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Desenvolvimento e caracterização de uma solução sólida de 

antirretrovirais: A abordagem da engenharia de cristais na obtenção de 

uma nova forma cristalina 

RESUMO 

Cristais multicomponentes constituem um vasto terreno para a preparação de novos 

materiais, com diferentes propriedades químicas e físicas, que podem ser racionalmente 

adaptados, variando a composição do cristal. Soluções sólidas cristalinas podem 

representar uma alternativa viável para compreender melhor a relação estrutura-

propriedades e otimizar as propriedades de um material para aplicações práticas. Estes 

materiais são caracterizadas por diferentes constituintes moleculares ocupando 

randomicamente espaços cristalográficos equivalentes, sendo a sua estequiometria não 

limitada a valores inteiros. Dentro de certos limites, a sua composição pode ser 

controlada simplesmente por variação da quantidade relativa dos reagentes para 

proporcionar mudanças contínuas nos parâmetros e propriedades estruturais tais como a 

densidade, a solubilidade, reatividade, etc. A lamivudina (3TC) e a emtricitabina (FTC) 

são fármacos anti-retrovirais análogos de nucleosídeos. A 3TC existe em duas formas 

principais, sendo a forma I, o hidrato de lamivudina, cuja forma estrutural básica 

apresenta uma molécula de água para cada cinco moléculas de 3TC. A FTC possui uma 

estrutura molecular extremamente semelhante à da 3TC, com exceção de um único 

átomo de flúor que está presente na molécula de FTC e ausente na de 3TC. Devido à 

proximidade estrutural e do tamanho molecular entre a 3TC e a FTC, verificou-se a 

possibilidade de uma nova estrutura onde ambas coexistissem, formando um novo 

composto com propriedades completamente diferenciadas. O presente trabalho objetiva 

a obtenção e caracterização da solução sólida de lamivudina e emtricitabina, com 

análise da faixa de obtenção do novo sólido cristalino. Foram aplicadas as técnicas de 

evaporação lenta a frio (2ºC a 8ºC) e de moagem assistida por solvente (grinding), para 

obtenção da solução sólida de FTC e 3TC e para a análise da faixa de concentração de 

solvente/soluto na solução sólida obtida. O processo foi monitorado e caracterizado por 

técnicas de microscopia, espectroscópicas, de difração de raios X e análise térmica. Foi 

obtido um sólido cristalino multicomponente composto por 3TC e FTC em quantidades 

variadas obtidos através da evaporação lenta a frio e verificamos sua obtenção através 

de moagem assistida por solvente, acompanhando a variação de concentração, através 

do comportamento térmico, de cada um dos constituintes no cristal. A solução sólida 

obtida apresenta estrutura semelhante ao hidrato de lamivudina e a engenharia de 

cristais contribuiu para o planejamento racional dessa solução sólida, que teve sua 

estrutura elucidada. Foi obtida uma solução sólida entre fármacos que não foi reportada 

na literatura através de técnicas metodológicas de simples execução, corroborada com a 

possibilidade de modulação na concentração dos fármacos na estrutura cristalina. 

Palavras-chave: solução sólida, engenharia de cristais, lamivudina, emtricitabina. 



 

 



 

 

Development and characterization of a solid solution of 

antirretrovirals: The crystal engineer approach obtaining a new 

crystalline form 

ABSTRACT 

Solid solutions could represent a viable alternative to better understanding and 

controlling structure-property relationships of drugs, in order to optimize their 

properties for practical applications. These phases consist of different molecular 

constituents randomly occupying equivalent crystallographic sites, more importantly, 

the stoichiometry of the solid solutions is not limited to integer values. To some extent, 

their composition can be controlled by simply varying the relative amount of the active 

ingredients to afford continuous changes in the structural parameters and properties 

such as density, solubility, reactivity, and others. Lamivudine (3TC) and emtricitabine 

(FTC) are nucleoside analogues reverse transcriptase inhibitor antiretroviral drugs. 3TC 

exists in two main crystalline forms, being form I a lamivudine hydrate, whose 

asymmetric unit contains one water and five 3TC molecules. FTC has an extremely 

similar molecular structure compared to 3TC, differing by a single fluorine atom, which 

is only present in the FTC molecule. Due to the similarities in structure and molecular 

size of these drugs, 3TC and FTC are good candidates for the obtainment of a solid 

solution, resulting in a new compound with completely different properties. This work 

reports the development and characterization of a solid solution containing 3TC and 

FTC. The solution was obtained by slow evaporation and solvent assisted mechanical 

activation. The stability concentration range of solvent/solute solid solution was also 

investigated by solvent assisted mechanical activation. The process was monitored and 

characterized by microscopy, spectroscopy, X-ray diffraction techniques and thermal 

analysis. Thus, crystal engineering contributed to the rational design of a solid solution 

comprising 3TC and FTC in a wide range of concentrations, which had its crystalline 

structure elucidated. Multicomponent crystals are a vast land for the development of 

new materials with different physical and chemical properties, which can be rationally 

tailored by varying the crystal composition. A new solid solution of organic compounds 

was obtained using simple execution techniques, supported with the possibility of 

modulating the concentration of drug inside the crystalline structure. 

Keywords: solid solution, crystal engineer, lamivudine, emtricitabine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O campo de pesquisa da engenharia de cristais é definido como a área de estudo 

cujo foco se dá no modelamento e desenho de sólidos cristalinos, com ênfase na 

predefinição da agregação molecular e iônica do sólido, possibilitando o design de 

materiais sólidos com propriedades físicas e químicas desejadas (BRAGA et al. 2002; 

COPPENS, 2002). Dependendo da forma do estado sólido, diferenças em diversas 

propriedades físicas e químicas, como morfologia, densidade, estabilidade, ponto de 

fusão, solubilidade e até mesmo a coloração do cristal podem ser observadas. Algumas 

dessas propriedades podem afetar a estabilidade, biodisponibilidade e o processamento 

do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), envolvendo propriedades como a solubilidade, 

compressibilidade, fluidez e dureza (HEINZ, 2009;  SHAN et al. 2014).  

Sólidos multicomponentes homogêneos (ou soluções sólidas) 

(KITAIGORODSKY, 1984;  VIPPAGUNTA; BRITTAIN; GRANT, 2001) podem 

representar uma alternativa viável para prover um melhor entendimento e controle da 

relação propriedade-estrutura em fármacos, visando aperfeiçoar suas propriedades para 

aplicações práticas. Essa forma sólida consiste em diferentes constituintes moleculares 

que ocupa, de forma aleatória, sítios cristalográficos equivalentes; e, mais importante, 

de acordo com a lei de Vegard, a estequiometria das soluções sólidas permite variações 

na concentração de cada constituinte do cristal sem a existência de uma limitação a 

apenas valores inteiros (ASHCROFT, 1991;  LUSI, 2015). Essas mudanças na 

composição são também acompanhadas por uma variação contínua em algumas 

propriedades físicas e químicas do material, as quais já foram citadas anteriormente 

(SCHUR et al. 2015).  

São descritos alguns pré-requisitos considerados essenciais para a formação de 

uma solução sólida: as características geométricas dos materiais de origem, que 

considera o tamanho e o formato da estrutura cristalina hospedeira e do seu hóspede; e a 

densidade do empacotamento cristalino nos cristais mistos, como a simetria dos seus 

componentes puros e isolados. No caso das soluções sólidas orgânicas, a similaridade 

entre as formas moleculares não seria apenas uma condição, mas na realidade, seria a 

principal determinante e, em muitos casos, suficiente para que aconteça a solubilização 

de um componente, que seria o soluto, no outro componente, que agiria como solvente 

da nova estrutura cristalina (KITAIGORODSKY, 1984). Essa ampla área de soluções 
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sólidas apresenta diversas aplicações, por exemplo, no campo de engenharia orgânica 

(THEOCHARIS; JONES, 1984) e no campo farmacológico (MISHRA; 

RAMAMURTY; DESIRAJU, 2015).  

Lamivudina (3TC) e emtricitabina (FTC) (Figura 1) são fármacos análogos de 

nucleosídeos que agem na inibição da transcriptase reversa de retrovírus, sendo, 

portanto, utilizados no tratamento de patologias que acometem pacientes HIV-positivos 

ou com Hepatite-B (BHATTACHARYA et al. 2010;  VANROEY et al. 1993).  
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Figura 1 - Estrutura molecular da 3TC (à esquerda) e da FTC (à direita). Numeração de átomos de 

carbono (C1, C2, C3...) segundo regras da IUPAC. (Fonte: Merck, The Merck Index, 12th) 

3TC existe em, pelo menos, três diferentes formas cristalinas: a forma I, que 

consiste no hidrato de lamivudina, cuja unidade assimétrica contém uma molécula de 

água e cinco moléculas de lamivudina; a forma II, que seria sua forma anidra, que 

contém apenas uma molécula de lamivudina por unidade assimétrica (HARRIS et al. 

1997); e a forma III, um hemihidrato, constituído por quatro moléculas de lamivudina e 

duas moléculas de água por unidade assimétrica (BHATTACHARYA et al. 2010). FTC 

possui uma estrutura bastante similar se comparada à estrutura molecular do composto 

3TC, diferindo apenas por um único átomo de flúor, presente apenas na molécula de 

FTC, que ocupa uma posição equivalente à que um átomo de hidrogênio ocupa na 3TC, 

no C3 (Figura 1) (VANROEY et al. 1993). O sistema cristalino (grupo espacial entre 

parênteses) das formas da lamivudina e da emtricitabina são, para as formas I, II e III da 

3TC, respectivamente, ortorrômbico (P212121), tetragonal (P43212), monoclínico (P21), 

sendo esse último o sistema cristalino também da FTC (HARRIS et al. 1997;  

BHATTACHARYA et al. 2010; VANROEY et al. 1993). Existem diversas publicações 
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que exemplificam a formação de soluções sólidas orgânicos com componentes 

isoestruturais, por exemplo, na família de compostos 2-R- naftalenos (HAGET, 1999), 

em formas tautoméricas de omeprazol (MISHRA et al. 2015) e em derivados 

benzilideneciclopentanos (THEOCHARIS; DESIRAJU; JONES, 1984), porém algumas 

soluções sólidas compostas de materiais que não são isoestruturais entre si são também 

conhecidas (SCHUR et al. 2015;  ZHAN et al. 2007). Com o uso das estratégias da 

Engenharia de Cristais foi possível correlacionar as propriedades estruturais de 3TC e 

FTC, visando a obtenção de uma solução sólida composta de ambos os materiais. 

O presente trabalho reporta a obtenção de duas estequiometrias da solução sólida 

produzida, composta por ambos os fármacos em proporções diferentes, cujas estruturas 

cristalinas puderam ser resolvidas e aqui apresentadas, e a obtenção de soluções sólidas 

em forma de pó com uma faixa de concentração mais ampla e controlada, através de 

metodologias de simples execução, respectivamente, evaporação lenta e ativação 

mecânica. Caracterizações das propriedades físicas e químicas foram realizadas assim 

como estudos para confirmação da concentração dos constituintes do produto obtido. 

Enfatizamos que a produção de soluções sólidas no âmbito farmacêutico não 

possui amplo estudo, e, portanto, se apresenta de extrema relevância, considerando a 

formação de uma nova forma sólida com propriedades únicas e com modulação da 

concentração dos constituintes by design diretamente no retículo cristalino do material. 

O estudo das soluções sólidas de 3TC com FTC é, portanto, inédito e contribui 

valiosamente para o entendimento desses sistemas e que podem, inclusive, ter eficácia 

terapêutica superior quando comparada às matérias-primas utilizadas. 

Como etapa inicial do presente trabalho, foi realizado o estudo das técnicas de 

produção de cristais e de caracterização utilizadas, as quais necessitam conhecimentos 

teóricos e práticos para a correta execução. O referido estudo se efetuou com o Ácido 

Difractáico, material cedido para que houvesse domínio e compreensão das técnicas que 

seriam utilizadas para este trabalho. Esse estudo inicial resultou em um artigo 

submetido que se encontra devidamente anexado (Apêndice C). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

 Aplicar a engenharia de cristais para a obtenção de uma solução sólida composta 

por lamivudina e emtricitabina e sua caracterização física e química.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Obter solução sólida por meio de metodologias de simples execução: 

evaporação lenta e ativação mecânica; 

 Obter monocristal da solução sólida para elucidação da estrutura cristalina; 

 Obter materiais com constituição variada das matérias-primas dentro da mesma 

estrutura cristalina; 

 Caracterizar as novas formas sólidas por meio de técnicas estruturais, 

microscopia e de análise térmica; 

 Realizar estudo comparativo de propriedades físicas e químicas das matérias-

primas e da solução sólida obtida. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir será apresentada uma breve revisão bibliográfica conceitual necessária 

para o entendimento das metodologias utilizadas no presente trabalho. 

 

3.1 Engenharia de Cristais 

Sendo um termo inicialmente introduzido na literatura por Pepinsky (1955) 

(OKAYA; SAITO; PEPINSKY, 1955), a engenharia de cristais é bem definida como o 

entendimento das interações intermoleculares no contexto de estrutura cristalina 

(DESIRAJU, 1997). Tal compreensão foi aplicada em reações químicas de estado 

sólido, visando melhoria das reações orgânicas. O conceito de engenharia de cristais é 

aplicado em diversas áreas científicas como a ciência dos materiais, nanotecnologia e 

também na indústria farmacêutica (BRAGA, 2003), geralmente envolvendo projeto e 

estudo de novos materiais com propriedades específicas para uma ampla gama de 

aplicações (KUDUVA et al. 1999;  MOULTON; ZAWOROTKO, 2001).  Tendo tal 

conceito como base, o cristal pode ser visualizado como uma entidade supramolecular 

(DESIRAJU, 1995), não sendo apenas uma coleção de moléculas, mas sim, 

apresentando características e propriedades estruturais que não estão presentes nas 

moléculas individuais, porém no seu conjunto. Portanto, as características estruturais de 

um cristal são mais bem definidas em termos de padrão de interação supramolecular em 

vez dos termos moleculares.   

Para o planejamento destas interações na estrutura cristalina, são necessários 

tipos de ligações de natureza direcional, como as ligações de hidrogênio (AAKEROY; 

SEDDON, 1993;  TRASK; JONES, 2005;  ZAWOROTKO, 1994). Dessa maneira, 

diferentes tipos de ligações de hidrogênio de intensidades variáveis são empregadas 

para descrever as interações supramoleculares, considerando-se desde as ligações mais 

fortes, O•••HO e OH•••N, até a mais fraca, como CH•••Cl (DESIRAJU, 1997). 

Sabendo-se do potencial de interações intermoleculares que cada molécula possui 

devido grupos funcionais diversos, a engenharia de cristais necessita da identificação 

dessas interações entre tais grupos presentes na estrutura cristalina para possibilitar o 

desenho estrutural do sólido cristalino a ser formado. A partir dessa motivação, 

introduz-se a ideia de synthons moleculares. 
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O termo synthon foi originalmente introduzido para descrever as características 

estruturais de moléculas orgânicas sintéticas, mas foi redefinido como as menores 

unidades de uma supramolécula (DESIRAJU, 1995). Assim, a formação de estruturas 

supramoleculares é um processo espontâneo (self-assembly), e não em etapas, originado 

de um mecanismo conhecido como reconhecimento molecular (ETTER; 

MACDONALD; BERNSTEIN, 1990;  MUKHERJEE et al. 2013). Em suma, synthons 

são grupos de interações não-covalentes que se ligam a unidades moleculares 

(DESIRAJU, 1997). Para ilustrar essa explicação, a Erro! Autoreferência de 

indicador não válida. demonstra a relação entre um grupo funcional e um synthon 

supramolecular presente na estrutura de emtricitabina (FTC).  

 

 

 

A identificação dos synthons supramoleculares formados entre os grupos 

funcionais da molécula em estudo é realizada seguindo-se as regras de ligação de 

hidrogênio indicadas por M.C. Etter (ETTER, 1990;1991). Essas regras fornecem 

informações úteis sobre os padrões preferenciais de conectividade e seletividade para 

um grupo funcional ou para um conjunto de grupos funcionais; desse modo favorecem 

os tipos de ligações de hidrogênio energeticamente favoráveis nas associações 

intermoleculares. Através dessas informações sobre as possíveis ligações de hidrogênio 

intermoleculares, parte-se para a análise de frequência de ocorrência destes tipos de 

interações. Esta análise pode ser feita através do banco de dados de estruturas cristalinas 

da Cambridge (Cambridge Structural Database – CSD do Cambridge Crystallographic 

Figura 2 - Synthons envolvidos na formação do dímero de emtricitabina (FTC). 
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Data Center (CCDC) (ALLEN et al. 1978), uma das ferramentas que servem para 

estudar uma vasta coleção de estruturas cristalinas relatadas (aproximadamente 800.000 

na atualização de 2016). A CSD permite a identificação da frequência de ocorrência de 

synthons supramoleculares em distintos grupos funcionais já reportados na literatura 

científica. Assim, é possível determinar se há preferência, em termos de seletividade dos 

padrões de agregados moleculares, de ligações de hidrogênio para grupos funcionais 

individuais. A competição entre ligações de hidrogênio e outras interações 

intermoleculares podem ser introduzidas e avaliadas sistematicamente, uma vez que as 

propriedades intrínsecas de organização dos grupos funcionais de ligação de hidrogênio 

estão estabelecidas. Porém, a depender do tipo de interação e dos processos que 

contribuam para a nucleação de cristais, as ligações de hidrogênio ou outros contatos 

intermoleculares podem também ser capazes de controlar o arranjo molecular no sólido 

cristalino (PATIL et al. 1986). 

Os Ingredientes Farmaceuticamente Ativos (IFAs) representam particularmente 

um grande desafio para a engenharia de cristais, por serem inerentemente predispostos a 

formar estruturas com variações de synthons supramoleculares e sua atividade 

farmacológica ser normalmente o resultado da presença de um ou mais grupos 

funcionais (FLEISCHMAN et al. 2003). Eles também podem existir numa variedade de 

formas sólidas distintas, incluindo polimorfos, solvatos, hidratos, sais, cocristais e 

sólidos amorfos. Cada uma dessas formas exibe propriedades físicas e químicas únicas 

que podem influenciar significativamente na biodisponibilidade, estabilidade, 

purificação na fabricação, além de outras características que podem afetar a sua 

funcionalidade (BRITTAIN, 2006). 

3.2 Tópicos em Cristalografia 

 

3.2.1 Cristais e estruturas cristalinas 

A Cristalografia descreve os modos pelos quais os átomos e moléculas que 

formam os cristais estão organizados e como a ordem de longo alcance é produzida. 

Muitas propriedades químicas e físicas dependem da estrutura cristalina, portanto o 

conhecimento de Cristalografia é essencial para a exploração das propriedades dos 

materiais (TILLEY, 2014). As medições de espécimes minerais permitiram a definição 

de seis famílias cristalinas, que, mais tarde, se expandiu para a definição dos sete 

sistemas cristalinos, que são conjuntos de eixos de referência definidos por sua direção e 
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magnitude, sendo, portanto, vetores denominados de a, b e c. As posições atômicas ao 

longo de cada uma dessas direções são usualmente medidas em termos da fração de 

repetição do comprimento, variando de 0 a 1. Estes parâmetros são designados, 

respectivamente, x, y e z. Os ângulos entre esses vetores são chamados de γ (entre a e 

b), β (entre a e c) e α (entre b e c). A unidade regular que se repete por empilhamento 

em uma substância cristalina, que vai produzir a estrutura interna do cristal, é chamada 

de “cela unitária” (Figura 3). Isso equivale afirmar que um cristal se caracteriza por 

ordem de longo alcance translacional e orientacional, sendo que as celas unitárias são 

deslocadas repetidamente em três dimensões (translacional) sem qualquer rotação ou 

reflexão (orientacional). Os seis parâmetros, a, b, c, α, β e γ, determinam o tamanho e a 

topografia da cela unitária (TILLEY, 2014; CRAVEN et al. 2008). Os sistemas 

cristalinos que correspondem a determinados parâmetros de cela unitária estão 

resumidos na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 - Os sete sistemas cristalinos (Fonte: Tilley, 2014). 

Sistema Cristalino Parâmetros da cela unitária 

Triclínico a ≠ b ≠ c; α ≠ β ≠ γ 

Monoclínico a ≠ b ≠ c; α = γ = 90º, β > 90º 

Ortorrômbico a ≠ b ≠ c; α = β = γ = 90º 

Tetragonal a = b ≠ c; α = β = γ = 90º 

Trigonal a = b = c; α = β = 90º, γ = 120º 

Hexagonal a = b ≠ c; α = β = 90º, γ = 120º 

Cúbico a = b = c; α = β = γ = 90º 

 

 O termo "unidade assimétrica" é geralmente usado para referir-se a menor parte 

de uma estrutura tridimensional a partir da qual toda a estrutura pode ser reproduzida 

por todas as simetrias, translacional e pontual, que a estrutura possuir. A unidade 

 

β         α 

 

       γ  
a 

c 

b 

Figura 3 - Parâmetros de definição da cela unitária. 
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assimétrica pode ser constituída por apenas uma parte da molécula, ou de apenas uma 

molécula, ou de várias moléculas independentes da mesma substância ou de outras 

substâncias distintas. Neste sentido "independente" significa "não relacionado por 

simetria" (STOUT, 1989). 

 A mínima informação necessária para descrever uma estrutura cristalina é o tipo 

de cela unitária, ou seja, cúbica, tetragonal etc., os parâmetros de cela unitária e a 

posição dos átomos na cela unitária. O conteúdo atômico da cela unitária é um número 

inteiro Z, múltiplo da composição do material. O valor de Z é igual ao número de 

unidades de fórmula do sólido na cela unitária, ou seja, quantas vezes a fórmula química 

do composto existe em cada cela unitária (TILLEY, 2014). 

Existem 230 grupos espaciais (HENRY et al. 1952), variando desde sem 

simetria até operações diferentes da identidade, e estes grupos espaciais representam as 

230 maneiras distintas que objetos (tais como moléculas) podem ser classificados 

tridimensionalmente para que o conteúdo de uma cela unitária seja disposto da mesma 

forma que o conteúdo de qualquer outra cela. Embora representantes da maioria, mas 

não de todos, os 230 grupos espaciais, cerca de 60% dos compostos orgânicos estudados 

cristalizam-se em um dos seis grupos espaciais: para grupo espacial centrossimétrico 

P21/c, P1, C2/c, Pbca, e para grupos espaciais não-centrossimétricos P212121 e P21) 

(GLUSKER et al. 1985). 

 

3.2.2 Análise de interações intra/intermoleculares 

 

A superfície de Hirshfeld (Hirshfeld Surface – HS) emergiu visando definir o 

espaço ocupado por uma molécula de um cristal com a finalidade de repartir a 

densidade dos elétrons do cristal nos fragmentos moleculares, se tratando, portanto de 

uma superfície que trabalha simulando as densidades eletrônicas dos fragmentos 

moleculares. O artigo original de Hirshfeld que demonstrava a partição atraiu cerca de 

800 citações, mais de 75% delas nos últimos cinco anos, demonstrando o interesse 

recente em explorar a definição, principalmente, de um fragmento atômico em uma 

molécula e suas interações intermoleculares (SPACKMAN, JAYATILAKA, 2009; 

SETH et al. 2011). 

A HS se refere a distâncias de equilíbrio entre as moléculas ou fragmentos 

moleculares, onde não há sobreposição de densidade eletrônica, ou seja, essa 

isosuperfície envolve a molécula e define o volume de espaço onde a densidade 

eletrônica da molécula excede a das moléculas vizinhas e traça a superfície no limiar 
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onde se verifica um equilíbrio entre essas moléculas. Isso garante máxima proximidade 

dos volumes moleculares das moléculas vizinhas, sem haver sobreposição entre eles. 

Existem outras metodologias para estudo de superfície molecular, como a superfície de 

Van der Waals, porém estas outras análises são delineadas apenas pela própria 

molécula, enquanto que a HS é definida pela molécula e a proximidade dos seus 

vizinhos, e, portanto, codifica a informação sobre as interações intermoleculares 

(McKINNON et al. 2004). 

Essas informações podem vir apresentadas em diversas formas de mapeamento 

da superfície. Este índice de mapas sobre a HS pode ser utilizado para identificar 

cavidades complementares (vermelho) e saliências (azul) em que duas superfícies 

moleculares tocam uma à outra. O mapa de curvatura é uma função que mostra 

tipicamente grandes regiões verdes, indicando superfícies relativamente planas, 

separadas por bordas azuis escuras, representando grandes curvaturas positivas. Estes 

padrões de triângulos na superfície (Erro! Fonte de referência não encontrada.) do 

índice de formato são diagnósticos de interações do tipo π···π, demonstrando outro 

importante uso da análise de Hirshfeld no estudo das interações moleculares 

(McKINNON et al. 2004; SPACKMAN, JAYATILAKA, 2009). 

Distâncias da HS para o núcleo mais próximo no interior da superfície (ou 

interna, di) e a superfície exterior (ou externa, de) foram as primeiras funções de 

distância exploradas para mapeamento sobre as superfícies, conhecida como 

fingerprints, que, em suma, se tratam da análise da HS (3D) plotada em versão de duas 

dimensões, ou seja, é a "impressão digital" da HS, demonstrando as interações em 

função dos valores de distância (SPACKMAN, McKINNON, 2002). 

Figura 4 - Superfícies de Hirshfeld demonstrando interações π···π (à esquerda – shape index) e análise de 

curvatura (à direita - curvedness). (Fonte: Spackman, Jayatilaka, 2009) 
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3.3 Arranjos cristalinos (hidratos, solvatos, solução-sólida) 

A cristalização a partir de soluções tem, principalmente, duas finalidades: o 

isolamento de um sólido que foi sintetizado em solução e a purificação por etapas de um 

sólido solúvel em determinado solvente (CHEN et al. 2011), sendo, portanto, uma 

operação comum durante o processamento dos fármacos; porém, muitas vezes há a 

captura do solvente de cristalização por parte do sólido devido a ocorrência de 

interações, como ligações de hidrogênio ou van der Waals, que podem ser reversíveis 

ou variáveis, ou por meio de absorção ou captura física do solvente pelo cristal em 

crescimento. As principais interações onde há esse empacotamento do fármaco 

cristalizado juntamente com um solvente, levam a formação de uma nova fase sólida, 

que resulta na formação do solvato. Diversos são os solventes que podem originar um 

solvato, dentre eles a água, que possui grande capacidade de formar ligações de 

hidrogênio. Devido a esse fato, solvatos que possuem água como solvente são 

chamados de hidratos. De forma geral, essas novas conformações sólidas que possuem 

um solvente na sua estrutura cristalina são mais solúveis do que os fármacos puros (não 

solvatados) (HENG; WILLIAMS, 2006). 

Soluções sólidas, em geral, são estruturas mais bem estudadas e elucidadas no 

campo de estudo dos sistemas inorgânicos (CHERUKUVADA; NANGIA, 2014). 

Portanto, muitas das definições e nomenclaturas dadas aos constituintes são retiradas do 

campo dos inorgânicos e levadas para a área dos orgânicos, sendo definidas como uma 

estrutura formada quando átomos de um soluto são adicionados ao material hospedeiro, 

definido também como solvente, e a estrutura cristalina desse segundo é mantida, sem 

novas estruturas serem formadas. Soluções sólidas podem ser de dois principais tipos: 

- Substitucional: Moléculas ou átomos do soluto substituem moléculas ou 

átomos da estrutura cristalina do solvente e depende do grau de solubilidade do soluto 

no solvente. 

- Intersticial: Os átomos preenchem alguns interstícios existentes na estrutura 

cristalina do hospedeiro, agindo como “impurezas” e depende muito do tamanho do 

interstício formado entre os átomos ou moléculas do hospedeiro e do átomo que alocar-

se-á nessa posição (CALLISTER, 2007). 
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Soluções sólidas ocorrem entre materiais que são isomorfos, ou seja, que 

possuem o mesmo grupo espacial e dimensões de cela unitária e/ou praticamente o 

mesmo tipo e posição de átomos ou grupos funcionais; ou isoestruturais, ou seja, que 

possuem mesma estrutura, mas não necessariamente a mesma dimensão de cela unitária 

ou composição química. Além disso, soluções sólidas são sustentadas por interações 

fortemente coesivas e que retém a estrutura primária do componente de maior 

constituição em relação ao componente que está incluso no primeiro, ocorrendo por via 

substitucional ou intersticial na estrutura cristalina do cristal “mãe” 

(KITAIGORODSKY, 1984; THAKURIA et al. 2014). 

Sabe-se que IFAs solvatados e hidratados são facilmente encontradas na 

literatura, sendo mais comumente definidas como formas polimórficas (HENG; 

WILLIAMS, 2006;  SCHULTHEISS; SMIT; HANKO, 2009), porém solução sólida 

não é um termo comumente utilizado no âmbito farmacêutico, necessitando de maior 

compreensão, tendo em vista sua vasta área de aplicação em outros campos e a 

possibilidade de modificação das propriedades dos materiais envolvidos, podendo 

resultar em propriedades interessantes do ponto de vista farmacêutico, como 

solubilidade e biodisponibilidade melhoradas. Tendo em vista, portanto, os principais 

pré-requisitos necessários para a obtenção de uma solução sólida, foram selecionadas 

duas matérias-primas que se encaixariam, em sua maior parte, no que é necessário para 

que haja a formação dessa nova estrutura cristalina. 

 

 

Figura 5 - Esquema demonstrando os tipos de soluções sólidas intersticial e substitucional. 
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3.4 Lamivudina 

 

A lamivudina (3TC) é um análogo de nucleosídeo amplamente utilizado em 

combinação com outros fármacos para o tratamento da infecção pelo HIV-1 em adultos, 

além de ser usada no tratamento do vírus da hepatite-B (HAZEN; LANIER, 2003). São 

reportadas, pelo menos, três formas cristalinas da 3TC: a forma I, que consiste no 

hidrato de lamivudina; a forma II, que seria sua forma anidra (Figura 6) (HARRIS et al. 

1997); e a forma III, que é um hemihidrato (BHATTACHARYA et al. 2010).  

 

Figura 6 - Unidade assimétrica da 3TC forma II. 

Entretanto, considerando o enfoque do presente trabalho, serão necessários 

apenas os estudos em torno da estrutura cristalina da forma II, que foi utilizada como 

matéria-prima, e relativo à forma I, que foi obtida após processamento do material. A 

forma III não será necessária tendo em vista não ter sido obtida ou utilizada no decorrer 

dos processamentos. As características estruturais de ambas podem ser resumidas na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Dados cristalográficos das formas I e II da 3TC (Fonte: Harris et al. 1997) 

Código de Identificação 3TC (forma I) 3TC (forma II) 

Fórmula Molecular C8H11N3O3S*0,2(H2O) C8H11N3O3S 

Peso Molecular (g/mol) 232,86 229,26  

Sistema Cristalino Ortorrômbico Tetragonal 

Grupo Espacial P212121 P43212 

Dimensões da cela unitária a 10,427 a 8,749 
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(Å) b 14,327 b 8,749 

c 34,851 c 26,523 

Volume (Å3) 

- cela unitária 

- molécula 

 

5206,31 

260,31 

 

2030,2 

253,77 

Z (moléc. por cela unitária) 20 8 

 

3.5 Emtricitabina 

 

A emtricitabina (FTC), assim como a 3TC, também é um fármaco utilizado na 

terapia antirretroviral contra HIV-1 e Hepatite-B (DE CLERCQ, 2009;  MATA-

MARIN et al. 2014).  Comparada com a lamivudina, apresentada na seção anterior, a 

FTC apresenta maior atividade contra o HIV em estudos in vitro e em pacientes 

(FRAMPTON; PERRY, 2005). Apenas uma forma cristalina de FTC é reportada e 

usada na administração oral da droga, de acordo com a literatura científica, porém, 

patentes apresentaram outras quatro formas sólidas de FTC designadas como um 

amorfo e três polimorfos (Formas I, II e III) (HU, 2004). 

Figura 7 - Unidade assimétrica da FTC. 

 

A FTC ou 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolano-5-il]-pirimidin-

2-ona teve sua estrutura e configuração absoluta determinada por análises 

cristalográficas em raios X, entre outras análises de caracterização física e química, que 

podem ser resumidas na Tabela 3: 
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Tabela 3 - Dados cristalográficos da FTC (Fonte: HU, 2004) 

Código de Identificação FTC 

Fórmula Molecular C8H10FN3O3S 

Peso Molecular (g/mol) 247,5 

Sistema Cristalino Monoclínico 

Grupo Espacial P21 

Dimensões da cela unitária a = 5,141 Å 

b = 26,451 Å 

c = 7,570 Å 

β = 99,31º 

Volume (Å3) 

- cela unitária 

- molécula 

 

1015,84 

253,96 

Z (moléc. por cela unitária) 4 

 

Como é possível verificar através das descrições fornecidas das matérias-primas, 

ambas possuem poucas diferenças moleculares, havendo apenas a substituição de um 

átomo de hidrogênio por um de flúor; porém apresentam diferenças estruturais no 

arranjo cristalino. Verifica-se também que a FTC apresenta um dímero em sua unidade 

assimétrica, o que levou a inferência de que seria possível comportamento semelhante 

em termos de interação entre moléculas de 3TC e de FTC. 

 

3.6 Métodos de cristalização 

 

Existem diversos métodos para produção de novos IFAs, incluindo evaporação 

lenta de solvente (CHILDS et al. 2004), moagem do produto no estado sólido (moagem 

seca e moagem assistida por adição de solvente) (ALMARSSON; ZAWOROTKO, 

2004), sublimação, fusão (SEEFELDT et al. 2007) e conversão por slurry (ZHANG et 

al. 2007). Cada metodologia apresenta variações em termos de termodinâmica fornecida 

para o processamento do material, podendo resultar em produtos com propriedades 

diferentes através da simples mudança no método utilizado. No presente trabalho, as 

metodologias utilizadas se restringiram à evaporação lenta do solvente, tendo em vista 

ser essa a metodologia que resulta em cristais mais estáveis, e moagem do produto no 

estado sólido, por ser uma metodologia facilmente reprodutível, com condições mais 

bem controladas e com resultados mais rapidamente obtidos. Estas serão, portanto, as 

metodologias definidas a seguir.  
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A evaporação de solvente é uma metodologia muito utilizada para isolar um 

sólido, podendo ser uma rápida ou lenta evaporação, total ou parcial, sob redução lenta 

ou rápida da temperatura de uma solução saturada, sob congelamento ou não do 

solvente, bem como precipitação por adição de componentes reativos, como solventes 

que reduzam a solubilidade (antissolvente) (SHEIKH, 2009).  O sucesso desse tipo de 

ensaio depende fortemente da escolha do solvente, da natureza das impurezas presentes 

e das condições de crescimento (CHOW et al. 2008). Porém, essa metodologia de 

cristalização é orientada pela solubilidade dos dois componentes sólidos em um 

solvente particular.  

A ativação mecânica ou moagem é um método que dispensa o critério de maior 

solubilidade dos dois componentes sólidos em um solvente particular, pois se refere a 

reações no estado sólido induzidas por energia mecânica transferida à amostra por 

moagem. Este procedimento pode ser realizado através da adição de solventes (moagem 

assistida por solvente) ou na ausência destes (moagem à seco) (JAMES et al. 2012), 

ambos os processos efetuados sob condições controladas de tempo e frequência. A 

moagem assistida por solvente se diferencia por serem adicionadas gotas de solvente, 

que devem ser suficientes apenas para umedecimento da amostra, e não dissolução dos 

seus constituintes.  O uso de diferentes solventes e/ou estequiometrias nos métodos de 

moagem poderá conduzir a uma maior variação na produção de novos materiais 

cristalinos ou não. A moagem é um processo geralmente utilizado para avaliar a 

tendência do IFA em mudar de forma cristalina ou tornar-se amorfo (CHATTORAJ et 

al. 2012); esta técnica não só reduz a utilização de solventes, em comparação com a 

evaporação lenta, mas também proporciona uma via diferente para cristalização. Ambas 

as vias serão utilizadas por conta de possibilidade de apresentação de diferentes 

resultados, já descritos anteriormente, por conta das características específicas de cada 

uma delas. 

 

3.7 Métodos de caracterização 

 

3.7.1 Microscopia 

A microscopia óptica é, em comparação com a eletrônica mais limitada em 

termos da razão de aumento para o trabalho (em torno de 600x), porém permite-se o uso 

de polarizadores, o que possibilita melhor definição da cristalinidade do produto 

observado. A microscopia eletrônica é utilizada no intuito de verificar o hábito 
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cristalino do produto obtido, com amplo grau de informação tridimensional. Acoplando-

se a microscopia óptica a uma plataforma com estágio a quente (hotstage), ou seja, um 

platô que é utilizado para o aquecimento/resfriamento controlado da amostra sob as 

lentes do microscópio, foi possibilitado o estudo de termomicroscopia realizado, com o 

intuito de ter observações detalhadas durante aquecimento e resfriamento de poucos 

miligramas dos sólidos em estudo sobre uma lamínula, permitiu determinar o ponto de 

fusão com precisão, bem como verificar transições polimórficas. A perda de solvente 

também é verificada, quando a amostra é imersa em óleo apropriado (BRITTAIN, 

2006). 

 

3.7.2 Difratogramas de raios X 

Quando cristais de qualidade adequada (monocristalino) são obtidos, é possível 

realizar a determinação estrutural do composto através da difração em monocristal, que 

fornece diretamente o resultado do empacotamento e conformação das moléculas, 

inclusive informações das interações intra e intermoleculares, cela unitária e parâmetros 

do cristal, sendo dados extremamente importantes na elucidação do sólido cristalino 

formado (BASSETT, 1993). 

Já a difração de raios X de pó é uma técnica de difração que fornece um padrão 

na forma de uma série de picos detectados em ângulos de espalhamento característicos 

de cada substância, constando, inclusive, no livro de padrões públicos farmacopeicos da 

Farmacopeia dos Estados Unidos (USP). 

 

3.7.3 Análise Térmica 

Técnica onde o comportamento térmico dos compostos é determinado em 

função da temperatura, objetivando avaliar mudanças físicas e químicas que podem 

ocorrer na amostra sob aquecimento ou resfriamento. Tendo em vista que cada 

composto puro apresenta um comportamento característico esperado, é uma técnica 

muito utilizada na verificação de pureza, polimorfismo, solvatação e interação entre 

componentes. As técnicas mais comumente utilizadas para a análise térmica são 

termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) (BRITTAIN, 

2006;  NEWMAN; BYRN, 2003). 

A TG é uma técnica que analisa as variações na massa da amostra conforme 

aquecimento ou resfriamento da mesma, sendo muito útil na determinação quantitativa 

de conteúdo volátil de um sólido, como na liberação de um solvente por um solvato, 
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permitindo as distinções entre formas solvatadas e anidras. O uso do DSC monitora 

diferenças energéticas sob variação de temperatura em comparação entre a amostra e 

uma referência, permitindo a aquisição de dados sobre pontos de fusão e cinética de 

transformações do estado sólido, possibilitando, por exemplo, avaliar precisamente o 

local onde houve uma saída de água ou solvente da amostra. 

 

3.7.4 Cromatografia 

A cromatografia líquida de alta eficiência é uma excelente técnica analítica 

utilizada no controle de qualidade e consistência de compostos químicos, incluindo 

separação e doseamento dos constituintes de uma solução da amostra analisada 

(WREN; TCHELITCHEFF, 2006). O equipamento pode ser acoplado a um detector nas 

regiões do UV/Vis, que pode auxiliar na identificação e análise do teor da substância 

que está sendo separada.  

Existem diversos relatos na literatura científica de trabalhos envolvendo 

quantificação e qualificação das matérias-primas isoladas utilizadas no presente trabalho 

e em combinação com outros fármacos, porém ainda não havia realizado o estudo com 

ambas em solução concomitantemente, sendo, para tanto, necessário o desenvolvimento 

de uma metodologia que fosse adequada para ambos os fármacos. Tal metodologia 

desenvolvida necessitaria de validação apropriada, porém não foi o foco do presente 

trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Preparo das soluções sólidas 

 As matérias-primas utilizadas 3TC e FTC foram produzidas pela Nortec. Os 

solventes utilizados foram adquiridos comercialmente e utilizados sem tratamento 

prévio. Para o preparo dos cristais, as matérias-primas foram dissolvidas, sob agitação 

em um aquecedor metálico, em proporções molares de 1:1 e 2:1, em pequena 

quantidade de solvente constituído por metanol e água 1:1, até dissolução dos sólidos. A 

solução resultante foi filtrada, para evitar material não dissolvido suspenso, e mantida a 

baixa temperatura (2ºC~8ºC), semicoberta com parafilm. Os cristais foram retirados à 

medida que iam sendo formados. Para a obtenção da solução sólida por ativação 

mecânica, foi utilizada a moagem assistida por solvente como metodologia à 

temperatura ambiente. O sólido foi obtido pela mistura de quantidades estequiométricas 

de 3TC e FTC com 100μL de metanol. A mistura foi moída com um Retsch Mixer Mill 

modelo MM200 em um jarro de aço inoxidável de 5mL com uma bola de mesmo 

material de 7mm de diâmetro, sob frequência de 15 Hz durante 10 min. As soluções 

sólidas foram preparadas utilizando diferentes quantidades de 3TC e FTC (Tabela 4). A 

mesma metodologia de preparo foi utilizada para a produção do solvato isolado de 3TC. 

Uma pequena parcela do material obtido foi adicionada a 1mL de metanol, agitado até 

completa dissolução e a solução remanescente foi deixada para evaporação lenta à 

temperatura ambiente. Após alguns dias, cristais foram obtidos. 

 Além do uso do metanol e da mistura água:metanol para a produção do material, 

foram utilizados outros solventes: água, acetona, etanol, acetonitrila, dimetilformamida 

(DMF), porém não foi obtido êxito na formação do material; assim como foram 

utilizadas outras concentrações para o preparo da solução sólida por evaporação lenta, 

como 4:1 2:1 1:1 1:2 e 1:4 (3TC:FTC, respectivamente), obtendo sucesso na formação 

do monocristal apenas nas concentrações 2:1 e 1:1, enquanto que, para a ativação 

mecânica, quantidades acima de 50% da FTC em proporção molar em relação à 3TC 

resultavam em materiais com FTC excedente, ou seja, não havia formação de uma 

solução sólida pura. 
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Tabela 4 - Quantidades utilizadas de 3TC e FTC na produção da solução sólida por moagem assistida por 

solvente. 

Proporção da solução 

sólida (aproximada) 

3TC (mg) FTC (mg) 

90%:10% 29,4 3,43 

80%:20% 29,4 7,71 

70%:30% 29,4 13,22 

60%:40% 29,4 20,56 

50%:50% 29,4 30,84 

4.2 Análise de estruturas cristalinas existentes  

A análise de estruturas cristalinas existentes foi realizada através do banco de 

dados estruturais da Cambridge (CSD, Cambridge Structural Database), onde foram 

encontradas diversas estruturas cristalinas para a 3TC, em suas formas I, II e III (hidrato 

de lamivudina, forma anidra de lamivudina e hemihidrato de lamivudina) e apenas uma 

molécula de FTC foi encontrada, correspondendo à própria matéria-prima utilizada.  

4.3 Microscopia óptica e eletrônica 

Para a aquisição de imagens com a utilização da termomicroscopia, foi utilizado 

um microscópio Leica DM2500P conectado a uma plataforma com estágio a quente 

(hotstage) Linkam T95-PE. Os dados foram visualizados utilizando o software Linksys 

32 para o controle do hotstage. Um cristal de cada amostra foi posto em uma lamínula 

de vidro de 13mm, localizada em um bloco aquecedor com um anel de prata de 22mm 

de diâmetro localizados dentro do estágio. A amostra foi aquecida a uma rampa de 

5ºC/min até a temperatura final de 200ºC, mas foi descontinuada na temperatura de 

fusão do produto. 

Para a aquisição das imagens de microscopia eletrônica de varredura a amostra 

foi previamente metalizada com um Quorum Q150T ES Emitech com 20 nm de ouro, e 

após esse processo, foi lida em um equipamento MEV Inspect-50 FEI para adquirir as 

imagens em diferentes magnitudes (500x e 2000x). 

4.4 Difração de raios X de pó 

Difratogramas de pó foram obtidos utilizando um D8 Advanced da Bruker 

AXS, equipado com um goniômetro theta/theta, operando em geometria de Bragg-
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Brentano com um suporte de amostra fixa, fonte de radiação de Cu Kα (0,15419 nm) e 

um detector LynxEye. A voltagem e corrente elétrica aplicada foi de 40 kV e 40 mA, 

respectivamente. A abertura da fenda utilizada para a incidência dos feixes foi de 0,2 

mm. A amostra foi lida utilizando uma faixa de 2θ = 5° a 35° continuamente, sob 

velocidade de varredura de 1º/min. 

4.5 Difração de raios X de Monocristal 

Foram selecionados monocristais para a cristalografia utilizando um 

microscópio óptico, sendo a estrutura cristalina dos monocristais resolvida em 

colaboração com o Laboratório de Cristalografia de Pequenas Moléculas do Instituto de 

Física São Carlos, onde as intensidades de difração de raios x foram coletadas 

utilizando um difratometro Enraf-Nonius Kappa-CCD equipado com um ventilador 

criogênico (Oxford Cryosystem) a base de N2 líquido. A cela foi determinada utilizando 

todas as reflexões adquiridas. Não foi utilizada correção de absorção.  

4.6 Análise Térmica 

Análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial exploratória 

(DSC) foram obtidas utilizando um equipamento de análise térmica simultânea (STA) 

Jupiter 449 da Netzch. Um espectrômetro infravermelho (Alpha, Bruker Optics) foi 

acoplado a esse Sistema e foi utilizado para a análise dos gases liberados, a 16 

varreduras de 4400 a 650cm-1, com resolução de 4cm-1, enquanto a análise térmica era 

efetuada. Cerca de 5mg de amostra foi posta em um cadinho de alumínio selado e com 

um furo na tampa. Experimentos foram realizadas na faixa de trabalho de 30ºC a 350ºC 

à 5 °C/min. Os sensores e o cadinho foram submetidos a constante fluxo de nitrogênio 

(70mL/min) durante os experimentos. 

4.7 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 CLAE foi realizado utilizando um equipamento Varian composto de duas 

bombas Dinamax, detector na região do UV/Vis com grade de diodo Prostar 335, 

gerenciado pelo sistema LC Workstation v 6.41. A fase móvel foi composta de tampão 

fosfato e acetonitrila (95:5), em pH 3,0, tendo como base as monografias das 

Farmacopéias Britânica 2013 e Indiana 2010, que foram modificadas para o presente 

trabalho. Foi utilizada a coluna do tipo Kinetex EVO 5 µm C18 100 Å, 150x4,6mm. 

Cada amostra foi injetada (20µL) três vezes no sistema para melhoria na precisão do 

resultado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A similaridade molecular entre as estruturas de 3TC e FTC suportam a hipótese 

de obtenção da solução sólida, porém, do ponto de vista das estruturas cristalinas, eles 

exibem diferentes empacotamentos cristalinos. Através das metodologias descritas 

anteriormente, foi possível a obtenção de duas soluções sólidas monocristalinas 

hidratadas através da evaporação lenta do solvente, de concentrações diferentes entre si, 

e uma gama maior de soluções sólidas solvatadas com metanol, obtidas através da 

ativação mecânica. Inicialmente, será relatada esta estrutura cristalina singular, 

elucidada por meio das análises dos monocristais. 

A estrutura cristalina das soluções sólidas obtidas de 3TC-FTC são isoestruturais 

entre si e com a forma I da lamivudina reportada por Harris et al.  A estrutura é 

caracterizada por possuir cinco confórmeros e uma molécula de água por unidade 

assimétrica. Foi obtida também uma forma solvatada de 3TC com metanol, através da 

ativação mecânica, que demonstrou ser isoestrutural à forma I da 3TC, com o mesmo 

empacotamento cristalino e unidade assimétrica, apenas substituindo a água presente na 

forma I por uma molécula de metanol, ou seja, as soluções sólidas, independente da 

metodologia utilizada para a obtenção, são isoestruturais entre si. Todo o 

empacotamento que será discutido aqui para a forma I e as soluções sólidas 

monocristalinas é válido também para o solvato de 3TC com MeOH. 

Para as soluções sólidas debatidas nessa primeira parte, serão consideradas 

apenas as formas derivadas da forma I da 3TC, ou seja, o material obtido que possui 

água na sua estrutura cristalina. Nessa forma I, cada um dos cinco confórmeros 

corresponde, na realidade, às posições onde as moléculas de FTC entram na estrutura 

cristalina da solução sólida, substituindo o que originalmente era uma molécula de 3TC. 

Os cinco confórmeros, nomeados de A a E, possuem parâmetros de estrutura similares 

(distância de ligações, ângulos e torsões) e apenas um destes é diretamente ligado à 

molécula de água (confórmero-B). A única diferença é relativa ao fator de ocupação 

(s.o.f) dos átomos de flúor, que correspondem às moléculas de FTC, e essas são 

incorporadas à estrutura do hidrato de lamivudina, que atua como o solvente da solução 

sólida. Naturalmente, as concentrações de átomos de flúor dependem da relação 

estequiométrica entre 3TC e FTC, onde concentrações mais altas de FTC implicam em 
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maiores quantidade de átomos de flúor (Tabela 5). Nomenclatura dos átomos pode ser 

visualizada na  Figura 9. 

Baseado no discutido acima e tendo em vista melhor fluidez no decorrer do 

texto, entende-se, a partir de agora, hidrato de lamivudina (forma I da 3TC) como 3TCh 

e as soluções sólidas serão demonstradas conforme concentração x de moléculas de 

FTC dissolvidas na estrutura do 3TCh, apresentadas como 3TCh:xFTC. 

 

Tabela 5 - Aspectos da realocação substitucional e fatores de ocupação (*) 3TC*MeOH não possui água 

na composição, e sim, metanol, o qual não se encontra desordenado. 

Cela 

Unitária 

3TCh:0,53FTC 3TCh:0,36FTC 3TCh 3TC•MeOH 

Dimensões a = 10,8415(3) Å a = 10,5233(3) Å a = 10,427(2) Å a = 10,675(5) Å 

b = 14,3550(4) Å b = 14,4708(4) Å b = 14,327(3) Å b = 14,2778(7) Å 

c = 34,2245(9) Å c = 34,7146(10) Å c = 34,851(7) Å c = 33,868(17) Å 

Volume 5326,4(3) Å3 5286,4(3) Å3 5206,3(2) Å3 5162,28 Å3 

Átomos s.o.f   

F5A 0,605(9) 0,457(10) -  - 

F5B 0,651(9) 0,429(11) -  - 

F5C 0,731(11) 0,528(11) -  - 

F5D 0,343(10) 0,174(11) -  - 

F5E 0,342(9) 0,186(10) -  - 

O1W Ordenada Desordenada Ordenada  --* 

 

O comportamento isoestrutural do hidrato de lamivudina e da solução sólida é 

demonstrado pela superposição da unidade assimétrica da estrutura cristalina (). Nesse 

caso, a superposição possui um baixo desvio, em que a primeira diferença está 

relacionada com a desordem posicional da molécula de água na solução sólida 

3TCh:0,53FTC, onde, nessa estrutura, uma molécula de água está desordenada e ocupa 

três sítios distintos de ocupação, onde cada um possui o equivalente a um terço de s.o.f 

da água. 

Os materiais foram medidos nas condições relatadas na Tabela 6 onde também 

constam parâmetros de estrutura cristalina das soluções sólidas. Valores descritos entre 

parênteses logo ao fim de um valor numérico indicam o erro referente à essa numeração 

a partir do número mais próximo dele. Por exemplo: 273(2) significa 273 ± 2; 

10,8415(3) significa 10,8415 ± 0,0003, e assim por diante. No entanto, apesar da boa 

resolução em que foram obtidos os dados cristalográficos, não é totalmente clara a real 
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distribuição dos átomos de flúor para cada confórmero em ambas as soluções sólidas 

obtidas, porém o s.o.f foi cuidadosamente refinado para ambas e a sua distribuição em 

torno da posição do confórmero será discutida. Visando confirmar a quantificação 

efetuada no equipamento de raios X de monocristal, foi realizado o experimento em 

CLAE, o qual será descrito mais à frente. 

 

. 

Figura 8 - Superposição das unidades assimétricas de 3TCh e das soluções sólidas hidratadas. 

   

Tabela 6 - Dados cristalográficos das soluções sólidas hidratadas. 

Código de Identificação  3TCh:0,53FTC 3TCh:0,36FTC 

Fórmula Empírica  C8H11F0,53N3O3S*0,2(H2O) C8H11F0,36N3O3S*0,2(H2O) 

Peso molecular  1203,1 1190,65 

Temperatura da medida 293(2) K 293(2) K 

Comprimento de onda da 

medida 1,54178 Å 1,54178 Å 

Sistema cristalino Ortorrômbico Ortorrômbico 

Grupo Espacial P 21 21 21 P 21 21 21 

Dimensões da cela unitária a = 10,8415(3) Å a = 10,5233(3) Å 

 

b = 14,3550(4) Å b = 14,4708(4) Å 

 

c = 34,2245(9) Å c = 34,7146(10) Å 

 

α = β = γ = 90° α = β = γ = 90° 

Volume 5326,4(3) Å3 5286,4(3) Å3 
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Z/Z’ 

  

4/5 4/5 

Densidade (calculada) 

 

1,505 Mg/m3 1,528 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 2,792 mm-1 2,832 mm-1 

F(000) 

  

2510 2528 

Tamanho do cristal 

 

0,15 x0,1 x 0,1 mm3 0,1 x 0,1 x 0,1 mm3 

Intervalo θ para aquisição 

de dados 
4,019 até 74,808°. 3,977 até 79,854°. 

Reflexões coletadas  26166 41143 

Reflexões independentes 10581 [R(int) = 0,0456] 10930 [R(int) = 0,0457] 

Completeza para θ = 

67.679° 
99,5 %  99,3 %  

Método de refinamento dos 

dados 

Mínimos quadrados (F2) 

utilizando matriz completa 

Mínimos quadrados (F2) 

utilizando matriz completa 

Índices de R finais 

[I>2sigma(I)] R1 = 0,0437, wR2 = 0,1188 R1 = 0,0402, wR2 = 0,1139 

Índices de R de toda a 

informação coletada 

 

R1 = 0,0497, wR2 = 0,1235 R1 = 0,0409, wR2 = 0,1146 

Parâmetros de estrutura 

absoluta 0,116(19) 0,131(17) 

 

 

Figura 9 - Confórmeros das soluções sólidas (A a E) e suas respectivas nomenclaturas dos átomos. O1W 

se refere à molécula de água, próxima ao confórmero B. 

 



50 

 

b

c

Confórmero A

Confórmero B

Confórmero C

Confórmero D

Confórmero E

Fileiras B Molécula de Água

Interstício

Espaços entre 

fileiras B

 Figura 10 - Empacotamento cristalino das soluções sólidas obtidas por evaporação lenta. Representação 

ao longo do eixo a. Destaque dado para a ocupação da molécula de água. 

O empacotamento da solução sólida mostra uma rede complexa de ligações de 

hidrogênio, o qual é caracterizado principalmente pela formação de uma rede horizontal 

de moléculas de confórmeros B e moléculas de água. Esta formação é resultado da 

distribuição helicoidal dos confórmeros B ligados por ligações de hidrogênio clássicas 

com moléculas de água através das interações N4B–H41B•••O2B, O1W–

H1WA•••O2B, O1W–H1WB•••N3B e N4B–H42B•••O1W, melhor visualizadas na 

Figura 11 (a), em torno do eixo 21-helicoidal, o qual coincide com a direção 

cristalográfica do eixo a.  

Apesar da solução sólida 3TCh:0,53FTC ter sua molécula de água desordenada, 

é possível observar o mesmo padrão de distribuição de confórmeros B e moléculas de 

água, através da estrutura elucidada do cristal, assim como se observam interações 

N4B–H41B•••O2B. Essas fileiras são distribuídas ao mesmo tempo pelo eixo 21-

helicoidal no plano (100), formando cavidades entre elas, onde estão localizados os 

outros confórmeros. Inicialmente, quem permite a ligação da rede de confórmeros B são 
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os confórmeros D através das ligações de hidrogênio em O5’B–H5’B•••O2D e N4D–

H42D•••O5’B, visualizadas na Figura 11 (b).  

Os confórmeros D também possuem a habilidade de formar dímeros com os 

confórmeros A e E através das ligações de hidrogênio N4D–H41D•••O2A e N4E–

H42E•••N3D, verificados na Figura 11 (c). Esses dímeros estão ligados por 

emparelhamento de bases através das interações N–H•••O dos fragmentos de citosina 

(homodímeros), comumente encontrados na literatura (DA SILVA et al. 2014;  

DONOHUE; STENT, 1956;  ELLENA et al. 2012). Especificamente, as interações 

responsáveis pela ligação dos homodímeros que formam um motivo R2
2(8) são de 

ligações de hidrogênio em N4A–H41A•••N3E e N4E–H41E•••N3A (ETTER, 1990;  

ETTER et al. 1990). Assim, entre as separações verticais das fileiras B no plano (100) é 

possível localizar um trímero de confórmeros (A, D e E) ligadas por um motivo R3
3(10), 

e as suas posições nestes interstícios atuam como reforço para a empacotamento das 

fileiras B e as correspondentes ligações de hidrogênio envolvidos nesse trímero são 

N4E–H42E•••N3D, N4D–H41D•••O2A e N4E–H41E•••N3A.  

Por sua vez, os confórmeros D são também responsáveis pela ligação aos 

confórmeros C através das ligações de hidrogênio O5'D-H5'D•••N3C  (Figura 11 (d)) 

entre os grupos hidroxila dos confórmeros D e os fragmentos de citosina dos 

confórmeros B. Isto permite colocar dois confórmeros C dentro das cavidades gerados 

pela fileiras B, os quais estão relacionados pela simetria helicoidal através da interação 

N4C-H41C•••O2C. Entretanto, os grupos hidroxilo-metileno destes confórmeros C 

também permitem ligar os dímeros A = E (Figura 11 (e)) dispostos nos interstícios 

verticais da fileiras B, na qualidade de doador / receptor de ligações de hidrogênio ao 

mesmo tempo, através das interações O5'C-H5'C•••O2E e N4A-H42A•••O5'C 

proporcionando um motivo R3
3(8).  

Por outro lado, no empacotamento cristalino também são envolvidas diversas 

interações não clássicas ou interações fracas, que contribuem para a estabilidade do 

arranjo cristalino, por exemplo, interações π•••π ( (f)), ligações de hidrogênio não-

clássicas C–H•••O, C–F•••F–C (Figura 11 (g)), interações entre fragmentos citosínicos 

de confórmeros adjacentes (B e E) e contatos intermoleculares S•••C. Inicialmente, as 

interações π•••π são associadas aos fragmentos de citosina entre os confórmeros D e E e 

estão dispostos em um empilhamento face-a-face. Esse empilhamento π surge como 

resultado de uma acomodação dos confórmeros do trímero (A, D e E) ao longo do eixo 



52 

 

a e influenciado por um eixo 21-helicoidal na direção do eixo b, no interior dos 

interstícios verticais das fileiras B. 

 

Confórmero A Confórmero B Confórmero C Confórmero D Confórmero E

(a) (b) (c)

(d) (e)

(g)(f)

 

Figura 11 - Representação das interações intermoleculares observadas no empacotamento cristalino das 

soluções sólidas. 

Enquanto isso, outro tipo de contato molecular surge em consequência do 

empacotamento próximo, reforçando a estrutura cristalina, como os contatos tipo S•••C, 

S•••N envolvidos nas interações π e até F•••F são observadas. Nesse caminho, a ajuda 

do estudo da Superfície de Hirshfeld permitirá esclarecer sobre o papel desses tipos de 

contato, assim como as interações π•••π. 

Neste sentido, uma análise comparativa das HS, especialmente os mapas de 

contato (fingerprints), permitiu a observação de sutis diferenças em relação à 

similaridade de cada confórmero em cada solução sólida, incluindo o 3TCh. Em todos 

os casos são notáveis os picos em formato pontiagudo (shark-peaks) correspondendo 

aos contatos O•••H e N•••H (Figura 12), os quais estão envolvidos principais nas 

ligações de hidrogênio. Apenas no caso do confórmero B da solução sólida 

3TCh:0,53FTC os fingerprints não preservam o padrão de auto distribuição dos 
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contatos como uma consequência da molécula de água desordenada, não sendo tão 

claramente perceptível a presença de contatos tipo N•••H nesse confórmero.  

Para todos os fingerprints a maior contribuição é relativa aos contatos H•••H, o 

qual está presente em maiores porcentagens de contatos sobre a superfície, 

provavelmente devido ao empacotamento próximo, resultando na maior proximidade 

entre as moléculas nos arranjos cristalinos. Esses contatos são caracterizados por um 

sharp-peak localizado na diagonal do fingerprint (em torno das distâncias de = di = 1,1 

Å), com exceção dos confórmeros D, onde a presença de picos referentes aos contatos 

H•••H não são tão perceptíveis, sendo os contatos mais intensos aqueles O•••H e N•••H, 

relativos às ligações de hidrogênio O–H•••O, O–H•••N e N–H•••N. Essa compreensão é 

relativa ao fato de os confórmeros D serem ligados às fileiras B, sendo precisamente os 

contatos O•••H e N•••H que mais contribuem nas interações intermoleculares desses 

confórmeros.  

 

 

Figura 12 - Fingerprints de interações O---H (a), N---H (b) e F---F (c) do confórmero E da solução sólida. 

As parcelas de fingerprint correspondentes aos confórmeros D e E possuem uma 

área concentrada na diagonal em cerca de 1,8 Å, que é característica de interações π⋯π 

(Figura 13). Essas interações são também confirmadas pelas superfícies indexadas dos 

confórmeros D e E, os quais retratam triângulos azuis e vermelhos que formam gravatas 

em torno dos centróides de fragmentos citosínicos (Figura 14). Os fingerprint dos 

confórmeros D e E do 3TCh demonstram uma área mais dispersa e menos cinzenta em 

comparação com as soluções sólidas, provavelmente pelo fato de as interações π•••π 

serem menos fortes (maior distância entre os centros dos anéis de citosina) no 3TCh.  

Isto faz sentido, uma vez que a realocação substitucional nas soluções sólidas adiciona 

átomos de flúor nos anéis aromáticos de citosina, o que favorece as forças atrativas do 
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empilhamento π face-a-face, enquanto o efeito de repulsão é reduzido (HUNTER; 

SANDERS, 1990).  

 

 

Figura 13 - Fingerprint relacionado a interações π•••π entre os confórmeros D e E. 

 

 

Figura 14 - HS entre confórmeros D e E demonstrando interação π⋯π. Percebem-se as gravatas no 

interior do círculo. 

Um tipo interessante de interação intermolecular surge como um produto do 

realocamento substitucional das moléculas de FTC na solução sólida, especificamente 

nas posições dos confórmeros B e E. A pouco comum interação de C–F•••F–C, 

conhecida como flúor orgânico, têm sido amplamente estudada principalmente por 

fornecer com precisão uma análise de densidade de cargas (OLIVEIRA; PETERSON; 

KLEIN, 2008). A normalização da superfície HS revela informações sobre os contatos 

do tipo F•••F, bem como a curva de superfície em torno dessa região representa os 

contornos de deformação em torno da região onde ocorrem os contatos, como pode ser 

verificado na .  
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. 

Figura 15 – HS para confórmero E em interação com confórmero B (à esquerda) e HS do confórmero B 

em interação com confórmero E (centro) demonstrando interação F···F (elipse). À direta, análise de 

curvatura para a interação F···F entre E e B 

 

As parcelas dos fingerprints relacionadas aos confórmeros B e E possuem uma 

pequena contribuição, entre 1,6 a 2,0% do total, de contatos relacionados aos F ••• F, em 

torno de 2,9 Å de distância para ambos os confórmeros (Figura 12 e  

Figura 16); esses valores estão ligeiramente mais baixos do que a soma dos raios 

de van der Waals, mais uma vez confirmando a presença destas interações nas soluções 

sólidas. A intensidade deste tipo de interação não é suficientemente forte, no entanto, é 

considerável uma vez que está relacionada com a realocação substituicional, e é 

provável que a natureza atrativa desta fraca interação intermolecular seja responsável 

por estabilizar a colocação dos confórmeros de FTC nestas posições. Embora os 

confórmeros E apresentem os valores mais baixos do s.o.f para os átomos de flúor, isto 

é, são as moléculas, cujas posições ocorrem menos a substituição de 3TC por FTC, a 

presença das interações C-F ••• F-C contribui para o alojamento das moléculas de FTC à 

solução sólida. De acordo com o exposto, pode-se compreender que as interações do 

flúor orgânico não são muito favoráveis, podendo justificar a razão pelo qual o 

confórmero E é um dos menos substituídos por FTC, por evitar formar esse tipo de 

interação.                 
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Figura 16 – Fingerprint. Contatos (1) O•••H, (2) N•••H, (3) H•••H, (4) C•••C, (5) F•••F. 

Tendo em vista todo o exposto, a estrutura das soluções sólidas de 3TCh:xFTC 

se comportam como uma estrutura dinâmica, onde a estrutura do 3TCh atua como a 

matriz da solução sólida; é a partir da 3TCh que ocorre a realocação substitucional pelas 

moléculas de FTC, as quais vão ocupar exatamente as mesmas posições dos 

confórmeros de 3TC, produzindo uma unidade assimétrica de acordo com a 

concentração molar entre 3TC e FTC. A maior afinidade estrutural e similaridade entre 

as moléculas de cada IFA é, evidentemente, a principal causa dessa realocação 

substitucional, como sugerido por Kitaigorosdky em seus experimentos sobre solução 

sólida orgânica (KITAIGORODSKY, 1984).   

Inicialmente, a realocação substituicional produz pequenas variações das 

dimensões das celas, onde a solução sólida com maiores dimensões de cela é a 

3TCh:0,53FTC. Esta característica está relacionada com o aumento da concentração de 
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flúor na estrutura, o que pode desestabilizar o cristal devido a diferença de 

eletronegatividade, levando as moléculas a se afastarem mais umas das outras na 

tentativa de estabilizar ao máximo a estrutura cristalina. As moléculas de FTC 

apresentam uma substituição isostérica de átomos de hidrogênio para átomos de flúor 

ligados ao átomo de C5 nos fragmentos citosínicos, como já mostrado; portanto, espera-

se que a substituição isostérica conduza ao aumento das dimensões das celas, 

considerando os efeitos estéricos produzidos pela inclusão de átomos de flúor. 

No caso das soluções sólidas, foi também observada que a peça chave da 

realocação substitucional, e consequentemente a inclusão das moléculas de FTC na 

estrutura cristalina do 3TCh, é o comportamento supramolecular e a rede de interação 

intermolecular. É esse comportamento supramolecular o responsável pela distribuição e, 

consequentemente, o alojamento das moléculas FTC em torno das posições de cada 

confórmero sobre a estrutura hidratada. A distribuição não-homogênea das moléculas de 

3TC e FTC é observada em cada posição dos confórmeros para cada solução sólida. 

Esse aspecto é diretamente relacionado com as interações intermoleculares envolvidas 

em cada confórmero, sendo possível observar posições de confórmeros com maior 

ocupação de FTC do que outros, por exemplo, as posições dos confórmeros A e B 

retratam uma maior substituição em ambas soluções sólidas, contrariamente aos 

confórmeros D e E (Tabela 6). 

De acordo com a análise supramolecular, foi observado que os confórmeros B 

estão envolvidos na formação das fileiras B com as moléculas de água e a realocação 

substitucional leva a um ligeiro encurtamento das distâncias de interação 

intermoleculares (Apêndice A), comparado com as interações de 3TCh, uma vez que 

existe uma grande entrada de moléculas de FTC no arranjo cristalino. Entretanto, os 

confórmeros A e C, que são colocados nas vagas formadas pela distribuição das fileiras 

B, também representam um ligeiro encurtamento das distâncias de interação. Vale a 

pena mencionar que o posicionamento desses confórmeros leva a um menor número de 

interações intermoleculares, permitindo-lhes maior liberdade, juntamente com os 

confórmeros B para realizar a realocação substitucional, uma vez que nestas posições a 

substituição de 3TC por moléculas FTC conduz a uma ligeira estabilização da estrutura, 

pelo menos do ponto de vista de interações intermoleculares.  

O extremo oposto ocorre com os confórmeros D e E, responsáveis por ligar as 

fileiras B e que são alocados dentro dos interstícios formados. Estes confórmeros estão 

envolvidos em uma rede de interações intermoleculares complexas, associando-se com 
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todos os outros confórmeros, inclusive participando na interação π entre eles. Portanto, 

essas características supramoleculares dos confórmeros D e E não favorecem a 

realocação nessas posições, deixando as moléculas de 3TC firmemente ligadas nessas 

posições, o que estaria de acordo com os baixos valores de s.o.f para esses confórmeros.                  

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

A análise de CLAE foi realizada visando dois principais alvos: verificar a 

capacidade de isolar ambos compostos utilizando essa técnica e quantificar a proporção 

de 3TC e FTC do cristal para corroborar com os dados obtidos pelo experimento de 

raios X de monocristal. Para quantificar o material presente na solução sólida o primeiro 

passo foi a realização de uma curva de calibração, que consistia em analisar no 

equipamento amostras de concentrações conhecidas e realizar a correlação das 

concentrações com as áreas dos picos formados, realizando a correlação linear das 

informações e permitindo o cálculo das concentrações encontradas no cristal. 

Para este ensaio foram utilizadas cinco soluções de concentrações conhecidas 

para cada uma das matérias-primas 3TC e FTC, sendo de 0,45mg/ml; 0,35mg/ml; 

0,25mg/ml; 0,15mg/ml e 0,05mg/ml. Após a análise e verificação dos resultados da 

curva de calibração, foi excluído o resultado correspondente à solução de maior 

concentração 0,45mg/mL, porque, aparentemente, houve saturação do detector, 

resultando em uma anomalia de análise. Portanto, para as curvas de calibração, 

utilizaram-se apenas os valores de quatro soluções conhecidas. As curvas são 

apresentadas na Figura 17.  

Os cristais das soluções sólidas 3TCh:0,53FTC e 3TCh:0,36FTC foram 

analisados utilizando a mesma metodologia e fase móvel com que foi realizada a curva 

de calibração, mantendo as mesmas condições, previamente descritas na seção 

metodologia do presente trabalho. Para o cálculo da concentração real dos cristais, foi 

utilizada a equação da reta, cujos valores de coeficiente de correlação (R²) apresentaram 

excelentes valores estatísticos, permitindo essa correlação. 
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Figura 17 - Curva de calibração do CLAE utilizando concentrações diferentes de 3TC e FTC com suas 

correspondentes equações da reta e coeficiente de correlação (R ²). 

As análises dos cristais demonstraram excelente resolução dos picos do material 

em CLAE, como é possível verificar nos cromatogramas anexados (Anexo A). As 

concentrações reais calculadas utilizando essa metodologia demonstraram a propriedade 

de boa resolução do equipamento de raios X de monocristal na quantificação do 

material, uma vez que os resultados se correlacionaram adequadamente, mostrando a 

presença de, no cristal 3TCh:0,53FTC, de acordo com o CLAE, 0,48 mols de 3TC para 

cada 0,53 mols de FTC e, no cristal de 3TCh:0,36FTC, presença de 1,93 mols de 3TC 

para cada 1 mol de FTC, o que equivale a 0,69 mols de 3TC para 0,36 mols de FTC. 

Pode-se afirmar, portanto, que a concentração dos compostos presentes na estrutura 

elucidada pôde ser confirmada através da técnica de CLAE. 

Difração de raios X de pó 

A difração de raios X de pó de ambas as formas foram coletadas visando um 

objetivo principal: a verificação da pureza da amostra após o processo de cristalização, 

tendo em vista que a mesma seria utilizada para outras análises de caracterização (DSC, 

TGA e CLAE). Os padrões experimentais das amostras estão em excelente acordo com 

o resultado calculado a partir da difração de monocristal (Figura 18), indicando 

claramente a pureza amostral, sendo, inclusive, uma das mais importantes 

características que deve ser alcançada durante o processo de síntese de uma nova forma 
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sólida de um IFA. Portanto, esses resultados, visualizados na Figura 18, confirmam a 

estrutura cristalina determinada e demonstra que a amostra é representativa de todo 

material obtido.  Comparações com a 3TCh, previamente reportada na literatura 

(HARRIS et al. 1997), demonstram a isoestruturalidade, já verificada no estudo da 

elucidação da estrutura. Por último, e não menos importante, os difratogramas 

confirmam a ausência de FTC excedente, de acordo com a ausência do pico principal da 

mesma nos difratogramas das soluções sólidas, o que confirma que toda a FTC posta em 

solução durante o preparo foi inserida na estrutura cristalina. 
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Figura 18 – Padrão de difração de raios X de pó teóricos e experimental: vermelho para 3TCh:0,36FTC e azul 

para 3TCh:0,53FTC 

Análise Térmica 

As análises do comportamento térmico foram realizadas conforme metodologia 

já descrita anteriormente. Os resultados extraídos da referida análise das soluções 

sólidas podem ser observados nas curvas de TG e DSC apresentadas na  

Figura 19. Ambas curvas de DSC demonstram dois eventos endotérmicos 

parcialmente sobrepostos. O primeiro pico é associado ao processo de fusão e, ao 

mesmo tempo, desidratação da amostra, processo que foi confirmado pela perda de 

massa verificada no TG e pela análise de gases liberados, discutida mais à frente. O 

segundo evento está associado ao ponto de fusão da amostra, a qual, após fusão inicial, 
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recristalizou para um estado termodinamicamente mais estável naquelas condições, e 

nesse segundo evento se funde, confirmado por experimentos de termomicroscopia. 

Sabendo que o ponto de onset é determinado pela interseção da linha base antes da 

transição com a tangente traçada pelo ponto de inflexão, os onsets dos principais 

eventos verificados são descritos na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Onset dos principais eventos térmicos analisados.  

Evento 3TC 3TCh¹ FTC 3TCh:0,53FTC 3TCh:0,36FTC 

Fusão e 

desidratação 
- 119,9ºC - 107,1ºC 112,3ºC 

Fusão 177,2ºC 176,5ºC 153ºC 112,3ºC 124,9ºC 

 

¹ Retirado da literatura a rampa de 2ºC/min (Harris et al. 1997) 

 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
-2

-1

0

1

2

3

4

5

Fusão

Decomposição

E
x

o
  

  
  

  
D

S
C

 (
m

W
/m

g
) 

  
  

  
E

n
d

o

Temperatura (ºC)

 3TCh:0,53FTC  3TCh:0,36FTC  FTC  3TC

 3TCh:0,53FTC  3TCh:0,36FTC  FTC  3TC

Fusão e 

desidratação
Segunda fusão

Desidratação

40

60

80

100

120

M
as

sa
 (

%
)

 

 

Figura 19 - Termogravimetria (linha pontilhada) e calorimetria diferencial exploratória (linha sólida). 

Imagens de termomicroscopia da recristalização abaixo. 
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Após esses dois eventos, há um terceiro evento exotérmico, claramente atribuído 

à etapa de decomposição da amostra, informação retirada do comportamento do DSC e 

da perda abrupta de massa observada no TG. Nos experimentos de termomicroscopia é 

possível verificar o que ocorre no intervalo da sobreposição dos picos: inicialmente há a 

etapa de desidratação do material, e, logo após, rapidamente ocorre a transição sólido-

sólido do material, levando a um estado mais favorável termodinamicamente em termos 

de estabilidade térmica, e, por fim, ocorre a fusão da amostra. O efeito do aumento da 

concentração de FTC na solução sólida é perceptível na mudança de comportamento 

térmico entre as duas soluções sólidas, seja no processo de desidratação e do ponto de 

fusão. Em comparação com as matérias-primas de origem, ambas soluções sólidas 

apresentam ponto de fusão mais baixo, o que reflete em uma menor estabilidade do 

produto, o que poderia indicar uma maior solubilidade do material. O momento de 

perda de massa, percebido na curva de TG, está localizado um pouco acima do primeiro 

pico de DSC e é atribuído à desidratação. A perda de massa referente a perda de água é 

diferente para cada uma das concentrações das soluções sólidas (m3TCh:0,53FTC ~ 

1,34% e m3TCh:0,36FTC ~ 0,88%). A análise dos gases envolvidos foi efetuada 

utilizando um equipamento de análise de espectroscopia infravermelha de transmissão, 

a partir da qual foi possível ter uma melhor compreensão do processo de desidratação, 

com 16 scans por minuto e leitura de 650 a 4400cm-1. O espectro resultante do ponto da 

saída de água é caracterizado por uma banda em 1700 cm-1 e uma banda mais larga 

entre 3000 e 3500 cm-1 inconfundivelmente associadas à água. Por fim, as soluções 

sólidas sofrem decomposição aproximadamente na mesma temperatura da 3TC pura. 

 

Solução sólida obtida por ativação mecanoquímica 

Após verificar a possibilidade de obter a solução sólida discutida anteriormente 

por metodologia de evaporação lenta, estudou-se a possibilidade da mesma aquisição 

por uma metodologia mais prática: a ativação mecânica. Inicialmente, foi proposta a 

tentativa de realizar a ativação mecanoquímica dos produtos isolados 3TC e FTC sem 

adição de solvente, porém o material obtido correspondia a uma mistura física do 

material de origem, não sendo possível visualizar mudanças estruturais. Após tentativas 

realizadas com outros solventes já relatadas na metodologia, resultados satisfatórios 

foram obtidos acrescentando-se algumas gotas de metanol no sistema (moagem com 

adição de solvente). Verificou-se que a FTC não sofre nenhuma mudança estrutural, 
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mesmo após essa segunda metodologia, mantendo o mesmo padrão da matéria-prima 

original, enquanto a 3TC sofre uma importante modificação, resultando em uma 

estrutura solvatada.  

O material obtido apenas com a 3TC foi cristalizado em presença do mesmo 

solvente segundo metodologia já relatada e os cristais obtidos foram submetidos a 

análise estrutural para elucidação da mesma (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.), cujos resultados corroboram com a discussão estrutural realizada na 

primeira parte deste presente trabalho. Há a presença dos cinco confórmeros de 

organização semelhante ao que ocorre na 3TCh, sugerindo que, para a família das 

soluções sólidas solvatadas ocorre a mesma situação da família das hidratadas discutida 

anteriormente, havendo a substituição das moléculas de 3TC da estrutura por moléculas 

de FTC. Ou seja, o 3TCs.MeOH seria o solvente da solução sólida resultante, enquanto 

as moléculas de FTC prosseguem na mesma situação, sendo o soluto da mesma, onde 

trabalhar com concentrações mais altas de FTC implicam em maiores quantidades de 

átomos de flúor no material obtido. Os cinco confórmeros, também nomeados de A a E, 

possuem parâmetros de estrutura similares (distância de ligações, ângulos e torsões) e 

apenas um destes é diretamente ligado à molécula de metanol (confórmero B). A 

discussão mais aprofundada sobre o arranjo cristalino geral já foi realizada 

anteriormente.  

A estrutura cristalina de 3TCs.MeOH é similar a estrutura da 3TCh já reportada 

na literatura (HARRIS et al. 1997), porém com uma molécula de metanol em 

substituição à molécula de água, ou seja, todos os outros confórmeros se mantêm em 

mesma organização estrutural, se traduzindo, portanto, em outra forma cristalina com 

empacotamento isoestrutural ao 3TCh, diferenciando apenas pelo solvente que está 

ligado aos confórmeros B. 

É perceptível a variação das dimensões da cela unitária, entre o 3TCh e o 

3TCs.MeOH, cujos eixos b e c tiveram tamanho reduzido, com eixo c possuindo uma 

drástica diferença, resultando em um volume menor da cela unitária. Tal fato pode ser 

justificado por, apesar da ocupação de uma molécula de metanol ser maior do que a da 

água, ela também favorece uma maior proximidade entre as moléculas, levando a um 

efeito semelhante a uma “compactação molecular” por conta do aumento das interações 

intermoleculares. Esse fenômeno foi confirmado pela análise dos fingerprints, que 

demonstram uma maior presença de interações do tipo H···H, devido essa maior 

proximidade entre as moléculas. Na figura 21 é possível visualizar em destaque (azul) a 
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região das interações específicas selecionadas para visualização. A região cinza se 

refere a área do fingerprint que não corresponde a interação selecionada. 

  

 

Figura 20 - Empacotamento cristalino das soluções sólidas - família dos solvatos. Representação ao longo 

do eixo a. Destaque dado para a ocupação da molécula de metanol. 

 

Figura 21 - Fingerprint relativo às interações O---H (a) e C---H (b) do confórmero B e interações de 

hidrogênio H---H dos confórmeros A (c) e D (d). 
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A estrutura cristalina formada pelo solvato de 3TC se reflete também no padrão 

de difração de raios X de pó, seguido pelos produtos obtidos através da ativação 

mecânica da mistura de 3TC e FTC em presença de metanol, nas faixas de trabalho 

utilizadas. Como o produto resultante da ativação mecânica não é um monocristal, e 

sim, um material pulverulento, não foi possível realizar a visualização estrutural de 

forma direta como ocorreu com os monocristais obtidos por evaporação lenta do 

solvente.  

Verificou-se que o material obtido por ativação mecanoquímica e o cristal 

produzido possuem difratogramas correspondentes, o que confirma a isoestruturalidade 

dos compostos; porém, claro, os difratogramas não são totalmente semelhantes, devido 

variações na proporção de 3TC e FTC incluída em cada um deles, o que é possível 

constatar na  Figura 22. A ausência de FTC excedente também é facilmente constatada, 

pois os picos principais da mesma não estão presentes nos demais difratogramas, o que 

demonstra que o material utilizado no preparo foi incluído na estrutura interna do 

cristal. Devido a isso, portanto, é possível verificar algumas modificações entre cada 

difratograma, como a aproximação de alguns picos e o surgimento de outros, o que é 

esperado. Para manter o padrão de nomenclatura anteriormente sugerido, consideremos, 

a partir de agora, 3TCs como o solvato de 3TC com metanol. A nomenclatura das 

soluções sólidas produzidas será dada novamente em função da concentração x de FTC 

utilizada na produção do material, sendo, para a família do solvato, apresentada no 

formato de 3TCs:xFTC.  

Verifica-se que todas as fases são isomórficas com o 3TCs, inclusive, através da 

microscopia eletrônica de varredura, onde é realizado um comparativo entre as imagens 

já relatadas na literatura do 3TCh e as adquiridas do 3TCs na Figura 23. No entanto, em 

princípio, a variação estrutural entre as diferentes composições podem ser muito 

pequenas para serem detectadas através dos difratogramas e uma falta de consideráveis 

variações nos parâmetros estruturais não exclui que uma fase mista tenha sido formada.  
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Figura 22 - Padrão de difração de raios X de pó da FTC, 3TCs e das soluções sólidas obtidas por moagem 

assistida por solvente. 

 

Análise térmica 

A formação do 3TCs foi confirmada através da análise térmica, utilizando um 

equipamento de análise térmica simultânea acoplado a um infravermelho de gases 

liberados, cujo resultado se encontra na Figura 24. É possível verificar dois eventos 

endotérmicos e um evento exotérmico. No primeiro pico, com onset em 119ºC, ocorre a 

primeira fusão ao mesmo tempo que ocorre a perda de solvente, confirmado pela análise 

termogravimétrica, que demonstra perda de massa correspondente a 0,53% do peso 

total. Logo em seguida, um evento exotérmico que se refere a uma recristalização para o 

Figura 23 - Microscopia eletrônica de varredura: comparativo entre 3TCs (em ampliação de, da esquerda 

para direita, 2000x e 500x) e 3TCh (em ampliação, da esquerda para direita, de 500x e 116x) (Fonte: 

Harris et al., 1997 e Jozwiakowsky et al, 1995). 
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estado mais termodinamicamente estável do produto, que indica que o solvente era 

importante na manutenção do estado inicial do produto. 

O próximo evento é endotérmico e se refere ao ponto de fusão do produto 

resultante, com onset em 175ºC. Comparativamente com a 3TCh, verifica-se 

comportamento térmico semelhante, sob os mesmos onsets de fusão inicial, 

desidratação/dessolvatação e de fusão do material anidro. A diferença, claro, está no 

tipo de gás liberado no decorrer do processo térmico, uma vez que na 3TCh a água é o 

gás detectado na análise; no caso do solvato, no ponto que indica a dessolvatação, o 

espectro de infravermelho foi retirado e comparado com a biblioteca do equipamento, 

foi constatada a presença de metanol, confirmando a expectativa da formação do 3TCs. 
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Figura 24 - Análise térmica do 3TCs. DSC em azul, TG em verde e IR dos gases liberados em preto. 

A análise de DSC das soluções sólidas produzidas com diversas concentrações 

da 3TCs e FTC foram analisadas, cujo resultado pode ser visto na  Figura 25. A 

formação isoestrutural confirmada pelo difratograma de raios X de pó pode ser 

corroborada com a variação de onsets de fusão da solução sólida e de fusão do produto 

após a recristalização do material. É possível verificar que o processo de dessolvatação 
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e o de fusão do sólido são afetados pela presença da FTC no arranjo cristalino, de forma 

equivalente, deslocando os onsets para valores menores conforme se aumenta a 

quantidade de FTC no produto obtido. 
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 Figura 25 - Comportamento térmico das soluções sólidas obtidas por moagem e em comparação com o 

3TCs. 

 

Essa variação nos onsets entre cada produto obtido é extremamente relevante no 

que se refere à confirmação da presença de FTC no produto formado, por ser uma 

característica de suma importância que foi verificada nesse estudo, onde percebe-se que, 

conforme é realizado um aumento linear na quantidade de FTC, também há uma 

variação linear nos onsets, de ambos eventos térmicos dos produtos obtidos. Tal 

resultado é interessante na verificação dos efeitos resultantes do aumento da 

concentração de um produto no sólido obtido e pode ser utilizado como forma de 

correlacionar a concentração de FTC do cristal com temperatura de fusão esperada ou 

podendo ser utilizada na quantificação da solução sólida de acordo com o valor de onset 

verificado. 

Uma outra característica verificada em consequência do efeito analisado é que a 

redução do valor de onset é linear até certo ponto, verificado entre a solução sólida 
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3TCs:0,4FTC e a 3TCs:0,5FTC, onde, nessa última, há essa quebra da linearidade, que 

pode ser indicativa do limite da formação da solução sólida, tendo em vista que também 

não foi possível a obtenção de produtos com maiores concentrações de FTC. Tal 

informação suporta o que já é descrito na literatura, onde é sabido que soluções sólidas 

precisam da condição de isoestruturalidade cristalina para que seja possível essa 

modulação da concentração interna dos materiais de forma ilimitada 

(KITAIGORODSY, 1984). Como discutido anteriormente, a estrutura do 3TCs, 

semelhante a do 3TCh, não é isoestrutural a da FTC, o que justifica o achado de um 

limite de formação desse material. 

 

Figura 26 - Comportamento linear dos onsets da análise térmica das soluções sólidas obtidas para a 

primeira fusão 

 

Figura 27 - Comportamento linear dos onsets da análise térmica das soluções sólidas obtidas para a 

segunda fusão 
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Tendo em vista o comportamento apresentado na análise térmica do material, e 

correlacionando essa informação com a estrutura cristalina elucidada através da difração 

de raios X no monocristal, quanto maior a concentração de FTC no produto, menor o 

ponto de fusão do material, ou seja, quanto maior a proporção de átomos de flúor na 

estrutura, maior o decréscimo do onset de fusão. Isso poderia ser associado com o fato 

da interação existente entre os átomos de flúor (C-F ••• F-C) não ser tão favorecida e 

poder levar a uma redução de interações intermoleculares mais fortes, resultando em 

uma maior fragilidade estrutural, refletindo na menor estabilidade térmica do produto. 

 

 

O comportamento térmico da estrutura demonstrado antes e após a 

recristalização, com o deslocamento do onset dependente da composição da estrutura, é 

um indício de que seria possível a obtenção da solução sólida anidra, ou seja, sem a 

presença de solvente ou de água na estrutura. Tendo isso em vista, foi realizado o 

aquecimento da amostra até temperatura em que houvesse a recristalização e, após esse 

processo, foi realizada a análise de difração de pó, visando verificar quaisquer 

mudanças de estrutura. O resultado dessa análise para o cristal 3TCs:0,2FTC se 

encontra na Erro! Fonte de referência não encontrada.. O difratograma visualizado 
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Figura 28 - Difratograma de Raios X da solução sólida após recristalização – setas indicam as diferenças 

entre os difratogramas. 
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foi comparado com a matéria-prima anidra, ou seja, a 3TC forma II. Percebe-se que o 

material resultante é isoestrutural a essa 3TC forma II por ter padrão semelhante entre 

si, porém os difratogramas não são idênticos, o que demonstra a existência de alguma 

mudança na composição do material resultante após recristalização. Essas diferenças 

são o suficiente para considerarmos que há um forte indício da existência de uma 

solução sólida anidra entre os compostos 3TC e FTC. 

Para excluir a possibilidade de formação de mistura eutética ou mistura física, 

foi realizada a análise térmica das misturas físicas das matérias-primas, nas mesmas 

proporções utilizadas para o preparo das soluções sólidas, visando caracterizar as 

diferenças térmicas dos mesmos, sendo possível verificar as grandes diferenças no 

comportamento térmico entre as misturas físicas e a solução sólida formada. Portanto, 

não houve formação de mistura eutética e os sólidos obtidos pelas técnicas 

anteriormente descritas não são caracterizados como sendo apenas uma mistura física 

das matérias-primas. 
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Figura 29 - Estudo do comportamento térmico das misturas físicas de 3TC e FTC nas mesmas proporções 

utilizadas no preparo das soluções sólidas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Sabe-se da existência no mercado farmacêutico das várias formas que um 

Ingrediente Farmacêutico Ativo pode se apresentar, como polimorfos, solvatos e 

hidratos, e o conhecimento dessas formas, suas estruturas e caracterização de 

propriedades físicas e químicas são relevantes para o campo farmacêutico, uma vez que 

auxiliam na compreensão de fenômenos relativos aos medicamentos e podem oferecer a 

possibilidade de melhorá-los com a utilização de estratégias da engenharia de cristais. 

Diante desse contexto, esse estudo buscou através de técnicas de simples execução, 

como evaporação lenta e moagem, a obtenção de uma nova forma sólida, que auxilie na 

compreensão de soluções sólidas no âmbito farmacêutico, visto ser uma estrutura com 

características de modelamento de concentração dos constituintes.  

Por serem raros os exemplos de soluções sólidas formadas por fármacos, o 

estudo demonstra ser relevante na compreensão dessa nova estrutura, que demonstrou 

ser composta por uma rede complexa de interações intermoleculares, com fatores de 

ocupação de átomos de forma randômica, necessitando de um cuidado e atenção 

especial no momento do refinamento da estrutura. Através da obtenção do monocristal, 

foi possível a elucidação e compreensão do comportamento do material produzido, 

sendo, as mesmas, caracterizadas através de técnicas estruturais, microscopia e por 

análise térmica. 

O maior interesse desse tipo de arranjo cristalino para o mercado farmacêutico, é 

a possibilidade de incluir dois fármacos, ou mais, em uma mesma estrutura cristalina, 

onde não houvesse perda de atividade farmacológica dos mesmos, resultando em um 

novo composto com propriedades diferenciadas, que poderia chegar a apresentar maior 

atividade por melhoria de biodisponibilidade, por exemplo, sem que houvesse 

incompatibilidade ou necessidade do acréscimo de algum outro excipiente para 

melhoria dessa característica no produto final.  

Como perspectiva desse estudo, pretende-se dar continuidade ao mesmo com 

compreensão da estrutura da solução sólida encontrada na sua forma anidra, em 

comparação com o solvato e o hidrato encontrados. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela de interações (material suplementar do artigo de que se trata o Apêndice C). 

 

Hydrogen Bonds 
        Compound Interactions D–H (Å) H•••A (Å) D•••A (Å) D–H•••A (°) Symmetry 

 
 

N4B–H41B•••O2B   0.860(3) 2.145(2) 2.952(4) 156.21(20) I 
  

 
O1W–H1WA•••O2B 0.850(4) 2.219(3) 3.038(4) 161.75(26) I 

  
 

O1W–H1WB•••N3B 0.851(4) 2.175(2) 2.906(4) 143.83(22) ii 
  

 
N4B–H42B•••O1W 0.860(3) 2.228(4) 2.698(5) 144.05(23) i 

  
 

O5’B–H5’B•••O2D  0.820(3) 1.823(3) 2.628(4) 166.88(23) iii 
  

 
N4D–H42D•••O5’B 0.860(3) 2.048(3) 2.900(4) 170.72(23) iv 

  Solid Solution  N4D–H41D•••O2A  0.860(3) 2.216(3) 2.998(4) 151.06(21) iv 
  3TC(2):FTC(3) N4E–H42E•••N3D 0.860(3) 2.197(3) 3.038(4) 165.89(22) iii 
  

 
N4A–H41A•••N3E  0.860(3) 2.128(3) 2.960(4) 162.58(23) iv 

  
 

N4E–H41E•••N3A 0.860(3) 2.119(3) 2.929(4) 177.30(21) v 
  

 
O5’D–H5’D•••N3C 0.820(3) 1.956(3) 2.759(4) 165.98(20) Ii 

  
 

N4C–H41C•••O2C 0.860(3) 2.107(3) 2.808(5) 138.34(26) vi 
  

 
O5’C–H5’C•••O2E 0.820(3) 1.920(3) 2.722(4) 165.53(23) vii 

  
 

N4A–H42A•••O5’C 0.860(3) 2.270(3) 2.872(4) 127.16(23) viii 
  

         
 

N4B–H41B•••O2B   0.953(5) 2.115(4) 2.904(7) 144.16(33) i 
  

 
O5’B–H5’B•••O2D  0.820(4) 1.876(4) 2.634(5) 153.17(27) iii 

  
 

N4D–H42D•••O5’B 0.860(3) 2.044(3) 2.890(5) 167.62(27) iv 
  

 
N4D–H41D•••O2A  0.860(3) 2.226(3) 2.990(5) 147.83(25) iv 

  Solid Soltion  N4E–H42E•••N3D 0.860(3) 2.173(3) 3.020(5) 168.18(25) iii 
  3TC(1):FTC(1) N4A–H41A•••N3E  0.860(3) 2.135(3) 2.974(5) 165.09(27) iv 
  

 
N4E–H41E•••N3A 0.860(3) 2.122(3) 2.981(5) 176.63(25) v 

  
 

O5’D–H5’D•••N3C 0.820(3) 1.935(3) 2.743(4) 167.96(23) ii 
  

 
N4C–H41C•••O2C 0.860(3) 2.122(4) 2.822(6) 138.25(30) vi 

  
 

O5’C–H5’C•••O2E 0.820(4) 1.920(3) 2.738(5) 175.85(27) vii 
  

 
N4A–H42A•••O5’C 0.860(3) 2.282(3) 2.879(5) 126.59(27) viii 

  

         
 

N4B–H41B•••O2B   0.860(7) 2,196(6) 2.999(6) 155.24(56) i 
  

 
O1W–H1WA•••O2B 0.796(8) 2.250(8) 3.019(8) 162.61(75) i 

  
 

O1W–H1WB•••N3B 1.025(9) 2.027(9) 2.896(8) 140.95(75) ii 
  

 
N4B–H42B•••O1W 0.860(7) 2,225(8) 2.957(8) 142.93(60) i 

  
 

O5’B–H5’B•••O2D  0.820(2) 1.843(3) 2.648(6) 167.21(14) iii 
  Form I N4D–H42D•••O5’B 0.907(8) 1.989(8) 2.881(8) 167.55(73) iv 
  3TC(Hyd) N4D–H41D•••O2A  0.869(6) 2.227(6) 2.997(8) 147.46(54) iv 
  

 
N4E–H42E•••N3D 0.890(7) 2.130(7) 3.017(8) 174.09(61) iii 

  
 

N4A–H41A•••N3E  0.860(7) 2.168(7) 2.999(7) 162.18(59) iv 
  

 
N4E–H41E•••N3A 0.960(8) 1.999(8) 2.958(8) 176.75(70) v 

  
 

O5’D–H5’D•••N3C 0.820(4) 1.952(4) 2.757(6) 166.64(32) ii 
  

 
N4C–H41C•••O2C 0.860(8) 2.135(7) 2.820(7) 136.32(62) vi 

  
 

O5’C–H5’C•••O2E 0.821(6) 1.950(5) 2.742(6) 161.70(48) vii 
  

 
N4A–H42A•••O5’C 0.860(8) 2,296(7) 2.879(7) 125.26(60) viii 

  

         π•••π 

Interactions         Ring D–E Interaction Dcg (Å) dV1 (Å) dV2 (Å) α (°) β (°) γ (°) Symmetry 
Solid Solution  Cg(D)...Cg(E) 3.664(2) 3.619(1) 3.522(1) 10.41(15) 16.0 8.9 iv 
3TC(2):FTC(3) 

        
         Solid Solution  Cg(D)...Cg(E) 3.687(2) 3.637(2) 3.533(2) 10.88(19) 16.7 9.5 iv 
3TC(2):FTC(3) 

                 Form I Cg(D)...Cg(E) 3.694(4) 3.665(2) 3.534(2) 12.46(16) 17.0 7.4 iv 
3TC(Hyd) 

        

         C-F•••F-C Interactions 
       Solid Solution  Interaction D(F–F) (Å) D(C–F) (Å) C–F•••F (°) Symmetry 

   3TC(2):FTC(3) C5B–F5B•••F5E  2.816(8) 1.338(4) 126.3(3) ii 
   

 
C5E–F5E•••F5B  2.816(8) 1.231(8) 114.6(5) ii 

   
         3TC(1):FTC(1) C5B–F5B•••F5E  2.819(15) 1.395(9) 129.2(6) ii 

   
 

C5E–F5E•••F5B  2.819(15) 1.225(2) 120.9(9) ii 
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Symmetry codes: (i) x+1/2,-y+1/2,-z; (ii) x,y,z; (iii) x,+y-1,+z; (iv) -x+1,+y+1/2,-z+1/2;                          

(iv) -x+1,+y+1/2,   -z+1/2; (iv) -x+1,+y+1/2,-z+1/2; (v) -x+1,+y-1/2,-z+1/2; (vi) x+1/2,-y+1/2+1,-z;        

(vii) -x+1/2+1,-y+1,+z-1/2; (viii) x-1/2,-y+1/2+1,-z. 

Cg(D) and Cg(E) are the centroids of the cytosinic rings N1–C2–N3–C4–C5–C6 of the conformers D and 

E, respectively. (DCg) Centroid distance between rings D and E. (dV1) Vertical distance from ring centroid 

D to ring E. (dV2) Vertical distance from ring centroid E to ring D. (α) Dihedral angle between mean 

planes D and E. (β) Angle between the centroid vector Cg(D)⋯Cg(E) and the normal to plane E. (γ) Angle 

between the centroid vector Cg(D)⋯Cg(E) and the normal to plane E. 
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APÊNDICE B 

 

 Artigo a ser submetido referido às duas estequiometrias da solução sólida 

monocristalina entre lamivudina e emtricitabina referente à singularidade estrutural do 

material obtido. 

 

Crystalline structure of a solid solution developed with the antiretroviral drugs 

lamivudine and emtricitabine 

 

Fonseca, JC1; Tenorio, JC²; Ellena, J²; Alvarez, N³; Ayala, AP4 

¹Departamento de Farmácia, UFC, Fortaleza-CE, Brazil 

²Departamento de Física, IFSC, São Carlos-SP, Brazil 

³Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
4Departamento de Física, UFC, Fortaleza-CE, Brazil 

 

ABSTRACT 

Solid solutions could represent a viable alternative to better understand and controll 

structure-property relationships of drugs, in order to optimize their properties for 

practical applications. Lamivudine (3TC) and emtricitabine (FTC) are nucleoside 

analogues reverse transcriptase inhibitor antiretroviral drugs, which have an extremely 

similar molecular structures, differing by a single fluorine atom, which is only present 

in the FTC molecule. Due to the similarities in structure and molecular size of these 

drugs, 3TC and FTC are good candidates for the obtainment of a solid solution, 

resulting in a new compound with completely different properties. The process was 

monitored and characterized by scanning electron microscopy, infrared and Raman 

spectroscopies, powder and single crystal X-ray diffraction, and thermal analysis. A 

new solid solution of organic compounds was obtained using simple execution 

techniques, supported with the possibility of modulating the concentration of drug 

inside the crystalline structure. 
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APÊNDICE C 

 

 Para que houvesse domínio das técnicas que seriam utilizadas nos trabalhos 

subsequentes, foi necessário o estudo das técnicas de produção de cristais e de 

caracterização utilizadas, que não eram metodologias e técnicas triviais e corriqueiras, 

necessitando de conhecimentos teóricos e práticos para a correta execução. O referido 

estudo se efetuou com o Ácido Difractáico, material cedido para que houvesse domínio 

e compreensão das técnicas que seriam utilizadas para este trabalho, resultando no 

artigo intitulado: Acido Difractáico: caracterização física e química e elucidação da 

estrutura cristalina. 

 Esse material se trata de um metabólito secundário do líquen, pertencendo a 

classe química dos depsídeos, sendo relevantes no contexto farmacológico devido suas 

propriedades antioxidantes, antiulcerogênica e gastroprotetora. Considerando esses 

efeitos e sabendo que as propriedades estruturais de um material são responsáveis por 

características físicas e químicas relevantes para um IFA, foi realizado esse trabalho que 

se trata da compreensão das relações intermoleculares desse material, da visualização da 

sua estrutura cristalina e do seu comportamento em análises térmicas e de 

espectroscopia vibracional. 
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Diffractaic Acid: crystalline structure and physicochemical 

characterization 

Jéssica de Castro Fonseca1, Yara Santiago de Oliveira1, Beatriz P. Bezerra1, Javier 

Ellena2, Neli Kika Honda3, Camilla V.N.S. Silva4, Noemia Pereira da Silva Santos4, 

Nereide Stela Santos-Magalhães4, Alejandro Pedro Ayala5,* 
1Department of Pharmacy. Federal University of Ceará. Fortaleza – Ceará – Brazil.  
2 São Carlos Institute of Physic. University of São Paulo. São Carlos – São Paulo – 

Brazil.  
3Institute of Chemistry, Federal University of Mato Grosso do Sul, - Campo Grande – 

MS- Brazil. 

 4Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA). Federal University of 

Pernambuco. Recife – Pernambuco - Brazil. 

 5Department of Physics. Federal University of Ceará. Fortaleza – Ceará – Brazil.  

 

ABSTRACT 

Diffractaic acid (DA) is a secondary metabolite of lichens that belongs to the 

chemical class of depsides, and some relevant pharmacological properties are associated 

with this natural product, such as antioxidant, antiulcerogenic and gastroprotective 

effects. Considering the relevant biological activities and taking into account that the 

activities are intrinsically related to the structure, the main goal of this study was to 

elucidate the structure of diffractaic acid by single crystal X-ray diffraction as well to 

characterize its physicochemical properties by powder  X-ray diffraction, thermal 

analysis and vibrational spectroscopy. It was observed that DA belongs to the 

monoclinic crystal system, crystallizing in the space group P21/c with following cell 

parameters: a =18.535(7) Å, b = 4.0439(18) Å, c = 23.964(6) Å, β = 91.55(3)°. 

1. INTRODUCTION 

Diffractaic acid (DA), 4-[(2,4-dimethoxy-3,6-dimethylbenzoyl)oxy]-2-hydroxy-

3,6-dimethylbenzoic acid, belongs to the chemical class of depsides and can be found in 

some species of lichens, such as Usnea species, where is one of the major metabolites.  

Lichen metabolites exert a wide variety of biological actions, such as antibiotic and 

antimycobacterial. However, their potential has not been fully explored [1]. The 

depsides are a class of lichen metabolites formed by condensation of two or more 

hydroxybenzoic acids whereby the carboxyl group of one molecule is esterified with a 

phenolic hydroxyl group of a second molecule. There are two different types of 

depsides, with either an orcinol moiety or a -orcinol moiety, being DA a member of 

the last group [1, 2]. DA is characterized in the literature [3]  as a whitish pigment with 

needle-shaped crystals, melting at around 189-190 °C, molecular weight of 374 g/moL, 

easily dissolved in ether, ethanol, acetone and chloroform. The calculated LogP  of DA 

is 5.48 +/- 0.42 [4]. 
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It has been documented that diffractaic acid has antimicrobial activity against M. 

tuberculosis H37Rv (MIC=15.6 microg/ml, 41.7 microM), antioxidant [5], antiulcerogenic 

and gastroprotective effects [6, 7]. Recently, it was showed that  DA could be developed 

as an effective proapoptotic agent in various  treatments of disorders [8]. An 

antiproliferative activity against UACC-62 GI50= 25 microg/mL, 66 microM) and B16-

F10 (GI50= 68 microg/mL, 198 microM) melanoma cell lines of DA was found [9]. 

Taking into account the relevant biological activities, especially the antiproliferative 

activity displayed by DA, it is imperative to solve its crystalline structure and analyze 

its physicochemical properties, once the structure is intrinsically related to the activity.  

It is necessary to emphasize that in the best of our knowledge there are no reports 

of the crystalline structure of this molecule. Therefore, the present study was conducted 

in order to elucidate the crystalline structure by single crystal X-ray diffraction and to 

characterize its physicochemical properties by several experimental techniques, such as 

microscopy, Fourier transform infrared (IR) and Raman (RS) spectroscopies, powder X-

Ray diffraction (PXRD), thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry 

(DSC). 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

DA was obtained from the talli of the lichen Usnea subcavata (Motyka), collected 

from the Cerrado biome in state of Mato Grosso do Sul, Midwest Brazil, as previously 

described [4]. Briefly, the talli of lichen was powdered and exhaustively extracted with 

chloroform and acetone at room temperature and concentrated in vacuum. Next, the 

extract was eluted with hexane-chloroform or hexane-acetone mixtures at crescent 

polarity using a silica gel chromatographic column, yielding DA. It was then purified 

with a small volume of acetone in an ice bath and centrifuged at 3,000 rpm for 5min. 

This procedure was repeated until pure crystals of DA were obtained. The degree of 

purity of these crystals was > 95% as determined by thin layer chromatography (TLC) 

and nuclear magnetic resonance (1H-NMR) analyses.  

2.2. Microscopy 

To determine the morphology of DA, scanning electron microscopy images were 

acquired using an Inspect-S50 FEI. The sample was previously metalized with 20 nm of 

gold (SEM Quanta-FEG450 FEI), and after that SEM Inspect-50 FEI equipment was 

used to record images with different magnifications (1500 x and 3000 x). 

2.3. Vibrational Spectroscopy 

Fourier transform infrared spectra were recorded in a Vertex 70 (Bruker Optics) 

spectrometer equipped with a DTGS detector, a Globar source and a wide-range beam 

splitter. A single-reflection diamond attenuated total reflectance (ATR) accessory 

(Platinum, Bruker Optics).  Fourier Transform Raman spectra were obtained using a 

RAM II accessory coupled to the FT-IR spectrometer. Samples were exited with a 

Nd:YAG laser (1064 nm) and the scattered radiation recorded with Ge detector 

refrigerated with liquid nitrogen. Raman and IR spectra were obtained at a 2 cm-1 

resolution.  
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2.4. Powder X-ray Diffraction  

Powder X-ray diffractograms were obtained using a D8 Advanced Bruker AXS, 

equipped with a theta/theta goniometer, operating in the Bragg-Brentano geometry with 

a fixed specimen holder, Cu Kα (0.15419 nm) radiation source and a LynxEye detector. 

The voltage and electric current applied were 40 kV and 40 mA, respectively. The 

opening of the slit used for the beam incident on the sample was 0.6 mm. The sample 

was scanned within the scan range of 2θ = 5° to 45° continuous scan, with a scan rate of 

2 deg min-1.  

2.5. Single Crystal X–ray Structure Determination 

Single-crystal X–ray diffraction data collection ( scans and  scans with  offsets) 

were performed on an Enraf–Nonius Kappa–CCD diffractometer (95 mm CCD camera 

on –goniostat) using graphite–monochromated MoKα radiation (0.71073 Å) at room 

temperature. The software COLLECT [10] and Denzo–Scalepack package of softwares 

[11]  were applied for acquisition, indexing, integration and scaling of Bragg 

reflections. The final cell parameters were obtained using all reflections. No absorption 

correction was applied.  The structure was solved using Olex2 [12], with the ShelXT 

[13] structure solution program using Direct Methods and refined with the ShelXL [14] 

refinement package using Least Squares minimization. 

Hydrogen atoms were stereochemically positioned and refined with fixed 

individual displacement parameters [Uiso(H) = 1.2Ueq or 1.5Ueq] according to the 

ridding model (C–H bond lengths of 0.96 Å for methyl groups), except for the O-H 

hydrogen atoms were located on the difference Fourier maps. The one bonded to O2’ 

was refined with fixed positions and isotropic thermal parameters (Uiso(H) = 

1.5Ueq(O)). However the one bonded to O9 was freely refined since it participated of a 

strong hydrogen bond.  The programs MERCURY (version 3.6) [15] and ORTEP–3 

[16] were used to prepare the crystallographic information file (CIF) and artwork 

representations for publication. The CIFs of the Diffractaic Acid structure was deposited 

at the Cambridge Structural Data Base under the code 1449856.  

 

2.6. Thermal analysis 

Thermogravimetric (TGA) and Differential scanning calorimetry (DSC) curves were 

obtained using a simultaneous thermal analysis equipment (Jupiter STA 449, Netzch). 

An infrared spectrometer (Alpha, Bruker Optics) coupled to this system was used to 

analyze the gases released. The sample of around 2mg were placed in sealed aluminum 

crucibles with pierced lids. Measurements were made from room temperature up to 350 

°C using a heating rate of 10 °C/min. The sensors and the crucibles were under a 

constant flow of nitrogen (70mL/min) during the experiment.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

DA crystals exhibit a columnar crystalline habit, as observed in SEM 

micrographs (Figure 1). It crystallizes in the monoclinic centrosymmetric space group 

 with one molecule per unit cell and cell parameters: a = 18.535 Å; b = 4.0439 Å; 

c = 23.964 Å; β = 91.55o (Table 1). The molecular configuration of depsides is defined 

by three planes, one containing the carboxylate group (CY: atoms C7, O7 and O4’), one 

through the aromatic rings I (RI: atoms C1’ to C6’) and the last ones one through the 
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aromatic II (RII: atoms C1 to C6) [17]. In the case of DA, the aromatics rings are almost 

coplanar forming an angle of 20.81o. These groups form an angle of 66.55º and 51.88o, 

respectively for RI and RII, with the carboxylic group. This conformation is stabilized 

by three intermolecular hydrogen bonds (Table 2). However, it shows some interesting 

features when compared with other members of the depside family. Considering the 

reported structures (Table 3), in most of the depsides, RII  is almost coplanar with the 

CY moiety, as observed in everin [17], wrightiin [18] and the three polymorphs of 

atranorin [19-21]. In these compounds, this conformation is stabilized by an 

intramolecular hydrogen bond between the carbonyl (C7O7) and the hydroxyl (C2O2H) 

groups. In the case of DA, the oxygen atom placed at O2 is methylated and the 

hydrogen bond is not only shifted to the methyl group, but also involves the single 

bonded oxygen from the ester instead of the one of the carbonyl moiety 

(C10H10B···O4’). This bond favors a higher twist of CY group when compared to the 

RII.  In most of the cases, RI is nearly perpendicular to CY, and consequently to RII. An 

interesting exception is wrightiin [18], where the main groups of the depside molecule 

are approximately coplanar. Compared with other members of this family, DA shows 

the smaller angle between the two rings. In summary, depside molecules are 

characterized by common features determining similar conformations. DA, on the other 

hand, exhibit an uneven geometry since the O2 methylation suppress one of the main 

intramolecular hydrogen bonds.  

 
Figure 1- Scanning electron microscopy image of a DA sample showing its crystalline habit.  

The crystal packing of DA is determined by a dimer based on the COOH moiety. The 

 motif (Figure 
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3

 
Figure 3) is assembled via complementary O9H9···O8 hydrogen bonds between the DA 

molecules around an inversion center. These dimers lay aligned along the [101] and 

stacked along the b axis by a single C10H10B···O2 (2.692 Å) interaction and a 

bifurcated one: C5’H5’···O7 (2.987 Å) and C9H9B···O7 (2.958 Å). This is the only 

member of the para-depsides family with such a hydrogen bond pattern because in most 

of these compounds a methylated C10’O9 group inhibits the formation of the  

motif. Furthermore, when O2 is forming a hydroxyl group, it plays an important role in 

the intermolecular hydrogen bonds, being usually one of the dominant interactions, as in 

the case of the three polymorphs of atranorin [19-21].  

 

Figure 2 – ORTEP [22] type view of the asymmetric unit of pure DA. The hydrogen atoms are represented 

as arbitrary radius spheres and the ellipsoids are at 50% probability. 

 
Table 1: Crystal data, structure determination parameters and refinement statistics for DA. 

Empirical formula C20H22O7 

Molecular weight/g.moL-1 374.37 

Temperature/K 293(2) 
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Crystal system monoclinic 

Space group P21/c 

a/Å 18.535(7) 

b/Å 4.0439(18) 

c/Å 23.964(6) 

β/° 91.55(3) 

Volume/Å3 1795.5(12) 

Z/Z’ 4/1 

ρcalcg/cm3 1.385 

μ/mm-1 0.105 

F(000) 792.0 

Crystal size/mm3 0.5 × 0.1 × 0.1 

Radiation MoKα (λ = 0.71073) 

2Θ range for data collection/° 5.486 to 52.762 

Index ranges -22 ≤ h ≤ 22, -4 ≤ k ≤ 4, -29 ≤ l ≤ 29 

Reflections collected 5350 

Independent reflections 3081 [Rint = 0.0557, Rsigma = 0.0889] 

Data/restraints/parameters 3081/0/255 

Goodness-of-fit on F2 0.837 

Final R indexes [I>=2σ (I)] R1 = 0.0508, wR2 = 0.1199 

Final R indexes [all data] R1 = 0.1196, wR2 = 0.1399 

Largest diff. peak/hole / e.Å-3 0.18/-0.17 

 
Table 2: Hydrogen-bonds  

Interaction D…H(Å) D...A(Å) H...A(Å) D-H...A(º) Symmetry code 

O9-H9···O8 0.91(3) 2.643(3) 1.74(3) 171(3) 1-x,1-y,-z 

O2’-H2’···O8 0.82 2.547(3) 1.82 146 intramolecular 

C8’-H8’B···O4’ 0.96 2.836(3) 2.47 102 intramolecular 

C8-H8B···O2 0.96 2.875(4) 2.47 105 intramolecular 

C10-H10B···O4’ 0.96 3.102(4) 2.57 115 intramolecular 

 
Table 3: Angles between the planes defined by the carboxylate group CY and aromatic rings RI and RII of 

several depsides.    

 
RI - CY RII - CY RI - RII CSD Ref. 

Diffractaic 

acid 
66.55 51.88 20.77  This work 

Atranorin 89.50 8.10 84.07 BOCMOV [19] 

Atranorin 65.69 6.61 60.38 BOCMOV01 [21] 

Atranorin 
76.30 

83.49 

7.62 

8.90 

82.73 

76.41 
BOCMOV02 [20] 

Evernin 81.58 8.30 88.79 DIPCUA10 [17] 

Wrightiin 8.23 8.63 0.59 FAHDEX [18] 

Barbatin 59.26 14.95 74.04 KOHLEY [17] 

- 81.76 12.60 86.31 POVFUB [23] 
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Figure 3 – a-c projection of the DA crystalline packing. 

The interatomic distances, bond and torsion angles of DA were analyzed by using the 

program Mogul [24]. The analysis shows that the experimental values are consistent with those 

expected for a good refinement of the structures with good quality. However, some geometric 

characteristics showed interesting deviations. The main results of this analysis are shown in Table 

4 (see Figure S1). The first two bond length deviation involve the charge density depletion on the 

C1’-C6’ bond length and the consequently increase in the electron density on the C1’-C10’ bond 

which in turn seems to be the consequence of a charge transfer due to the strong intermolecular 

interaction that form the homodimer. The third one is related to the electron charge density 

redistribution charge that reduce the C7=O7 double bond involved in a bifurcated intermolecular 

interaction that connect the dimers. Three of the bond angles destinations are also related to the 

already mentioned intramolecular electron density redistribution of the substituted RI. The first 

torsion angle deviation shows a big spread but however it is an indication of the preferences of RII 

and CY to be coplanar. The second torsion angle deviations show that the preferred conformation for 

the COOH moiety would be almost perpendicular to the RI plane. Not just the 

complementary O9H9···O8 hydrogen bond through the inversion center but also the 

strong O’2H2’···O8 intramolecular hydrogen bond fix the current molecular 

conformation. 

Table 4. Major differences in bond lengths (Å) and valence angles (°) DA  obtained using the MOGUL  [24]  

Bond Statistics 

total 

Mean Median Standard 

deviation 

| z-score | Value in 

query 
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C1’ C6’  4508 1.402 1.402 0.014 2.199 1.433 

C1’ C10’  783 1.502 1.505 0.026 1.485 1.464 

O7 C7  14230 1.224 1.224 0.027 1.230 1.190 

 

Angle Statistics 

total 

Mean Median Standard 

deviation 

| z-score | Value in 

query 

C9’ C6’ C1’  3954 121.755 121.583 1.261 2.479 124.882 

O9 C10’ O8  11400 123.349 123.455 2.295 1.574 119.737 

C8 C3 C2  1523 121.195 121.289 1.700 1.474 123.701 

O2’ C2’ C3’  577 118.128 117.529 2.707 1.455 114.188 

 

Torsion Angle Statistics 

total 

Minimum Maximum | d(min) | Value in 

query 

O4’ C7 C1 C2  637 0.098 180.000 0.682 50.219 

O8 C10’ C1’ 

C6’  

813 1.408 179.906 0.304 177.586 

 
 

Figure 4 shows the powder diffraction pattern of DA compared with the 

calculated one obtained from the crystalline structure determined by single crystal X-ray 

diffraction. There is a good agreement between these patterns, evidencing a small 

preferred orientation along the [200] direction, which is compatible with the observed 

crystalline habit. Thus, this result confirm that the determined crystalline structure is 

representative from the raw material.  

 

 

Figure 4  X-ray diffraction of DA: (a) Experimental (b) calculated  

The thermal behavior of DA can be observed in the TG/DTG and DSC curves 

given in Figure 5a. The DSC curve shows one well-defined  endothermic event at 

191.8°C  which can be associated to the melting point of diffractaic acid. It is interesting 

to notice that DA exhibit a quite high melting point which is consistent with the strong 

hydrogen bonds stabilizaing the crystalline structure and its low solubility.  



92 

 

The first mass loss event (Tonset = 201 oC) is observed just above the DSC peak 

and ascribed to the fussion. In fact, a detailed analysis of the DSC curve allows us to 

identify a small  shoulder after the melting event with onset around 200 oC, which 

correlates very well with the TG result as it is corroborated by the first derivative of the 

TG curve. Thus, it is possible to conclude that DA decomposes just after melting with a 

mass loos of approximately 31.5% between 200 and 280 oC. A second event 

corresponds to another decomposition process between 280 and 450 oC (m~58.2 %). 

The evolved gases were analyzed by transmission infraed spectrocopy as shown in 

Figure 5b. From these results, it was possible to have an insight into the degradation 

process. The IR of the released gases (Figure 5c) at the first mass loss event are 

characterized by strong band at 2359 cm-1 undoubtedly  associated to carbon dioxide, 

but another component with characteristic bands at 1140, 1594 and 2942 cm-1 seems to 

be closely related to 2,6-dimethoxytoluene (DMT). This result suggest that the first 

decomposition process is related to the loss of the RII moiety. The IR spectra also 

shows that at the second decomposition event, there is a small release of carbon dioxide, 

combined with an unknown compound. In this spectrum, it is possible to identify a 

carbonyl stretching (1746 cm-1), C=C stretchings (~1590 cm-1)  and CH streching from 

methine (>3000 cm-1) and methyl (<3000 cm-1), suggesting that the released gas is 

related to a derivative of the  RI group (2-hydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid). In fact, 

most of the bands observed in this spectrum are closely related to those of the DA 

(Figure 5c), providing additional support to the proposed decomposition mechanism. 

 
Figure 5 – (a) Thermogravimetry (TG), its first derivative (DTG)  and differential scanning calorimetry 

(DSC) curves of DA. (b) Infrared spectra of the evolved gases. (c) Selected infrared spectra from evolved gases 

and reference compounds. 

Vibrational spectroscopy was successfully applied to the study of active 

pharmaceutical ingredients [25, 26] providing valuable information about the molecular 

conformation and intermolecular interactions. Considering the potential of these 

methods, Raman and IR spectra of DA are presented in Figure 6. Quantum mechanical 

calculations were also performed in order to provide a more precise classification of the 



93 

 

vibrational bands. A single molecule of DA was geometrically optimized and its 

vibrational spectrum calculated. The final geometry overlaps very well with the one of 

DA in the asymmetric unit cell. The scaled Raman and infrared spectra calculated based 

on this conformation are also shown in Figure 6. There is a fair good agreement 

between these spectra. Some of the key bands for this comparison are the carbonyl 

stretching modes, which are expected around 1700 cm-1. Two of these modes should be 

observed, related to the carbonyl moieties of the CY and RI groups. According to the 

calculations, the higher wavenumber C=O stretching is related to the carbonyl group 

from the CY chain. The corresponding wavenumber (1739 cm-1) is well described by 

the scaled spectra. This results could be expected since the CY oxygen is not involved 

in hydrogen bonds. Vibrational modes of atoms participating in hydrogen bonds are 

strongly affect by this interaction. Usually, stretching modes are shifted towards lower 

wavenumbers, whereas deformation modes exhibit higher energies. On the other hand, 

the second carbonyl band of DA placed in the same spectral region in the free molecule 

calculations (1668 cm-1) is not observed in the same region in the solid state. This is 

because C10’=O8 participates in the strongest hydrogen bond of the DA structure and a 

redshift of the stretching bands should be observed. In order to take into account part of 

the intermolecular interactions, a second calculation was performed on the DA dimer. 

The corresponding scaled Raman and infrared spectra of the calculated dimer are also 

presented in Figure 6. When the dimer is considered in the calculations, there is a 

remarkable improvement in the agreement between the calculated and experimental 

spectra. According to the calculations, the C10’=O8 is shifted 50 cm-1 towards lower 

wavenumbers to 1624 cm-1 and it is coupled to the C=C stretching modes of the 

aromatic rings. The redshift effect is stronger in the case of the O9H stretching, which is 

shifted down to 3055 cm-1. Even though, this mode appears as a very intense mode in 

the calculated IR spectrum, it is observed as a wide shoulder in the experimental result. 

A detailed comparison of the experimental and calculated spectra shows subtle 

differences which emphasize the effect of the hydrogen bonds. The modes lying 

between 1330 and 1400 cm-1, which are mainly related to bending modes of the OH 

groups associated to the hydrogen bonds.  At 750 cm-1, the bending of the O-C=O group 

is shifted towards higher wavenumber do to the hydrogen bond. A well-defined doublet 

mainly associated to the in-phase and out-of-phase rocking of the carbonyl moiety is 

observed at 470 cm-1 in the calculated spectra, but those bands are highly overlapped in 

the experimental one.  
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Figure 6 – Raman and infrared spectra of DA: (E) experimental, calculated from the  (D) dimer and (S) 

single molecule theoretical simulations.  

The low wavenumber region (below 200 cm-1) is usually ascribed to the lattice 

modes [27, 28]. However, it is interesting to compare the experimental and calculated 

spectra of the single molecule and the dimer presented in the inset of Figure 6a. First, 

notice that there is a good agreement between experimental and calculated results. As 

expected, the dimer reproduces better the experimental data, but most of the bands of 

the single molecule are also observed. For example, the bands at 70 and 80 cm-1 can be 

described as torsion of the molecular skeleton. On the other hand, the most intense 

bands between 100 and 200 cm-1 are characterized by the rocking of the methyl groups. 

The bands at 95 and 106 cm-1 are distinctive of the dimer and are related to the rocking 

of the RI ring and the out of plane bending of the carboxylic group. As atoms involved 

in the main intermolecular interaction participate of these vibrational modes, they are 

better described in the dimer than in the single molecule, where they are observed at 61 

and 94 cm-1, respectively. Despite the fact these modes are reflecting the crystal 

packing, they cannot be strictly classified as lattice vibrations because they are local 

conformational deformations. Further analysis of the theoretical spectra shows that 

lattice-like modes should be observed at lower wavenumbers. For example, three 
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translational-like modes associated to a stretching of the hydrogen bond with all the 

atoms of each molecule moving on the same direction are observed at 42, 54 and 55 cm-

1, whereas three librational-like modes are identified at 16, 18 and 22 cm-1. Thus, lattice 

modes should not be generically described by a spectral region because other vibrations 

involving a large number of atoms (large amount of mass) will also be observed at low 

wavenumbers. Skeleton torsions are a good example of this kind of molecular modes. 

The whole molecule will participate in lattice modes, which combined with relatively 

weak intermolecular interactions (force constant) will shift these modes to even lower 

wavenumbers, which are not usually observed with conventional spectrometers.  

 

4. CONCLUSION 

The crystalline structure of diffractaic acid was successfully determined. It 

consists of diffractaic acid homomeric dimers linked by complementary O9H9···O8 

hydrogen bonds. It was also observed a quite high melting point (197°C) followed by its 

decomposition (203 ºC). The vibrational spectra was assigned based on quantum 

mechanical calculations evidencing the intremolecular interactions observed in the 

crystalline structure.  
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ANEXO A 

 

Documentos da análise de CLAE das duas estequiometrias da solução sólida. 
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