida, a 

descrição dos principais métodos empregados durante a procura de novas formas 

polimórficas de uma substância qualquer.  
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Tabela 4  - Técnicas empregadas na preparação de polimorfos 

OBTENÇÃO DE POLIMORFOS 
MÉTODO BREVE DESCRIÇÃO TEMPO CRISTAIS OBTIDOS LIMITAÇÕES 

Sublimação 

Os cristais são obtidos sobre uma superfície fria, colocada a 
determinada distância sobre o local onde a substância em fusão é 
aquecida. 

Segundos - 
Horas Formas metaestáveis. 

Utilizável unicamente 
com compostos 
termicamente estáveis. 

Cristalização por 
evaporação lenta 
do solvente 

O material é recristalizado a partir de uma solução saturada. Na medida 
em que o solvente se evapora com o transcurso do tempo. 

Dias - 
Meses Polimorfos estáveis. 

Limitada pela 
solubilidade e a pressão 
de vapor de solvente.  

Difusão de vapor 

Uma solução saturada no solvente A é colocada dentro de um 
dissecador fechado que contêm um solvente B, no qual o composto de 
interesse não é solúvel, e que é miscível com o solvente A; a 
precipitação é promovida pelo estabelecimento do equilíbrio entre os 
solventes. 

Dias - 
Meses 

Monocristais 
Seleção do sistema de 
solventes 

Tratamento 
térmico 

Frequentemente a partir das curvas de calorimetria (DSC) é possível 
encontrar a temperatura de transição entre os polimorfos, assim é 
possível obter um polimorfo a partir do aquecimento do outro.  

Minutos-
horas 

Polimorfos de maior 
ponto de fusão. 

Possível decomposição 
ou volatilização. 

Cristalização a 
partir do fundido 

A cristalização por resfriamento do líquido, geralmente produz primeiro 
o polimorfo de menor estabilidade, que pouco a pouco se transforma na 
forma mais estável, assim o fundido pode ser resfriado a uma 
temperatura menor que da fusão da forma metaestável, conseguindo 
prevenir a formação da forma mais estável. 

Minutos 
Obtenção de formas 
metaestáveis. 

Dificuldade no controle 
de temperatura do 
resfriamento. 

Mudança de pH, 
ou força iônica 

Alguns compostos são solúveis só a determinados valores de pH, 
assim uma leve alteração do pH, pode causar a precipitação. 
Igualmente, mudanças na força iônica da solução saturada podem 
estimular a cristalização. 

Minutos 
Obtenção de formas 
metaestáveis. 

Possibilidade de 
obtenção de sólidos 
amorfos  

Tratamento 
mecânico 

Podem acontecer transições polimórficas, durante os processos de 
moagem ou compressão. 

Minutos-
horas 

Polimorfos estáveis. 
Obtenção de mais de 
uma forma cristalina.  3

3
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Em geral, a estabilidade do polimorfo obtido depende da cinética e da 

termodinâmica do processo de formação, assim os métodos rápidos produzem 

polimorfos menos estáveis que aqueles nos quais a cristalização acontece 

lentamente [24]. 

 Recentemente têm sido relatados métodos livres de solvente [7].  Assim, 

também é possível obter outras formas cristalinas por liofilização ou por 

recristalização com fluido supercrítico, caso no qual a solução saturada é misturada 

com CO2 supercrítico, que causa a precipitação do soluto e remoção simultânea do 

solvente [29, 30]. No desenvolvimento da presente pesquisa, na maioria dos casos, 

os cristais foram obtidos mediante recristalização por evaporação lenta do solvente. 

Também se testou outros métodos, como a sublimação-condensação no caso da 

sacarina. 

 

1.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE POLIMORFOS 

 

  Hoje em dia, é possível dispor de uma grande gama de técnicas analíticas 

para identificação e caracterização de estruturas cristalinas, plenamente descritas 

na literatura [31-34]; algumas destas são apresentadas na Tabela 5.  

Na média, quatro técnicas são suficientes para conseguir a caracterização 

plena de um sistema polimórfico, a maior parte dos trabalhos emprega pelo menos 

duas delas como ferramentas complementares de elucidação, sendo as mais 

frequentemente utilizadas a difração de raios X de pó (PXRD) e a calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), seguidas pelas técnicas de espectroscopia de 

infravermelho, RAMAN e a ressonância magnética nuclear de estado sólido (SS-

RMN) [17].  
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Tabela 5  - Técnicas empregadas na caracterização de polimorfos [31-34] 

TÉCNICA INFORMAÇÃO OBTI DA VANTAGENS DESVANTAGENS 

Espectroscopia 
de Infravermelho 
com 
Transformada de 
Fourier (FTIR) 

É de esperar que os espectros 
FTIR de polimorfos de uma 
mesma substância, apresentem 
pequenas diferenças na 
posição das bandas. 

⋅ Pequena quantidade de 
amostra; 

⋅ É uma técnica rápida; 
⋅ Não destrutivo; 
⋅ Não precisa de preparação de 

amostra; 
⋅ Econômica; 

⋅ Podem-se induzir 
transições de fase durante 
a preparação do 
comprimido; 

⋅ Suscetível de interferências 
pela remanência do 
solvente. 

Espectrometria  
RAMAN 

Cada polimorfo terá bandas 
características, entretanto que 
os estados amorfos serão 
distinguíveis pela distorção das 
suas bandas. 

⋅ Pequena quantidade de 
amostra. 

⋅ Rápida; 
⋅ Não precisa de preparação de 

amostra; 
⋅ Não destrutivo; 
⋅ Insensível à água; 
⋅ Proporcionam informação a 

nível molecular. 

⋅ Aquecimento local da 
amostra; 

⋅ Possibilidade fluorescência 
da amostra; 

⋅ Possível fotodegradação. 

Ressonância 
Magnética 
Nuclear do 
Estado Sólido 
(SS-NMR) 

Interações espaciais intra e 
intermoleculares. 
Dinâmica molecular. 
No caso de fármacos interações 
droga-excipiente. 

⋅ Não destrutivo; 
⋅ Qualitativo e quantitativo sem 

calibração. 

⋅ Relativamente demorado. 
⋅ Relativamente caro. 

Difração de Raios  
X de Pó (PXRD) 

Informação estrutural de 5° a 
90° 2 θ 
Perfil de difração característico 
para cada polimorfo. 
Permite quantificar a grade de 
cristalinidade.  

⋅ Tamanho da amostra <50 mg; 
⋅ Não destrutivo; 
⋅ Qualitativo e quantitativo. 

⋅ Não proporciona informação 
sobre a composição química 
sem ajuda de bases de 
dados especializadas. 

Difração de Raios 
X de Monocristal 
(SCXRD) 

Parâmetros de cela unitária 
Empacotamento molecular. ⋅ Não destrutivo. 

⋅ Precisa de um monocristal 
com um diâmetro inferior a 
0,1 mm; 

Calorimetria 
Exploratória 
Diferencial (DSC) 

Temperaturas de: transição, 
cristalização e fusão. 
Capacidade calorífica energia 
envolvida nos eventos.  

⋅ Tamanho de amostra pequeno 
(3-10mg); 

⋅ Qualitativo e quantitativo. 

⋅ Destrutivo; 
⋅ Não permite distinguir entre 

eventos que podem 
acontecer a uma mesma 
temperatura. 

Termogravimetria  
(TG)  

Transições que implicam 
perdas de massa. 
Determinação de estabilidade 
térmica. 
Permite diferenciar solvatos de 
formas anidras, assim como 
quantificar o solvente de 
cristalização. 

⋅ Quantidade de amostra entre 3-
10 mg; 

⋅ Altamente sensível; 
⋅ De fácil operação. 

⋅ Método destrutivo. 

Micro 
Calorimetria 
Isotérmica (IMC) 

Calor de reação,  entalpia de 
relaxação de materiais amorfos 
ou calor de cristalização.  

⋅ Altamente sensível; 
⋅ Análises qualitativas e 

quantitativas; 
⋅ Método não destrutivo. 

⋅ Baixa especificidade; 
⋅ Grande quantidade de 

amostra (50-500 mg).  
 

Calorimetria de 
Solução (SC) 

Calor de dissolução e de 
hidratação. 
Capacidade calorífica de 
líquidos e sólidos. 

⋅ Análises qualitativas e 
quantitativas. 

⋅ Baixa especificidade; 
⋅ Grande quantidade de 

amostra (15-200 mg);  
⋅ A amostra não pode ser 

recuperada. 
. 

Microscopia de 
luz Polarizada 
(PLM) 

Cristalinidade, morfologia, cor e 
habito cristalino. 

⋅ Pequena quantidade de 
amostra (µg); 

⋅ Fácil uso; 
⋅ Fácil preparação da amostra; 

⋅ Não proporciona informação 
quantitativa. 

Microscopia 
Eletrônica de 
Varredura (SEM) 

Propriedades topológicas. 

⋅ Maior resolução que a 
microscopia de luz; 

⋅ Pequena quantidade de 
amostra (µg). 

⋅ Precisa de preparo da 
amostra. 
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1.3.1 Termogravimetria (TG) 

 

 A termogravimetria é a técnica de análise térmica na qual é medida a 

variação da massa da amostra em função da temperatura ou do tempo [35], 

enquanto a amostra é submetida a uma programação de temperatura. Os 

resultados são registrados em uma curva de massa em função do tempo ou 

temperatura. 

A curva DTG (Derivate Thermogravimetry) é a derivada primeira da curva 

TG. Basicamente esta curva fornece as mesmas informações da curva TG, com a 

vantagem de permitir identificar as temperaturas iniciais e finais dos eventos com 

maior exatidão. Adicionalmente, a curva DTG permite observar eventos térmicos 

que, por se apresentarem em temperaturas muito próximas, podem se tornar 

indistinguíveis na curva TG [36].  

 No estudo do polimorfismo a termogravimétria é principalmente empregada 

na identificação e caracterização de pseudopolimorfos. Assim, mediante TG/DTG é 

possível distinguir entre amostras anidras e solvatos; adicionalmente os dados de 

variação percentual de massa, permitem calcular de forma simples o número de 

moléculas de solvente incorporadas na rede cristalina [37].   

 

1.3.1.1 Cinética de decomposição térmica 

 

 A termogravimétrica pode ser utilizada para obter informações sobre a 

cinética de decomposição térmica de um material, assim como do seu possível 

tempo de vida. Em geral, os métodos empregados podem ser: isotérmico ou não 

isotérmico (ou dinâmico). No método isotérmico são obtidas as curvas TG a uma 
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determinada temperatura e é registrada a perda de massa em função do tempo. No 

método não isotérmico a uma razão de aquecimento fixa, é registrada a perda de 

massa em função da temperatura. Os métodos isotérmicos apresentam a 

dificuldade de requerer longos tempos para atingir a temperatura necessária para a 

decomposição, já nos métodos não isotérmicos o tempo para alcançar tal 

temperatura pode ser programado [38].  

O método não isotérmico de Flynn-Wall-Ozawa permite a determinação da 

energia de ativação e do fator pré-exponencial de Arrhenius a partir de uma serie 

de curvas TG obtidas em diferentes razões de aquecimento [39, 40]. A energia de 

ativação do processo de decomposição pode ser determinada a partir de gráficos 

de logaritmo da razão de aquecimento (Log β) em função do inverso da 

temperatura (1/T), para diferentes razões de aquecimento, conforme a Equação 1: 

                                                                                               (1) 

 Na qual Ea é energia de ativação (kJ mol-1), R a constante universal dos 

gases (8,314 J mol-1 K-1), b uma constante (0,457) e o termo derivado, o coeficiente 

angular  da curva β Vs (1/T).  

A energia de ativação pode ser empregada para estimar o tempo de vida da 

espécie estudada. 

 

1.3.2 Calorimetria exploratória diferencial e polim orfismo 

 

  A DSC é a técnica de análise térmica mais empregada na identificação e 

caracterização de polimorfos. A técnica consiste na medida da diferença de energia 

entre a amostra e um material de referência (termicamente inerte) em função da 
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temperatura, enquanto estes são submetidos a aquecimento ou resfriamento sob 

uma programação de temperatura controlada [41,42].  

 No estudo do polimorfismo, a resposta de maior relevância é a fusão, já que, 

é de se esperar que dois polimorfos apresentem diferentes temperaturas de fusão 

[43,44].  

 Um dos mais interessantes aspectos do uso da DSC no estudo do 

polimorfismo é a possibilidade de monitorar as transições entre as diferentes 

formas via fusão/recristalização; na Figura 4 apresentam-se as curvas DSC para os 

polimorfos do edulcorante artificial neotame. É possível observar os picos 

correspondentes à fusão de cada forma e as transições de fase.  

 

Figura 4.  Curvas DSC relatadas na literatura, para os polimorfos de neotame 

anidro (A-G, nome do polimorfo e L faz referência ao estado líquido). Adaptada da 

referência [32].  
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1.3.3 Difração de raios X e caracterização estrutur al de polimorfos  

 

 Uma vez que, nos cristais, as partículas se encontram ordenadas em planos 

cristalinos separados por distâncias interplanares da ordem de grandeza dos 

comprimentos de onda dos raios X, a sua difração é a técnica mais  empregada na 

caracterização estrutural de materiais.  

Baseia-se na capacidade de um cristal em difratar em uma direção 

especifica os raios de um feixe de radiação de raios X (λ= 10 Å). A direção de 

espalhamento ou ângulo de difração θ e a distância entre os planos do cristal estão 

relacionados mediante a lei de Bragg, dada pela Equação 2:  

                                                                                                 (2) 

Em que n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda da radiação incidente e 

θ o ângulo de difração [45]. 

 No estudo do polimorfismo, a difração de raios X pode ser empregada em 

dois enfoques [46]:  

a) obtenção de perfis de difração mediante a técnica de pó, e  

b) medida dos parâmetros de cela pelo método do monocristal. 

 A técnica de difração de pó fornece informação sobre os espaçamentos 

entre planos da estrutura do cristal e permite obter o perfil de difração, que é 

próprio e característico para cada composto numa determinada fase cristalina. A 

identificação do material é possível por comparação com perfis disponíveis em 

bases de dados, ou com os perfis de difração de padrões [46].  

 Na identificação do polimorfismo, os padrões de difração de pó são de 

importância, já que as diferenças em posição e intensidade das bandas dos 

difratogramas de amostras de cristais diferentes de uma mesma substância é 
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evidência da presença de polimorfismo. O valor de 2θ onde ocorre o sinal está 

relacionado com a inclinação dos planos cristalográficos, de maneira que a 

intensidade dos sinais é proporcional à distância entre planos; assim considera-se 

que a diferença nos valores de 2θ  estabelece a ocorrência  do polimorfismo [46]. 

 Embora a técnica de pó conte com grande versatilidade, ela não permite 

obter nenhuma informação referente ao tipo de rede cristalina, assim para 

conhecer a estrutura cristalina do material é preciso fazer uso da difração de raios 

X de monocristal (SCRX). Esta técnica permite determinar a unidade de cela da 

rede cristalina, e os parâmetros que a descrevem (comprimento das arestas e 

ângulos) [46].    
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2. ESTADO DA ARTE 

 

2.1 O POLIMORFISMO EM EDULCORANTES ARTIFICIAIS 

 

2.2.1 Aspectos gerais dos edulcorantes  

 

 Segundo a resolução N° 18 de 24 de março de 2008 da  Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), os edulcorantes são “substâncias diferentes dos 

açúcares, que conferem sabor doce ao alimento” [47]. Podem ser de origem 

natural, como o esteviosídeo extraído da planta Kaa hee (Stevia rebaudiana), ou 

sintética, como os adoçantes usados no presente estudo, que foram descobertos 

em alguns casos de forma ocasional e em outros, como resultado do desenho 

molecular.  

 Um edulcorante artificial deve ser um composto inodoro e incolor em 

solução, solúvel em água, não deve deixar sabor residual, deve ser estável a 

mudanças na temperatura e ao armazenamento prolongado, não deve ser 

metabolizável e especialmente, não deve ser tóxico [48]. Na União Européia (EU) e 

nos EUA seu uso ainda é limitado devido às controvérsias quanto à sua toxicidade.  

A Tabela 6 apresenta uma lista dos edulcorantes atualmente permitidos pela 

Legislação Brasileira [49]. 

 Devido às doenças relacionadas com a obesidade, o cuidado dental, o 

diabetes e a hipoglicemia, o consumo de edulcorantes artificiais tem aumentado 

nos últimos anos. Hoje são produzidas e comercializadas mais de 15 moléculas 

com capacidade adoçante que na sua maioria (60%), são empregadas na 

preparação de bebidas e produtos light, ou como adoçantes de mesa (20%). 
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Também têm aplicabilidade como excipientes na indústria farmacêutica, como 

ligantes nas sínteses de íons complexos, assim como na fabricação de produtos de 

higiene bucal [49].    

Tabela 6 - Edulcorantes permitidos pela Legislação Brasileira [49] 

EDULCORANTES PERMITIDOS PELA 
REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA 

Naturais  Artificiais  
Sorbitol 
Manitol 

Esteviosídeo 
Malitol 
Lacitol 
Xilotol 
Eritritol 

Acesulfame-K 
Aspartame 

Ciclamato e ciclamatos 
Sacarina e sacarinatos 

Sucralose 
Neotame 

 

 A comercialização de edulcorantes artificiais representa apenas 9 % do 

comércio mundial de adoçantes, em 2007, a produção mundial de edulcorantes era 

estimada em 20 milhões de toneladas por ano, que representavam um mercado de 

US$ 5 mil milhões, com um crescimento anual projetado de 5,5%; sendo os mais 

comercializados o aspartame (31%), a sacarina (23%), a sucralosa (23%), os 

ciclamatos (11%) e o acesulfame-K (9%) [50].  

 O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de adoçantes de mesa, 

depois dos EUA. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 

Dietéticos (ABIAD) entre 1990 e 2003 o mercado de produtos light no país cresceu 

1.875%, para 2005 foi estimado um valor do mercado de US$ 7 bilhões; 

estabeleceu-se que 35% das famílias brasileiras consumiam produtos que 

incorporam adoçantes nas suas formulações [51, 52].  

 Do ponto de vista químico, não é possível classificar os edulcorantes dentro 

de uma função química específica, devido à diversidade das suas estruturas 

moleculares. Na Figura 5 são apresentadas as fórmulas moleculares planas de 

alguns dos adoçantes mais comuns. 
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Figura 5. Fórmula estrutural plana de alguns dos edulcorantes mais comuns. Em 

destaque, os edulcorantes de interesse na presente pesquisa. 

  

 Esta diversidade nos arranjos moleculares não tem permitido estabelecer 

uma relação entre a estrutura molecular e a capacidade para provocar o sabor 

doce. No entanto, várias aproximações têm sido relatadas na literatura; uma das 

teorias mais aceitas atribui a característica adoçante à presença de um par de 

átomos eletronegativos na molécula, distanciados entre si de 2,5 a 4,0 Å, estando 

um deles ligado covalentemente a um átomo de hidrogênio. A capacidade 

adoçante está relacionada com o acoplamento, destes átomos com os receptores 

das papilas da língua, através de ligações de hidrogênio. Estudos posteriores 

mostraram que este modelo não pode ser aplicado ao grupo das 2-alquil-5-

nitroanilinas e que também não explica o sabor doce dos adoçantes naturais [53].  

Ainda não há consenso no referente à origem do sabor doce destas 

moléculas [54]. 

 

 

Sacarina 

Ciclamato 

Alitame 

Neohespiridina 

Neotame 

Aspartame 

Sucralose 

Acesulfame 
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2.2.2 Estado sólido, polimorfismo e comportamento t érmico dos edulcorantes 

artificiais 

 

  Desde o descobrimento da sacarina até hoje, é intensa a pesquisa 

desenvolvida sobre os edulcorantes artificiais, pois como foi apresentado 

anteriormente, estas substâncias são de importância econômica e o interesse no 

tema tem aumentado com o transcurso do tempo, como se pode observar na 

Figura 6, que apresenta a evolução da pesquisa relacionada com edulcorantes nos 

últimos 50 anos, segundo as informações da base de dados Scopus. 

 

Figura 6. Número de publicações nos últimos 20 anos na área de edulcorantes artificiais. 

Base de dados Scopus (Elsevier, 2013), palavras chave: “sweetener”; equação de 

pesquisa: Article title, abstract, keywords. Data da consulta: 18 de maio de 2013. 

 

 Segundo estes resultados, a maior parte das pesquisas está relacionada 

com áreas como a bioquímica, genética e biologia molecular, farmacologia e 

toxicologia, além da agricultura e as ciências biológicas; enquanto que a estrutura 

cristalina e o possível polimorfismo da maior parte destes compostos ainda não foi 

exaustivamente investigado.  



46 

 

 

 No referente ao polimorfismo de edulcorantes, são conhecidas publicações 

para aspartame [55, 56], neotame [56], sacarina sódica [57, 58], ácido acesulfâmico 

[59] e ácido ciclâmico [60]. 

 Para aspartame, em 1998 foram descritas duas formas hemihidratadas.  

Dois anos depois, mediante ressonância magnética nuclear do estado sólido (SS-

RMN) conseguiu-se identificar mais uma forma hemihidratada. Também, relataram-

se uma forma anidra e uma monoidratada do neotame e vários hidratos com 

diferentes proporções de água, que paulatinamente se transformam na forma 

monohidratada [55,56]. 

 Adicionalmente, descreveram-se sete polimorfos anidros de neotame, 

nomeados com as letras da A à G (Figura 4). Foi observado que as formas A, D, F 

e G expõem endotermas de fusão simples, sem evidência de transições de fase 

antes da fusão; a forma B, apresenta uma transição para a forma C em 105 °C que 

funde em 166 °C. A forma E foi produzida por desidr atação do monohidrato e 

apresenta transição para a forma A. Os autores sugerem que, de acordo com as 

regras de Burger, as formas A/E e B/C se encontram enantiotropicamente 

relacionadas [61].  

 No que se refere aos edulcorantes alvos da presente pesquisa (sacarina, 

sacarina sódica, ciclamato de sódio e acesulfame-K) anteriormente foi estudado 

seu comportamento térmico sob atmosfera oxidante, alguns dos produtos da 

decomposição térmica se identificaram e suas respectivas estruturas cristalinas 

encontram-se descritas na literatura.  

Nas Tabelas 7 e 8 estão expostas de forma sucinta  algumas das principais 

informações disponíveis em relação ao estado sólido destes. Aspectos adicionais 

referentes a estas informações serão brevemente discutidos na sequência.  
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Tabela 7 - Parâmetros da estrutura cristalina dos edulcorantes artificiais estudados neste 

trabalho 

 

EDULCORANTE CELA UNITARIA 
PARÂMETROS DA CELA 

GRUPO 
a (Å) b (Å) c (Å) α β γ 

Sacarina Monoclínica 9,55 6,91 11,80 90° 103,9 ᵒ 90° P2 1/C 

Sacarina sódica 
15/8 Hidratada Monoclínica 18,7 28,53 29,23 90° 93,58° 90° P2 1/n 

2/3 Hidratada Triclínica 15,2 11,6 7,35 96,3 87,6 107,6 P1 

Ciclamato de sódio Monoclínica 8,17 10,99 9,46 90° 91,57° 90° P2 1/C 

Acsulfame-K Monoclínica 10,8 9,48 7,28 90° 103,11° 90° P2 1/C 

 

Tabela 8 - Descrição do comportamento térmico dos edulcorantes artificiais estudados 

neste trabalho 

 
EDULCORANTE EVENTO PERDA DE MASSA / % PICO DTA / °C 

Sacarina 
Fusão  228 (Endo) 

Volatilização 100 246 (Endo) 

Sacarina sódica 

2/3 Hidratada 

Desidratação 2 65 (Endo) 

Desidratação 4 116 (Endo) 

Fusão 0 363 (Endo) 

Decomposição 64 485 (Exo) 

15/8 Hidratada 

Desidratação 6 55 (Endo) 

Desidratação 3,6 116 (Endo) 

Desidratação 5 124 (Endo) 

Fusão 0 363 (Endo) 

Decomposição 55,4 485 (Exo) 

Ciclamato de sódio Decomposição 70 180 (Endo) 

Acesulfame-K Decomposição  258 (Exo) 

  Endo: endotérmico; Exo: Exotérmico 

 

2.2.3 Considerações adicionais  

 

2.2.3.1 Sacarina (C7H5O3NS)  

  

 A sacarina, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 1,1-dióxido, foi o primeiro 

adulcorante artificial sintetizado (1878), é um dos mais comercializados atualmente. 

É obtida por diazotação do ácido antranílico e existe como pó branco cristalino [62]. 
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A sacarina tem sido considerada um excelente modelo para o estudo de 

preferências estruturais de sistemas heterocíclicos pequenos que contêm grupos 

conjugados dos tipos CO/NH e NH/SO2. Estão descritas mais de 80 estruturas de 

sacarinatos metálicos, assim como de derivados orgânicos [63]. Comercialmente, 

encontra-se disponível nas formas ácida e como sais de sódio e cálcio.  

 A estrutura cristalina da sacarina encontra-se descrita na literatura, tanto a 

partir de difração de monocristal [64, 65] como de difração de pó [66]. Os primeiros 

relatos datam de finais dos anos 60 e em geral, expõem que no estado sólido a 

sacarina existe como dímeros formados por ligações entre o hidrogênio do grupo 

imida e os oxigênios da carbonila, tal como se pode observar na Figura 7. Os 

detalhes da unidade cela para a rede cristalina da sacarina foram expostos na 

Tabela 7. Até o presente não são conhecidas informações referentes à existência 

de formas polimórficas da sacarina. 

 

Figura 7.   Empacotamento das moléculas da sacarina na rede cristalina, ao longo do eixo 

b. Adaptada da referência [65].  

ʘ b 
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 No que se refere ao comportamento térmico da sacarina, foi descrito que 

sua fusão ocorre em 228 °C, simultaneamente com a s ua volatilização [67, 68]; No 

perfil TG/DTG é possível observar apenas uma perda de massa, correspondente a 

estes processos. Entretanto, nas curvas DSC e DTA é possível distinguir os dois 

eventos, e ver separadamente os picos da fusão (228 °C) e da volatilização 

(360°C). Até o momento, não tem sido descrito nenhu m outro evento térmico para 

este adoçante; também não são conhecidos os intermediários da sua 

decomposição térmica. 

  

2.2.3.1 Sacarina sódica (NaC7H4O3NS)  

 

 Para sacarina sódica, descreveram-se duas formas pseudo polimórficas. 

Inicialmente, uma forma 2/3 hidratada (NaC7H4N1SO3.2/3H2O), triclínica altamente 

estável,  a qual foi obtida por recristalização a partir da solução de etanol. As 

recristalizações em outros solventes orgânicos também levaram à formação do 

hidrato triclínico. Por recristalização a partir de soluções aquosas foi obtido outro 

hidrato, monoclínico, cujos estudos termoanalíticos permitiram aos autores 

determinar a presença de 15/8 moléculas de água por unidade fórmula de sacarina 

sódica [57]. 

 A desidratação dos cristais NaC7H4N1SO3.2/3H2O, ocorre via um processo 

de duas etapas bem definidas; iniciam com a perda de 0,22 mol de água por mol 

de sacarina sódica, com a formação de um intermediário NaC7H4N1SO3.4/9H2O, no 

intervalo de 70 – 110°C, segundo [57]: 

 

NaC7H4N1SO3.2/3H2O              NaC7H4N1SO3.4/9H2O               NaC7H4N1SO3. 
        ( 65 °C)                     (116°C)          (360 °C)                    (3) 
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 Tal como descrevem os autores, a desidratação da forma 

NaC7H4N1SO3.15/8H2O começa a temperatura ambiente e ocorre através de dois 

intermediários: 

NaC7H4N1SO3.15/8H2O         NaC7H4N1SO3.9/8H2O          NaC7H4N1SO3.2/3H2O          NaC7H4N1SO3 

     (55 °C)                                       (97 °C)                               (124 °C) 
              (4) 

 As medidas cristalográficas indicaram que o hidrato  NaC7H4N1SO3.15/8H2O 

cristaliza no sistema monoclínico, com 64 unidades de NaC7H4N1SO3 e 120 H2O 

por unidade de cela em que os cátions de sódio são rodeados por 6 átomos de 

oxigênio ou nitrogênio [57].   

Na Figura 8, pode-se observar a posição relativa de 16 ânions sacarinato no 

plano bc. Os parâmetros da unidade de cela foram expostos na Tabela 7 junto com 

os determinados para o hidrato triclínico. 

 

Figura 8.  Empacotamento dos ânions sacarinato na rede cristalina da forma 15/8 hidratada 

da sacarina sódica, no plano bc. Adaptada da referência [57].  

 

 Por outro lado, a partir dos perfis das curvas TG/DTG da sacarina sódica, 

obtidos sob atmosfera oxidante, foram descritos dois eventos de desidratação da 
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amostra comercial e um para a amostra recristalizada. Segundo os autores, a 

amostra comercial apresenta uma perda inicial de 0,66 moles de água por mol de 

da NaC7H4N1SO3, em 40 °C, seguida pela liberação posterior de 0,7 5  moles de 

água adicionais, em 120 °C. No caso da amostra recr istalizada, foi descrita uma 

perda de massa por desidratação de 5,7% em 120 °C, correspondente à liberação 

de 0,75 moles de água por mol de unidade fórmula de sacarina sódica [68].  

Adicionalmente, os autores identificaram o sulfato de sódio como produto da 

decomposição térmica da sacarina sódica a 800 °C [6 8, 69].   

   

2.2.3.3 Ciclamato de sódio (NaC6H12NSO3) 

 

 O ciclamato de sódio (N-ciclohexil sulfamato de sódio) é um derivado do 

ácido ciclâmico, descoberto em 1937 [70, 71]. É um pó cristalino branco, solúvel 

em água e estável a temperatura ambiente (25 °C) [7 2]. Sua estrutura cristalina foi 

estabelecida como pertencente ao sistema monoclínico, tal como os ciclamatos de 

potássio, amônio e rubídio [73]. Os parâmetros de cela do ciclamato de sódio foram 

resumidos na Tabela 7. 

 Na rede cristalina os segmentos de ciclamato organizam-se em cadeias ao 

longo do eixo b, unidas por meio de ligações de hidrogênio e os cátions de sódio se 

situam entre as cadeias, coordenados por 5 átomos de oxigênio de 5 diferentes 

grupos sulfonilo. Na Figura 9 este arranjo pode ser observado com maior clareza 

[73]. Em relação ao polimorfismo em ciclamatos, somente é conhecida uma 

publicação referente à transição cristalina, do ácido ciclâmico, desde uma forma 

monoclínica para uma ortorrômbica, a temperatura ambiente [74]. Até o momento 
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não são conhecidos outros trabalhos referentes à presença de polimorfismo em 

ciclamato de sódio ou outros ciclamatos. 

 
 
Figura 9 . Arranjo espacial do ciclamato de sódio na rede cristalina adaptada da referência 

[73]. 

  

 Em relação ao comportamento térmico do ciclamato de sódio, têm-se 

descrito sua decomposição térmica (curvas TG/DTG e DTA) em atmosfera oxidante 

[68]. A decomposição térmica do ciclamato de sódio ocorre em duas etapas, acima 

dos 180 °C, com geração de um resíduo de massa equi valente a 34% da massa 

inicial da amostra, a 800 °C. A partir da interpret ação do espectro de FTIR do 

resíduo, sugeriu-se que se trata sulfato de sódio [68].  
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2.2.3.4 Acesulfame-K (KC4H4NO4S) 

 

 O acesulfame-K (6-methil-2,2-dioxo-oxatiazin-4-olato de potássio) é um pó 

branco cristalino, sintetizado pela primeira vez em 1967 [75] e autorizado para o 

consumo humano pela FDA em 1988. Sua estrutura cristalina foi determinada em 

1975 [76], como pertencente ao sistema monoclínico, grupo espacial P21/C2. Seus 

parâmetros de cela estão detalhados na Tabela 7.   

 Acesulfame-K é altamente estável a 25°C, e o seu te mpo de meia vida à 

temperatura ambiente se estimou ilimitado [77].  

 O polimorfismo em acesulfame-K ainda não foi descrito. Encontram-se 

relatados duas formas polimórficas de ácido acesulfámico (C4H6NSO4) [59]. Depois 

da neutralização do acesulfame-K com HCl, foram obtidos cristais aciculares,  por 

evaporação lenta de uma solução de acetato de etila. Depois da moagem e 

lavagem com diclorometano, foi obtido um segundo tipo de cristais com aparência 

prismática e propriedades mecânicas marcadamente diferentes dos aciculares. Os 

dois tipos de cristais foram denominados respectivamente como: Forma I (agulhas) 

e Forma II (prismas). A Forma I cristaliza-se com unidade de cela no sistema 

monoclínico, com duas moléculas de ácido acesulfâmico, com diferente 

conformação, numa unidade assimétrica, unidas através de ligações de hidrogênio 

N-H⋅⋅⋅⋅⋅O, formando uma estrutura em camadas, que confere elasticidade aos 

cristais. A Forma II cristaliza no sistema triclínico, mediante a união de dímeros, 

centro-simétricos formados por moléculas de igual conformação.         

 Mediante DSC estabeleceu-se que os polimorfos de ácido acesulfâmico 

estão enatiotropicamente relacionados; a transição entre as fases é endotérmica 

não reversível e a Forma I é a forma termodinamicamente mais estável.  
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 Um estudo termogravimétrico do acesulfame-K revelou que a sua 

decomposição térmica ocorre a partir de 200 °C com formação de um resíduo 

estável em 658 °C sob atmosfera de ar. Mediante esp ectroscopia de infravermelho 

e difração de raios X o resíduo foi identificado como sulfato de potássio [68]. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1OBJETIVO GERAL 

 

 Identificar diferentes formas polimórficas dos edulcorantes artificiais: 

sacarina, sacarina sódica, ciclamato de sódio e acesulfame-K.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Obter Cristais dos edulcorantes, mediante recristalização em diferentes 

solventes e temperaturas. 

 

• Avaliar o comportamento térmico dos cristais obtidos, fazendo uso de técnicas 

termoanalíticas tais como a termogravimetria (TG) e a calorimetria exploratória 

diferencial (DSC).  

 
• Caracterizar estruturalmente os diferentes tipos de cristais obtidos mediante 

técnicas de microscopia óptica, eletrônica de varredura e difração de raios X, 

entre outras. 
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6. CONCLUÇÕES: 
 
 
1. Sob pressão atmosférica, a sacarina funde e volatiliza a partir de 227°C, sem 

decomposição térmica. 

2. Sob pressão superior a 100 PSI, não ocorre volatilização da sacarina, e se 

observa a sua decomposição térmica a partir de 360 °C. Durante a 

decomposição da sacarina tem lugar um processo de dimerização do 

edulcorante. 

3. No estado sólido, a sacarina pode-se apresentar três hábitos cristalinos 

isomórficos. Adicionalmente, a solidificação da sacarina após fusão leva à 

formação de uma forma sólida semicristalina. 

4. No estado sólido a sacarina sódica pode-se encontrar em três formas 

pseudopolimórficas diferentes: sacarina sódica 1,875 hidratada (forma 

monoclínica), sacarina sódica 0,66 hidratada (forma triclínica) e sacarina sódica 

anidra.  

5. Os dois hidratos de sacarina sódica se encontram enantiotropicamente 

relacionados. A forma monoclínica passa por um primeiro evento de 

desidratação em temperaturas próximas a 64 °C e, em  torno de 81 °C muda de 

fase para a forma triclínica, que se desidrata a 133 °C e funde em 362 °C. 

6. A forma termodinamicamente mais estável da sacarina sódica é a forma 

triclínica. 

7. O ciclamato de sódio se decompõe sem fundir em temperaturas acima de 180 

°C. a decomposição térmica do ciclamato de sódio oc orre com formação de NN-

diciclohexil sulfonamida e sulfato de sódio. 
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8. No estado sólido, o ciclamato de sódio se apresenta em duas formas 

pseudopolimorficas: ciclamato de sódio 1,7 hidratado e ciclamato de sódio 

anidro. A desidratação ocorre sobre 60°C. A desidra tação também acontece à 

temperatura ambiente, com o transcurso do tempo e a velocidade de 

desidratação depende do tamanho dos cristais e as condições de 

armazenamento. 

9. O acesulafame-K decompõe sem fundir em temperaturas superiores a 200°C. 

10. No estado sólido o acesulfame-K pode-se apresentar em três formas sólidas 

diferentes: uma amorfa e duas cristalinas. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS  

  

 Futuras investigações poderiam ser desenvolvidas buscando determinar a 

relação entre os diferentes tipos de cristais de cada um dos edulcorantes e as 

propriedades de importância industrial como a solubilidade e a estabilidade térmica. 

Assim, poderia ser determinada a velocidade de dissolução de cada um dos 

hábitos cristalinos de sacarina, das diferentes formas pseudo polimórficas de 

sacarina sódica e ciclamato de sódio, assim como, das duas formas polimórficas e 

a forma amorfa de acesulfame-K, estabelecendo diferenças de comportamento que 

possam conduzir a impedimentos ou melhoramento dos processos produtivos nos 

quais estes edulcorantes são utilizados. 

Adicionalmente outra frente de pesquisa poderia ser aberta, na procura dos 

intermediários de decomposição térmica dos edulcorantes, tal como foi descrito 

anteriormente para o caso do ciclamato de sódio. Empregando técnicas de 

separação e purificação, assim como de elucidação estrutural poderia ser 

determinada a identidade de cada um dos produtos gerados durante a 

decomposição térmica. Por exemplo, foi observado que, quando o acesulfame-K é 

aquecido em tubo de ensaio até 220 °C, foi observad a a deposição de um resíduo 

amarelo nas partes superiores do tubo, este resíduo poderia ser identificado 

também empregado as técnicas como espectrometria de massas, análise 

elementar e RMN. 

Outras informações sobre os produtos e mecanismos de decomposição térmica 

destes edulcorantes poderiam ser obtidas mediante analises por TG-FTIR. 
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