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RESUMO 

 
 

O presente trabalho utilizou a termogravimetria (TG) e a espectroscopia de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado – ICP/OES para determinar o teor de cálcio em 

medicamentos à base de carbonato, citrato e lactato de cálcio usados no tratamento da 

osteoporose. As amostras foram caracterizadas por IV, MEV, TG/DTG, DTA, DSC e DRX. 

As técnicas termoanalíticas avaliaram a estabilidade térmica e os eventos físicos-químicos e 

mostraram que os excipientes interferem na decomposição dos princípios ativos. Os 

resultados da Termogravimetria indicaram que a temperatura de decomposição do CaCO3 

princípio ativo (T = 630,2 °C) é inferior em comparação as amostras dos comprimidos (633,4 

a 655,2 °C), exceto para a amostra AM 2 (Ti = 613,8 oC).  Em 500,0 ºC nas amostras de 

citrato e lactato de cálcio, assim como nos seus respectivos princípios ativos já havia sido 

formado o carbonato de cálcio. A utilização da atmosfera de N2 provocou deslocamento nas 

temperaturas inicial e final relacionadas à decomposição do CaCO3. Nas curvas DTA e DSC 

foram observados eventos endo e exotérmicos para as amostras dos medicamentos e 

princípios ativos analisados. Os espectros de infravermelho identificaram os principais grupos 

funcionais existentes em todas as amostras de princípios ativos, excipientes e comprimidos 

estudados, tais como estiramentos simétricos e assimétricos dos grupos O-H, C-H, C=O. As 

análises por difração de raios-x mostraram que todas as amostras apresentam cristalinidade e 

que os resíduos finais mostraram picos indicativos da presença de hidróxido de cálcio devido 

à reação do óxido de cálcio com a umidade do ar. Embora os medicamentos AM 1, AM 2, 

AM 3 e AM 6 tenham em suas formulações TiO2 e SiO2 não foram observados picos nos 

difratogramas de raios-x desses compostos. Os resultados obtidos por TG para determinar o 

teor de cálcio dos medicamentos estudados mostraram-se satisfatórios quando comparados 

aos obtidos pelo ICP-OES. No comprimido AM 1 foi obtido um teor de 35,37 % pela TG e 

32,62 % pelo ICP-OES, na AM 6 obteve-se um percentual de 17,77 % e 16,82 % e para a AM 

7 os resultados obtidos foram de 8,93 % para ambas as técnicas, mostrando que a 

termogravimetria pode ser utilizada na determinação do teor de cálcio em medicamentos, pois 

a técnica oferece rapidez, economia no uso das amostras e procedimentos, eliminação do uso 

de reagentes ácidos no processo de abertura de amostra e eficiência nos resultados. 

 

Palavras - chave: Cálcio. Osteoporose. Termogravimetria. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study utilized the thermogravimetry (TG) and optical emission 

spectroscopy with inductively coupled plasma - ICP / OES to determine the calcium content 

in tablets of carbonate, citrate and calcium lactate used in the treatment of osteoporosis. The 

samples were characterized by IR, SEM, TG / DTG, DTA, DSC and XRD. The thermal 

analysis evaluated the thermal stability and physical-chemical events and showed that the 

excipients influence the decomposition of active ingredients. The results of thermogravimetry 

indicated that the decomposition temperature of the active CaCO3 (T = 630.2 °C) is lower 

compared to that obtained in samples of the tablets (633.4 to 655.2 °C) except for sample AM 

2 (Ti = 613.8 oC). In 500.0 °C in the samples of citrate and calcium lactate, as well as their 

respective active principles had already been formed calcium carbonate. The use of N2 

atmosphere resulted in shifting the initial and final temperature related to the decomposition 

of CaCO3. In the DTA and DSC curves were observed endo and exothermic events for the 

samples of tablets and active ingredients studied. The infrared spectra identified the main 

functional groups in all samples of active ingredients, excipients and tablets studied, such as 

symmetric and asymmetric stretches of the groups OH, CH, C = O. Analysis by X-ray 

diffraction showed that all samples are crystalline and that the final residue showed peaks 

indicative of the presence of calcium hydroxide by the reaction of calcium oxide with 

moisture of the air. Although the samples AM 1, AM 2, AM 3 and AM 6 in 

their formulations have TiO2 and SiO2 peaks were not observed in X-ray diffractograms of 

these compounds. The results obtained by TGA to determine the calcium content of the drugs 

studied were satisfactory when compared with those obtained by ICP-OES. In the AM 1 

tablet was obtained the content of 35.37% and 32.62% for TG by ICP-OES, at 6 AM a 

percentage of 17.77% and 16.82%  and for AM 7 results obtained were 8.93% for both 

techniques, showing that  the thermogravimetry can be used to determine the percentage of 

calcium in tablets. The technique offers speed, economy in the use of samples and procedures 

eliminating the use of acid reagents in the process of the sample and efficiency results. 

 

Keywords: Calcium. Osteoporosis. Thermogravimetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A osteoporose é definida como uma redução da massa óssea acompanhada pela 

degeneração da sua qualidade, resultando numa redução da resistência mecânica do osso e, 

portanto, um risco maior de fraturas (FARDELLONE, 2010). É uma doença que se manifesta 

na fase tardia da vida, podendo ter origem durante o crescimento do esqueleto.  

É um problema de saúde muito importante em todas as partes do mundo. A partir 

dos 50 anos, 30 % das mulheres e 13 % dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura. 

Estima-se que a incidência de fraturas irá quadruplicar nos próximos 50 anos em decorrência 

do aumento da expectativa de vida (CAMPOS et. al., 2003). 

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia declara a não existência 

de dados exatos sobre a incidência da osteoporose no Brasil, mas considera que 

aproximadamente 10 milhões de pessoas sofrem com a doença, sendo a grande maioria com 

idade acima de 60 anos (ASSESSORIA, 2009). 

Dois nutrientes, cálcio e vitamina D, são especialmente necessários para ossos 

fortes. O cálcio é essencial para a manutenção óssea, enquanto o papel da vitamina D é ajudar 

na absorção do cálcio e na manutenção da densidade óssea. 

No início, o tratamento da osteoporose deve ser realizado através da 

suplementação de cálcio e vitamina D e pode ser realizada utilizando-se diferentes sais de 

cálcio. O mais indicado é o carbonato de cálcio, pois apresenta uma maior quantidade de 

cálcio elementar sendo da ordem de 40 %. O citrato de cálcio apresenta 21 % de cálcio 

elementar e o lactato de cálcio 13 %. Aconselha-se a reposição de 500 mg a 1 g por dia, 

devendo ser ingerido às refeições, para facilitar a absorção (CAMPOS et. al, 2003). 

Os medicamentos vêm sendo cada vez mais objetos de preocupação e de inúmeras 

pesquisas realizadas mundialmente. Estas dizem respeito à prática médica, reações adversas, 

aumento e disseminação de resistência bacteriana a antibióticos, padrão e influência da 

propaganda na prescrição de medicamentos (CASTILHO, 1999). 

A determinação dos princípios ativos, através dos procedimentos convencionais, 

em alguns casos, torna-se difícil, havendo a necessidade de isolar o componente ativo. Dessa 

forma há a necessidade da utilização de novas técnicas que forneçam informações mais 

rápidas e eficientes possibilitando uma nova rotina no procedimento analítico dos fármacos.  

Sendo assim as técnicas termoanalíticas (TG, DSC e DTA) vem se caracterizando 

como uma metodologia bastante eficiente capaz de produzir resultados rápidos e 

reprodutíveis. A análise térmica é utilizada na indústria Farmacêutica tanto em controle de 
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qualidade, como no desenvolvimento de produtos e processos (ARAÚJO; MOTHÉ, 2008). A 

Termogravimetria (TG), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC), são ferramentas amplamente empregadas para avaliar as propriedades 

físicas e químicas dos fármacos. 

Desta forma, o presente trabalho se propôs a realizar um estudo termoanalítico 

nos medicamentos utilizados para combater a osteoporose a partir do uso da 

Termogravimetria (TG), Análise Térmica Diferencial (DTA) e a Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) e comparar os resultados obtidos nos medicamentos em relação ao teor de 

cálcio utilizando a termogravimetria e a espectroscopia de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Determinar o teor de cálcio em medicamentos utilizados no tratamento da 

osteoporose, comercializados em forma de comprimidos, utilizando a Termogravimetria (TG) 

e a espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar os grupos funcionais dos princípios ativos, excipientes e formas 

farmacêuticas utilizando a Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho; 

• Caracterizar a estrutura morfológica dos princípios ativos e formas farmacêuticas por 

meio da microscopia eletrônica de varredura; 

• Definir os perfis termoanalíticos das amostras utilizando a 

Termogravimetria/Termogravimetria Derivada – TG/DTG, a Análise Térmica 

Diferencial - DTA e a Calorimetria Exploratória Diferencial - DSC; 

• Caracterizar o resíduo final obtido pela termogravimetria - TG utilizando a difração de 

raios-x; 

• Determinar a concentração de cálcio utilizando a Termogravimetria (TG); 

• Determinar a concentração de cálcio utilizando a Espectroscopia de Emissão Óptica 

com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 OSTEOPOROSE 

 

A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica, que se caracteriza pela baixa 

massa óssea e fragilidade da micro-arquitetura do tecido ósseo, com um conseqüente aumento 

da sua debilidade e, portanto, à fratura. As fraturas de quadril, coluna vertebral e antebraço 

têm sido considerados como o clássico das fraturas resultantes da osteoporose (KEEN, 2007, 

LASH, 2009). A Figura 1 mostra um esquema representativo de uma fratura de quadril 

ocasionada pela osteoporose. 

 

Figura 1 – Fratura de quadril provocada pela osteoporose 

 
Fonte: Adaptada de http//www.revistarx.com.br 

 

A osteoporose se classifica em dois principais tipos; o tipo I ocorre entre as idades 

de 51 e 65 anos, esta por ser no período de pós - menopausa atinge mais mulheres do que 

homens. O tipo II da osteoporose relaciona-se ao envelhecimento e surge com a deficiência 

crônica de cálcio, aumentando a atividade do paratormônio e diminuindo a formação óssea 

(DAMBACHER, 2003).  

Por ser uma doença silenciosa, pode se agravar por décadas sem ser descoberta, 

atinge milhões de pessoas, sendo um dos maiores problemas de saúde. Dessa forma, ela atinge 

tanto homens quanto mulheres e é tão impactante quanto os mais importantes problemas de 

saúde, como as doenças cardiovasculares e o câncer (FROES, 2002). 
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Como doença óssea metabólica mais comum, a osteoporose pode ser considerada 

uma importante causa de mortalidade, morbidade e gastos com o cuidado da saúde no mundo. 

É uma doença do século 21 e tem sido também denominada “a epidemia oculta” 

(CARVALHO, 2005). 

A falta de exercícios e a imobilização prolongada também colaboram para a 

doença, tendo em vista que o exercício constitui um estímulo para a formação dos ossos e que 

longos períodos de sedentarismo, mesmo por motivos de saúde, comprometem a formação 

normal do osso (DAMBACHER, 2003). 

De acordo com Carvalho (2005) a melhor forma de controle da osteoporose é a 

prevenção e o diagnóstico precoce. A prevenção deve ser iniciada no ser humano ainda na 

gestação e prolongar-se pela infância até a vida adulta, atenção especial deve ser dada as 

mulheres especialmente nos períodos de pré e pós - menopausa. Alimentação rica em cálcio, 

exercícios de acordo com a faixa etária, exposição à luz solar e alimentos com vitamina D são 

cuidados que devem ser mantidos na prevenção. 

 

3.2 CÁLCIO E VITAMINA D 

 

Não apenas o cálcio e a vitamina D são essenciais para a função e estrutura ósseas 

normais, como vários outros micronutrientes também possuem papéis essenciais. 

O cálcio, um dos cinco minerais mais abundante no organismo, constitui cerca de 

1,5 a 2 % do peso corporal e 39 % dos minerais do corpo humano. Aproximadamente 99 % 

do cálcio estão presentes nos ossos e nos dentes. O restante do cálcio está presente no sangue 

e nos fluidos extracelulares e também dentro das células de todos os tecidos, o qual regula 

muitas funções metabólicas importantes (FRANCO, 1999). 

O cálcio desempenha uma série de papéis de destaque na regulação das diferentes 

funções celulares, como no sistema nervoso central e periférico e também nos músculos e 

glândulas endócrinas. Além disso, este cátion está estreitamente relacionado ao processo de 

mineralização óssea. 

Nos ossos, há constante deposição e reabsorção de cálcio influenciada pelo 

paratormônio que controla a reabsorção do cálcio nos ossos e a tirocalcitonina que inibe a 

retirada de cálcio ósseo. Segundo Franco (1999), a quantidade desse elemento que o osso 

necessita está relacionada com o desenvolvimento do esqueleto, aumentando o conteúdo do 

corpo em cerca de 400 g no nascimento para 1.200 g na maturidade. 
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Segundo a Resolução RDC nº 269, de 22 de Setembro de 2005 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os valores de IDR (Ingestão Diária 

Recomendada) para o cálcio são: adultos 1.000 mg, lactentes de 300 a 400 mg, crianças na 

faixa etária de 1 a 10 anos de 500 a 700 mg, grávidas 1.200 mg e lactantes 1.000 mg. 

A ingestão adequada de cálcio é necessária para atingir o pico máximo de massa 

óssea no início da vida e para manter a densidade óssea na fase adulta. Entre os suplementos 

mais utilizados incluem-se o carbonato de cálcio e o citrato de cálcio. O carbonato de cálcio é 

mais bem absorvido em meio ácido e, portanto, deve ser ingerido às refeições, já o citrato de 

cálcio não necessita de um pH ácido gástrico para a sua absorção (LASH, 2009).  

A vitamina D é conhecida como a vitamina da luz solar porque a discreta 

exposição à luz solar normalmente é suficiente para a maioria das pessoas produzirem 

vitamina D. A Figura 2 mostra a estrutura química da vitamina D3 (FRANCO, 1999). 

 

Figura 2 – Estrutura Química da Vitamina D3 (Colecalciferol). 

 

Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 

 

As vitaminas são substâncias orgânicas importantes para o funcionamento normal 

do organismo, porém em quantidades muito pequenas não poderão ser biosintetizadas em 

taxas rápidas o suficiente para atingir as necessidades do corpo humano (MAHAN; STUMP, 

2005). 

A vitamina D em relação às suas propriedades físico-químicas é classificada como 

uma vitamina lipossolúvel, assim como as vitaminas A, E e K. As vitaminas lipossolúveis são 

geralmente absorvidas por transporte passivo e devem ser conduzidas com o lipídeo da dieta. 

Geralmente são encontradas nas porções lipídicas da célula tais como membranas e gotículas 

de lipídeos (FRANCO, 1999). 
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A deficiência da vitamina D se manifesta como raquitismo em crianças (Figura 3) 

e em animais em crescimento e osteomalacia nos adultos (Figura 4). O excesso da vitamina D 

pode produzir intoxicação caracterizada por níveis séricos elevados de cálcio e finalmente 

calcificação de tecidos moles, incluindo os rins. A ingestão adequada desta vitamina 

juntamente com o cálcio é importante para reduzir as doenças relacionadas aos ossos, como 

por exemplo, a osteoporose (MAHAN; STUMP, 2005). 

 

Figura 3 – Ossos com raquitismo provocado pela deficiência da vitamina D. 

 
Fonte: http://apbiocorpohumano.webnode.com.br. 

 
Figura 4 – Curvatura da coluna causada pela osteomalacia. 

 
 

Fonte: http://medipptx.blogspot.com. 
 

 
 

Segundo a Resolução RDC nº 269, de 22 de Setembro de 2005 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os valores de IDR (Ingestão Diária 

Recomendada) para a vitamina D em todas as fases da vida é de 5 µg. 
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3.3 MEDICAMENTOS 

 

Define-se medicamento como agente destinado a diagnóstico, tratamento, cura ou 

prevenção de doenças em seres humanos ou animais (ANSEL, 2007). Os medicamentos são 

compostos por substâncias ativas e excipientes. 

A substância ativa é conhecida como fármaco, palavra erudita de origem grega 

(phármakon) e que significa veneno ou remédio. É ele o responsável pela ação terapêutica, e 

também, pelas reações adversas dos medicamentos. 

Os excipientes são compostos que não possuem efeito terapêutico, são usados 

para garantir a estabilidade e as características físico-químicas e organolépticas dos produtos 

farmacêuticos. Eles preservam os medicamentos de microrganismos e os tornam adequados 

ao consumo por um período maior de tempo, além de torná-los palatáveis, favorecendo a 

adesão ao tratamento (BALBANI, 2006). 

Os fármacos raras vezes são administrados isoladamente; ao contrário, fazem 

parte de uma formulação combinada com um ou mais agentes não medicinais com funções 

variadas e específicas. Com o uso seletivo desses agentes não medicinais, denominados 

excipientes farmacêuticos, resultam formas farmacêuticas de vários tipos (ANSEL, 2000). De 

acordo com Balbani (2006) os excipientes solubilizam, suspendem, espessam, diluem, 

emulsificam, estabilizam, conservam, colorem, flavorizam e possibilitam a obtenção de 

formas farmacêuticas estáveis, eficazes e atraentes. 

A escolha criteriosa dos excipientes a empregar depende principalmente das 

propriedades físicas dos fármacos, não se devendo esquecer as eventuais incompatibilidades 

químicas e farmacológicas que podem originar (MOURA, 2001). 

Na preparação dos comprimidos, normalmente são acrescentados diluentes para 

aumentar o volume da formulação, aglutinantes para promover aderência das partículas, pós 

antiaderentes, deslizantes e lubrificantes para facilitar o fluxo e evitar a adesão às ferramentas 

de compressão, agentes desintegrantes para promover sua desagregação depois da 

administração e revestimentos para melhorar a estabilidade, o controle da desintegração e a 

aparência. 

Os medicamentos devem apresentar três características principais: 

• EFICÁCIA: O efeito terapêutico esperado; 

• SEGURANÇA: isenção de efeitos adversos inesperados, determinada por 

ensaios farmacológicos e toxicológicos; 
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• BIODISPONIBILIDADE: a capacidade de atingir a circulação geral ou 

ser absorvido em quantidade e com a rapidez adequada. 

As especialidades farmacêuticas podem ser comercializadas sob as mais diferentes 

formas farmacêuticas. Entre as mais comuns, temos: pós, comprimidos, drágeas, emulsões e 

suspensões (KOROLKOVAS, 1988). 

De acordo com Melo (2006), no início do século XIX boa parte dos 

medicamentos eram remédios de origem natural, de estrutura química e natureza que ainda 

não eram conhecidas. A partir de 1940, se deu início à introdução de novos fármacos, que 

possibilitaram à população a cura para enfermidades que até então eram fatais, sobretudo no 

campo das doenças infecciosas. 

Todos os medicamentos são capazes de produzir efeitos adversos e benéficos, 

sendo que mesmo os efeitos adversos estão relacionados com a ação farmacológica principal 

do fármaco. 

Os efeitos adversos podem ocorrer de maneira previsível quando o fármaco é 

ingerido em dosagens excessivas, como por exemplo, hepatotoxidade, zumbido no ouvido ou 

ototoxidade. Além disso, podem ocorrer efeitos adversos imprevisíveis, não relacionados com 

a ação farmacológica principal do fármaco, como por exemplo, na anemia aplástica, na 

anafilaxia e na síndrome óculo mucocutânea, as reações alérgicas também são formas muito 

comuns de reações adversas aos medicamentos (RANG, 2008). 

 

3.3.1 Princípios ativos utilizados na pesquisa 

 

3.3.1.1 Carbonato de cálcio 

 

O carbonato de cálcio (CaCO3) (Figura 5) é bastante utilizado em medicamentos 

como suplemento de cálcio, também pode ser utilizado como excipiente com função de 

diluente em formulações farmacêuticas sólidas. É encontrado em forma de cristais ou de pó 

branco, insípido e inodoro, é bastante insolúvel em água e em etanol (RAYMOND, 2006). 

Figura 5 – Estrutura química do carbonato de cálcio. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Por ser uma base requer ácido estomacal extra para a sua absorção, por isso é 

indicado ser ingerido após as refeições com um copo de suco de laranja ou limão. Ele fornece 

uma maior quantidade de cálcio elementar, sendo necessária a ingestão de apenas um 

comprimido diariamente dependendo da quantidade de cálcio no medicamento para atender as 

necessidades suplementares. Medicamentos a base de carbonato de cálcio são contra 

indicados em casos de hipercalciúria, insuficiência renal e hipercalcemia, 

hiperparatireoidismo ou que tenham hipersensibilidade ao fármaco. 

 

3.3.1.2 Citrato de cálcio 

 

O citrato de cálcio (Figura 6) é o sal de cálcio do ácido cítrico. Normalmente é 

utilizado como aditivo alimentar, mas também pode ser utilizado como suplemento de cálcio 

na dieta. O citrato de cálcio é um pó branco, inodoro, solúvel em água fria (RAYMOND, 

2006). 

 

Figura 6 – Estrutura Química do citrato de cálcio. 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O ácido cítrico é neutralizado com uma solução de hidróxido de cálcio, 

precipitando citrato de cálcio insolúvel, este por sua vez é lavado e seco para fornecer o 

citrato de cálcio puro (HEANEY et al, 2001). 

Por ser melhor absorvível pelo organismo não precisa de ácido estomacal extra 

para a absorção, portanto pode ser ingerido até com o estômago vazio. Por oferecer um menor 

teor de cálcio elementar (21%) por comprimido deve-se ingerir um comprimido quatro a seis 

vezes ao dia para que sejam atendidas as necessidades diárias de suplementação. O citrato de 

cálcio é contra indicado a pacientes portadores de insuficiência renal, hipercalcemia ou que 

apresentem hipersensibilidade ao fármaco. 
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3.3.1.3 Lactato de cálcio 

 

Lactato de cálcio (Figura 7) é uma forma de cálcio que é produzida quando o 

ácido lático reage com carbonato de cálcio. A reação forma cristais brancos que estão 

presentes no leite e outros produtos lácteos. O lactato de cálcio apresenta níveis mais elevados 

de solubilidade no corpo, tornando mais fácil a absorção do cálcio no intestino (RAYMOND, 

2006). 

 

Figura 7 – Estrutura Química do lactato de cálcio 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O lactato de cálcio é um suplemento alimentar utilizado para o gerenciamento, 

tratamento e prevenção da deficiência de cálcio. É utilizado em indivíduos que não recebem 

os níveis de cálcio suficientes através da sua ingestão. Também pode ser útil no tratamento de 

problemas médicos que resultam de não ter quantidade suficiente de cálcio, incluindo os ossos 

enfraquecidos (conhecido como raquitismo ou osteomalacia), perda de massa óssea 

(osteoporose) e do distúrbio muscular (tetania latente). O lactato de cálcio é geralmente 

encontrado como suplemento de cálcio mais frequentemente prescrito para mulheres grávidas. 

 

3.3.2 Alguns excipientes constituintes das formas farmacêuticas 

 

3.3.2.1 Ácido cítrico 

 

O ácido cítrico (Figura 8) é um ácido orgânico fraco, funde à temperatura de 153 

°C. É conservante natural e é também usado para adicionar um sabor ácido ou amargo, aos 

alimentos e refrigerantes (RAYMOND, 2006). É um importante intermediário no ciclo da 

vida, portanto, ocorre no metabolismo de praticamente todos os seres vivos. 

O ácido cítrico é amplamente utilizado em formulações farmacêuticas e produtos 

alimentícios, principalmente para ajustar o pH das soluções e é usado na preparação de 
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comprimidos efervescentes. É incompatível com álcalis de potássio, acetatos, sulfetos, 

agentes redutores e oxidantes (RAYMOND, 2006). 

 

Figura 8 – Estrutura Química do ácido cítrico. 
 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 

 

3.3.2.2 Amido de milho 

 

O amido de milho (Figura 9) é obtido a partir do endosperma dos grãos de milho. 

É utilizado como agente espessante em alimentos à base de líquidos. 

Na indústria farmacêutica o amido é usado como um excipiente principalmente 

em formulações sólidas de via oral onde é utilizado como aglutinante. Em formulações de 

comprimidos, uma pasta de amido é preparada e usada numa concentração de 5-20% m/m. 

Como desintegrantes em comprimido é utilizado em concentrações que variam de 3-15% m/m 

(RAYMOND, 2006). 

 

Figura 9 – Estrutura Química do amido. 
 

   n 
 

Fonte: reocities.com. 
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3.3.2.3 Celulose Microcristalina 

 

A celulose microcristalina (Figura 10) é o polissacarídeo mais encontrado na 

natureza e de larga aplicação industrial. Mesmo cuidadosamente purificada, a celulose 

apresenta um pequeno número de grupos carboxílicos que podem ser formados pela oxidação 

dos grupos aldeído na extremidade terminal de cada cadeia (FIESER; FIESER, 1956). 

A celulose microcristalina é amplamente utilizada em produtos farmacêuticos 

como diluente e aglutinante de comprimidos e cápsulas e também como ligante em 

granulação por via úmida e compressão direta, na proporção de 5 a 20 %. Além disso, é 

utilizado como desintegrante em comprimidos em proporções que vão de 5 a 15 % 

(RAYMOND, 2006). 

Figura 10 – Estrutura Química da celulose microcristalina. 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 

Mesmo sendo um composto estável, a celulose microcristalina é higroscópica e 

incompatível com agentes oxidantes fortes, é insolúvel em água, ácidos diluídos e na maioria 

dos solventes orgânicos (FERREIRA, 2000). 

 

3.3.2.4 Dióxido de Titânio 

 

O dióxido de titânio (TiO2) é uma substância com uma vasta aplicação e pode ser 

utilizado na indústria de alimentos, cosméticos, plásticos e na indústria farmacêutica. Funde 

aproximadamente 1855 ºC. Em formulações farmacêuticas é utilizado como pigmento branco 

com a função de agente de revestimento em cápsulas e comprimidos (CUYA, 2004). 

O dióxido de titânio pode ocorrer de três formas: rutilo, anatásio e brookita. 

Dessas o rutilo é a forma mais estável termodinamicamente e a mais comercializada em 

relação as demais formas cristalinas. O fator que causa a estabilidade térmica é a forte 

interação entre o íon titânio e os íons de oxigênio, porém em contato com energia radiante os 
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íons titânio podem perder oxigênio, por isto deve ser armazenado em local fresco, seco e 

protegido da luz (RAYMOND, 2006).  

 

3.3.2.5 Estearato de Magnésio 

 

O estearato de magnésio (Figura 11), cuja formula empírica é C36H70O4Mg e 

massa molecular 591,3 g mol-1 é um produto muito utilizado em cosméticos, alimentos e em 

formulações farmacêuticas é o lubrificante mais utilizado nos processos de compressão direta 

(LACHMAN, 2001). 

Figura 11 – Estrutura Química do estearato de magnésio. 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 

 

3.3.2.6 Manitol 

 

O manitol (Figura 12) é bastante utilizado em formulações farmacêuticas com a 

função de diluente numa proporção de (10-90 % m/m), onde tem especial importância uma 

vez que não é higroscópico e pode assim ser utilizado juntamente com princípios ativos 

sensíves a água (RAYMOND, 2006). 

Figura 12 – Estrutura Química do Manitol. 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds 

 

3.3.2.7 Polietilenoglicol 

 

Os polietilenoglicóis (Figura 13) possuem fórmula química H(OCH2CH2)nOH. 

São utilizados como aglutinantes na formulação de comprimidos de ação prolongada. São 

muito utilizados também para aumentar a solubilidade aquosa ou dissolução de fármacos 

pouco solúveis (RAYMOND, 2006). 

Figura 13 – Estrutura Química do polietilenoglicol. 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 
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3.3.3 Vitaminas utilizadas na pesquisa 

 

3.3.3.1 Vitamina A 

 

A vitamina A (Figura 14) também conhecida pela designação de retinol, é um 

álcool primário, polietilênico, lipossolúvel, de grande capacidade reativa por molécula 

insaturada. A vitamina “A” exerce numerosas funções no organismo, como ação protetora na 

pele e mucosas e papel essencial na função da retina e da capacidade funcional dos órgãos de 

reprodução (FRANCO, 1999). 

 

Figura 14 – Estrutura Química da vitamina A. 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 

 

3.3.3.2 Vitamina B6 

 

A vitamina B6 (Figura 15) também conhecida como piridoxina é responsável por 

ajudar no metabolismo das proteínas e favorecer a respiração celular. Segundo Franco (1999) 

a vitamina B6 é um complexo de três compostos, todos fisiologicamente ativos e muito 

relacionados entre si, são encontrados em fontes naturais. 

Os sintomas clínicos da deficiência da vitamina B6 são vários e nem sempre 

específicos. Na gravidez a deficiência dessa vitamina pode ocasionar a redução da capacidade 

mental do recém nascido (FRANCO, 1999). 

Figura 15 – Estrutura Química da vitamina B6. 

 
Fonte: Spectral Database for Organic Compounds. 
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3.4 ANÁLISE TÉRMICA 

 

Define-se análise térmica como um “conjunto de técnicas por meio das quais uma 

propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em função da 

temperatura, enquanto essa substância é submetida a um programa de temperatura controlado 

e sob uma atmosfera específica” (WENDLANDT, 1986). 

Para uma técnica ser considerada termoanalítica é preciso que envolva a medida 

de uma propriedade física em função do tempo ou da temperatura, executada sob um 

programa de temperatura controlado (WENDLANDT, 1986). 

A Figura 16 mostra um esquema representativo de um analisador térmico atual 

(MATOS; MACHADO, 2004). 

 

Figura 16 - Esquema Representativo de um Analisador Térmico. 

 
Fonte: Matos e Machado, 2004. 

 

A análise térmica tem sido utilizada em várias áreas, dentre as quais pode-se 

destacar: polímeros, produtos farmacêuticos, gêneros alimentícios, cerâmicos, produtos 

biológicos, além de materiais orgânicos e inorgânicos (OZAWA, 2000). 

Segundo Giolito (1988) as técnicas termoanalíticas mais utilizadas são: 

Termogravimetria/termogravimetria derivada TG/DTG, análise térmica diferencial (DTA), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), detecção de gás desprendido (EGA) e análise 

termomecânica (TMA). Por meio destas técnicas é possível obter informações em relação a 

variação de massa, estabilidade térmica, ponto de fusão, ponto de ebulição, transições vítreas, 

diagramas de fase, cinética reacional, entre outras. Na Tabela 1 estão mostradas aplicações 

relacionadas à TG e DSC. 
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Tabela 1 - Técnicas mais usuais em análise térmica, determinações e aplicações. 
TÉCNICAS DETERMINAÇÃO APLICAÇÃO 

DSC Pureza Pureza e estabilidade da matéria-
prima 

 
TG Estabilidade Decomposição térmica, cinética e 

compatibilidade. 
 

DSC Produtos Interações físicas, diagrama de 
fase, identificação. 

 
DSC Interação com a água Desidratação  

Fonte: adaptada de MOURA (2001). 

 

As técnicas termoanalíticas também são muito utilizadas em conjunto com a 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) cujo objetivo é a identificação 

dos grupos funcionais de um dado material, em função da frequência característica de 

radiação no infravermelho (ATKINS, 2006).  

Além disso, faz uso na identificação dos resíduos na Difração de Raios-x cuja 

técnica fornece a cristalinidade da substância permitindo a identificação de materiais quanto 

às suas características cristalinas e a quantificação de elementos de constituição desde que em 

faixa adequada de concentração (BOSCHI et al., 2002). 

 

3.4.1 Termogravimetria e Termogravimetria Derivada (TG/DTG) 

 

Na termogravimetria a variação de massa da amostra (perda ou ganho de massa) é 

determinada como uma função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida a 

uma programação controlada de temperatura (GIOLITO, 1988). 

As mudanças de massa da amostra são monitoradas através de uma termobalança 

que permite a pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura, à proporção que a 

mesma está sendo aquecida ou resfriada (WENDLANT, 1986). Os resultados podem ser 

apresentados em formas de curvas termogravimétricas, nas quais se observa a modificação de 

massa em função da temperatura ou do tempo (VOGEL, 1985). 

A curva termogravimétrica derivada (DTG) é a primeira derivada da curva TG. 

Na DTG a variação da massa em relação ao tempo, dm/dt, é medida como uma função do 

tempo, ou ainda a variação de massa com a temperatura, dm/dT, é registrada como uma 

função da temperatura (MOURA, 2001). 

Na curva DTG são obtidos picos cujas áreas são proporcionais à variação de 

massa total da amostra. A curva DTG traz as mesmas informações que a TG, porém é 
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possível separar reações sobrepostas. Pode-se então obter as temperaturas correspondentes ao 

início e ao final da reação com maior exatidão e também calcular a variação de massa no caso 

de sobreposição de reações, já que na curva TG torna-se difícil localizar o início e o final da 

reação (VOGEL, 1985). 

 

3.4.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA) visa à medida contínua das temperaturas da 

amostra e de um material de referência inerte termicamente. Essas medidas são diferenciais, 

por registrar a diferença entre a temperatura da referência e a da amostra, em função da 

temperatura ou do tempo (IONASHIRO, 2004). 

Na análise térmica diferencial, a amostra a analisar e um material inerte de 

referência são aquecidos ou resfriados linearmente em relação ao tempo. Se houver reação, 

observa-se uma diferença de temperatura, ∆T, entre a amostra e a referência. Assim, por 

exemplo, quando ocorre uma mudança endotérmica como fusão ou desidratação, a amostra 

fica em uma temperatura mais baixa do que a do material de referência (MENDHAM, 2002). 

Os equipamentos utilizados na DTA são basicamente formados de forno, 

termopares, cadinhos e um sistema de fluxo de gás. O cadinho utilizado na DTA geralmente é 

produzido de alumina e encaixado em uma haste bifurcada, fazendo-se assim a separação 

entre o cadinho que contém a referência e o cadinho da amostra.  

A DTA é considerada uma técnica qualitativa. Embora seja capaz de medir as 

temperaturas nas quais ocorrem várias alterações, essa técnica não mede a energia associada 

com cada evento (SKOOG, 2009). Pode ser aplicada em reações de catálise, análise de 

copolímeros e blendas, para determinação de condutividade térmica de amostras. Na área 

farmacêutica pode ser utilizada para controle de qualidade de medicamentos, análise de 

estabilidade térmica, enfim há uma gama de aplicações onde se pode utilizar a análise térmica 

diferencial (RODRIGUES; MARCHETTO, 2006). 

 

3.4.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica de análise na qual se 

mede a diferença de energia liberada ou fornecida entre a amostra e um material de referência, 

termicamente inerte, em função da temperatura, enquanto a amostra e a referência são 

submetidas a uma programação de temperatura (MATHKAR, 2009). 
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Quando um material sofre algum tipo de mudança de estado físico ou químico, 

ocorre a liberação ou a absorção de calor. A DSC mede as variações de energia térmica para 

manter em equilíbrio as temperaturas da amostra e do material de referência, durante o evento 

térmico.  

De acordo com Giron e Silva (2002) as mudanças de energia na amostra em 

relação à referência, ocorrem devido a transições exotérmicas e endotérmicas como as 

causadas por mudança de fase, inversão da estrutura cristalina, ebulição, sublimação e 

vaporização, ou reações tais como, desidratação, dissociação, decomposição e oxido-redução.  

Essa técnica permite, entre outras coisas, determinar temperatura de fusão, de 

decomposição, além de fornecer dados sobre a estabilidade térmica de compostos. Ela tem 

como vantagens o uso de quantidades reduzidas de amostra, rapidez e permite a obtenção das 

informações necessárias para a determinação dos parâmetros cinéticos de uma reação (SILVA 

et al, 2008). 

A DSC é um método rápido e confiável de determinação da pureza de materiais, 

particularmente fármacos. Isto é importante porque a presença de quantidades muito pequenas 

de impurezas pode reduzir a eficácia de uma droga ou causar efeitos colaterais adversos 

(MENDHAM, 2002). A presença de impurezas afeta a temperatura de fusão da amostra e 

quanto maior for à concentração de impurezas nessa amostra, menor é o ponto de fusão e mais 

larga a faixa de fusão. 

A DSC também é uma técnica rápida para obter informações sobre a 

compatibilidade entre os componentes de formulação química por meio das variações nos 

picos de temperaturas endotérmicos e/ou exotérmicos ou dados relevantes nos valores das 

entalpias. Consequentemente, a temperatura e a energia associada com eventos tais como: 

fusão, eventos de oxidação ou redução, transição vítrea, ebulição, sublimação, decomposição, 

cristalização podem ser avaliados (WENDLANDT, 1985; GIRON, 1990). 

 

3.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na literatura encontram-se vários estudos envolvendo determinação de cálcio em 

medicamentos por diversas técnicas, entre os quais se pode destacar: 

Kontoyannis (1995) determinou quantitativamente carbonato de cálcio e glicina 

em comprimidos antiácidos por espectroscopia Raman a laser. Para as análises foram 

utilizadas duas marcas de comprimidos obtidos do comércio local do Reino Unido que 

continham em suas composições 120 mg de glicina e 420 mg de CaCO3. Para a obtenção dos 
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resultados foi construída uma curva de calibração a fim de calcular a porcentagem dos 

ingredientes. Os resultados obtidos mostraram-se concordantes com o esperado pelo 

fabricante, mostrando que a técnica é útil para tal determinação, porém se no comprimido 

houver mais de dois princípios ativos a técnica pode invalidar os resultados. 

Waterworth e Skinner (1998) fizeram uso da cromatografia de íons como um 

método alternativo para análise de cálcio em mupirocina de cálcio um fármaco utilizado no 

tratamento contra impetigo e foliculite. Para efeito de comparação as análises também foram 

realizadas utilizando as técnicas instrumentais de espectroscopia de absorção atômica (AAS) e 

espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e os dados 

teóricos indicaram um teor de 3,72 % de cálcio nas amostras. A metodologia mostrou-se 

eficaz não só para a análise de cálcio, mas também para outros íons como: sódio, amônio, 

potássio e magnésio não sendo observadas interferências. 

Havlíková et. al. (2006) através da CLAE determinaram pantotenato de cálcio em 

duas amostras de creme tópico. Para que o método fosse validado e obtivesse os resultados 

desejados foi necessário alterar a taxa de volume e o pH da fase móvel, o tempo de análise foi 

inferior a 15 minutos. Os resultados mostraram que essa metodologia pode ser empregada no 

controle analítico de produtos farmacêuticos. 

Silva et. al. (2009) determinaram através da titrimetria de complexação o teor de 

cálcio em formulações farmacêuticas. Para a obtenção dos resultados foram analisadas três 

marcas de comprimidos e o teor de cálcio foi determinado por titulação com o EDTA com as 

análises em quintuplicata. Os resultados indicaram que todas as marcas cumpriram com a 

especificação de cálcio apresentadas pela literatura. 

Como nova alternativa, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos envolvendo as 

técnicas termoanalíticas tanto na área de fármacos como também em outras áreas, mostrando 

que a análise térmica é útil para o controle de qualidade, na quantificação de substâncias 

ativas e em estudos de estabilidade e compatibilidade. Abaixo estão listados alguns trabalhos 

envolvendo as técnicas termoanalíticas. 

Srivastava et. al. (1987) realizaram estudos termoanalíticos do citrato de zinco, 

citrato de bismuto e citrato de cálcio. Os resultados indicaram que a decomposição térmica do 

citrato de cálcio resulta em duas etapas de desidratação com a eliminação de 3 mols de água, 

seguida por uma etapa de formação do composto anidro, uma etapa com formação de 

carbonato de cálcio e por último a formação de CaO em cerca de 800°C. Todos os 

intermediários das decomposições térmicas foram caracterizados pela espectroscopia de 
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absorção na região do infravermelho e confirmaram os dados obtidos através da 

termogravimetria. 

Alexander et. al. (1993) determinaram por termogravimetria o teor de colesterol, 

carbonato de cálcio e oxalato de cálcio em cálculos biliares. Os resultados obtidos mostraram 

perdas de massa bem definidas suficientemente necessárias para a determinação de cada 

composto na mistura.  

Mansour (1994) determinou através da termogravimetria a decomposição térmica 

do citrato de cálcio tetrahidratado e fez comparações tanto em atmosfera de ar sintético 

quanto em nitrogênio. Os resultados indicaram que em ambas as atmosferas a decomposição 

ocorre em cinco etapas: duas etapas de desidratação, formação de composto anidro, formação 

de carbonato de cálcio e por último decomposição do CaCO3 com formação de óxido de 

cálcio. Todas as etapas foram caracterizadas por difração de raios-x , microscopia eletrônica 

de varredura e espectroscopia de absorção na região do infravermelho confirmando assim os 

eventos térmicos ocorridos na termogravimetria. 

Wesolowski e Konarski (1996) investigaram a decomposição térmica de alguns 

sais de cálcio utilizados na medicina. Para a realização deste trabalho um dos sais utilizados 

foi o lactato de cálcio pentahidratado. Os resultados indicaram que o lactato de cálcio 

pentahidratado sofre uma etapa de desidratação, em seguida uma etapa com a formação de um 

composto intermediário que não foi identificado, uma etapa para a formação de carbonato de 

cálcio, uma etapa em que foi identificada a decomposição térmica do carbonato de cálcio com 

formação de CaO. Neste trabalho também foram quantificados o teor de água com um 

percentual de 28,5 % e o teor de 18,5 % de CaO. 

Lerdkanchanaporn (1999) realizou um estudo térmico do ibuprofeno em misturas 

com amidoutilizando um sistema acoplado TG/DTA. Os resultados obtidos mostraram que 

em atmosfera de nitrogênio as características térmicas tanto do fármaco quanto do amido 

mantem-se inalteradas na mistura. Observou-se também que a decomposição térmica do 

amido aumentava à medida que aumentava também a proporção do fármaco na mistura. 

Araújo (2003), através da termogravimetria estudou a decomposição térmica do 

AZT e juntamente com as técnicas de infravermelho, difração de raios-x e cromatografia 

realizou a caracterização dos produtos de decomposição. Os resultados mostraram a aplicação 

da análise térmica como uma técnica rápida e eficiente na caracterização do AZT e avaliação 

da compatibilidade com excipientes utilizados em formas farmacêuticas sólidas. O AZT 

sozinho mostrou decomposição em três etapas, onde o primeiro intermediário da 
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decomposição térmica foi a timina e as etapas subseqüentes envolveram a decomposição de 

timina e eliminação de resíduos de carbono. 

Haywood et. al. (2005) estudaram a estabilidade térmica em formulações de 

isoniazida com lactose. Os resultados obtidos por DSC e cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) mostraram incompatibilidade entre o princípio ativo e a lactose que é um 

excipiente utilizado na formulação. Os estudos indicaram que a lactose é responsável pela 

degradação da isoniazida. 

Sakata et. al. (2005) através das técnicas de termogravimetria (TG), calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), difração de raios-x (DRX) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) caracterizaram o comportamento da desidratação e da hidratação do lactato 

de cálcio pentahidratado e anidro. Os resultados mostraram que a desidratação do lactato de 

cálcio pentahidratado resulta em uma completa transformação para uma amostra amorfa com 

mudanças significativas no tamanho da partícula e no estado cristalino. Por outro lado, 75% 

da amostra anidra ao ser hidratada obtém uma estrutura cristalina. 

Wu e Lin (2005) avaliaram por termogravimetria (TG), difração de raios-x 

(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e um analisador de superfície a 

decomposição térmica do carbonato de cálcio no intervalo de temperatura de 907 a 1080 °C. 

Os resultados indicaram que o CaCO3 se decompõe totalmente nesse intervalo de temperatura, 

a forma e o tamanho dos grãos não se alteraram durante a decomposição, porem a área 

superficial e o volume dos poros aumentaram após a decomposição. 

Sakata et. al. (2006) utilizando as técnicas de TG/DTA, DSC e DRX estudaram o 

efeito da pulverização e secagem de medicamentos a base de lactato de cálcio pentahidratado. 

Os resultados obtidos indicaram que à medida que ocorria a desidratação modificações eram 

visualizadas nas propriedades farmacêuticas do comprimido tais como: dureza, espessura e 

diâmetro. Estes resultados sugerem que as mudanças nessas propriedades são fortemente 

dependentes da cinética de desidratação, por outro lado a desidratação leva a uma maior 

agregação entre as partículas do lactato de cálcio. 

Silva et. al. (2008) determinou quantitativamente por TG e FT-IR o teor de 2,4,6-

trinitrotolueno (TNT) e 2,2’,4,4’,6,6’-hexanitroestilbeno (HNS) que são materiais energéticos 

utilizado para fins militares e civis. As curvas foram obtidas num intervalo de temperatura de 

50-650 ºC utilizando nitrogênio. Os resultados mostraram que a quantificação do HNS em 

misturas de HNS e TNT por TG se torna viável por reduzir tempo e custo da análise, além de 

ser uma metodologia rápida dispensa a utilização de solventes tais como, DMSO e THF que 

são empregados na CLAE. 
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Stulzer et. al. (2008) através da DSC e das técnicas de espectroscopia no 

infravermelho com transformada de fourier e difração de raios-x, estudaram a compatibilidade 

entre captopril e os seguintes excipientes: celulose microcristalina, etilcelulose, metilcelulose, 

lactose monohidratada, lactose superlab, ácido esteárico, estearato de magnésio, 

polivinilpirrolidona e dióxido de silício. Os resultados obtidos mostraram a aplicabilidade da 

DSC no estudo de pré-formulações e que todos os excipientes estudados se mostraram 

compatíveis com o captopril, exceto o estearato de magnésio que apresentou uma 

incompatibilidade através do DSC, mas que não foi confirmado pelas demais técnicas 

utilizadas. 

Pereira et. al. (2009) através da termogravimetria determinou o teor de cálcio em 

cascas de ovos de galinha e codorna. Os resíduos obtidos a partir da termogravimetria foram 

caracterizados pela espectroscopia na região do infravermelho e comprovou que eram 

basicamente constituídos por óxido de cálcio. Para comparação dos resultados foram 

realizadas análises por fotometria de chama e titulação complexométrica mostrando 

resultados satisfatórios e comprovando a eficácia da termogravimetria na quantificação de 

cálcio. 

Sárka et. al. (2009) determinaram carbonato de cálcio em açúcar por 

termogravimetria. Para a análise foi utilizada uma amostra de açúcar Mezirici Checa. Para a 

determinação do CaCO3 foi utilizada a última perda de massa da curva TG entre 670-920 ºC 

referente a decomposição do carbonato de cálcio em CaO e CO2.  

Pinto et. al. (2010) estudaram através das técnicas termoanalíticas (TG, DTA e 

DSC) a compatibilidade térmica entre nitrimidazóis (metronidazol, secnidazol e tinidazol) que 

são drogas utilizadas para combater infecções bacterianas e excipientes utilizados em 

suasformulações. Os dados da termogravimetria mostraram que o metronidazol e o secnidazol 

apresentaram menor perda de massa que o tinidazol. Os dados da entalpia de fusão das curvas 

DSC não apresentaram incompatibilidades entre os nitrimidazóis e os excipientes utilizados. 

Tita et. al. (2010) estudaram através da termogravimetria (TG), calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FT-IR) e difração de raios-x (DRX) a compatibilidade entre ibuprofeno, um medicamento 

anti-inflamatório e excipientes em três misturas físicas. Os resultados mostraram através das 

entalpias de fusão a incompatibilidade da droga com os excipientes polivinilpirrolidona e 

estearato de magnésio, estes dados foram confirmados também pelas técnicas de FT-IR e 

DRX. Não foram observadas incompatibilidades entre os demais excipientes utilizados, tais 

como: amido, talco, dióxido de silício, celulose microcristalina e lactose. 



42 

 

4 OUTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

4.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 

 

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria, 

sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis de energia de átomos ou 

moléculas. É na região do infravermelho que se situam as transições vibracionais das 

moléculas. 

A região espectral do infravermelho (IV) compreende a radiação com número de 

onda que varia de cerca de 12.800 a 10 cm-1. O espectro de infravermelho é usualmente 

subdividido em três regiões, denominadas Infravermelho próximo, médio e distante de acordo 

com os tipos de aplicações e instrumentação (SKOOG, 2009). 

A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro situada entre as regiões 

do visível e das microondas. A região de maior interesse para trabalhos analíticos situa-se 

entre 4000 e 400 cm-1 (SILVERSTEIN, 2007). 

O espectro de infravermelho é único para cada substância, com exceção dos 

isômeros ópticos, que em solução, apresentam aspectos idênticos, os mesmos não são muito 

afetados pela presença de impurezas, desde que em pequenas quantidades. Todavia, fatores 

como polimorfismo, variações do tamanho e da orientação dos cristais, método de trituração e 

formação de hidratos podem dar origem a algumas diferenças no espectro. 

 

4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS - X (DRX) 

 

Os chamados raios-x são ondas eletromagnéticas cuja faixa de frequência varia 

entre 3x1016 e 3x1023 Hz. Em termos de comprimento de onda, a faixa é compreendida de 10-

15 m (10-6 nm ou 10-5 Å) a 10-8 m (10 nm ou 100 Å). Em difração de raios-x, a faixa de 

comprimento de onda mais frequentemente utilizada vai de 0,5 a 2,5 Å. 

Os raios-x são gerados na aceleração de elétrons até velocidades muito altas, 

quando o feixe atinge um alvo metálico. Essa técnica importante é usada para determinar o 

arranjo dos átomos nos compostos sólidos e para determinar comprimentos e ângulos de 

ligação (ATKINS, 2006). 

O fenômeno de difração é de interferência entre ondas. Quando um feixe de raios-x é lançado 

sobre um monocristal, diversos fenômenos podem ocorrer em razão da interação radiação-

matéria. Um deles é a difração, que é uma pequena parte do feixe incidente que emerge do 
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cristal com o mesmo comprimento de onda, porém numa direção diferente (RODRIGUES, 

2005). 

 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

É um importante método para a obtenção de informações detalhadas sobre a 

natureza física de superfícies, esta técnica fornece imagens de morfologia externa. Na 

obtenção de uma imagem um feixe de elétrons finamente focalizado incide na superfície da 

amostra sólida (SKOOG, 2009). 

O MEV consiste basicamente da coluna ótico-eletrônica (canhão de elétrons e 

sistema de demagnificação), da unidade de varredura, da câmara de amostra, do sistema de 

detectores e do sistema de visualização da imagem (MALISKA, 2005). 

Na microscopia eletrônica de varredura os sinais de maior interesse para a 

formação da imagem são os elétrons secundários e os retroespalhados. Através da captação 

pelos detectores e da análise dos raios-x característicos emitidos pela amostra, resultado da 

interação dos elétrons primários com a superfície, é possível obter informações qualitativas e 

quantitativas da composição da amostra na região submicrométrica de incidência do feixe de 

elétrons.  

O MEV é um instrumento versátil e usado rotineiramente para a análise 

microestrutural de materiais sólidos, pois possui uma elevada profundidade de foco (imagem 

com aparência tridimensional) e a possibilidade de combinar a análise microestrutural com a 

microanálise química (MALISKA, 2005). 

 

4.4 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA INDUTIVAMENTE 

ACOPLADO (ICP-OES) 

 

Os atomizadores de plasma, os quais se tornaram disponíveis comercialmente em 

meados dos anos 1970, oferecem diversas vantagens em espectroscopia atômica analítica. A 

atomização em plasma tem sido empregada para emissão, fluorescência e espectrometria de 

massa atômica. 

Um plasma é uma mistura gasosa eletricamente condutora que contém uma 

significativa concentração de cátions e elétrons. No plasma de argônio frequentemente usado 

para análises por emissão, íons argônio e elétrons são as principais espécies condutoras, 
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embora cátions da amostra também estejam presentes em pequena quantidade (SKOOG, 

2009). 

Os íons argônio, uma vez formados no plasma, são capazes de absorver potência 

suficiente de uma fonte externa para manter a temperatura em um dado nível, de forma que a 

ionização adicional sustenta o plasma indefinidamente; temperaturas tão altas como 10.000 K 

são obtidas. O plasma acoplado indutivamente oferece as maiores vantagens em termos de 

sensibilidade e menor efeito de interferências (SKOOG, 2009). 
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5 METODOLOGIA EXPERIMETAL 

 

5.1 SELEÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

 

Os princípios ativos e excipientes citados na (Tabela 2) foram fornecidos por uma 

farmácia de manipulação local, cujas amostras são obtidas basicamente da Pharma Nostra, 

Galena Química e Farmacêutica e Deg importadora de produtos químicos. Os medicamentos 

foram adquiridos do comércio local (Tabela 3) e avaliados utilizando algumas técnicas 

pertencentes ao conjunto da Análise Térmica, como Termogravimetria/Termogravimetria 

Derivada (TG/DTG), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Análise Térmica 

Diferencial (DTA), como também por Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

(IV), Difração de raios-x (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES).  

 

Tabela 2 - Princípios ativos, excipientes e vitaminas utilizados na pesquisa. 
PRINCÍPIOS ATIVOS EXCIPIENTES VITAMINAS 

Carbonato de cálcio 

Citrato de cálcio 

Lactato de cálcio 

Ácido cítrico, amido de milho, 

celulose microcristalina, dióxido 

de titânio, manitol e 

polietilenoglicol 

Vitaminas A, B6 e D3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
Tabela3 - Relação de todos os medicamentos utilizados na pesquisa, incluindo princípio ativo, relação de excipientes e vitaminas, média das massas (mg) e teor médio teórico 

(%) de cálcio. 

AMOSTRA PRINCÍPIO 
ATIVO 

EXCIPIENTES VITAMINAS MÉDIA DAS MASSAS 
DO COMPRIMIDO 

(mg) 

TEOR MÉDIO 
TEÓRICO DE 
CÁLCIO (%) 

 
 

AM 1 

Carbonato de cálcio 
(600mg de cálcio 

elementar) 

Croscarmelose sódica, estearato de magnésio, 
hipromelose, dióxido de titânio, triacetina e polissorbato. 
 

 
vitamina D3 

1726,7 34,56 

 
 

AM 2 

 
Carbonato de cálcio 

(500mg de cálcio 
elementar) 

 
Estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, 
polivinilpirrolidona, polissorbato 20, metilparabeno, 
propilparabeno, amido de milho, hipromelose, dióxido 
de titânio, talco farmacêutico, triacetina, álcool etílico e 
água purificada. 

 
 

vitamina D3 

 
1687,4 

 
30,02 

 
AM 3 

 
Carbonato de cálcio 

(600mg de cálcio 
elementar) 

 
Gelatina, polietilenoglicol, óleo mineral, 
hidroxipropilmetilcelulose,  
celulose e dióxido de titânio. 
 

 
vitamina D3 

1804,9 33,24 

 
AM 4 

 
Carbonato de cálcio 

(500mg de cálcio 
elementar) 

 
Estearato de magnésio, aspartame, polividona, 
polietilenoglicol, manitol, ácido cítrico anidro. 
 

 

- 

 
2200,5 

 
22,72 

 
AM 5 

 
Carbonato de cálcio 

(250mg de cálcio 
elementar) 

 
Excipientes não definidos. 

 

Vitamina A, 
vitamina E, 

Vitamina B6 e 
vitamina D3 

 
1191,6 

 
20,93 

 
AM 6 

 
Citrato de cálcio 
(200mg de cálcio 

elementar) 

 
Celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido 
de silício e estearato de magnésio. 
 

 

- 

 
1119,3 

 
17,87 

 
AM 7 

 
Lactato de cálcio 

(45,83mg de cálcio 
elementar) 

 
Amido de milho, talco farmacêutico, estearato de 

magnésio, celulose microcristalina e lauril sulfato de 
sódio. 

 

- 

 
348,7 

 
13,14 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Os comprimidos inicialmente foram pesados, pulverizados em gral de ágata, 

acondicionados em frascos de vidro âmbar e armazenados em dessecador. Em seguida foram 

submetidos às técnicas termoanalíticas, tais como: Termogravimetria (TG), Análise Térmica 

Diferencial (DTA) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e também as técnicas de 

Espectroscopia de Emissão na Região do Infravermelho (IV), Espectroscopia de Emissão 

Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), Difração de Raios-x (DRX) e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

 

5.3 TERMOGRAVIMETRIA/TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA - (TG/DTG) 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Química Analítica e Meio 

Ambiente (LAQUAM) do Instituto de Química da UFRN, utilizando um sistema 

SHIMADZU, modelo TGA – 50 (Figura 17), capaz de operar da temperatura ambiente a 1000 

ºC, nas seguintes condições: Faixa de temperatura de 25 a 900 ºC, razão de aquecimento de 10 

ºC min-1, vazão de 50 mL min-1, atmosfera de ar sintético e cadinho de α-alumina com uma 

massa de aproximadamente 7 mg de amostra.  

Para comparação com as curvas obtidas em atmosfera de ar sintético foram 

realizadas curvas em atmosfera de nitrogênio sob as mesmas condições operacionais. 

Realizou-se curvas termogravimétricas até a temperatura de 550 ºC que foram submetidas a 

técnica de difração de raios-x com o objetivo de identificar o composto intermediário formado 

a partir das amostras dos princípios ativos e comprimidos. 

 

Figura 17 – Equipamento TGA 50, Shimadzu. 

 
Fonte: SINC – Instrumentação Científica LTDA. 
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5.4 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Cimentos e Meio Ambiente do 

Departamento de Química da UFRN utilizando um sistema acoplado (TG/DTA) da 

SHIMADZU modelo DTG 60 (Figura 18), capaz de operar da temperatura ambiente a 1500 

ºC, nas seguintes condições: Faixa de temperatura de 25 a 900 ºC, razão de aquecimento de 10 

ºC min–1, vazão de 50 mL min-1, atmosfera de ar sintético e cadinho de α-alumina com uma 

massa de aproximadamente 7 mg de amostra. 

 
Figura 18 – Equipamento DTG 60, Shimadzu. 

 
Fonte: SINC – Instrumentação Científica LTDA. 

 

5.5 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Cimentos do Departamento de 

Química da UFRN utilizando um sistema SHIMADZU modelo DSC 50H (Figura 19), capaz 

de operar da temperatura ambiente a 725 ºC, controlado por um microprocessador e nas 

seguintes condições: Faixa de temperatura de 25 a 500 ºC, razão de aquecimento de 10 ºC 

min–1, vazão de 50mL min-1, atmosfera de nitrogênio e cadinho de alumínio fechado com uma 

massa de aproximadamente 2 mg de amostra. A célula calorimétrica foi calibrada utilizando-

se o metal índio de pureza 99,99 % com ponto de fusão 156,4 ºC e ∆Hfus. 6,6 cal g –1. 
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Figura 19 - Equipamento DSC 50H, Shimadzu. 

 
Fonte: Shimadzu, solutions for science. 

 

5.6 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Membranas e Colóides 

(LAMECO) do Departamento de Química da UFRN. Os espectros de absorção na região do 

infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro de Infravermelho Thermo Nicolet, 

Modelo Nexus 470 FTIR (Figura 20), utilizando-se pastilhas de KBr. As análises para a 

detecção dos grupos funcionais foram realizadas na região de 4000 a 400 cm-1. 

 

Figura 20 – Equipamento Thermo Nicolet, modelo Nexus 470 FTIR. 

 
Fonte: www.artisan-scientific.com 

 

5.7 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

 

A cristalinidade dos medicamentos e princípios ativos, como também os 

compostos intermediários obtidos a partir da decomposição térmica dos comprimidos e 

princípios ativos a 550 ºC e os resíduos obtidos a 900 ºC a partir das análises 

termogravimétricas foram avaliadas utilizando um Difratômetro de Raios-x, modelo XDR-

6000 da Shimadzu (Figura 21), com uma fonte de radiação de CuKα; e velocidade de 
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varredura de 2θ min-1. Os difratogramas foram obtidos pelo método do pó no Núcleo de 

Petróleo e Energias Renováveis–NUP_ER da UFRN. 

 

Figura 21 – Difratômetro de raios-x, modelo XDR-6000, Shimadzu. 

 
Fonte: www.nepgn.ufrn.br 

 

5.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)  

 

Esse procedimento foi realizado em um Microscópio Eletrônico de Varredura 

Modelo Philips XL-30 (Figura 22). Para a obtenção das imagens as condições instrumentais 

foram: 20 V, diâmetro do feixe 4,0 volts (aumento de acordo com a necessidade de cada 

amostra), o detector utilizado foi retroespalhado. As amostras foram fixadas utilizando cola 

prata e as imagens foram processadas no software do equipamento Philips XL-30. 

 

Figura 22 – Microscópio eletrônico de varredura, modelo Phillips XL-30. 

 
Fonte: www.nepgn.ufrn.br 
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5.9 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA INDUTIVAMENTE 

ACOPLADO (ICP-OES) 

 

Pesou-se 500 mg de cada comprimido em uma cápsula de porcelana e calcinou-se 

até 600 ºC por 4 horas. Em seguida adicionou-se HNO3 concentrado até a total dissolução das 

amostras e completou-se o volume de 100 mL com água deionizada. 

As análises para a determinação do teor do cátion (Ca2+) foram realizadas no 

Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água produzida e Resíduo–NUPPRAR da 

UFRN utilizando-se um Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado Modelo ICAP 6300 da Shimadzu (Figura 23), o método utilizado nas análises é o 

USEPA 6010C (United States Environmental Protection Agency). 

 

Figura 23 – Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado modelo ICAP 6300 da 
Shimadzu. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 TERMOGRAVIMETRIA/TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA - (TG/DTG) E 

ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 

 

Os dados referentes aos intervalos de temperaturas relativos às perdas de massas e 

a porcentagem de resíduo final obtido por meio da termogravimetria para os princípios ativos 

e para as amostras dos comprimidos encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 4, 5 e 6. 

 

6.1.1 Medicamentos a base de carbonato de cálcio 

 

A Figura 24 mostra as curvas TG/DTG para o CaCO3 princípio ativo e para as 

cinco amostras de comprimidos (AM 1, AM 2, AM 3, AM 4 e AM 5). Todos os dados 

relacionados às temperaturas relacionadas aos eventos de perdas de massa, eliminação de CO2 

e formação de resíduo oriundos da decomposição térmica do CaCO3 princípio ativo e das 

cinco amostras de comprimidos estão relacionadas na Tabela 4. 

Através das curvas TG/DTG pode-se observar uma semelhança na decomposição 

do carbonato de cálcio e das formas farmacêuticas, porém com diferenças nas etapas de 

perdas de massa dos comprimidos em função dos excipientes, esses resultados podem ser 

mais bem visualizados ao observar as curvas DTG que apontam deslocamentos em relação a 

decomposição térmica do carbonato de cálcio, assim como picos relacionados as perdas de 

massa dos excipientes nas amostras dos comprimidos mostrando com isso a influência dos 

excipientes na decomposição térmica dos medicamentos. 

Na curva TG/DTG do CaCO3, observa-se uma estabilidade térmica no intervalo 

de 27,0 a 291,4 ºC. No entanto a partir dessa temperatura a amostra apresentou uma perda de 

massa indicativa provavelmente da presença de impurezas no intervalo de 237,4 a 512,7 ºC 

correspondendo a uma perda de massa de 2,2 %. A etapa seguinte ocorre de forma definida, 

entre a faixa de temperatura de 630,2 a 776,2 ºC (Tp = 753,9 °C) e uma perda de massa de 

40,0 % devido à liberação de dióxido de carbono, dando origem a um resíduo cujo ∆m = 57,2 

% caracterizado como óxido de cálcio de acordo com a reação: . 

Através dos cálculos realizados, foi obtido um percentual de pureza de 97,2 % para o 

princípio ativo e de 35,7 % de cálcio elementar para essa amostra de CaCO3. 
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A curva TG do comprimido AM 1, apresentou três etapas de perdas de massa, 

sendo a primeira indicativa de umidade no intervalo de temperatura de 29,1 a 93,3 ºC 

referente a uma perda de massa de 0,6 %. Um patamar de estabilidade é observado no 

intervalo de temperatura de 93,3 a 278,3 ºC. A segunda etapa ocorre entre 278,3 a 346,4 ºC 

(Tp = 320,4 °C) com uma perda de massa de 4,9 % que pode estar relacionada à 

decomposição térmica da vitamina D3, do estearato de magnésio e também da croscarmelose 

sódica; todos são utilizados nessa amostra de comprimido e sofrem decomposição nessa faixa 

de temperatura. Um segundo patamar de estabilidade é observado no intervalo de 346,4 a 

633,4 ºC. A terceira e última perda de massa relativa à liberação de CO2 do CaCO3 é 

observada entre 633,4 e 774,6 ºC (Tp = 756,5 °C) com uma perda de massa de 38,9 %. Na 

sequência ocorre a formação de um resíduo com 53,7 % de massa correspondente a formação 

de CaO originário da decomposição do CaCO3 e excipientes, tais como dióxido de titânio 

estável termicamente até 900 ºC, MgO e Na2CO3 oriundos da decomposição térmica do 

estearato de magnésio e croscarmelose sódica. 

 

Figura 24 – Curvas TG/DTG do CaCO3 princípio ativo e das cinco amostras de comprimidos: AM 1, AM 2, 
AM 3, AM 4 e AM 5. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A curva TG do comprimido AM 2, apresentou quatro etapas de perdas de massa, 

sendo a primeira indicativa do processo de desidratação no intervalo de temperatura de 33,6 a 

_____ CaCO3 

_____ AM 1 
_____ AM 2 

_____ AM 3 

_____ AM 4 
_____ AM 5 
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72,2 ºC referente a uma perda de massa de 1,9 % e que pode está relacionado à umidade 

presente no amido de milho, como também a água purificada presente na constituição da 

forma farmacêutica. Um patamar de estabilidade térmica é observado no intervalo de 

temperatura de 72,2 a 236,1 ºC. A segunda e a terceira etapas ocorrem de formas 

consecutivas. Sendo a segunda etapa entre 236,1 a 355,2 ºC (Tp = 292,0 °C) com uma perda 

de massa de 13,2 % e a terceira etapa entre 355,2 a 483,3 ºC (Tp = 463,3 °C) com uma perda 

de massa de 5,9 % que podem se relacionar à decomposição térmica da vitamina D3 e de 

excipientes contidos no comprimido, tais como: amidoglicolato de sódio, polivinilpirrolidona, 

estearato de magnésio e amido de milho. Segundo Tita (2010), o amido sofre decomposição 

térmica entre 295,0 a 375,0 ºC com uma perda de massa de 79,7 % e o polivinilpirrolidona 

sofre decomposição numa faixa de temperatura de 384,0 a 485,0 ºC com uma perda de massa 

de 86,0 %. Um segundo patamar de estabilidade é observado no intervalo de temperatura de 

483,3 a 613,8 ºC. A quarta e última perda de massa relativa à liberação de CO2 do CaCO3 é 

observada no intervalo de temperatura entre 613,8 a 754,6 ºC (Tp = 722,5 °C) com uma perda 

de massa de 30,9 %. A partir dessa informação observa-se a formação de um resíduo com 

45,6 % de massa constituído de óxido de cálcio originário da decomposição do CaCO3 e 

excipientes, tais como dióxido de titânio, talco farmacêutico, óxido de magnésio produto da 

decomposição do estearato de magnésio que estão presentes no comprimido e são estáveis 

termicamente até 900 ºC. 

A curva TG do comprimido AM 3, apresentou três etapas de perdas de massa, 

sendo a primeira indicativa de umidade no intervalo de temperatura de 28,2 a 83,2 ºC 

referente a uma perda de massa de 0,6 %. Um patamar de estabilidade térmica é observado no 

intervalo de temperatura de 832,2 a 212,4 ºC. A segunda etapa ocorre entre 212,4 a 367,8 ºC 

(Tp = 307,3 °C) com uma perda de massa de 10,1 % que pode ter relação com a 

decomposição térmica da vitamina D3, do polietilenoglicol e da hidroxipropilmetilcelulose 

(HPMC), que são excipientes contidos no comprimido. Segundo Tibola (2009) a HPMC sofre 

uma decomposição térmica no intervalo de 267,3 a 392,6 ºC (Tp = 361,2 ºC) com uma perda 

de 86,6 % de massa. Um segundo patamar de estabilidade térmica é observado no intervalo de 

temperatura de 367,8 a 643,5 ºC. A terceira e última perda de massa relativa à liberação de 

CO2 do CaCO3 é observada no intervalo de temperatura entre 643,5 a 778,6 ºC (Tp = 757,6 

°C) e uma perda de massa de 34,8 %. A partir dessa informação observa-se a formação de um 

resíduo com 50,7 % de massa com formação do CaO oriundo da decomposição do CaCO3 e 

do dióxido de titânio que também é utilizado como excipiente e não sofre decomposição 

térmica até os 900 ºC. 
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A curva TG do comprimido AM 4, apresentou quatro etapas de perdas de massa, 

sendo a primeira indicativa de umidade no intervalo de temperatura de 34,3 a 72,9 ºC 

referente a uma perda de massa de 0,4 %. Um patamar de estabilidade térmica é observado no 

intervalo de temperatura de 72,9 a 229,1 ºC. A segunda etapa ocorre entre 229,1 a 314,5 ºC 

(Tp = 299,2 °C) com uma perda de massa de 33,1 % que está relacionada a decomposição 

térmica de excipientes contidos no comprimido, como por exemplo, aspartame, ácido cítrico, 

manitol e polietilenoglicol. A terceira etapa ocorre entre 314,5 a 492,0 ºC com uma perda de 

massa de 7,8 % e pode corresponder à etapa de decomposição térmica do estearato de 

magnésio para formação de óxido de magnésio que por ocorrer de forma constante, essa perda 

não é registrada na curva DTG. Segundo Navarro (2001) a partir de 447,0 °C ocorre à 

formação de óxido de magnésio resultante da decomposição térmica total do estearato de 

magnésio com eliminação de CO e CO2.  A quarta e última perda de massa relativa à 

liberação de CO2 do CaCO3 é observada no intervalo de temperatura entre 641,3 a 760,3 ºC 

(Tp = 742,6 °C) com uma perda de massa de 22,2 %. A partir dessa informação observa-se a 

formação de um resíduo com 33,2 % de massa correspondente a formação do óxido de cálcio 

originário da decomposição do CaCO3 e óxido de magnésio oriundo da decomposição do 

estearato de magnésio. 

A curva TG do comprimido AM 5 apresentou quatro etapas de perdas de massa, 

sendo a primeira indicativa de umidade no intervalo de temperatura de 29,1 a 90,9 ºC (Tp = 

44,3 °C) referente a uma perda de massa de 2,3 % relacionada à umidade. Um patamar de 

estabilidade térmica é observado no intervalo de temperatura de 90,9 a 247,1 ºC. A segunda e 

terceira etapas de perdas de massa ocorrem de maneira simultânea. Sendo que a segunda etapa 

ocorre entre 247,1 a 367,2 °C (Tp = 345,2 °C) com uma perda de massa de 27,5 % e a terceira 

etapa de perda de massa é visualizada no intervalo de 367,2 a 505,8 ºC (Tp = 488,0 °C) com 

uma perda de massa de 10,6 % essas etapas estão relacionadas à decomposição térmica da 

vitamina D3, da vitamina B6 e da vitamina A, que se decompõem a uma temperatura inferior a 

700 ºC. Um segundo patamar de estabilidade térmica é observado no intervalo de temperatura 

de 505,8 a 636,3 ºC. A quarta e última etapa de perda de massa relativa à liberação de CO2 do 

CaCO3 é observada entre 636,3 e 754,5 ºC (Tp = 739,1 °C) com uma perda de massa de 22,1 

%. Na sequência observa-se a formação de um resíduo final com 34,8 % constituído por CaO 

originário da decomposição do CaCO3 e resíduos provenientes da decomposição térmica dos 

excipiente não identificados. 

Nesta etapa do trabalho foi obtida uma curva termogravimétrica do medicamento 

AM 1, como representativo dos medicamentos a base de carbonato de cálcio a fim de se 
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avaliar a estabilidade térmica em atmosfera de nitrogênio, com o objetivo de comparar com as 

informações obtidas em atmosfera de ar sintético. 

A Figura 25 mostra as curvas TG/DTG do comprimido AM 1, obtidas em 

atmosfera dinâmica de ar (curva vermelha) e atmosfera dinâmica de N2 (curva azul). 

 

Figura 25 – Curvas TG/DTG do comprimido AM 1 (Curva vermelha) obtida em atmosfera dinâmica de ar  e 
(Curva azul) obtida em atmosfera dinâmica de N2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Através dessas curvas pode-se verificar que a influência dos gases não provocou 

alterações em relação à primeira e segunda etapas de perda de massa. Porém em relação à 

terceira etapa referente à decomposição do CaCO3 observa-se que em atmosfera de N2 houve 

uma maior estabilidade térmica do que em atmosfera de ar sintético. A curva TG/DTG do 

comprimido AM 1, apresentou três etapas de perdas de massa, sendo a primeira indicativa de 

umidade no intervalo de temperatura de 30,9 a 100,0 ºC referente a uma perda de massa de 

0,7 %. Um patamar de estabilidade é observado no intervalo de temperatura de 100,0 a 274,8 

ºC. A segunda etapa ocorre entre 274,8 a 352,6 ºC (Tp = 319,6 °C) com uma perda de massa 

de 4,7 % que pode estar relacionada à decomposição térmica da vitamina D3, do estearato de 

magnésio e também da croscarmelose sódica; todos são utilizados nessa amostra de 

comprimido e sofrem decomposição nessa faixa de temperatura. Um segundo patamar de 

estabilidade é observado no intervalo de 352,6 a 690,7 ºC. A terceira e última perda de massa 
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relativa à liberação de CO2 do CaCO3 é observada entre 690,7 a 823,4ºC (Tp = 801,8 °C) com 

uma perda de massa de 38,4 %. Na sequência ocorre a formação de um resíduo com 54,2 % 

de massa correspondente a formação de CaO originário da decomposição do CaCO3 e 

excipientes, tais como dióxido de titânio, óxido de magnésio oriundo da decomposição do 

estearato de magnésio e Na2CO3 produto da decomposição da croscarmelose sódica. 

 

Tabela 4 - Dados das curvas TG do CaCO3 princípio ativo e das cinco amostras de comprimidos. 
 
Composto 

1ª Perda de 
massa 

2ª Perda de massa 3ª Perda de massa Saída de CO2 RESÍDUO 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m (%) ∆T (ºC) ∆m (%) ∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆m (%) 

CaCO3 - - 237,4-
512,7 

2,2 - - 630,2-
776,2 

40,0 57,2 

 
AM 1 

 
29,1-93,3 

 
0,6 

 
278,3-
346,4 

 
4,9 

 
- 

 
- 

 
633,4-
774,6 

 
38,9 

 
53,7 

 
AM 1 em 

N2 

 
30,9-
100,0 

 
0,7 

 
274,8-
352,6 

 
4,7 

 
- 

 
- 

 
690,7-
823,4 

 
38,4 

 
54,2 

 
AM 2 

 
33,6-72,2 

 
1,9 

 
236,1-
355,2 

 
13,2 

 
355,2-483,3 

 
5,9 

 
613,8-
754,6 

 
30,9 

 
45,6 

 
AM 3 

 
28,2-83,3 

 
0,6 

 
212,4-
367,8 

 
10,1 

 
- 

 
- 

 
643,5-
778,6 

 
34,8 

 
50,7 

 
AM 4 

 
34,3-72,9 

 
0,4 

 
229,1-
314,5 

 
33,1 

 
314,5-492,0 

 
7,8 

 
641,3-
760,3 

 
22,2 

 
33,2 

 
AM 5 

 
29,1-90,9 

 
2,3 

 
247,1-
367,2 

 
27,5 

 
367,2-505,8 

 
10,6 

 
636,3-
754,5 

 
22,1 

 
34,8 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 26 mostra as curvas DTA do carbonato de cálcio princípio ativo e das 

cinco amostras de comprimido a base de carbonato de cálcio. 

Através da curva DTA do CaCO3 princípio ativo é possível observar uma 

estabilidade térmica da substância de 25,0 a 669,6 °C. Em seguida uma endoterma é 

visualizada na faixa de 669,6 a 778,6 ºC indicativa do processo de decomposição do CaCO3, 

dado confirmado pela curva TG. 

Na curva DTA do comprimido AM 1 observa-se uma endoterma no intervalo de 

33,1 a 72,8 °C que pode ser atribuída ao processo de desidratação da amostra, outra 

endoterma também é observada na faixa de 235,8 a 251,8 °C (Tp = 243,4 ºC) que pode ser 

atribuída a ebulição da triacetina [(CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)] um excipiente existente nesse 

comprimido com função de revestidor. Nessa amostra são visualizados dois eventos 

exotérmicos, o primeiro ocorre entre o intervalo de 277,5 a 374,8 °C e o segundo na faixa de 

407,3 a 466,1 °C. Esses eventos podem se referir à decomposição oxidativa dos excipientes 

contidos no medicamento, com exceção do dióxido de titânio que não sofre nenhuma 
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decomposição até 900 °C. Por último visualiza-se uma endoterma no intervalo de 627,7 a 

764,7 ºC relacionada à decomposição térmica do CaCO3, conforme já observado pela curva 

termogravimétrica. 

 

Figura 26 – Curvas DTA do CaCO3 princípio ativo e das cinco amostras de comprimidos a base de CaCO3: 
AM 1, AM 2, AM 3, AM 4 e AM 5. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na curva DTA do comprimido AM 2 é visualizado uma endoterma característica 

de desidratação no intervalo de 43,6 a 77,1 °C em seguida observa-se duas exotermas 

consecutivas que ocorrem entre os intervalos de 243,2 a 378,9 °C e 378,9 a 475,5 °C estão 

relacionadas com a decomposição oxidativa dos excipientes, exceto o dióxido de titânio. Por 

último uma endoterma é observada na faixa de 622,6 a 735,5 °C indicativa da decomposição 

térmica do CaCO3 este evento é confirmado pela curva TG do medicamento. 

____ AM 3 
____ AM 4 
____ AM 5 

____ CaCO3 
____ AM 1 
____ AM 2 

Endo 

Endo 
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Na curva DTA do comprimido AM 3 observa-se duas exotermas simultâneas e 

consecutivas nos seguintes intervalos de temperaturas: 273,1 a 381,5 ºC e 381,5 a 487,3 °C 

referentes à decomposição oxidativa da vitamina D3 e dos seguintes excipientes: 

polietilenoglicol, e HPMC, dado semelhante pra HPMC também foi encontrado por Tibola 

(2009). Este resultado está de acordo com a segunda perda de massa observada na curva TG 

do composto. Observa-se também uma endoterma entre 632,4 a 762,8 ºC relativa à 

decomposição do CaCO3, conforme já observado pela curva termogravimétrica. 

Na curva DTA do comprimido AM 4 observa-se uma endoterma no intervalo de 

164,5 a 181,2 ºC que pode ser atribuída ao processo de fusão do manitol que está presente 

como excipiente nesse comprimido. É possível visualizar uma endoterma no intervalo de 

281,6 a 297,7 ºC que pode estar relacionada à evaporação do manitol. Observam-se ainda três 

exotermas entre 297,7 e 502,6 ºC relativas à decomposição oxidativa dos excipientes contidos 

no comprimido e uma endoterma entre 608,7 a 749,8 ºC relativa à decomposição do CaCO3. 

Na curva DTA do AM 5 observa-se duas exotermas a primeira no intervalo de 

temperatura de 250,1 a 425,8 ºC e a segunda no intervalo de 425,8 a 518,8 °C referentes à 

decomposição oxidativa das vitaminas contidas no comprimido e uma endoterma entre 610,1 

a 737,2 ºC relativa à decomposição do CaCO3. 

 

6.1.2 Medicamento a base de citrato de cálcio 

 

A Figura 27 mostra as curvas TG/DTG do citrato de cálcio princípio ativo e da 

amostra do comprimido AM 6. Todos os dados relacionados às temperaturas de perdas de 

massa, eliminação de CO2 e formação de resíduo do citrato de cálcio princípio ativo e da 

amostra do comprimido estão relacionadas na Tabela 5. 

Na curva TG do citrato de cálcio, observa-se três diferentes etapas de perdas de 

massa. A primeira perda de massa se inicia na temperatura de 37,9 ºC até 89,7 ºC (Tp = 73,8 

°C) que pode ser atribuída a desidratação com liberação de 4 mols de água da amostra 

correspondente a uma perda de massa de 8,2 % coma  formação de citrato de cálcio anidro. 

Observa-se uma segunda perda de massa de cinética lenta que não é visualizada na curva 

DTG entre 89,7 a 333,0ºC com 7,3 % de perda de massa. A terceira etapa ocorre no intervalo 

de temperatura de 333,0 a 463,3 °C (Tp = 452,9 °C) com um percentual de 30,6 % de perda de 

massa atribuída a decomposição do citrato de cálcio anidro para formação de CaCO3. Um 

segundo patamar de estabilidade é observado no intervalo de temperatura de 463,3 a 619,6 ºC. 
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A quarta perda de massa referente à decomposição térmica do CaCO3 ocorre entre 619,6 a 

748,2 °C (Tp = 735,7 °C) com um percentual de 22,2 % de perda de massa. Na sequência, 

observa-se um resíduo com 30,6 % de massa, constituído por óxido de cálcio originário da 

decomposição de carbonato de cálcio. Resultados semelhantes também foram encontrados por 

(BERBENNI et al, 2008) ao estudarem a formação sólida de ferritas de cálcio a partir da 

decomposição térmica de misturas de citrato de cálcio tetrahidratado e oxalato de ferro 

hexahidratado. Por meio dos cálculos realizados nas curvas TG, foi obtido um valor de 20,2 

% de cálcio elementar para a amostra de citrato de cálcio. 

 

Figura 27 – Curvas TG/DTG do citrato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido AM 6. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As curvas TG/DTG do comprimido AM 6, apresentaram cinco etapas de perdas 

de massa. A primeira e a segunda etapa consecutivas, na qual a primeira ocorreu no intervalo 

de temperatura de 35,4 a 100,9 ºC (Tp = 88,3 °C) com uma perda de massa de 5,2 % e a 

segunda no intervalo de 100,9 a 151,7 ºC (Tp = 137,2 °C) referente a uma perda de massa de 

5,9 %. Estas etapas estão relacionadas à desidratação do citrato de cálcio existente no 

comprimido como princípio ativo. Um patamar de estabilidade térmica é observado no 

intervalo de temperatura de 151,5 a 273,1 ºC. A terceira e a quarta etapas também ocorrem de 

forma simultânea e consecutiva, sendo que a terceira ocorre entre 273,1 a 437,8 ºC(Tp = 348,1 

_____ Ca3(C6H5O7)2 

_____ AM 6 
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°C) com uma perda de massa de 18,8 % podendo estar relacionada à decomposição térmica 

dos excipientes celulose microcristalina, estearato de magnésio e croscarmelose sódica. 

Segundo Alves (2007) entre 180 a 600 ºC a croscarmelose sódica se decompõe formando 

Na2CO3 que é estável termicamente até 900 °C e de acordo com Filho (2009) a celulose 

microcristalina sofre decomposição na faixa de 285,0 a 350,0 °C com uma perda de massa de 

76,0 %. A quarta etapa ocorre no intervalo de 437,8 a 466,9 °C (Tp = 452,9 °C) com uma 

perda de massa de 20,0 % e está relacionada à decomposição do citrato de cálcio para que 

haja a formação de CaCO3. A quinta e última etapa de perda de massa é correspondente à 

decomposição térmica do CaCO3. Esta ocorre no intervalo de temperatura de 609,4 a 733,5 

°C (Tp = 715,0 °C) com um percentual de perda de massa de 19,4 %. Posteriormente observa-

se a formação de um resíduo com 27,1 % de massa correspondente à formação de CaO 

proveniente da decomposição do CaCO3, dióxido de silício um excipiente contido no 

comprimido, Na2CO3 originário da decomposição da croscarmelose sódica e óxido de 

magnésio que é resultante da decomposição térmica do estearato de magnésio. 

Todos os dados relacionados a perdas de massa dos excipientes como também da 

decomposição térmica do carbonato de cálcio formado podem ser mais bem visualizados ao 

observar as curvas DTG que mostram deslocamentos em relação a esses eventos térmicos. 

Foi obtida uma curva termogravimétrica do medicamento AM 6 a fim de avaliar a 

sua estabilidade térmica em atmosfera de nitrogênio, com o objetivo de comparar com as 

informações obtidas em atmosfera de ar sintético. 

A Figura 28 mostra as curvas TG/DTG do comprimido AM 6, obtidas em 

atmosfera dinâmica de ar (curva vermelha) e atmosfera dinâmica de N2 (curva azul). 

A curva TG/DTG do comprimido AM 6 em atmosfera de nitrogênio, apresentou 

cinco etapas de perdas de massa assim como ocorreu na curva obtida em atmosfera de ar 

sintético. A primeira e a segunda etapa consecutivas, na qual a primeira ocorreu no intervalo 

de temperatura de 33,6 a 103,1 ºC (Tp = 92,1°C) com uma perda de massa de 4,8 % e a 

segunda no intervalo de 103,1 a 151,3 ºC (Tp = 139,7 °C) referente a uma perda de massa de 

5,7 % estas etapas estão relacionadas à desidratação do citrato de cálcio existente no 

comprimido como princípio ativo e não foram observadas diferenças em ambas atmosferas. 

Um patamar de estabilidade térmica é observado no intervalo de temperatura de 151,3 a 292,4 

ºC. A terceira e a quarta etapas também ocorreram de forma consecutiva, sendo que a terceira 

ocorreu entre 292,4 a 430,7 ºC (Tp =389,1°C) com uma perda de massa de 15,1 % podendo 

estar relacionada à decomposição térmica dos excipientes celulose microcristalina, estearato 

de magnésio e croscarmelose sódica. A quarta etapa ocorreu no intervalo de 430,7 a 559,9 °C 
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(Tp = 440,2 °C) com uma perda de massa de 14,1 % e está relacionada à decomposição do 

citrato de cálcio para que haja a formação de CaCO3 nessa etapa é possível verificar uma 

diferença na perda de massa da ordem de 17,6 % entre as atmosferas analisadas. Outro 

patamar de estabilidade térmica é observado no intervalo de temperatura de 559,9 a 664,9 ºC. 

A quinta e última etapa de perda de massa é correspondente à decomposição térmica do 

CaCO3. Esta ocorre no intervalo de temperatura de 664,9 a 762,3 °C (Tp = 740,4 °C) com um 

percentual de perda de massa de 21,4 % enquanto que em atmosfera de ar sintético essa perda 

de massa foi de 19,4 %. Posteriormente observa-se a formação de um resíduo com 31,4 % de 

massa correspondente à formação de CaO proveniente da decomposição do CaCO3, dióxido 

de silício um excipiente contido no comprimido estável termicamente até 900 °C, Na2CO3 

originário da decomposição da croscarmelose sódica e óxido de magnésio que é resultante da 

decomposição térmica do estearato de magnésio. 

 

Figura 28 – Curvas TG/DTG do comprimido AM 6 (Curva vermelha) obtida em atmosfera dinâmica de ar e 
(Curva azul) obtida em atmosfera dinâmica de N2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

  

 

____ Atmosfera de Nitrogênio 

____ Atmosfera de ar sintético 
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Tabela 5 - Dados das curvas TG do citrato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido. 
 
Amostra 

1ª Perda de 
massa 

2ª Perda de 
massa 

3ª Perda de 
massa 

4ª Perda de 
massa 

Saída de CO2 RESÍDU
O 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆m (%) 

Citrato de 
cálcio 

 

37,9-89,7 8,2 89,7-333,0 7,3 333,0-
463,3 

30,6 - - 619,6-
748,2 

22,2 30,6 

AM 6 35,4-100,9 5,2 100,9-
151,7 

5,9 273,1-
437,8 

18,8 437,8-
466,9 

20,0 609,4-
733,5 

19,4 27,1 

 
AM 6 em 

N2 

 
36,6-103,1 

 
4,8 

 
103,1-
151,3 

 
5,7 

 
292,4-
430,7 

 
15,1 

 
430,7-
559,9 

 
14,1 

 
664,9-
762,3 

 
21,4 

 
31,4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 29 mostra as curvas DTA do citrato de cálcio princípio ativo e da 

amostra do comprimido a base de citrato de cálcio. 

 

Figura 29 – Curvas DTA do citrato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido AM 6. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Por meio da curva DTA do citrato de cálcio, pode-se observar três eventos. No 

primeiro vê-se uma endoterma no intervalo de temperatura de 32,4 a 111,5 °C indicativa do 

processo de desidratação, dado confirmado pela curva TG. Verifica-se ainda uma exoterma na 

faixa de temperatura de 361,7 a 483,9 °C que está relacionada à decomposição térmica do 

citrato de cálcio anidro para que haja a formação do carbonato de cálcio e por último uma 

endoterma também é observada na faixa de temperatura de 641,6 a 733,2 °C relacionada à 

decomposição térmica do CaCO3 para a formação do CaO. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Mansour (1994) ao estudar a decomposição térmica do citrato de cálcio 

tetrahidratado. 

Endo 

____ Ca3(C6H5O7)2 

____ AM 6 
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Na curva DTA do comprimido AM 6, observa-se dois eventos endotérmicos. O 

primeiro no intervalo de temperatura de 64,7 a 108,6 °C e o segundo entre 108,6 a 160,6 °C 

relacionados à eliminação de água. Observa-se uma exoterma no intervalo de temperatura de 

313,3 a 382,3 °C que segundo Alves (2007) pode ser atribuída a decomposição térmica da 

croscarmelose sódica, um excipiente contido no comprimido. Verifica-se ainda uma exoterma 

na faixa de temperatura de 419,9 a 502,3 °C relacionada à decomposição térmica do citrato de 

cálcio anidro com formação do carbonato de cálcio e por último, uma endoterma também é 

observada na faixa de temperatura de 674,7 a 729,3 °C relacionada à decomposição térmica 

do CaCO3 para a formação do CaO. 

 

6.1.3 Medicamento a base de lactato de cálcio 

 

A Figura 30 mostra as curvas TG/DTG do lactato de cálcio princípio ativo e da 

amostra do comprimido AM 7. Todos os dados relacionados às temperaturas de perdas de 

massa, eliminação de CO2 e formação de resíduo final do lactato de cálcio (princípio ativo) e 

da amostra do comprimido estão relacionados na Tabela 6.  

 

Figura 30 – Curvas TG/DTG do lactato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido AM 7. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

_____ Ca(C3H5O3)2 

_____ AM 7 
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Na curva TG/DTG do lactato de cálcio, observa-se cinco diferentes etapas de 

perdas de massa, sendo a primeira entre 47,4 ºC e 134,5 ºC (Tp = 99,5 °C) atribuída a 

desidratação com liberação de 5 mols de água correspondendo a uma perda de massa de 25,3 

% com formação posterior do lactato de cálcio anidro. Esses resultados estão em acordo com 

os obtidos por Wesolowski e Konarski (1996) ao investigarem a decomposição térmica de 

alguns sais de cálcio utilizados na medicina. Uma segunda etapa de decomposição ocorre no 

intervalo de temperatura de 266,1 a 335,4 °C (Tp = 302,8 °C) com um percentual de 9,9 % de 

perda de massa. A terceira e quarta etapas de decomposição ocorrem de forma simultânea e 

consecutiva, sendo a terceira no intervalo de temperatura de 386,8 a 415,6 °C (Tp = 407,5 °C) 

e a quarta na faixa de 415,6 a 435,7 °C (Tp = 428,6 °C) nessa etapa observa-se a formação de 

CaCO3. A quinta etapa de decomposição ocorre entre 603,9 a 725,2 °C (Tp = 705,2 °C) com 

um percentual de 14,4 % de perda de massa correspondente a decomposição do CaCO3 para 

formar CaO. Através de cálculos realizados, foi obtido um percentual de pureza de 94,9 % e 

de 13,0 % de cálcio elementar para essa amostra de lactato de cálcio. 

Na curva TG/DTG da amostra do comprimido AM 7, observa-se quatro etapas de 

perdas de massa, sendo a primeira no intervalo de 29,3 a 133,9 ºC (Tp = 98,0 °C) que pode ser 

atribuída à desidratação da amostra correspondendo a uma perda de massa de 20,6 %. A 

segunda e terceira etapas ocorrem de forma simultânea e consecutiva, sendo que a segunda é 

visualizada no intervalo de temperatura de 240,0 a 401,5 °C (Tp = 317,7 °C) com um 

percentual de 31,2 % de perda de massa e pode estar relacionada à formação de compostos 

intermediários da decomposição térmica do lactato de cálcio e da decomposição dos seguintes 

excipientes: amido de milho, estearato de magnésio, celulose microcristalina e lauril sulfato 

de sódio. De acordo com Filho (2009) a celulose microcristalina sofre decomposição na faixa 

de 285,0 a 350,0 °C com uma perda de massa de 76,0 %. A terceira etapa ocorre na faixa de 

401,5 a 435,3 °C (Tp = 410,1 °C) com uma perda de massa de 18,3 % nesta etapa e formação 

de CaCO3. A última etapa de perda de massa que ocorre entre 609,4 a 721,7 °C (Tp = 714,4 

°C) com um percentual de 9,5 % é atribuída a decomposição do CaCO3. A partir dessa 

informação observa-se a formação de um resíduo com 17,0 % que é constituído por CaO, 

talco e óxido de magnésio proveniente da decomposição do estearato de magnésio e que não 

se decompõe até 900 °C. 

Todos os dados relacionados às perdas de massa dos excipientes como também da 

decomposição térmica do carbonato de cálcio formado podem ser mais bem visualizados ao 

observar as curvas DTG que mostram deslocamentos em relação a esses eventos térmicos. 
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Foi obtida uma curva termogravimétrica do medicamento AM 7 a fim de se 

avaliar a estabilidade térmica da amostra em atmosfera de nitrogênio, com o objetivo de 

comparar com as informações obtidas em atmosfera de ar sintético. 

A Figura 31 mostra as curvas TG/DTG do comprimido AM 7, obtidas em 

atmosfera dinâmica de ar (curva vermelha) e atmosfera dinâmica de N2 (curva azul). 

 

Figura 31 – Curvas TG/DTG do comprimido AM 7 (Curva vermelha) obtida em atmosfera dinâmica de ar  e 
(Curva azul) obtida em atmosfera dinâmica de N2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Na curva TG/DTG da amostra do comprimido AM 7 em atmosfera de nitrogênio, 

observa-se quatro etapas de perdas de massa da mesma forma como ocorreu na curva obtida 

em atmosfera de ar sintético, sendo a primeira no intervalo de 34,9 a 152,9 ºC (Tp = 103,4 °C) 

que pode ser atribuída à desidratação da amostra correspondendo a uma perda de massa de 

19,8 %. A segunda e terceira etapas ocorrem de forma simultânea e consecutiva, sendo que a 

segunda é visualizada no intervalo de temperatura de 243,2 a 336,9 °C (Tp = 331,7 °C) com 

um percentual de 21,0 % de perda de massa e pode estar relacionada à formação de 

compostos intermediários da decomposição térmica do lactato de cálcio e da decomposição 

dos excipientes contidos no comprimido. A terceira etapa ocorre na faixa de 336,9 a 494,3 °C 

(Tp = 413,5 °C) com uma perda de massa de 28,3 % nesta etapa observa-se a formação do 

CaCO3. A última etapa de perda de massa que ocorre entre 782,8 a 824,9 °C (Tp = 808,6 °C) 

_____ Atmosfera de N2 

_____Atmosfera de ar sintético 



67 

 

com um percentual de 10,0 % é atribuída a decomposição do CaCO3 nesse caso observa-se 

que houve uma maior estabilidade térmica se comparar a curva obtida em nitrogênio com a 

obtida em ar sintético. A partir dessa informação observa-se a formação de um resíduo com 

18,2 % que é constituído por CaO, talco e óxido de magnésio proveniente da decomposição 

do estearato de magnésio e que não se decompõe até 900 °C. 

 

Tabela 6 - Dados das curvas TG do lactato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido. 
 
Amostra 

1ª Perda de 
massa 

2ª Perda de 
massa 

3ª Perda de 
massa 

4ª Perda de 
massa 

Saída de CO2 RESÍDU
O 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆T (ºC) ∆m 
(%) 

∆m (%) 

Lactato de 
cálcio 

 

47,4-134,5 25,3 266,1-
335,4 

9,9 386,8-
415,6 

7,7 415,6-
435,7 

16,3 603,9-
725,2 

14,4 23,5 

AM 7 29,3-133,9 20,6 240,0-
401,5 

31,2 401,5-
435,3 

18,3 - - 609,4-
721,7 

9,5 17,0 

 
AM 7 em 

N2 

 
34,9-152,9 

 
19,8 

 
243,2-
336,9 

 
21,0 

 
336,9-
494,3 

 
28,3 

 
- 

 
- 

 
782,8-
824,9 

 
10,0 

 
18,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 32 mostra as curvas DTA do lactato de cálcio princípio ativo e da 

amostra do comprimido a base de lactato de cálcio. 

Por meio da curva DTA do lactato de cálcio, pode-se observar duas endotermas, a 

primeira entre 65,9 a 115,3 ºC e a segunda no intervalo de temperatura de 117,9 a 159,6 °C 

indicativo do processo de desidratação, dado confirmado pela curva TG. Verifica-se ainda 

uma exoterma na faixa de temperatura de 413,2 a 562,4 °C que pode estar relacionada à 

transformação do produto intermediário do lactato de cálcio anidro em carbonato de cálcio e 

por último uma endoterma também é observada na faixa de temperatura de 709,4 a 761,0 °C e 

está relacionado à decomposição térmica do CaCO3 para a formação do CaO. 

Na curva DTA do comprimido AM 7, observa-se uma endoterma na faixa de 

temperatura de 61,4 a 122,0 °C característica do processo de desidratação da amostra, em 

seguida pode-se visualizar uma exoterma no intervalo de temperatura de 305,5 a 333,1 °C que 

pode se relacionar a decomposição oxidativa das vitaminas contidas nessa amostra de 

comprimido. Outra exoterma ainda é observada entre 405,2 a 536,1 °C que pode ter relação 

com a decomposição do lactato de cálcio para a formação do CaCO3 e por último uma 

endoterma no intervalo de 636,6 a 713,3 ºC relacionada a decomposição do CaCO3 para a 

formação de CaO. 
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Figura 32 – Curvas DTA do lactato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido AM 7. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL - (DSC) 

 

Os dados referentes à temperatura inicial (Ti), à temperatura final (Tf) e à 

temperatura do pico (Tp), bem como a variação de calor para os excipientes e os princípios 

ativos puros e as amostras dos comprimidos encontram-se, respectivamente, das Tabelas 7 a 

10. 

 

 

 

 

Endo 

Endo 
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6.2.1 Curvas DSC de alguns excipientes isolados e vitaminas 

 

A Figura 33 apresenta as curvas DSC dos seguintes excipientes: polietilenoglicol, 

dióxido de titânio e da vitamina A.  

 

Figura 33 – Curvas DSC dos excipientes polietilenoglicol, dióxido de titânio e da vitamina A. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A curva DSC do polietilenoglicol mostrou uma endoterma referente a fusão Tp = 

48,3 ºC e ∆H = -202,1 J g-1. A curva DSC ainda evidencia uma endoterma entre 361,2 a 412,4 

°C (Tp = 385,1 ºC) que pode estar relacionada à decomposição térmica da substância. 

Em relação a curva do dióxido de titânio, no intervalo de temperatura estudado, 

não foi observada nenhum evento na curva DSC, o que mostra a estabilidade térmica dessa 

substância no intervalo de temperatura de 25 a 500 ºC. 

A curva DSC da vitamina A apresentou dois eventos, sendo o primeiro 

endotérmico no intervalo de temperatura de 179,3 a 188,2 °C (Tp = 184,7 °C) com um valor 

de ∆H = -17,3 Jg-1que pode ser atribuído à fusão da substância e o segundo exotérmico entre 

204,6 a 232,5 °C (Tp = 213,7 °C) cujo ∆H = 9,54 Jg-1 que pode ser referente à decomposição 

térmica da substância. 

A Figura 34 apresenta as curvas DSC dos seguintes excipientes: celulose 

microcristalina, manitol e da vitamina D3. 

 

 

 

_____Polietilenoglicol 
_____Dióxido de Titânio 
_____Vitamina A Endo 
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Figura 34 – Curvas DSC dos excipientes manitol, celulose microcristalina e da vitamina D3. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

A curva DSC da celulose microcristalina apresentou um pico endotérmico largo 

no intervalo de temperatura de 24,6 a 124,1 ºC, de acordo com os dados da Tabela 7, 

correspondendo a desidratação da celulose. Em seguida, apresentou um pico endotérmico 

entre 310,6 e 363,3 °C que pode ser atribuido a decomposição da celulose com 

despolimerização do composto formado (dehidrocelulose). Estes resultados estão de acordo 

com os encontrados por Sonaglio et al (1995) que descrevem para a celulose microcristalina 

um primeiro pico endotérmico correspondente a evaporação de água e um segundo pico 

endotérmico referente a reação de despolimerização do polissacarídeo, seguida por sua 

degradação. 

Na curva DSC do manitol visualiza-se dois eventos térmicos, onde o primeiro 

caracterizado como endotérmico na faixa de temperatura de 163,7 a 169,8 °C (Tp=165,1 °C) 

com um ∆H = -271,9 Jg-1 está relacionado à fusão. O segundo ocorre entre 345,5 a 361,0 °C 

(Tp = 349,6 °C) onde o valor de ∆H = -422,9 Jg-1 que pode estar ligado à evaporação da 

substância.  

Na curva DSC da vitamina D3 visualiza-se dois eventos térmicos, onde o primeiro 

caracteriza-se por ser endotérmico na faixa de temperatura de 251,1 a 308,3 °C (Tp = 284,9 

°C) com um ∆H = -39,9 Jg-1. O segundo ocorre entre 411,2 a 500,0 °C (Tp = 489,0 °C) onde o 

valor de ∆H = -15,0 Jg-1. Estes eventos podem se relacionar com a decomposição térmica da 

substância. 

_____Manitol 
_____ Vitamina D3 
_____ Celulose  
microcristalina Endo 
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A Figura 35 apresenta as curvas DSC dos seguintes excipientes: amido de milho, 

ácido cítrico e da vitamina B6. 

Figura 35 – Curvas DSC dos excipientes amido de milho, ácido cítrico e da vitamina B6. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

A curva DSC do amido de milho evidencia uma primeira endoterma no intervalo 

de temperatura de 24,7 a 158,6 °C relacionada a etapa de desidratação. Entre 259,6 a 328,5 °C 

observa-se eventos endotérmicos indicando a decomposição térmica do excipiente. 

A curva DSC do ácido cítrico mostra um pico agudo no intervalo de temperatura 

de 152,9 a 169,7 °C (Tp = 154,4 °C) cujo ∆H = -218,9 Jg-1. Este pico é característico da fusão 

da substância, que de acordo com Raymond (2006) funde a uma temperatura de 153,0 ºC. 

Outro endoterma que também é registrada ocorre entre 189,4 a 239,1°C (Tp = 215,8 °C) com 

um valor de ∆H = -722,8 Jg-1 que pode está relacionada à decomposição térmica da amostra. 

Na curva DSC da vitamina B6 observa-se um pico agudo no intervalo de 

temperatura de 206,3 a 215,2 °C (Tp=209,8 °C) cujo ∆H = -303,9 Jg-1. Este pico é 

característico de fusão da amostra, que segundo Driskell (2003) funde a uma temperatura de 

aproximadamente 204,0 ºC. Outra endoterma também é evidenciada entre 254,5 a 272,7 °C 

(Tp=215,8 °C) com um valor de ∆H = -27,2 Jg-1 que pode se relacionar a decomposição 

térmica da substância. 

 

 

 

 

Endo 

_____Amido de milho 
_____Ácido cítrico 
_____Vitamina B6 
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Tabela 7 - Dados das curvas DSC dos excipientes e vitaminas utilizadas na pesquisa. 

Excipientes e 
Vitaminas 

Ti (ºC) Tf (ºC) Tp (ºC) ∆∆∆∆H (Jg-1) Tipos de 
Eventos 

Ácido Cítrico 
 
 

152,9 
189,4 

169,7 
239,1 

154,4 
215,8 

-218,9 
-722,8 

Fusão 
Decomposição 

térmica 
 
Amido de Milho 

 

 
24,7 

259,6 

 
158,6 
328,5 

 
68,6 

309,8 

 
-87,91 
-250,7 

 
Desidratação 

Decomposição 
térmica 

 
Celulose 

Microcristalina 
 

 
24,6 

310,6 

 
124,1 
363,3 

 
55,8 

333,7 

 
-182,5 
-478,0 

 
Desidratação 

Decomposição 
térmica 

 
Dióxido de 

Titânio 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Manitol 163,7 
345,5 

169,8 
361,0 

165,1 
349,6 

-271,9 
-422,9 

Fusão 
Evaporação 

Polietilenoglicol 41,9 
361,2 

52,9 
412,4 

48,3 
385,1 

-202,1 
-137,9 

 

Fusão 
Decomposição 

térmica 
Vitamina A 

 
179,3 
204,6 

188,2 
232,5 

184,7 
213,7 

-17,3 
9,54 

 

Fusão 
Decomposição 

térmica 
 

Vitamina B6 
 

 
206,3 
264,5 

 

 
215,2 
272,7 

 
209,8 
266,6 

 
-303,9 
-27,2 

 
Fusão 

Decomposição 
térmica 

 
Vitamina D3 

 
251,1 
411,2 

 
308,3 
433,8 

 
284,9 
408,9 

 
-39,9 
-1,72 

 
Decomposição 

térmica 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2.2 Medicamentos a base de carbonato de cálcio 

 

As Figuras 36 e 37 mostram as curvas DSC do CaCO3 princípio ativo e das cinco 

amostras de comprimidos.  

A partir dessas curvas pode-se observar que o CaCO3 princípio ativo apresentou 

estabilidade térmica, não indicando nenhum pico de decomposição térmica até a temperatura 

de 500 ºC. 

Na curva DSC do comprimido AM 1 observa-se uma estabilidade térmica no 

intervalo de temperatura de 41,4 a 281,8 °C em seguida a curva apresenta um pequeno pico 

endotérmico entre 281,8 a 351,1 °C que pode ser atribuído a decomposição dos excipientes 

contidos nos comprimidos. 
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Na curva DSC do comprimido AM 2 não foi observada nenhuma variação de 

entalpia dentro da faixa de temperatura estudada. Apesar de na curva TG desse mesmo 

medicamento ter mostrado uma perda de massa na região de 236,1 a 340,4 ºC que foi 

atribuída à decomposição térmica dos excipientes existentes nesse comprimido não é 

visualizado na curva DSC nenhum evento térmico. 

 

Figura 36 – Curvas DSC do CaCO3 princípio ativo e de duas amostras de comprimidos a base de carbonato de 
cálcio: AM 1 e AM 2. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na curva DSC do comprimido AM 3 observa-se um pequeno pico endotérmico 

que se inicia em 96,5 ºC com o valor de ∆H = -3,6 J g-1 que pode está relacionado ao 

deslocamento da temperatura de fusão do polietilenoglicol que está presente nessa amostra de 

comprimido como excipiente. 

Na curva do comprimido AM 4 pode-se observar um pequeno pico endotérmico 

que tem início na temperatura de 58,7 ºC (Tp = 61,0 °C) cujo ∆H = - 3,04 J g-1 relaciona-se a 

fusão do polietilenoglicol existente no comprimido, uma segunda endoterma está entre 153,4 

a 178,8 ºC (Tp = 165,5 °C) com ∆H = - 99,5 Jg-1, relacionada à fusão do manitol, um 

excipiente contido no comprimido com função de diluente. Dado semelhante foi obtido por 

Stulzer et. al. (2008) que ao estudarem a compatibilidade entre piroxicam e excipientes 

utilizados na formulação deste comprimido, observou que na mistura do piroxicam com o 

manitol obtinha-se através da curva DSC na temperatura de 164,0 ºC o pico de fusão do 

excipiente. Um terceira endoterma é observada entre 278,7 a 307,3 ºC (Tp = 298,0 °C) com 

∆H = -159,4 Jg-1 e está relacionada a decomposição térmica e/ou evaporação do manitol. 

 

_____ CaCO3 
_____ AM 1 
_____ AM 2 

Endo 
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Figura 37 – Curvas DSC de três amostras de comprimidos a base de carbonato de cálcio : AM 3, AM 4 e AM 5. 
 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na curva do comprimido AM 5 observa-se uma endoterma no intervalo de 

temperatura de 337,8 a 374,1 ºC (Tp = 356,2 °C) com ∆H = -70,2 J g-1 que pode ser atribuída 

a decomposição térmica das vitaminas contidas no comprimido. Na curva TG desse 

comprimido foi observada uma perda de massa nessa mesma faixa de análise o que foi 

atribuído à decomposição térmica das vitaminas existentes. 

Tabela 8 - Dados das curvas DSC dos CaCO3 princípio ativo e das cinco amostras de comprimidos. 

Composto Ti (ºC) Tf (ºC) Tp (ºC) ∆∆∆∆H (Jg-1) Tipos de 
Eventos 

CaCO3 - - - - - 
 

AM 1 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
AM 2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
AM 3 

 
96,5 

 
107,1 

 
102,6 

 
-3,6 

 
Fusão 

 
AM 4 

58,7 
163,8 
278,7 

63,9 
169,1 
307,3 

61,0 
165,5 
298,0 

-3,0 
-99,5 

-159,4 
 

Fusão 
Fusão 

Decomposição 
térmica 

 
AM 5 

 
337,8 

 
374,1 

 
356,2 

 
-70,2 

 
Decomposição 

térmica 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

 

_____ AM 3 
_____ AM 4 
_____ AM 5 

Endo 
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6.2.3 Medicamento a base de citrato de cálcio 

 

A Figura 38 apresenta as curvas DSC do citrato de cálcio principio ativo e da 

amostra do comprimido AM 6. 

Na curva DSC do citrato de cálcio observa-se uma endoterma que ocorre entre a 

faixa de temperatura de 34,6 a 75,3 °C com um ∆H = -86,9 Jg-1referente a eliminação de 

água, conforme já observado na curva TG. Em seguida uma estabilidade térmica é verificada 

entre o intervalo de temperatura de 75,3 a 320,6 °C. Outra endoterma é registrada no intervalo 

de temperatura de 320,6 a 352,7 °C cujo ∆H = -1,9Jg-1 que pode estar relacionada a 

decomposição térmica do citrato de cálcio anidro. 

 

Figura 38 – Curvas DSC do citrato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido a base de citrato de 
cálcio: AM 6. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na curva DSC do comprimido AM 6, observa-se dois eventos endotérmicos o 

primeiro entre 65,0 a 111,1°C com ∆H = -100,3 Jg-1 e o segundo de 111,7 a 154,9 °C com 

∆H = -166,6 Jg-1 que podem estar relacionados a desidratação da amostra, esses dados estão 

de acordo com a curva DTA e com as duas primeiras etapas de perdas de massa observadas na 

curva TG desse comprimido. Outra endoterma também é registrada na faixa de temperatura 

de 325,5 a 402,7 °C cujo ∆H = -216,1 Jg-1 também pode estar relacionada à decomposição 

termica do citrato de cálcio anidro presente no comprimido como princípio ativo. 

 

 

_____Ca3(C6H5O7)2 

_____ AM 6 

Endo 
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Tabela 9 - Dados das curvas DSC do citrato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido. 

Composto Ti (ºC) Tf (ºC) Tp (ºC) ∆∆∆∆H (Jg-1) Tipos de 

Eventos 

 

Citrato de 

cálcio 

 

34,6 

321,1 

 

 

74,8 

353,2 

 

40,9 

334,8 

 

-86,9 

-1,9 

 

Desidratação 

Decomposição 

térmica 

 

 

AM 6 

 

 

65,0 

111,7 

325,5 

458,2 

 

111,1 

154,9 

402,7 

490,2 

 

88,9 

134,0 

369,7 

482,7 

 

-100,3 

-166,6 

-216,1 

15,41 

 

Desidratação 

Desidratação 

Decomposição 

térmica 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2.4 Medicamento a base de lactato de cálcio 

 

A Figura 39 apresenta as curvas DSC do lactato de cálcio princípio ativo e da 

amostra do comprimido AM 7. 

 

Figura 39 – Curvas DSC do lactato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido a base de lactato de 
cálcio: AM 7. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A curva DSC da amostra do comprimido AM 7 apresenta dois eventos 

endotérmicos, o primeiro no intervalo de 44,7 a 110,7 °C (Tp = 85,6 °C) com um valor de ∆H 

= -308,7 Jg-1 e o segundo no intervalo de 110,7 a 144,7 °C (Tp = 117,1 °C) com um valor de 

_____ Lactato de cálcio 

_____ AM 7 

Endo 
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∆H = -11,2 Jg-1. Estes eventos podem ser atribuidos ao processo de desidratação do 

comprimido conforme observado na curva TG. Uma exoterma também é observada entre 

388,8 e 417,9 °C (Tp = 404,9 °C) cujo ∆H = 20,8 Jg-1 e pode estar ligada a decomposição da 

amostra para que haja a formação de CaCO3. 

 

Tabela 10 - Dados das curvas DSC do lactato de cálcio princípio ativo e da amostra do comprimido. 
Composto Ti (ºC) Tf (ºC) Tp (ºC) ∆∆∆∆H (Jg-1) Tipos de 

Eventos 
 

Lactato de 
cálcio 

37,8 
103,9 
313,9 

100,2 
144,4 
368,8 

66,7 
118,6 
342,9 

-150,3 
-10,5 
-30,4 

Desidratação 
Desidratação 

Decomposição  

 
AM 7 

 

 
44,7 

110,7 
388,8 

 
110,7 
144,7 
417,9 

 
85,6 

117,1 
404,9 

 
-308,7 
-11,2 
20,8 

 
Desidratação 
Desidratação 

Decomposição  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO - (IV) 

 

6.3.1 Alguns Excipientes e Vitaminas 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho de alguns excipientes e 

vitaminas estão apresentados em conjunto, na Figura 40. 

Na Figura 40 a, verifica-se o espectro de absorção na região do infravermelho da 

vitamina B6, nesse espectro encontra-se uma banda larga na região de 3273 cm-1 relacionada à 

ligação O-H existente na substância. É verificada também na região de 3093 cm-1 uma banda 

referente ao estiramento da ligação C-H do anel aromático presente na estrutura química da 

substância. Bandas na região de 1422 cm-1 relativas ao estiramento da ligação C-N também 

são observadas. 

O espectro de absorção na região do infravermelho do estearato de magnésio 

encontra-se mostrado na Figura 40 b, como se pode observar na região de 3500 cm-1 uma 

banda de fraca intensidade que pode estar relacionada à presença de água de hidratação. Em 

2931 e 2855 cm-1 verifica-se bandas de média intensidade relacionadas ao estiramento 

simétrico e assimétrico, respectivamente da ligação C-H. Ainda pode-se registrar uma banda 

na região de 1573 cm-1 que pode ser atribuída ao estiramento assimétrico da ligação COO-. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Ertel e Carstensen (1988) ao 

examinarem as propriedades físicas do estearato de magnésio puro. 
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Na Figura 40 c, encontra-se o espectro de absorção na região do infravermelho do 

dióxido de titânio e mostra uma banda larga na região de 3406 cm-1 que sugere a presença de 

água na substância. Bandas na região de 1089 e 1032 cm-1 podem estar relacionadas a 

vibrações de estiramento e deformação da ligação Ti-O-Ti. 

O espectro de absorção na região do infravermelho do polietilenoglicol encontra-

se na Figura 40 d, observa-se uma banda larga na região de 3443 cm-1 que pode estar 

relacionada ao estiramento da ligação O-H que está presente na substância, visto que o 

polietilenoglicol é um polímero formado a partir do álcool etileno glicol. Uma banda na 

região de 2884 cm-1 indicativo do estiramento C-H é observada no espectro. Observa-se ainda 

bandas na região de 1287 e 1252 cm-1 que estão relacionadas a estiramentos vibracionais da 

ligação C-O. 

 

Figura 40 - Espectros de absorção na região do infravermelho de alguns excipientes: (a) vitamina B6; (b) 
estearato de magnésio; (c) dióxido de titânio; (d) polietilenoglicol, (e) vitamina D3; (f) amido de milho; (g) ácido 

cítrico e (h) vitamina A. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O espectro de absorção na região do infravermelho da vitamina D3 está na Figura 

40 e, uma banda fraca na região de 3463 cm-1 pode ser relacionada ao estiramento da ligação 

O-H presente na estrutura química da substância. Bandas na região 2931 e 2854 cm-1 podem 

ser atribuídas ao estiramento simétrico da ligação C-H. 

Na Figura 40 f, pode-se observar o espectro de absorção na região do 

infravermelho do amido de milho, verifica-se uma banda larga na região de 3380 cm-1, 

referente ao estiramento do grupo O-H que pode ser atribuído à presença de moléculas de 

água de hidratação.  A banda na região de 2926 pode ser atribuída ao estiramento simétrico da 

ligação C-H. De acordo com Silverstein (2007) as bandas que são vistas no espectro na região 

de 1151 e 1012 cm-1 podem ser referentes ao estiramento assimétrico e simétrico 

respectivamente da ligação C-O-C. 

O espectro de absorção na região do infravermelho do ácido cítrico está na Figura 

40 g, observa-se uma banda larga no intervalo de 3493 a 3298 cm-1 relacionada ao 

estiramento O-H do grupo ácido. A banda na região de 2642 cm-1 pode estar relacionada ao 

estiramento da ligação C-H. Segundo Silverstein (2007), a banda na região de 1751 cm-1 

presente no espectro pode ser relativa ao dímero carboxílico C=O.  

O espectro de absorção na região do infravermelho da vitamina A está mostrado 

na Figura 40 h, observa-se uma banda larga na região de 3415 cm-1 relativa ao grupo O-H 

existente na estrutura química da substância. Em 2940 cm-1 verifica-se o estiramento da 

ligação C-H. 

 

6.3.2 Medicamentos a base de carbonato de cálcio 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho do CaCO3 princípio ativo e 

das cinco amostras de comprimidos estão mostrados na Figura 41. Todas exibem semelhanças 

indicando que a composição predominante nos comprimidos é CaCO3, este resultado é 

consistente com o obtido por meio da difração de raios-x. 
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Figura 41 - Espectros de IV do carbonato de cálcio e das cinco amostras de comprimidos: (a) CaCO3; (b) AM 1; 
(c) AM 2; (d) AM 3; (e) AM 4 e (f) AM 5. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em todos os compostos é observada uma banda larga na região de 3300 a 3400 

cm-1, referente ao estiramento do grupo OH que pode ser atribuído à presença de moléculas de 

água de hidratação. Estes resultados para todas as amostras estão de acordo com os valores 

das primeiras perdas de massas observadas nas curvas termogravimétricas. 

A banda de absorção relativa ao estiramento anti-simétrico da carbonila do íon 

carboxilato (C=O) foi observada nos espectros de absorção de todas as amostras e variou de 

1418 a 1474 cm-1. Não foi observada a banda de absorção relativa ao estiramento simétrico 

em nenhuma das amostras analisadas. 

Na amostra AM 4 (Figura 41 e) pode-se observar duas bandas de absorção que 

ocorrem na região de 1083 e 1022 cm-1 estas bandas podem estar relacionadas ao manitol que 

é um excipiente utilizado como diluente em comprimidos e cápsulas e está contido nesta 

amostra de comprimido. Dados semelhantes também foram encontrados por Stulzer e Tagliari 

(2006) quando avaliaram a compatibilidade entre a fluoxetina e excipientes usados na 

fabricação de cápsulas pela farmácia magistral. 

Observa-se em todas as amostras uma banda que varia de 862 a 882 cm-1 que está 

relacionada à deformação angular fora do plano do grupo CO3. Verifica-se que a intensidade 

dessa banda é maior na amostra CaCO3 (Figura 41 a) do que nas demais amostras que são os 
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comprimidos AM 1, AM 2, AM 3, AM 4 e AM 5 (Figura 25 b, c, d, e, f) isso pode ser 

explicado pois nos comprimidos há existência de diversos excipientes o que não consta na 

amostra CaCO3 que é o princípio ativo puro. Resultado semelhante foi encontrado por Bessler 

e Rodrigues (2008) quando estudaram os polimorfos do carbonato de cálcio e distinguiram 

através de espectros de infravermelho a calcita da aragonita, eles observaram à deformação 

angular fora do plano do grupo CO3 na região de 876 cm-1. 

 

6.3.3 Medicamento a base de citrato de cálcio 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho do citrato de cálcio princípio 

ativo e da amostra do comprimido estão mostrados na Figura 42. 

O espectro de absorção na região do infravermelho do citrato de cálcio princípio 

ativo está mostrado na Figura 42 a. Uma banda larga na região de 3482 cm-1 está presente no 

espectro e pode estar relacionada ao estiramento simétrico da ligação O-H proveniente da 

presença de moléculas de água de hidratação, esses dados estão de acordo com a primeira 

perda de massa observada na curva TG. Bandas relacionadas ao estiramento assimétrico e 

simétrico da ligação C=O estão presentes na região de 1583 e 1441 cm-1, respectivamente. 

 

Figura 42 - Espectros de IV do citrato de cálcio e da amostra do comprimido: (a) citrato de cálcio e (b) AM 6. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Figura 42 b, está o espectro de absorção na região do infravermelho do 

comprimido AM 6, pode-se observar a existência de uma banda larga na região de 3451 cm-1 

referente ao estiramento simétrico da ligação O-H relacionada a presença de água existente no 

comprimido, visto que também foi observada na curva TG uma perda de massa de 10,9% no 

intervalo de temperatura de 30,9 a 149,9 °C. Uma banda na região de 2929 cm-1 está presente 

no espectro e pode ser relacionada ao estiramento simétrico da ligação C-H da croscarmelose 

sódica, que segundo Raymond (2006) é um excipiente utilizado em comprimidos com função 

de agente desintegrante. As bandas relacionadas ao estiramento assimétrico e simétrico da 

ligação C=O também estão presentes no espectro do comprimido, porém em posição 

deslocada em relação ao espectro do princípio ativo, as mesmas encontram-se na região de 

1619 e 1439 cm-1, respectivamente. 

 

6.3.4 Medicamento a base de lactato de cálcio 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho do lactato de cálcio princípio 

ativo e da amostra do comprimido estão mostrados na Figura 43. 

O espectro de absorção na região do infravermelho do lactato de cálcio princípio 

ativo está mostrado na Figura 43 a, observa-se na região de 3235 cm-1 uma banda larga 

referente ao estiramento simétrico da ligação O-H existente na estrutura química do fármaco. 

Uma banda na região de 2352 cm-1 também está presente no espectro e pode ser atribuída ao 

estiramento simétrico da ligação C-H. As bandas de absorção relacionadas ao estiramento 

assimétrico e simétrico da ligação C=O aparecem, respectivamente, em 1592 e 1412 cm-1. 
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Figura 43 - Espectros de IV do lactato de cálcio e da amostra do comprimido: (a) lactato de cálcio e (b) AM 

7.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O espectro de absorção na região do infravermelho do comprimido puro cal está 

mostrado na Figura 43 b, observa-se na região de 3406 cm-1 uma banda larga referente ao 

estiramento simétrico da ligação O-H existente na estrutura química do princípio ativo, pode 

também estar relacionada à presença de moléculas de água, de acordo com os dados da curva 

TG. A banda que pode ser atribuída ao estiramento simétrico da ligação C-H encontra-se 

deslocada em relação ao espectro do principio ativo para o valor de 2931 cm-1. Observa-se um 

deslocamento também nos valores das bandas de absorção relacionadas ao estiramento 

assimétrico e simétrico da ligação C=O que aparecem, respectivamente, em 1630 e 1393 cm-1 

esses deslocamentos podem ser atribuídos à presença dos excipientes existentes no 

comprimido, visto que na composição de um comprimido existem princípio ativo e 

excipientes. 
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6.4 DIFRAÇÃO DE RAIOS - X  (DRX) 

 

6.4.1 Medicamentos a base de carbonato de cálcio 

 

Os difratogramas de raios-x do CaCO3 princípio ativo (a) e das cinco amostras de 

comprimidos (b, c, d, e, f) encontram-se mostrados na Figura 44 A. Os resultados indicaram 

picos de cristalinidade referente ao carbonato de cálcio (JCPDF: 72-1937). Embora as 

amostras b e c tenham nas suas constituições dióxido de titânio como excipiente, não foram 

observados picos indicativos da presença desse composto. 

Na Figura 44 B encontram-se os difratogramas de raios-x que foram obtidos a 

partir dos intermediários da termogravimetria na temperatura de 550 °C das cinco amostras 

dos comprimidos a base de carbonato de cálcio. 

Por meio desses resultados pode-se observar que na temperatura analisada a 

substância que predomina é o carbonato de cálcio, esses dados confirmam que o inicio da 

decomposição térmica do CaCO3 nos medicamentos variou de 613,4 a 641,3 °C como já era 

esperado. 

Na Figura 44 C encontram-se os difratogramas de raios-x que foram obtidos a 

partir do resíduo da termogravimetria na temperatura de 900 °C do carbonato de cálcio 

princípio ativo e das cinco amostras dos comprimidos. 

É bem conhecido que a decomposição dos carbonatos dos metais alcalinos ocorre 

por meio da liberação de CO2 gerando os respectivos óxidos, em temperaturas que aumentam 

de acordo com a massa molar de cada metal. O carbonato de cálcio se decompõe num 

intervalo de temperatura de 650 a 800 °C, dependendo das condições pode haver um 

deslocamento nesse intervalo de temperatura liberando CO2 e formando CaO (PEREIRA, 

2010). 

Nos resíduos finais obtidos por termogravimetria foi evidenciado pelos 

difratogramas de raios-x, a presença de Ca(OH)2 (JCPDF: 44-1481), pois o óxido tende a 

absorver instantaneamente umidade do ar formando hidróxido de cálcio. Resultado 

semelhante também foi obtido por Pereira et. al. 2009 ao determinar o cálcio em cascas de 

ovos. 
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Figura 44 A - Difratogramas de raios-x do CaCO3 
princípio ativo e das cinco amostras de comprimidos: 

(a) CaCO3; (b) AM 1; (c) AM 2; (d) AM 3; (e) AM 4 e 
(f) AM 5. 

Figura 44 B - Difratogramas de raios-x obtidos a 
550°C da análise térmica das cinco amostras de 

comprimidos: (a) CaCO3; (b) AM 1; (c) AM 2; (d) 
AM 3; (e) AM 4 e (f) AM 5. 
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Figura 44 C - Difratogramas de raios-x dos resíduos obtidos a 900 °C da análise térmica do CaCO3 princípio 
ativo e das cinco amostras de comprimidos: (a) CaCO3; (b) AM 1; (c) AM 2; (d) AM 3; (e) AM 4 e (f) AM 5. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.4.2 Medicamento a base de citrato de cálcio 

 

Os difratogramas de raios-x do citrato de cálcio princípio ativo (a) e da amostra do 

comprimido (b) encontram-se mostrados na Figura 45 A. 

Os resultados indicaram tanto para a amostra (a) quanto para a amostra (b) picos 

de cristalinidade referente ao citrato de cálcio hidratado (JCPDF: 01-0008). Embora a amostra 

(b) tenha em sua composição dióxido de silício como excipiente não foi observado picos 

indicativos da presença desse composto. 

Na Figura 45 B encontram-se os difratogramas de raios-x que foram obtidos a 

partir dos intermediários da termogravimetria na temperatura de 550 °C do citrato de cálcio 

(a) e da amostra do comprimido AM 6 (b). 

Os produtos de decomposição a 550,0 ºC do citrato de cálcio princípio ativo, 

Figura 45 B (a) e da amostra do comprimido AM 6 Figura 45 B (b) exibem linhas 

características de carbonato de cálcio (JCPDF: 85-0849). Esses resultados em conjunto com 

os obtidos a partir da segunda perda de massa da termogravimetria sugerem que esse evento 

térmico de perda de massa é a decomposição de citrato de cálcio anidro em carbonato de 

cálcio. 

Na Figura 45 C encontram-se os difratogramas de raios-x que foram obtidos a 

partir do resíduo da termogravimetria na temperatura de 900 °C do citrato de cálcio (a) e da 

amostra do comprimido AM 6 (b). 

Por meio dos difratogramas percebe-se a formação de CaO (JCPDF: 77-2376) e 

também resíduos de Ca(OH2) (JCPDF: 76-0571). Sabe-se que a decomposição térmica do 

carbonato de cálcio forma óxido de cálcio e gás carbônico de acordo com a reação: 

. Porém em contato com umidade o óxido de cálcio se converte 

em hidróxido de cálcio, segundo a reação: . Estes 

resultados podem explicar o aparecimento de hidróxido de cálcio no difratograma. 
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Figura 45 A - Difratogramas de raios-x do citrato de 
cálcio principio ativo e da amostra do comprimido: (a) 

citrato de cálcio e (b) AM 6. 

Figura 45 B - Difratogramas de raios-x obtido a 550 
°C da análise térmica do citrato de cálcio princípio 
ativo e da amostra do comprimido: (a) citrato de 

cálcio e (b) AM 6. 
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Figura 45 C - Difratogramas de raios-x dos resíduos obtidos a 900 ºC da análise térmica do citrato de cálcio 
princípio ativo e da amostra do comprimido: (a) citrato de cálcio e (b) AM 6. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.4.3 Medicamento a base de lactato de cálcio 

 

Os difratogramas de raios-x do lactato de cálcio princípio ativo (a) e da amostra 

do comprimido (b) encontram-se mostrados na Figura 46 A. 

Os resultados não indicaram para a amostra (a) picos de cristalinidade, mostrando 

assim que a amostra apresenta características amorfas, também não foram encontradas cartas 

no banco de dados JCPDF. Em relação à amostra (b) foram encontrados picos de 

cristalinidade, mas não referentes ao lactato de cálcio. Por meio do difratograma foi possível 

identificar na amostra (b) picos relacionados à presença de talco farmacêutico 

[Mg6(Si2O5)4(OH)4 ] de acordo com o banco de dados (JCPDF: 73-0147), essa substância está 

presente no comprimido como excipiente com função de diluente. 

Na Figura 46 B encontram-se os difratogramas de raios-x que foram obtidos a 

partir dos intermediários da termogravimetria na temperatura de 550 °C do lactato de cálcio 

(a) e da amostra do comprimido AM 7 (b). 

Os produtos da decomposição à 550 ºC do lactato de cálcio princípio ativo Figura 

46 B (a) e da amostra do comprimido AM 7 Figura 46 B (b) mostram traços característicos de 

carbonato de cálcio (JCPDF: 85-1108). Esses resultados estão de acordo com os obtidos a 

partir da terceira perda de massa da termogravimetria e sugerem que esse evento térmico de 

perda de massa é a formação principalmente de carbonato de cálcio. No difratograma obtido a 

partir da amostra do comprimido a essa temperatura, exibe também traços de talco de acordo 

com (JCPDF: 03-0881). 

Na Figura 46 C encontram-se os difratogramas de raios-x que foram obtidos a 

partir do resíduo da termogravimetria na temperatura de 900,0 °C do lactato de cálcio (a) e da 

amostra do comprimido AM 7 (b). 

Pelos difratogramas é possível vizualizar a formação de Ca(OH)2 segundo 

(JCPDF:81-2041) tanto para a amostra do lactato de cálcio quanto para o comprimido AM 7, 

devido a decomposição térmica do carbonato de cálcio formar óxido de cálcio e gás carbônico 

e o CaO se converter em hidróxido de cálcio em contato com a umidade, explicando assim, a 

presença dos picos de hidróxido de cálcio nos difratogramas. Nesse difratograma não foi 

identificados resíduos de talco. 
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Figura 46 A - Difratogramas de raios-x do lactato de 
cálcio principio ativo e da amostra do comprimido: (a) 
lactato de cálcio e (b) AM 7. 

Figura 46 B - Difratogramas de raios-x obtidos a 550 
°C da análise térmica do lactato de cálcio princípio 
ativo e da amostra do comprimido: (a) lactato de 
cálcio e (b) AM 7. 
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Figura 46 C - Difratogramas de raios-x dos resíduos obtidos a 900 ºC da análise térmica do lactato de cálcio 
princípio ativo e da amostra do comprimido: (a) lactato de cálcio e (b) AM 7. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

6.5.1 Medicamentos a base de carbonato de cálcio 

 

A caracterização da morfologia do CaCO3 princípio ativo e das cinco amostras de 

comprimidos AM 1, AM 2, AM 3, AM 4 e AM 5 foi realizada por meio da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e estão mostradas respectivamente nas Figuras 47 a 52. 

A Figura 47 indica a formação de pó com estrutura cristalina. Já nas Figuras 48 a 

52 pode-se observar a formação de aglomerados que podem ter sido formados a partir das 

misturas entre o carbonato de cálcio e os excipientes envolvidos na formulação desses 

medicamentos. Nota-se que a forma e o tamanho das partículas e dos aglomerados variam de 

uma amostra para outra e isso pode estar relacionado à variação dos excipientes, visto que 

estes apresentam diferenças na formulação dos comprimidos. 

 
Figura 47 - Microscopia Eletrônica de Varredura do CaCO3 princípio ativo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 48 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 1. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 49 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 50 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 3. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 51 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 4. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 52 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 5. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.5.2 Medicamento a base de citrato de cálcio 

 

A caracterização morfológica do citrato de cálcio princípio ativo e da amostra do 

comprimido AM 6 foi realizada através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e estão 

mostradas respectivamente nas Figuras 53 e 54. 

A partir das micrografias é possível observar a semelhança existente entre os 

aglomerados do princípio ativo e da amostra do comprimido que apresentam formas esféricas 

em ambos os casos, observar também que essas partículas encontram-se num tamanho de 50 

µm. A diferença é que no comprimido existem diversos excipientes o que não ocorre na 

amostra do princípio ativo. Isso comprova que a composição básica do comprimido é citrato 
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de cálcio e confirma os resultados de caracterização obtidos pelas técnicas e espectroscopia na 

região do infravermelho e a técnica de difração de raios-x. 

 

Figura 53 - Microscopia Eletrônica de Varredura do citrato de cálcio princípio ativo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 54 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 6. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.5.3 Medicamento a base de lactato de cálcio 

 

A caracterização da morfologia do lactato de cálcio princípio ativo e da amostra 

do comprimido AM 7 foi realizada através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

estão mostradas, respectivamente nas Figuras 55 e 56. 

Na Figura 55, observa-se uma estrutura como cristais com uma superfície áspera. 

Na Figura 56, é possível observar a presença dos mesmos cristais observados na Figura 55 

indicados por setas vermelhas, porém observa-se também a presença de partículas 
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aglomeradas que podem estar relacionadas a presença dos excipientes contidos nesse 

medicamento. 

 

Figura 55 - Microscopia Eletrônica de Varredura do lactato de cálcio princípio ativo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 56 - Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra do comprimido AM 7. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.6 QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO 

 

O teor de cálcio obtido por meio das curvas termogravimétricas pode ser 

determinado pela perda de CO2 observada no último evento térmico, que consiste na 

decomposição térmica do CaCO3 para formar CaO, de acordo com a reação: 

 

Para efeito de comparação dos resultados do teor de cálcio obtido pelas curvas 

termogravimétricas foram realizadas análises de todos os medicamentos utilizando também a 

espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Esses 

dados também foram comparados com os valores teóricos de cálcio contidos nas bulas dos 

medicamentos. Os resultados obtidos através dos dois métodos e os valores teóricos, assim 

como desvio-padrão e coeficiente de variação encontram-se listados nas Tabelas 11, 12 e 13. 

Todas as análises foram obtidas em triplicatas. 

Os valores do desvio padrão e do coeficiente de variação foram calculados pelas 

equações 01 e 02: 

 

        (01) 

 

Em que: 

s = desvio padrão da amostra, 

média dos valores obtidos das unidades de comprimidos; 

xi = valores individuais dos comprimidos analisados; 

n-1 = número de comprimidos analisados menos um. 

 

     (02) 

 

Em que: 

s = desvio padrão da amostra, 

média dos valores obtidos das unidades de comprimidos. 
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6.6.1 Medicamentos a base de carbonato de cálcio 

 

Os medicamentos a base de carbonato de cálcio são os mais utilizados pela 

medicina por fornecer um maior teor de cálcio elementar por comprimido (40 %) sendo 

necessária apenas a ingestão de 2 comprimidos ao dia dependendo da quantidade de cálcio no 

comprimido. Porém por ser insolúvel em água é necessário ácido gástrico para que haja maior 

dissolução no organismo, por isso é indicado ser ingerido após as refeições. Conforme já 

discutido anteriormente são bastante utilizados para tratamento e prevenção de doenças 

relacionadas aos ossos, tais como osteoporose, raquitismo, entre outras. 

A Tabela 11 e a Figura 57 mostram os teores de cálcio nos medicamentos à base 

de carbonato de cálcio, tanto os valores teóricos quanto os obtidos através da 

termogravimetria e da técnica de ICP-OES. 

Pode-se observar por meio dos resultados obtidos a semelhança dos valores 

relacionados ao teor de cálcio por ambas as técnicas utilizadas em relação aos dados teóricos.  

Nota-se que os medicamentos AM 2 e AM 4 segundo dados do fabricante (bula) 

fornecem por comprimido um valor de 500 mg de cálcio elementar. Os dados teóricos 

indicaram para o AM 4 um teor de cálcio de 22,72 % e para o AM 2 um valor de 30,02 %. 

Esses valores estão de acordo com os obtidos por meio das técnicas de ICP-OES (AM 2 – 

27,76 % e AM 4 – 20,71 %) e TG (AM 2 – 29,31 % e AM 4 – 20,15 %).  

Em relação aos medicamentos AM 1 e AM 3 em suas bulas constam um valor de 

600 mg de cálcio elementar. Cálculos teóricos forneceram um teor de cálcio de 34,56 % para 

o AM 1 e 33,24 % para o AM 3. Em relação aos teores de cálcio obtidos pelas técnicas de 

ICP-OES e TG foram obtidos valores de (AM 1 – 32,62 % e AM 3 – 29,99 %) e (AM 1 - 

35,37 % e AM 3 - 31,82 %), respectivamente.  

Dos medicamentos a base de carbonato de cálcio analisados o AM 5 é o que 

consta um menor valor de cálcio elementar indicado na bula (250 mg). O cálculo teórico 

forneceu um teor de cálcio de 20,93 %. Os resultados obtidos pela técnica de ICP-OES e TG 

forneceram um valor de 18,63 % e 19,68 % respectivamente.  

Em todos os casos os teores de cálcio obtidos pela técnica de ICP-OES e TG estão 

de acordo com o indicado no medicamento através dos valores teóricos. Isso prova que a 

termogravimetria pode ser utilizada na determinação do teor de cálcio em formulações 

farmacêuticas, pois a técnica oferece rapidez, economia no uso das amostras e procedimentos, 

eliminação do uso de reagentes ácidos no processo de abertura de amostra e eficiência nos 

resultados. 
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Tabela 11 - Teores de cálcio em (%) nos comprimidos a base de CaCO3. Utilizando a TG, a técnica de ICP-OES 
e cálculos teóricos. 

% de Cálcio – Comprimidos a base de CaCO3 

 

Amostra 

TERMOGRAVIMETRIA TEÓRICO ICP 

% 

Cálcio 

Desvio 

Padrão 

Coef. de 

variação 

% 

Cálcio 

Desvio 

Padrão 

Coef. de 

variação 

% 

Cálcio 

Desvio 

Padrão 

Coef. de 

variação 

AM 1 35,37 0,51 1,40 34,56 0,64 1,80 32,62 1,56 4,80 

AM 2 29,31 1,18 4,00 30,02 0,78 2,60 27,76 0,54 1,90 

AM 3 31,82 0,52 1,60 33,24 0,26 0,80 29,99 0,73 2,40 

AM 4 20,15 0,85 4,20 22,72 0,17 0,70 20,71 0,75 3,60 

AM 5 19,68 0,70 3,60 20,93 0,19 0,90 18,63 0,57 3,10 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 57 – Porcentagem de cálcio nos medicamentos a base de CaCO3. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 12 evidencia a média das massas, desvio padrão e coeficiente de 

variação dos medicamentos a base de carbonato de cálcio através desses dados é possível 

verificar que a massa dos comprimidos variou de (1191,6 a 2200,5 mg), essas variações no 

caso do AM 1 e AM 3 (600 mg de cálcio elementar), do AM 2 e AM 4 (500 mg de cálcio 

elementar) assim como o AM 5 (250 mg de cálcio elementar) podem ser atribuídas aos mais 

diversos excipientes contidos em cada comprimido. Verifica-se também um coeficiente de 

variação pequeno mostrando que a massa de cada comprimido era praticamente constante. 
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Tabela 12 - Média das massas dos comprimidos a base de CaCO3, desvio padrão e coeficiente de variação. 
Comprimidos a base de CaCO3 

Amostra 

 

Média das massas dos 

comprimidos (mg) 

Desvio Padrão Coef. de variação 

AM 1 1726,7 15,44 0,009 

AM 2 1687,4 11,09 0,006 

AM 3 1804,9 14,40 0,008 

AM 4 2200,5 16,05 0,007 

AM 5 1191,6 14,02 0,012 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.6.2Medicamento a base de citrato de cálcio 

 

Medicamentos a base de citrato de cálcio são mais bem absorvíveis pelo 

organismo, pois não precisam de ácido estomacal para sua dissolução e podem ser ingeridos 

até com estômago vazio, porém por conter menor quantidade de cálcio elementar faz-se 

necessário a ingestão de uma maior quantidade de comprimidos para que a necessidade da 

suplementação seja atendida. 

A Tabela 13 e a Figura 58 mostram o teor de cálcio no medicamento a base de 

citrato de cálcio, tanto os valores teóricos, quanto os obtidos através das técnicas de TG e de 

ICP-OES. 

Pode-se observar através dos resultados obtidos a semelhança para o teor de cálcio 

elementar por ambas as técnicas utilizadas em comparação com os dados teóricos. Esses 

dados estão de acordo com os valores indicados na bula pelo fabricante ao afirmar que em 

cada comprimido consta 200 mg de cálcio elementar. Os cálculos teóricos forneceram um 

valor de 17,87 % e os obtidos por meio da técnica de ICP-OES e da TG forneceram um valor 

de 16,82 e 17,77 % respectivamente. 

Esses resultados mostram que a termogravimetria pode ser utilizada na 

determinação do teor de cálcio em formulações farmacêuticas, por oferecer rapidez e 

economia no uso das amostras. 
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Tabela 13 - Teores de cálcio em (%) no comprimido a base de citrato de cálcio. Utilizando a TG, a técnica de 
ICP-OES e cálculos teóricos. 

% de Cálcio – Comprimido a base de Citrato de Cálcio 

 
Amostra 

TERMOGRAVIMETRIA TEÓRICO ICP 
% 

Cálcio 

Desvio 
Padrão 

Coef. de 
variação 

% 
Cálcio 

Desvio 
Padrão 

Coef. de 
variação 

% 
Cálcio 

Desvio 
Padrão 

Coef. de 
variação 

AM 6 17,77 0,31 1,70 17,87 0,22 1,20 16,82 0,52 3,10 

Figura 58 – Porcentagem de cálcio nos medicamentos a base de Citrato de Cálcio. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 14 evidencia a média das massas, desvio padrão e coeficiente de 

variação do medicamento a base de citrato de cálcio através desses dados é possível verificar 

que houve um coeficiente de variação pequeno mostrando a proximidade entre os valores das 

massas de cada comprimido. 

 

Tabela 14 - Média das massas do comprimido a base de citrato de cálcio, desvio padrão e coeficiente de 
variação. 

Comprimido a base de Citrato de cálcio 
Amostra 

 
Média das massas do 

comprimido (mg) 
Desvio Padrão Coef. de variação 

AM 6 1119,3 13,30 0,012 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.6.3 Medicamento a base de lactato de cálcio 

 

Os medicamentos a base de lactato de cálcio são os que fornecem menor teor de 

cálcio elementar por comprimido, por isso é recomendado fazer a ingestão de pelo menos 1 

comprimido de 4 a 6 vezes ao dia para que as necessidades diárias de reposição sejam 

atendidas. Por ser um sal derivado do ácido lático esse tipo de medicamento é mais 

recomendado para mulheres grávidas e crianças até os 10 anos. 

A Tabela 15 e a Figura 59 mostra o teor de cálcio no medicamento à base de 

lactato de cálcio, tanto os valores teóricos quanto os obtidos através da termogravimetria e da 

técnica de ICP-OES. 

No medicamento analisado consta teoricamente 250 mg de lactato de cálcio que 

segundo cálculos teóricos fornece um teor de 13,14 % de cálcio elementar. Os resultados 

obtidos por ambas as técnicas forneceram um valor de 8,93 %.  

 

Tabela 15 - Teores de cálcio em (%) no comprimido a base de lactato de cálcio. Utilizando a TG, a técnica de 
ICP-OES e cálculos teóricos. 

% de Cálcio – Comprimido a base de Lactato de Cálcio 

 
Amostra 

TERMOGRAVIMETRIA TEÓRICO ICP 
% 

Cálcio 

Desvio 
Padrão 

Coef. de 
variação 

% 
Cálcio 

Desvio 
Padrão 

Coef. de 
variação 

% 
Cálcio 

Desvio 
Padrão 

Coef. de 
variação 

AM 7 8,93 0,60 6,60 13,14 0,26 2,00 8,93 0,26 2,90 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 59 – Porcentagem de cálcio no medicamento a base de lactato de cálcio. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Tabela 16 evidencia a média das massas, desvio padrão e coeficiente de 

variação do medicamento a base de lactato de cálcio através desses dados é possível um 

coeficiente de variação pequeno mostrando a proximidade entre os valores das massas de cada 

comprimido. 

 

Tabela 16 - Média das massas do comprimido a base de lactato de cálcio, desvio padrão e coeficiente de 
variação. 

Comprimido a base de Lactato de Cálcio 
Amostra 

 
Média das massas do 

comprimido (mg) 
Desvio Padrão Coef. de variação 

AM 7 348,7 6,88 0,02 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A termogravimetria mostrou que a temperatura inicial de decomposição do 

carbonato de cálcio princípio ativo é inferior a do carbonato de cálcio encontrado nas 

amostras dos comprimidos que variou de 633,4 a 641,3 ºC com exceção da amostra AM 2 (Ti 

= 613,8 ºC) que apresentou uma maior quantidade de excipiente na sua formulação 

influenciando o comportamento térmico. Foi observado a formação do CaCO3 a partir da 

decomposição do citrato de cálcio (Ti = 435,8 °C) e lactato de cálcio (Ti = 462,6 °C) como 

também nas amostras dos comprimidos AM 6 (Ti = 464,1 °C) e AM 7 (Ti=429,5°C) ocorreu 

em uma temperatura inferior a 500 ºC. 

Foi possível verificar em atmosfera de N2 ocorreram modificações, uma vez que 

foi observado um deslocamento na temperatura para a etapa relacionada à decomposição do 

CaCO3. Essas modificações foram visualizadas nas três amostras de comprimidos: AM 1 (Ti 

= 633,4°C – Tf = 774,6 ºC em ar sintético e Ti = 690,7 °C – Tf = 823,4 °C em N2), AM 6 (Ti = 

609,4 °C – Tf = 733,5 ºC em ar sintético e Ti = 664,9 °C – Tf = 762,3 °C em N2) e AM 7 (Ti = 

609,4 °C – Tf = 721,7 ºC em ar sintético e Ti = 782,8 °C – Tf = 824,9 °C em N2). 

Nas curvas DTA foram visualizados eventos endotérmicos para as etapas de 

desidratação e decomposição do CaCO3 em todas as amostras de comprimidos e princípios 

ativos utilizados no estudo e eventos exotérmicos relacionados a decomposição térmica dos 

excipientes contidos nos medicamentos. Nos comprimidos a base de citrato e lactato de cálcio 

foram observados eventos de características exotérmicas para a formação do CaCO3. 

A curva DSC do CaCO3 princípio ativo exibiu estabilidade térmica no intervalo 

de temperatura  analisado,  no entanto na amostra AM 4 foi observado um pico relativo a 

fusão do manitol presente como excipiente. Nas curvas DSC do citrato de cálcio, AM 6, 

lactato de cálcio e AM 7 foram visualizados eventos endotérmicos relacionados à etapa de 

desidratação e decomposição térmica dos excipientes presentes nas amostras. 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho permitiu identificar os 

grupos funcionais existentes em todas as amostras de princípios ativos, excipientes e 

comprimidos estudados. Foi observado também semelhanças entre os espectros de todos os 

comprimidos com seus respectivos princípios ativos (carbonato, citrato e lactato de cálcio) e 

as diferenças existentes se relacionaram à presença dos mais diversos excipientes contidos em 

cada forma farmacêutica. 

Os difratogramas de raios-x do CaCO3 princípio ativo e das cinco amostras de 

comprimidos mostraram picos de cristalinidade referente ao carbonato de cálcio. No caso do 
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citrato de cálcio e na AM 6 os resultados do DRX indicaram picos referentes ao citrato de 

cálcio hidratado. Para a amostra do lactato de cálcio não foram encontrados no banco de 

dados picos indicativos desse composto. Para a amostra do AM 7 os picos identificados 

estavam relacionados a presença de talco no comprimido. 

Os difratogramas de raios-x obtidos a partir da termogravimetria na temperatura 

de 550 ºC de todas as amostras de comprimidos como também do citrato e do lactato de cálcio 

princípios ativos exibiram linhas características de carbonato de cálcio, mostrando que em 

todos os casos ocorreu a formação de CaCO3 nessa temperatura. No DRX do medicamento 

AM 7 também foram encontrados traços de talco. 

Os difratogramas de raios-x obtidos a partir do resíduo da termogravimetria na 

temperatura de 900 ºC de todas as amostras de comprimidos como também do citrato e do 

lactato de cálcio princípios ativos exibiram linhas características de hidróxido de cálcio, 

mostrando que com a presença de umidade o CaO formado se converteu em Ca(OH)2.  

Os resultados obtidos através da Microscopia eletrônica de varredura mostraram 

semelhanças nas estruturas morfológicas de todos os comprimidos com seus respectivos 

princípios ativos. 

Os resultados obtidos na determinação do teor de cálcio pela termogravimetria 

para os medicamentos estudados mostraram-se satisfatórios quando comparados aos obtidos 

pela técnica instrumental de ICP-OES e o percentual teórico. Isso comprova que a 

termogravimetria pode ser utilizada na determinação do teor de cálcio em formulações 

farmacêuticas, pois a técnica oferece rapidez, economia no uso das amostras e procedimentos, 

eliminação do uso de reagentes ácidos no processo de abertura de amostra e eficiência nos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

8 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

� Caracterizar os produtos obtidos através da decomposição térmica dos medicamentos a 

base de citrato e lactato de cálcio a partir da utilização de uma termobalança acoplada 

a um espectrômetro de absorção na região do infravermelho. 

� Determinar o teor de cálcio nos medicamentos utilizando métodos eletroanalíticos.  
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