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RESUMO 

 

O número de praticantes de atividade física tem crescido nas últimas décadas. De 

acordo com o Ministério da Saúde, essa estatística aumentou 28,7% de 2009 a 2019. Diante 

desse cenário, a indústria de suplementos alimentares também tem se desenvolvido com o 

objetivo de atingir o público de praticantes amadores e esportistas profissionais que desejam 

melhorar seu desempenho. 

Cafeína e creatina são suplementos alimentares bastante populares entre os praticantes 

de atividade física devido às suas qualidades ergogênicas. 

A fim de melhorar as características ergogênicas da cafeína e creatina, aumentando a 

biodisponibilidade dessas substâncias, este trabalho investiga a formação de co-cristais de 

cafeína e creatina avaliando seu comportamento térmico e espectroscópico, suas forças de 

interações intermoleculares em suas estruturas cristalográficas, disponíveis no Cambridge 

Structural Database, e após tratamento computacional.  

Foram investigadas as possíveis interações entre as duas substâncias, em fase gasosa, 

utilizando o método TFD (B3LYP). 

Como resultado, obteve-se que a formação de homossíntons de creatina é 

termodinamicamente mais favorável do que a formação do heterossínton, e possivelmente, a 

formação do co-cristal não ocorra. 

Palavras-chave: Cafeína, Creatina, Co-cristal, TFD  



ABSTRACT 

 

The number of physical activity practitioners has grown in recent decades. According to the 

Brazilian Ministry of Health, this statistic increased 28,7% from 2009 to 2019. Among this 

scenario, food supplement industry is also developing itself aiming amateur practitioners and 

professional sportsmen that want to improve your performance.  

Caffeine and creatine are quite popular dietary supplements among physical activity 

practitioners due to their ergogenic qualities.  

In order to improve caffeine and creatine ergogenic features by increasing those 

substances bioavailability, this work investigates the formation of caffeine and creatine co-

crystals by evaluating their thermic and spectroscopic behavior, their nonbonded interaction 

forces in their crystallographic structures, available at Cambridge Structural Database, and 

after computational treatment. Possible interactions between both substances, in gas phase, 

using TFD approach (B3LYP) was investigated.  

As a result, it was found that the formation of creatine homosyntons is 

thermodynamically more favorable than the formation of the heterosynton between caffeine 

and creatine, and possibly the formation of co-crystal do not accour. 

Keywords: Caffeine, Creatine, Co-crystal, TFD 
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1 Introdução 

1.1  Química supramolecular e engenharia dos cristais 

A Química Supramolecular teve seus conceitos fundamentados no entendimento de 

sistemas biológicos, sendo consolidada pelos trabalhos de Jean-Marie Lehn, laureado em 

1987 com o Prêmio Nobel de Química [1]. Em um de seus trabalhos, Lehn diz que 

"supermoléculas são para as moléculas e para as ligações intermoleculares o que moléculas 

são para átomos e para ligações covalentes"a, introduzindo um novo campo de estudo no qual 

estruturas que, a princípio, deveriam ser instáveis por serem mantidas por interações fracas, 

são muito comuns em sistemas biológicos. Supermoléculas são descritas, portanto, como 

moléculas unidas em forma de um agregado por meio de ligações intermoleculares. Segundo 

Pauling, ligação de hidrogênio é:  

Uma interação que direciona a associação de uma ligação covalente 

hidrogênio-átomo com um ou mais outros átomos, grupos de átomos ou 

moléculas em uma estrutura de agregado que é suficientemente estável para 

que seja conveniente aos químicos considera-la uma espécie química 

independenteb. 

Então, pode-se ir além e considerar que supermoléculas são uma espécie química 

independente. 

A co-cristalização une os conceitos de química supramolecular e cristalografia. Um 

co-cristal consiste de duas ou mais substâncias orgânicas neutras, sólidas em condições 

normais de temperatura e pressão, organizadas em um arranjo periódico por meio de ligações 

intermoleculares [2]. Quando duas substâncias formam um co-cristal, as suas características 

físico-químicas individuais podem ser alteradas, porém como a sua estrutura não é composta 

por ligações químicas, as suas atividades biológicas individuais são preservadas. Essa área de 

pesquisa despertou grande interesse de diversos ramos da indústria, principalmente após o 

surgimento do conceito de engenharia dos cristais, definido primeiramente por Desiraju em 

1989 como sendo “o entendimento das interações intermoleculares no contexto de 

 
a Definição de Jean-Marie Lehn citada por G.R.Desiraju no artigo “Supramolecular Synthons in Crystal 

Engineering-A New Organic Synthesis”, na revista Angewandte Chemie, 1995. 
b Definição de Linus Pauling citada por Margaret Etter no artigo “Encoding and Decoding Hydrogen-Bond 

Patterns of Organic Compounds”, na revista American Chemical Society, 1990. 
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empacotamento cristalino e na utilização de tal entendimento no design de novos sólidos com 

as propriedades físicas e químicas desejadas”c.  

Em particular a indústria farmacêutica foi muito atraída por esse novo conceito de 

design de sólidos, pois possibilitou a abertura para “um leque” de novas substâncias possíveis 

de serem princípios farmacologicamente ativos (PFA).  

Dado que a maior parte de medicamentos são constituídos de sais, para conciliar as 

facilidades de armazenamento, administração e estabilidade de sólidos com boa solubilidade, 

os PFAs se restringiam a substâncias com grupos funcionais ionizantes. Com o advento dos 

co-cristais essas barreiras não só podem ser ultrapassadas, como também algumas facilidades 

podem ser agregadas ao mercado.  

Uma vantagem importante é a utilização de mais de um princípio ativo em um único 

cristal, bem como a possibilidade de aumento da biodisponibilidade de um determinado 

fármaco alterando suas características físico-químicas com diferentes agentes de co-

cristalização.  

O reflexo desse interesse fica evidente no número de artigos publicados, envolvendo a 

área de co-cristais a partir da década de 90. Até 2019, a Cambridge Structural Database (base 

de dados conhecida por ser o repositório mundial de estruturas orgânicas, metal-orgânicas e 

pequenas moléculas) dispunha de 9141 estruturas de co-cristais compostos por moléculas 

orgânicas [3].  

A Figura 1, apresenta o número de artigos publicados envolvendo o tópico co-cristais 

na base de dados Web of Science.  

 
c Definição de G.R. Desiraju citada por Ashwini K. Nangia no artigo “Crystal Engineering: An Outlook for the 

Future”, na revista Angewandte Chemie, 2019. 
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Figura 1 Gráfico contendo o número de publicações por ano envolvendo o tópico co-cristais na base de dados 

Web of Science 

 

Fonte: O autor 

Apesar dessas estruturas terem grande relevância econômica, e ao longo dos últimos 

anos, diversas metodologias para a sua formação foram desenvolvidas, pouco se sabe ainda 

sobre as leis que governam a sua formação.  

Segundo Tomislav Friščić, em seu artigo publicado em 2008, a seleção dos materiais 

para a formação de co-cristais é governada mais pelo método de tentativa e erro do que por 

design propriamente dito [4]. Nesse sentido, a química computacional vem sendo empregada 

em uma tentativa de explicar, e para predizer a formação de determinados co-cristais, o 

formato de suas estruturas, possíveis confôrmeros e sua ordem de estabilidade.  

Embora a química computacional seja um ramo muito recente, e não determina as leis 

físico-químicas que governam a formação desses co-cristais, certamente ela cumpre o papel 

de design de estruturas citado por Desiraju em 1989.  

 

1.2  Interações intermoleculares, síntons e teoria dos grafos 

O fragmento de agregado onde ocorrem as interações intermoleculares que estruturam 

uma supermolécula é denominado sínton. Eles podem ser considerados como blocos de 

construção para a formação de uma supermolécula.  

Devido à natureza das moléculas envolvidas na interação intermolecular, os síntons 

podem ser classificados em dois grupos: homossíntons, quando as moléculas envolvidas estão 

interagindo por meio de grupos funcionais iguais, e heterossíntons, quando as moléculas 

envolvidas estão interagindo por meio de grupos funcionais distintos [5]. 

Heterossíntons são mais comuns em co-cristais, por existir maior possibilidade de 

moléculas diferentes interagirem por grupos funcionais distintos, porém está não é uma regra. 

Um exemplo de cristal onde há heterossíntons, é justamente os cristais de creatina, material de 

partida desse trabalho. A creatina é um aminoácido, e forma um sínton entre os grupamentos 
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carboxila e amino. Ademais, os síntons que compõem os co-cristais se organizam em um 

arranjo periódico de longo alcance, como estruturas cristalinas.  

Durante a co-cristalização, moléculas iguais podem interagir entre si, formando um 

produto homomérico, ou, então, moléculas diferentes podem interagir, formando um produto 

heteromérico. Esses dois fenômenos concorrem entre si, e o produto predominante será aquele 

mais energeticamente favorável, tendo em vista que, do ponto de vista termodinâmico, a 

cristalização é o meio que o sistema encontra para retornar ao equilíbrio abalado pela 

supersaturação, causada pela evaporação de solvente [6].  

Logo, como o sistema antes era composto por duas substâncias solubilizadas em um 

solvente, a ocorrência de produto heteromérico dependerá do quanto a energia do sistema é 

diminuída devido a formação da nova interação intermolecular, ou seja, do quanto essa nova 

organização é energeticamente favorável. 

O estudo de síntons e das forças intermoleculares que os formam são fundamentais 

para o entendimento da formação e das propriedades físico-químicas de co-cristais. Fez-se, 

portanto, necessário o desenvolvimento de um sistema de nomenclatura que permitisse 

descrever a forma como essas interações intermoleculares são estabelecidas. Margaret Etter 

foi pioneira nesse ramo, utilizando a teoria de grafos para descrever os síntons. Em seu artigo 

de 1990, ela chamou os síntons de “motif”, e os descreveu como sendo “o conjunto de 

moléculas que estão ligadas entre si por ligação de hidrogênio, por apenas uma repetição 

desse tipo de ligação” [7]. 

 Etter classificou os diferentes tipos de síntons utilizando a notação geral Ga
d(n). 

Nessa notação, “G” representa o formato do sínton, sendo “C” para cadeias, “S” para 

interações intramoleculares, “D” para estruturas finitas e “R” para anéis. A letra “a” 

representa o número de átomos aceptores de elétrons, e “d” o número de átomos doadores de 

elétrons. A letra “n” representa o número de átomos envolvidos no sínton [7]. 

Margaret Etter não só utilizou a teoria de grafos para descrever as interações 

intermoleculares de ligação de hidrogênio, como também estudou diversos casos 

experimentais publicados por outros autores envolvendo ligações de hidrogênio. Esses 

estudos possibilitaram que ela desenvolvesse uma tabela com um conjunto de regras 

experimentais para as ligações de hidrogênio [7].  

As três primeiras regras principais consistem: os melhores aceitadores e receptores de 

elétrons estão envolvidos nas ligações de hidrogênio; interações intramoleculares são 

preferenciais em relação a interações intermoleculares, especialmente quando formam anéis 
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de seis membros; no caso de ainda existir bons doadores e aceptores de elétrons após a 

interação intramolecular, esses doadores formam interações intermoleculares [7]. 

A creatina e cafeína, objetos de estudo do presente trabalho, são substâncias passíveis 

de interações do tipo ligação de hidrogênio possibilitando a formação de síntons e por 

consequência, supermoléculas. Este não é, entretanto, o único fator determinante para a 

formação de co-cristais.  

Como discutido anteriormente, os sólidos utilizados como material de partida devem, 

primeiramente, romper as forças intermoleculares que os formam tornando as moléculas 

disponíveis para o processo de co-cristalização. Ademais, os processos de co-cristalização 

concorrerão com o processo de cristalização para a formação do produto mais 

energeticamente favorável. É necessário, portanto, conhecer como o material de partida se 

comporta para tentar determinar o produto final. 

1.3  Cafeína 

A cafeína (Figura 2) é uma substância pertencente ao grupo das metilxantinas. É um 

alcaloide presente na alimentação da população através de diversos produtos como o café, 

chocolate, refrigerantes, bebidas energéticas e chás. Apesar de não possuir nenhum valor 

nutricional, esta substância é amplamente consumida para fins ergogênicos, pois é um 

excelente estimulante do sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta e 

concentração; é um excelente estimulante do sistema respiratório [8], além de possibilitar um 

maior gasto de gordura pelo corpo e intensificar a contração muscular [9]. 

Figura 2 Fórmula estrutural da cafeína 

 

Fonte: O autor 

A cafeína é um composto cristalino branco, sólido a temperatura ambiente, e com 

formato de agulhas, consequência do seu empacotamento prismático hexagonal. Essa 

substância sublima a temperatura de 178ºC. A sua fórmula estrutural é constituída por um 

anel pirimidínico e um anel imidazólico. A aromaticidade do anel imidazólico se deve a 

contribuição de um par de elétrons do nitrogênio pirrólico [10], que se encontra substituído na 

estrutura da cafeína (figura 3).  
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Figura 3 Estrutura de ressonância do anel imidazólico da molécula de cafeína 

 

Fonte: O autor 

A cafeína pode ser encontrada na natureza na forma hidratada e na forma de dois 

polimorfos anidros.  

A forma hidratada teve a sua estrutura primeiramente relatada por Sutor em 1958 [11]. 

Em seu trabalho ele descreve que as moléculas de água interagem com outras duas moléculas 

de água adjacentes formando um centro de simetria no cristal.   

As interações entre as moléculas de água formam correntes em formato de “zig-zag” 

que atravessam a estrutura do cristal. Na estrutura do cristal a cafeína interage lateralmente 

com outra molécula de cafeína, através de uma ligação de hidrogênio, entre o hidrogênio 

ligado ao carbono do anel imidazólico e um oxigênio ligado ao anel pirimidínico formando 

um plano. Esses planos se organizam de forma emparelhada, com uma certa defasagem, de 

forma que ocorre interações de dispersão face-face entre moléculas de cafeína de diferentes 

planos [11] [12] (figura 4).  

Figura 4 Estrutura cristalina da cafeína hidratada, ilustrando a interação de ligação de hidrogênio do átomo de 

oxigênio da água com o nitrogênio livre do anel imidazólico. 

 

Os átomos vermelhos correspondem à oxigênios, os azuis claros à carbonos, os azuis escuros à 

nitrogênios e os brancos à hidrogênios.  

Fonte: Tavagnacco, et al., 2011 [13] 

A cafeína hidratada se transforma, após muitos dias, em condições normais de 

temperatura e pressão, na forma de cafeína anidra β, que por conseguinte, em altas 

temperaturas se converte na forma anidra α. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez 

por Cesàro e Starec em seu estudo sobre as propriedades termodinâmicas do cristal de cafeína 

em 1980.  
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Nesse trabalho Cesàro e Starec concluíram que a preferência pela formação da forma 

anidra β em detrimento da α sugere que as orientações relativas das moléculas de cafeína 

nesses cristais são semelhantes e que a transição de β para α pode estar atribuído a desordem 

do retículo cristalino [14].  

Posteriormente, estudos dos modelos cristalográficos e vibracionais dos diferentes 

polimorfos de cafeína realizado por Edwards em 1997 apontaram que o processo de 

desidratação da cafeína hidratada acontece com as moléculas de água de desprendendo da 

estrutura cristalina através de um túnel de escape molecular [12].  Essa descrição foi muito bem 

aceita por muitos autores que passaram a utilizá-la.  

A estrutura cristalográfica do polimorfo β se assemelha a cafeína hidratada. Nela, as 

moléculas de cafeína arranjam-se de forma desordenada no plano ab, podendo formar 

diferentes síntons umas com as outras, e estes síntons estão organizados em empacotamentos 

antiparalelos ao longo do eixo c (Figura 5) [15].  

Figura 5  Estrutura cristalográfica do polimorfo anidro β da cafeína 

 

 Na letra A têm-se os diferentes síntons da forma anidra β da cafeína. Em B têm-se os diferentes síntons 

mostrados em A empilhados de forma antiparalela ao longo do eixo C. Em vermelho são os átomos de oxigênio, 

em azul são os átomos de nitrogênio e em cinza são os átomos de carbono. Os átomos de hidrogênio não estão 

representados. 

Fonte: Adaptado do Arquivo de Informação Cristalográfica NIWFEE03- Mercury 

No trabalho de Carlucci e Gavezzotti sobre o estudo energético das estruturas 

cristalinas da cafeína e de outras metilxantinas, é constatado que a cafeína hidratada é 
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estabilizada por interações energeticamente favoráveis com as moléculas de água presentes no 

retículo cristalino. Os empacotamentos antiparalelos observados nas formas anidras é a forma 

encontrada pelo cristal para compensar o aumento energético consequente da desidratação [16].  

 

O polimorfo anidro α possui um empacotamento mais simples. A cafeína interage 

face-face em diferentes ângulos em relação ao eixo c e estes síntons estão emparelhados em 

um plano inclinado em 3° em relação ao plano ab (Figura 6). 

Figura 6 Estrutura cristalográfica do polimorfo anidro α da cafeína 

 

Em A têm-se diferentes síntons da forma α, com cafeínas interagindo face-face em diferentes ângulos 

em relação ao eixo c. Em B têm-se os síntons emparelhados quase perfeitamente emparelhados no plano ab ao 

longo do eixo c. Em vermelho são os átomos de oxigênio, em azul são os átomos de nitrogênio e em cinza são os 

átomos de carbono. Os átomos de hidrogênio não estão representados. 

Fonte: Adaptado do Arquivo de Informação Cristalográfica NIWFEE04- Mercury 

 

1.4  Creatina 

A creatina (Figura 7) é um aminoácido não essencial, ou seja, é produzida 

naturalmente pelo organismo humano e de diversos animais pelo fígado, rins e pâncreas a 

partir dos aminoácidos glicina e arginina. 
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A creatina é armazenada nos músculos, principalmente os músculos esqueléticos, na 

forma de fosfocreatina e atua como reserva energética fornecendo grupos fosfato para a 

produção de ATP [17]. 

Figura 7 Fórmula estrutural da creatina 

 

Fonte: O autor 

A creatina é uma substância sólida a temperatura ambiente e que dificilmente se 

solubiliza em outros solventes diferentes de água. Os valores de pKa para os grupos amino e 

carboxílico da molécula de creatina são de 12,7 e 3,8 respectivamente, indicando que ela 

exista preferencialmente na forma zwitteriônica [18].  

A creatina é comumente encontrada na sua forma monoidratada, entretanto, três outros 

polimorfos anidros dessa substância são reportados na literatura [19] [20] [21].  

O polimorfo monoidratado foi primeiramente determinado por Mendel em 1954 [22]. 

Os trabalhos de Mendel de 1954, e, posteriormente, de Frampton em 1997, descrevem que as 

moléculas de creatina se organizam no retículo cristalino na forma zwitteriônica, interagindo 

com moléculas adjacentes através de ligações de hidrogênio entre os grupos carboxila e 

guanidina.  

Apesar da possibilidade de fazer ligações de hidrogênio intramolecular, tanto nos 

cristais de creatina monoidratada como nos polimorfos anidros, essa interação não é 

observada, prevalecendo as interações intermoleculares [21].  

As moléculas de água interagem entre si, formando cadeias que se estendem entre as 

camadas de creatina formando o que Mendel chamou de estrutura em “zig-zag”. As moléculas 

de água interagem com as moléculas de creatina através de ligações de hidrogênio, 

comportando-se como aceptoras de pares de elétrons nas interações com o grupo carboxila, e 

doadoras de pares de elétrons nas interações com o grupo guanidina [17] [22]. A estrutura 

cristalina da creatina monoidratada está melhor representada na figura 8.  
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Figura 8 Estrutura cristalina da creatina monoidratada 

 

Bicamadas de creatina estão intercaladas com camadas de moléculas de água. Em vermelho são os 

átomos de oxigênio, em azul são os átomos de nitrogênio e em cinza são os átomos de carbono. Os átomos de 

hidrogênio não estão representados.  

Fonte: Braun, et al., 2014 [21] 

O processo de desidratação lenta à temperatura em torno de 110ºC gera o polimorfo 

anidro A preferencialmente, devido à similaridade entre ele e a forma monoidratada.  

A desidratação rápida à temperatura em torno de 180ºC gera a forma B, e a forma C, a 

mais termodinamicamente estável, pode ser encontrada a partir do método mecanoquímico de 

cristalização assistido por solvente [20].  

A relação entre os polimorfos da creatina anidra bem como a sua ordem de 

estabilidade foi bem descrita pelo trabalho de Braun e seus colaboradores [21]. Através de 

cálculos da energia de hidratação de cada polimorfo, Braun definiu uma ordem de 

estabilidade de C > B > A, levando-se em consideração que a reação de hidratação é mais 

exotérmica, ou seja, mais energeticamente favorável, para os polimorfos menos estáveis.  

O esquema cristalográfico dos polimorfos anidros de creatina estão ilustrados na 

Figura 9.  
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Figura 9 Interações laterais e verticais dos polimorfos anidros de creatina 

 

 Esquema estrutural dos polimorfos anidros de cafeína, onde (a), (b) e (c) correspondem a interações 

laterais entre as moléculas de creatina; (d), (e), (f) e (g) correspondem a interações entre camdas; (h) corresponde 

ao tipo de empacotamento e (j) a es estrutura da molécula de creatina. Em vermelho são os átomos de oxigênio, 

em azul são os átomos de nitrogênio e em cinza são os átomos de carbono. Os átomos de hidrogênio não estão 

representados.  

Fonte: Braun, et al., 2014 [21] 

2 Objetivo 

Estudar o comportamento térmico, espectroscópico e os modelos cristalográficos da 

creatina e da cafeína, e avaliar a possibilidade de co-cristalização utilizando métodos 

computacionais para avaliação das energias envolvidas nos retículos cristalinos das moléculas 

de interesse. 

3 Materiais e métodos 

3.1  Fundamentação teórica 

Nesta cessão encontra-se um resumo da fundamentação teórica das técnicas 

instrumentais e computacionais utilizadas no presente trabalho.  
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3.1.1 Análises termogravimétricas 

A matéria quando exposta ao aquecimento pode sofrer transformações tanto físicas 

quanto químicas de inúmeras formas ou permanecer estável.  

Os tratamentos térmicos podem gerar transformações de estados físicos, deterioração e 

queima de materiais, eliminando ou não produtos voláteis tóxicos [23]. O conjunto de técnicas 

analíticas que estudam o comportamento da matéria, em função do tempo ou da temperatura, 

quando submetida ao calor é denominado análises térmicas.   

Os estudos de eventos térmicos podem fornecer informações importantes a respeito da 

natureza de substâncias, o que pode levar a melhor aplicação desses materiais na indústria, e 

melhores noções de segurança ao manejar, transportar e armazenar. No presente trabalho 

foram utilizadas análise termogravimétrica (ATG) e análise térmica diferencial (ATD) para o 

estudo dos materiais de partida e do produto da co-cristalização. 

A análise termogravimétrica é uma técnica termoanalítica que acompanha a variação 

de massa da amostra em função de uma programação de temperatura [24]. Esta análise é 

especialmente útil para observar processos para observar processos de desidratação, 

decomposição e oxidação.  

Os equipamentos para análises termogravimétricas são constituídos basicamente por 

uma termobalança acoplada a uma linha de gás e a um sistema de registro de dados. 

Termobalanças são instrumentos desenvolvidos pela contribuição de diferentes cientistas, 

com destaque para os trabalhos do pesquisador japonês Kotakara Honda.  

São constituídos de uma microbalança eletrônica adaptada para pesar amostras dentro 

de um forno com atmosfera controlada, sensores de temperatura e um sistema de aquisição de 

dados (Figura 10) [24]. 

Figura 10 Esquema de uma termobalança 

 

Fonte: Denari e Cavalheiro, 2012 [23] 
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 A análise térmica diferencial é a técnica que determina continuamente a diferença 

entre as temperaturas da amostra e um material de referência termicamente inerte em função 

do tempo ou uma programação de temperatura.  

Curvas de ATD possuem no eixo das ordenadas o delta da temperatura entre a amostra 

e a referência, contra temperatura, as vezes tempo, no eixo das abcissas e são obtidos pelos 

mesmos equipamentos que fazem análises de ATG.  

Normalmente, nos equipamentos modernos, os resultados tanto de ATG como de ATD 

são obtidos concomitantemente. Os gráficos de ATD exprimem eventos endotérmicos na 

forma de picos voltados para baixo, e eventos exotérmicos na forma de picos voltados para 

cima [24].  

Alguns fatores importantes podem influenciar os resultados obtidos pelas 

termobalanças. O uso de taxas de aquecimento elevadas podem deslocar perdas de massa para 

temperaturas maiores, devido a diferença da velocidade de registro de perda de massa e 

aumento da temperatura; massas maiores de amostra também deslocam as transições para 

temperaturas mais elevadas, devido ao tempo gasto para transferência de calor e 

homogeneização da temperatura por todo o material; o aumento do fluxo de gás de arraste 

desloca transições para menores temperaturas devido a maior remoção de produtos de 

decomposição voláteis o que aumenta a saída desses gases; amostras com densidades elevadas 

se decompõem com maior dificuldade, deslocando perdas de massa para temperaturas mais 

elevadas devido à dificuldade de transferência de calor e menor superfície de contato; e por 

fim, a atmosfera do forno pode retardar as transições quando o gás de arraste tem como 

componente um ou mais gases que sejam iguais aos produtos de decomposição da amostra 

[23]. Desta forma, deve-se saber ao certo as condições adequadas para tratamento das amostras 

de interesse afim de não comprometer os resultados da análise. 

3.1.2 Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier 

A matéria quando exposta a radiação pode interagir com a mesma ocasionando 

diversos fenômenos de caráter tanto ondulatórios quanto de partícula. Isto porque tanto a 

matéria como as ondas eletromagnéticas têm comportamento dual (onda-partícula) em 

diferentes proporções a depender da escala.  

Essa teoria foi apresentada, em 1924, por de Broglie, inspirado em experiências e 

declarações anteriores a ele, como a teoria do efeito fotoelétrico apresentado por Einstein, e o 

efeito Compton, apresentado por Compton [25]. A espectroscopia é a ciência que estuda as 

interações da radiação com a matéria [26].  
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A espectroscopia de infravermelho, utiliza a radiação eletromagnética na região do 

infravermelho como fonte radiativa. Essas são ondas que possuem comprimentos de onda (λ) 

maiores que 0,7 µm até 1mm (Figura 11), estão associadas a energias relativamente baixas, 

capazes de induzir transições entre estados rotacionais e vibracionais em uma molécula.  

Figura 11 Tipo de espectroscopia associado a diferentes comprimentos de onda eletromagnética que promovem 

de diferentes alterações quânticas de acordo com a energia associada a elas. 

 

Fonte: Skoog, et al., 2006 [26] 

 

As vibrações moleculares podem ser classificadas em vibrações de estiramento e 

deformações angulares como ilustrado na Figura 12.  

Figura 12 Tipos de vibrações moleculares 

 

Fonte: Skoog, et al., 2006 [26] 
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As deformações axiais são movimentos rítmicos, podendo eles ser simétricos ou 

assimétricos, ao longo dos eixos de ligação diminuindo e aumento as distâncias interatômicas.  

As deformações angulares, por sua vez, consistem de movimentos rítmicos que 

mudam o ângulo entre duas ligações químicas com um átomo em comum entre as duas, 

podendo esses movimentos ocorrerem em um único plano ou fora do plano. O momento de 

dipolo elétrico das moléculas varia conforme o movimento vibracional das mesmas, devido a 

mudança da distribuição da densidade eletrônica. A variação do momento de dipolo elétrico 

pode acoplar com a oscilação do campo elétrico da radiação eletromagnética na região do 

infravermelho e, portanto, apenas vibrações que resultam em uma mudança rítmica do 

momento de dípolo elétrico intrínseco da molécula é observado em espectroscopia de 

infravermelho [27]. 

 

Por muitos anos espectrômetros utilizados na espectroscopia de absorção no 

infravermelho eram compostos por uma fonte radiativa que incidia um feixe sobre a amostra e 

o espectro obtido era varrido com um dispositivo de dispersão [27].  

A espectrometria tradicional evoluiu para a espectrometria de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), após a substituição dos dispositivos de dispersão, por 

interferômetros de Michelson.  

O interferômetro de Michelson se utiliza de um beamsplitter para dividir o feixe de 

radiação infravermelha incidente em dois direcionando-os um para um espelho com braço 

fixo e outro para um espelho com braço móvel. Após a reflexão nos espelhos os dois feixes 

voltam a se combinar.  

O movimento do braço de um dos espelhos, entretanto, pode causar uma diferença de 

caminho ótico entre os feixes, resultando em interferências construtivas e destrutivas. A 

condição para um máximo de intensidade de interferência da radiação transmitida pela 

amostra, escrita em termos de diferença de caminho óptico, depende do comprimento de onda 

λ0 incidente, pois cada comprimento de onda do espectro produz interferências com 

espaçamentos diferentes.  

Assim, se a radiação incidente contém dois ou mais comprimentos de onda diferentes 

superpostos, as posições dos máximos de interferência correspondentes a cada um deles após 

a transmissão serão diferentes.  

Dessa forma, se as franjas de interferência forem suficientemente estreitas, os 

comprimentos de onda podem ser distinguidos, mesmo que sejam muito próximos [28].  
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A Figura 13 ilustra um espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier. 

A radiação ao passar pelo interferômetro forma padrões de interferências construtivas e 

destrutivas antes mesmo de incidir na amostra.  

Após o feixe atravessar a amostra, a radiação transmitida é coletada por um detector e 

forma um interferograma que mostra a intensidade da radiação (máximos de intensidade de 

interferência da radiação transmitida) em função do deslocamento “x” do braço do espelho 

móvel. A transformada de Fourier é utilizada, por meio computacional, para converter o 

interferograma em um espectro de absorção de infravermelho, o qual apresenta a intensidade 

da radiação absorvida em função do número de onda na forma de bandas [29]. 

Figura 13 Esquema de um espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier 

 

Fonte: Adaptado de Patrizi, et al., 2019 [30] 

A análise de FTIR possui melhor resolução, qualidade espectral e rapidez graças a 

inserção do interferômetro de Michelson. Essa técnica também é não-destrutiva e permite 

obter informações tanto qualitativa como semiquantitativa dos componentes de uma amostra. 

 

3.1.3 Métodos computacionais 

O termo “ondas de matéria” foi introduzido por de Broglie em 1924. Tal proposta 

consiste em que a dualidade partícula-onda, proposta por Einstein para a radiação 

eletromagnética, também se aplicava a matéria. Segundo Broglie, os caráteres ondulatórios e 

corpusculares se relacionam segundo a equação 1. 
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Equação 1 Relação de de Broglie 

λ = h/p 

Na qual λ é o comprimento de onda da matéria, h é a constante de Planck e p é o 

momento linear [25]. Comprimento de onda e momento linear, caráter ondulatório e 

corpuscular se relacionando. Essa equação mostra que quanto maior a massa de um corpo, 

menor o comprimento de onda associado a ele e, portanto, menos evidente é seu caráter 

ondulatório. É por isso que no mundo macroscópico o comportamento ondulatório dos corpos 

não é observado. No mundo microscópico entretanto, foi possível observar 

experimentalmente o caráter ondulatório dos elétrons em experimentos realizados por 

Davisson e Germer [25].  

A mecânica quântica se dedica a descrever o comportamento de partículas 

microscópicas o qual a mecânica clássica não consegue explicar.  

Os postulados da mecânica quântica afirmam que toda partícula possui atrelada a ela 

uma onda de matéria que governa o seu movimento e a qual carrega todas as informações do 

sistema.  

Para extrair informações a respeito desses sistemas, a mecânica quântica se utiliza de 

equações de autovalor.  

Equações de autovalor são operadores que quando atuam em uma função específica 

resultam na própria função multiplicada por um escalar. Em quântica, os operadores cuja 

função de onda é uma autofunção resultam em um escalar, denominado autovalor que é a 

observável física do sistema correspondente aquele operador.  

Nem sempre as ondas de matéria serão autofunções de todos os operadores, porém é 

um postulado da mecânica quântica que toda onda de matéria que descreve um sistema, deve 

satisfazer a equação de autovalor de Schrödinger (equação 2), cujo autovalor associado é a 

energia total do sistema [32]. 

                                         

O operador Hamiltoniano, H, é operador de energia total e consiste na operação 

ilustrada na equação 3. 

Equação 2 Equação de Schrödinger 

Equação 3 Operador Hamiltoniano [33] 
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O primeiro termo da equação corresponde a energia cinética e o segundo termo está 

associado a energia potencial do sistema. 

Para sistemas com um único elétron, que é o caso do átomo de hidrogênio, a equação 

de Schrödinger possui solução analítica. Porém para sistemas multieletrônicos a equação de 

Schrödinger não possui solução analítica e, portanto, algumas aproximações ao longo do 

tempo foram adotadas para resolver esse problema de múltiplos corpos.  

A química computacional, ou modelagem molecular, tem como objetivo solucionar a 

equação de Schrödinger, determinar a função de onda do sistema e a partir dela extrair 

observáveis do sistema. 

O pioneiro no desenvolvimento de métodos matemáticos para resolução da equação de 

Schrödinger para sistemas moleculares, foi Hartree.  

A teoria de Hartree-Fock (HF) se utiliza de algumas aproximações cruciais para 

simplificação de cálculos.  

A primeira aproximação, denominada aproximação de Born-Oppenheimer, consiste 

em separar o problema energético em dois: nuclear e eletrônico. Pelo fato de os núcleos 

possuírem massa superior comparada a massa dos elétrons, considera-se que eles sejam fixos, 

ou seja a energia cinética associada a eles é zero.  

Dessa forma a energia total do sistema seria determinada pelo somatório da energia 

eletrônica e a repulsão entre os núcleos que será constante (equação 4).  

Onde Eele é a energia eletrônica e o segundo termo representa a energia de repulsão 

nuclear. ZA é o número atômico do átomo A e ZB é o número atômico do átomo B. RAB é a 

diferença entre os raios atômicos do átomo A e átomo B. 

O Hamiltoniano, portanto, para o problema eletrônico está representado na equação 5. 

 

 

Equação 4 Energia total do sistema com a aproximação de Born-Oppenheimer [33] 

Equação 5 Hamiltoniano eletrônico [33] 
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Onde o primeiro termo consiste na energia cinética atribuída aos elétrons, o segundo 

termo consiste na energia de atração núcleo elétron e o terceiro termo representa as forças 

repulsivas entre um elétron e outro. 

A próxima aproximação consiste em admitir que os elétrons se movimentam 

independentemente uns dos outros, e que o movimento eletrônico está disposto a um campo 

de força médio resultante da influência dos outros elétrons.  

Tendo em vista que os elétrons se movimentam de forma independente, o método 

Hartree-Fock se utiliza do método variacional para descrever a função de onda de um sistema 

multieletrônico e resolver a equação de Schrödinger utilizando um cálculo de campo auto 

consistente [33]. 

O Método variacional escreve a função de onda de átomos multieletrônicos como a 

combinação linear de funções de sistemas unieletrônicos que possuem solução analítica 

conhecida (equação 6). 

 Ao normalizar a função e aplicar o hamiltoniano obtemos a seguinte relação mostrada 

na equação 7. 

A equação 7 mostra que a energia associada a função de onda de um sistema 

multieletrônico irá depender apenas dos coeficientes de expansão ci e uma energia Ei 
[32] [33].   

O Teoria do Orbital Molecular por sua vez, descreverá cada orbital molecular como a 

combinação linear de orbitais atômicos. Quando orbitais moleculares são combinados 

linearmente com funções de spin, funções spin-orbital ( χ) serão formadas. A função de onda 

total do sistema é escrita, portanto na forma de uma única determinante de Slater a partir das 

funções de onda spin-orbital (equação 8) [32][33]. 

Equação 6 Expansão linear da função de onda multieletrônica [33] 

Equação 7 Equação de Schrödinger aplicada a expansão linear da função de onda multieletrônica [33] 

Equação 8 Função de onda total do sistema escrita na forma de determinante de Slater [33] 
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  O método Hartree-Fock irá determinar os coeficientes de expansão linear de forma 

interativa, por meio do método de campo auto consistente, até que a energia do sistema seja 

minimizada e: 

Hoothaan-Hall reescreveram as ideais de Hartree-Fock em uma equação onde os 

elementos do problema são agrupados em um conjunto de matrizes com vetores ortonormais 

representada na equação 9. 

Onde F é a matriz de Fock que é análoga ao Hamiltoniano, S é a matriz de 

sobreposição das funções de onda elementares e c é a matriz dos coeficientes de expansão que 

serão alterados pelo método de campo auto consistente [33]. 

A Teoria do Funcional de Densidade (TFD) também possui como objetivo resolver a 

equação de Schrödinger assim como os Hartree-Fock, porém, ao contrário dele, ele utiliza a 

densidade eletrônica, uma única observável, dependente apenas de coordenadas x, y e z para 

descrever um sistema multieletrônico. Esta diferença faz do método TFD mais econômico que 

o método o método Hartree-Fock[35]. 

A principal diferença entre o método HF e TFD está na representação da energia 

eletrônica em específico no termo de potencial de troca e correlação, que é o termo energético 

que diferencia um problema de múltiplos corpos interagentes (TFD) de um problema de 

múltiplos corpos independentes (HF).  

Este potencial é descrito por Kohn-Sham como a derivada funcional da energia total 

de troca-correlação, e a qualidade dos dados obtidos está altamente relacionada ao modelo de 

descrição da energia de troca-correlação utilizada.  

Uma das formas de introduzir a energia de troca-correlação na parcela de energia 

cinética eletrônica no método TFD é através da Aproximação da Densidade Local (ADL). 

Nessa aproximação, assume-se que a densidade eletrônica está homogeneamente distribuída 

pela molécula, logo a densidade assume uma simetria esférica.  

A energia de troca-correlação, portanto, que é descrita em função da densidade no 

método TFD, passa a descrever bem apenas sistemas com distribuição homogênea de 

densidade eletrônica, utilizando apenas essa aproximação. Essa aproximação tende a 

Equação 9 Equação de Hoothaan-Hall [33] 
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superestimar a energia de troca-correlação implicando em valores muito baixos de energia 

eletrônica [35]. 

Algumas correções foram posteriormente atribuídas as aproximações de densidade 

local, como a Aproximação de Gradiente Generalizada (AGG) onde não se utiliza a 

informação de densidade em um ponto, mas sobre um gradiente de densidade de carga [34] [35]. 

Métodos híbridos são característicos por utilizarem o funcional de troca do método HF 

combinado com o funcional de troca e correlação do método TFD.  

Eles têm obtido ótimos resultados para a energia de troca e são amplamente utilizados 

atualmente. Dentre eles se destaca o funcional B3LYP Funcional híbrido que se utiliza do 

funcional de correlação LYP, e o funcional de troca de Becke com três parâmetros 

experimentais. O funcional B3LYP, porém não incluem explicitamente descrições de 

interações de dispersão que são resultantes da correlação eletrônica de médio e longo alcance. 

A inclusão de termos de correlação que descrevam esses tipos de interação, foram adicionadas 

em funcionais posteriores como o M06-2X [34]. 

Os orbitais atômicos, base para as expansões lineares que irão compor a função total 

do sistema, são denominadas funções do tipo Slater. Esse tipo de função, entretanto, não é 

utilizado para descrever orbitais atômicos, pois não é uma função bem-comportada. Uma 

forma de contornar este problema é utilizar um conjunto de funções de base conhecidas e 

bem-comportadas para descrever os orbitais atômicos. O conjunto de funções mais 

comumente utilizadas são gaussianas.  

As funções gaussianas são combinadas de forma a melhor se aproximar do 

comportamento de funções do tipo Slater.  

Para melhor descrição dos orbitais atômicos, os elétrons são divididos em elétrons de 

caroço e elétrons de valência, e diferentes conjuntos de funções gaussianas são utilizadas para 

descrever esses dois grupos. Um exemplo de conjunto de função de base está representado na 

Figura 14. 
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Figura 14 Função de base 6-311++G(2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

A função de base 6-311++G(2d,2p) possui 6 gaussianas primitivas que se combinam 

linearmente para descrever funções dos elétrons de camadas internas, e estão representadas 

pelo número 6 em vermelho.  

Os números 311, em verde, significam que 3 funções base foram utilizadas para 

descrever as funções dos elétrons de valência, uma combinando linearmente 3 gaussianas 

primitivas e outras duas com uma gaussiana primitivas.  

O sinal ++ é referente a adição de funções difusas aos orbitais s e p de átomos pesados, 

e em orbitais s de átomos de hidrogênio.  

Funções difusas descrevem ligações fracas e de longo alcance. G indica que as funções 

primitivas utilizadas para descrever os orbitais atômicos são gaussianas.   

O sinal (2d,2p) se refere a duas funções de polarização adicionadas aos átomos que só 

tem orbitais s e p, e aos átomos de hidrogênio que possui apenas um orbital s. Funções de 

polarização descrevem a distorção sofrida por orbitais atômicos durante a formação de uma 

ligação química [34]. 

  

3.2  Procedimentos Experimentais 

A cafeína e a creatina, objetos de estudo do presente trabalho, podem ser encontradas 

na natureza na forma de diferentes polimorfos. Tendo em vista este fato, ensaios preliminares 

foram realizados com a intensão de identificar a forma inicial dos materiais de partida.  

Para esses fins utilizou-se as técnicas de análise termogravimétrica (ATG), análise 

térmica diferencial (ATD) e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR).  
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Outro importante aspecto avaliado, considerando o método de co-cristalização via 

solução, é a solubilidade da cafeína e da creatina. Para isso, teste de solubilidade com uma 

vasta possibilidade de solventes foi realizado. 

Posteriormente, as estruturas cristalinas da cafeína e da creatina foram estudadas via 

métodos computacionais para avaliar as forças de interação presentes nos cristais e a 

viabilidade da formação do co-cristal entre as duas substâncias. 

A creatina utilizada nesse projeto é uma creatina monoidratada da marca Slim Weight 

Control de suplementos para atletas.  

A cafeína utilizada nesse projeto já existia no laboratório e o rótulo não estava mais 

legível, porém sabe-se que se trata de uma cafeína da marca Sigma Aldrich, e tendo em vista 

o catálogo da empresa essa cafeína é anidra.  

 

3.2.1 Estudo de Solubilidade 

A solubilidade dos materiais de partida é de fundamental importância para o método 

de co-cristalização via solução, pois o solvente romperá as forças intermoleculares que 

mantém o retículo cristalino de ambas as substâncias e servirá como meio para que novas 

interações intermoleculares possam ser estabelecidas sejam elas homossíntons ou 

heterossíntons. Os solventes empregados nesse ensaio foram: etanol (EtOH), metanol 

(MeOH), acetonitrila (ACN), hexano (Hex), água (H2O), diclorometano (DCM), clorofórmio 

(CHCl3) e acetona (Acet).  

Para facilitar o tratamento de dados as amostras foram nomeadas da seguinte forma: 

Ca_ (abreviatura do solvente) para amostras de cafeína e Cr_ (abreviatura do solvente) para 

amostras de creatina.  Os resultados foram organizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Teste de solubilidade em solventes para as substâncias cafeína e creatina 

Amostra Solubilidade à 

temperatura ambiente 

Característica do sistema 

Ca_EtOH Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, líquido com 

aspecto leitoso 

Cr_EtOH Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, líquido com 

aspecto leitoso 

Ca_MeOH Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, líquido com 

aspecto leitoso 

Cr_MeOH Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, líquido com 

aspecto leitoso 

Ca_ACN Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, líquido 

transparente 



38 

 

Cr_ACN Não Sistema heterogêneo sólido-líquido 

Ca_Hex Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, porém, a 

maior parte do sólido foi solubilizada 

Cr_Hex Não Sistema heterogêneo sólido-líquido 

Ca_H2O Sim Solução transparente (resultado restrito à poucas 

quantidades de soluto) 

Cr_H2O Sim Solução transparente (resultado restrito à poucas 

quantidades de soluto) 

Ca_DCM Sim Solução transparente 

Cr_DCM Não Sistema heterogêneo sólido-líquido, líquido 

transparente 

Ca_CHCl3 Sim Solução transparente 

Cr_CHCl3 Não Sólido acumulado a cima do líquido 

Ca_Acet Não Sistema heterogêneo sólido-líquido 

Cr_Acet Não Sistema heterogêneo sólido-líquido 

 

3.2.2 Análises Termogravimétricas 

Os materiais de partida, cafeína e creatina, foram submetidos às análises 

termogravimétricas de ATG e ATD para estudos do comportamento dessas substâncias 

quando submetidos a variações de temperatura.   

O equipamento empregado nesta análise consiste no analisador térmico Shimadzu 

ATG-60, disponibilizado pelo Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais 

(LAMATE).  

Para esse experimento foram utilizados porta amostras de alumina. As análises foram 

realizadas em atmosfera de nitrogênio, a uma vazão de 50 mL/min e aquecimento linear com 

taxa de 10°C/min.  

A análise térmica da cafeína teve como ponto de partida uma amostra de 7,924 mg de 

material e a da creatina teve como ponto de partida uma amostra de 7,439 mg de material. 

3.2.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

Os materiais de partida, cafeína e creatina, foram submetidos a análise de 

espectroscopia de infravermelho para melhor avaliar a situação inicial das substâncias 

utilizadas para a co-cristalização. O equipamento empregado nessa análise consiste em um 

FTIR Agilent Technologies Cary 630, acoplado a ATR, disponibilizado pelo Laboratório de 

Espectroanalítica Aplicada (LESPA). Para esse experimento foi utilizado uma faixa de 

varredura de 400 cm-1 a 4000 cm-1. 
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3.2.4 Cambridge Crystallographic Data Central (CCDC) 

A análise cristalográfica da creatina e da cafeína iniciou-se com a escolha do arquivo 

de informação cristalográfica (CIF) mais compatível com os materiais de partida deste 

trabalho. 

 Uma busca no Centro de Dados Cristalográficos da Universidade de Cambridge 

(CCDC), referência em repositório de estruturas químicas, foi realizada, utilizando as palavras 

chaves “caffeine”, para a busca de cristais de cafeína, e “creatine”, para a busca de cristais de 

creatina.  

Os dados obtidos foram filtrados de modo a conter apenas CIFs dos polimorfos 

hidratados e anidros dos compostos. Os resultados dessa busca foram organizados na tabela 2. 

Tabela 2: Compilação dos arquivos de informação cristalográfica da creatina e da cafeína obtidos na busca da 

base de dados do CCDC 

Creatina 

Código de 

referência 
Autor Ano R (%) Polimorfo 

CREATH H. Mendel e D. C. Hodgkin 1954 15 Hidratada 

CREATH01 L. H. Jensen 1955 - Hidratada 

CREATH02 
J. C. Hanson, L. H. Jensen e J. R. 

Herriott 
1972 4,7 Hidratada 

CREATH03 Y. Kato, Y. Haimoto e K. Sakurai 1979 9,6 Hidratada 

CREATH04 C.S.Frampton, et al 1997 5,5 Hidratada 

CREATH05 C.S.Frampton, et al 1997 4,6 Hidratada 

CREATH06 A. V. Arakali, et al 1997 4,2 Hidratada 

CREATH07 S. Goswami, et al 2006 3,75 Hidratada 

JOHJIB J. B. Arlin, et al 2014 3,4 I 

JOHJIB01 J. B. Arlin, et al 2014 3,7 II 

JOHJIB02 D. E. Braun, M. Orlova e U.J.Griesser 2014 3,28 III 

JOHJIB03 D. E. Braun, M. Orlova e U.J.Griesser 2014 3,32 I 

Cafeína 

Código de 

Referência 
Autor Ano R (%) Polimorfo 

CAFINE D. J. Sutor 1958 14,6 Hidratado 

CAFINE01 H.G.M.Edwards, et al 1997 5,91 Hidratado 

NIWFEE H.G.M.Edwards, et al 1997 - Beta 

NIWFEE01 H.G.M.Edwards, et al 1997 28,59 Alfa 

NIWFEE02 P. Derollez, et al 2005 2,25 Alfa 

NIWFEE03 C. W. Lehmann e F. Stowasser 2007 4,33 Beta 

NIWFEE04 G. D. Enright, et al 2007 5,69 Alfa 

NIWFEE05 G. D. Enright, et al 2007 5,84 Beta 
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Tendo em vista que os estudos térmicos e espectroscópicos discutidos anteriormente 

indicam que a natureza hidratada dos materiais de partida, as opções de CIFs ficaram restritas 

aos polimorfos hidratados.  

Em seguida o fator R (%) das estruturas remanescentes foram comparados. O fator R 

(%), em cristalografia, mede o desvio dos dados experimentais em relação ao modelo teórico, 

sendo ele um bom indicador da qualidade do cristal obtido experimentalmente.  

O CIF CAFINE01 foi, então, escolhido, por apresentar o fator R mais aceitável, e ser a 

estrutura mais atual entre as duas possibilidades de polimorfos hidratados. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, para a creatina, o CIF ideal seria de código 

de referência CREATH07, pois apresenta menor Fator R dentre os CIFs de polimorfos 

hidratados e é o mais recente adicionado à base de dados. Entretanto, o autor Goswami afirma 

em seu trabalho que os cristais de creatina obtidos por ele, foram sintetizados a partir de uma 

solução de ácido acético glacial, na intenção de formar creatinina.  

Uma vez que o objetivo deste trabalho foi avaliar formação de um co-cristal entre a 

cafeína e a creatina, utilizando inicialmente o método de co-cristalização em solução, e os 

estudos de solubilidade apontaram a utilização de água como solvente, optou-se pelo CIF 

CREATH05, onde Frampton descreve a obtenção dos cristais de creatina a partir da 

cristalização de solução aquosa saturada de creatina.  

A CREATH06 não foi escolhida, pois não foi possível a obtenção do artigo de 

referência, sendo assim, é desconhecido a forma como o cristal foi obtido. 

As células unitárias dos CIFs escolhidos, CAFFINE01 e CREATH05, estão 

representadas na secção de apêndice desse trabalho. 

3.2.5 Estudo de interações intermoleculares 

É de fundamental importância para avaliar a viabilidade da formação de um co-cristal 

entre cafeína e creatina, estudar a magnitude das forças intermoleculares que mantém o 

retículo cristalino das duas substâncias.  

Para estudar essas forças de interação, foi isolado do CIF de cada substância a unidade 

que se repete ao longo do cristal que contém as principais interações intermoleculares que 

mantém o cristal. As moléculas presentes dentro desses fragmentos foram nomeadas 

conforme mostra a figura 15 e 16. 
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Figura 15 Unidade do CIF de cafeína 

 

Unidade do CIF de cafeína. A molécula de cafeína a esquerda foi atribuída ao código C1, a molécula de 

cafeína superior ao código C2 e a molécula de cafeína a direita ao código C3. As moléculas de água receberam o 

código H1 para a molécula inferior a es esquerda, a molécula do meio recebeu o código H2 e por último, a 

molécula superior a direita recebeu o código H3. 

Fonte: O autor 

 

Figura 16  Unidade do CIF de creatina 

 

A molécula de creatina a esquerda recebeu o código C1 e a molécula de creatina a direita recebeu o 

código C2. A molécula de água a esquerda recebeu o código de H1 e a molécula de água a direita o código H2. 

Fonte: O autor 

Cada átomo no sistema estudado atribui uma energia ao sistema assim como as 

interações intermoleculares também.  

Para calcular as principais energias de interação dos sistemas cristalinos de cafeína e 

creatina, foi utilizado o software de modelagem molecular, Avogadro, para gerar arquivos de 

input para cálculos de Single Point tanto para as moléculas individuais quanto para diferentes 
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combinações de moléculas desses fragmentos. Os cálculos de Single Point determinam a 

energia eletrônica total do sistema calculado.  

A partir do próprio fragmento retirado do cristal, os arquivos contendo uma ou mais 

moléculas foram gerados, de forma a preservar a organização espacial das moléculas no 

cristal.   

Os arquivos gerados receberam nomes de acordo com as moléculas contidas neles.  

A tabela 3 mostra os arquivos de input gerados para cada molécula individual e 

diferentes combinações moleculares, isoladas dos fragmentos dos CIFs de cafeína e creatina. 

Tabela 3 Arquivos de input gerados a partir dos fragmentos de cristais da cafeína e da creatina 

  

Fragmento de Cafeína Fragmento de Creatina 

c1 c1+c2+h1+h2 

c1+c2 c1+c2+h1 

c1+c2+c3 c1+c2+h2 

c1+c2+c3+h1+h2+h3 c1+c2 

c1+c2+h1 c1 

c1+c2+h1+h2 c2 

c1+c2+h1+h2+h3 c1+h1+h2 

c1+c2+h3 c2+h1+h2 

c1+c3 c1+h1 

c1+c3+h1 c1+h2 

c1+c3+h1+h2 c2+h1 

c1+c3+h1+h2+h3 c2+h2 

c1+c3+h2 h1+h2 

c1+h1 h1 

c1+h1+h2 h2 

c1+h1+h2+h3 - 

c2 - 

c3 - 

c3+c2 - 

h1 - 

h1+h2+h3 - 

h2 - 

h3 - 

c3+h2 - 

 

Posteriormente, as energias de interação moleculares, presentes nos fragmentos dos 

CIFs de cafeína e creatina, foram calculadas a partir das energias obtidas nos cálculos de 

Single Point dos fragmentos listados na tabela 3. 
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Equação 10 Equação para o cálculo de energia de interação 

Econjunto – Eindividual = Einteração 

Os cálculos de Single Point foram realizados utilizando o método computacional TFD, 

com a base B3LYP e a função de base 6-31G (d,p). A função de base utilizada para esse 

ensaio preliminar é pequena, não contém funções difusas, que descrevem interações de longo 

alcance, de acordo com a capacidade do computador onde o cálculo foi realizado, podendo ter 

erros associados aos números exatos das energias de interação.  

Esse ensaio, entretanto, tem como objetivo, fazer um estudo comparativo, observando 

as ordens de grandeza das interações envolvidas, e não determinar o valor numérico exato da 

energia de interação. 

 

3.2.6 Otimização de estruturas e escolha do método computacional 

A escolha do melhor método computacional para descrição de um fenômeno químico 

se inicia com um estudo detalhado dos materiais de partida.  

O sistema cristalográfico tanto da creatina como da cafeína foi discutido 

anteriormente, porém vale ressaltar alguns pontos importantes para a escolha do método 

computacional. 

Ambas as moléculas possuem deslocalização eletrônica em suas estruturas, com 

destaque para a cafeína.  

A creatina está presente na forma zwitteriônica no retículo cristalino, portanto, o 

sistema estudado possui moléculas carregadas. Nos dois casos, o retículo cristalino contém 

moléculas de água interagindo através de forças intermoleculares do tipo ligação de 

hidrogênio.   

E por fim, na estrutura cristalina da cafeína há interações intermoleculares de menor 

intensidade entre as moléculas face a face. 

Levando-se em consideração as dimensões do sistema estudado, co-cristais, os 

métodos computacionais Ab initio foram descartados devido ao seu alto custo computacional. 

O método TFD foi escolhido devido ao seu baixo custo computacional e proximidade com os 

valores experimentais.  

Realizou-se um estudo comparativo entre os parâmetros estruturais experimentais 

tanto da creatina como da cafeína, com os parâmetros experimentais calculados pelos 

funcionais B3LYP e M062X.  
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O funcional B3LYP é bastante popular, indicado por Srivastava em 2013[36] para o 

estudo computacionais sobre os aspectos estruturais e vibracionais da cafeína anidra, e 

utilizado por Tavagnacco em 2011[13] para otimização das cafeínas em seu estudo sobre 

simulação molecular da formação de agregados de cafeína em água.  

O funcional B3LYP também foi utilizado para o estudo do sistema de creatina por 

diversos autores, como Gangopadhyay[38] em seus estudos sobre a dependência da 

temperatura em espectros Raman de creatina e Gunajyoti[39] em seus estudos computacionais 

dos aspectos rotacionais da estrutura de creatina.  

Este funcional, entretanto, não inclui explicitamente interações de dispersão 

resultantes de correlação eletrônica de média distância. Neste caso, estudou-se a possibilidade 

de utilizar o funcional M06-2X que foi desenvolvido justamente com o intuito de incluir 

forças dispersivas para descrição de sistemas não-covalentes. O funcional M06-2X foi 

utilizado para estudar sistemas de creatina e N-amidlglicina por Devendra[40]. 

As moléculas de creatina e cafeína isoladas foram otimizadas utilizando o funcional 

B3LYP e o funcional M06-2X utilizando duas funções de base diferentes com diferentes 

custos computacionais.  

A 6-311++G (2d,2p) e a aug-cc-pvtz foram as funções de base escolhidas, sendo que a 

aug-cc-pvtz apresentou um alto custo computacional. Também foi utilizada a combinação 

B3LYP/aug-cc-pvtz.  

Os comprimentos de ligação e ângulos de ligação da cafeína foram comparados com a 

molécula dentro do retículo cristalino do CIF de referência CAFINE01. Os comprimentos de 

ligação e ângulos de ligação da creatina foram comparados com os dados fornecidos pelo 

artigo de Frampton, que gerou o CIF CREATH05. Foram calculados erros relativos de cada 

informação para eleger o melhor método computacional para simulação de um possível co-

cristal. 
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3.2.7 Otimização de síntons e estudo dos parâmetros termodinâmicos 

Uma vez escolhido o funcional B3LYP com a função de base 6-311++G (2d,2p), 

otimizou-se os síntons entre cafeína-cafeína, creatina-creatina, os respectivos dímeros hidratos 

e por fim os síntons de cafeína-creatina e o dímero hidrato. A partir das estruturas otimizadas 

realizou-se novamente um estudo de energias de interação, dessa vez com as estruturas 

otimizadas.  

Posteriormente, os parâmetros termodinâmicos de cada sistema foram obtidos e 

cálculos de variação de energia livre de Gibbs e entalpia foram realizados para avaliar a 

viabilidade de formação do co-cristal. 

3.2.8 Superfície de potencial eletrostático 

As superfícies de potencial eletrostático são uma projeção das cargas de Mulliken sob 

uma superfície que se estende sobre a molécula [41]. Calculou-se a superfície de potencial 

eletrostático para a molécula de cafeína e para a molécula de creatina na forma neutra e 

zwitteriônica para estudar os pontos preferenciais de interação das três moléculas dentro dos 

síntons. 
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4 Resultados e discussão 

4.1  Análises termogravimétricas 

A análise térmica da cafeína teve como ponto de partida uma amostra de 7,924 mg de 

material e o resultado obtido está ilustrado na Figura 17.  

Fonte: O autor 

Em um primeiro momento, observa-se no gráfico de ATG uma perda de massa 

correspondente a 5,48% da massa inicial na faixa de temperatura de 36º C à 87º C. Esse 

evento indica a desidratação dos cristais de cafeína, e da dessorção de moléculas de água, o 

que não era a princípio esperado, pois, a cafeína comercializada pela Sigma Aldrich é anidra.  

A proporção em mols de água e cafeína no cristal do material analisado é então de 

0,62:1. De acordo com Lehmann e Stowasser31 cristais de cafeína monoidratado, recém 

cristalizados, rapidamente perdem água mantendo uma estequiometria em mols de 0,84:1.  

Devido ao material do presente trabalho ter sido comprado a aproximadamente um ano 

antes da análise, acredita-se que, como Niterói é uma cidade de humidade relativa do ar alta, 

Figura 17 Curva Termogravimétrica e primeira derivada da cafeína 
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parte da cafeína anidra hidratou ao longo do tempo, e por isso, a proporção encontrada na 

análise termogravimétrica do material é diferente à da referência. 

Considerando que a massa inicial total foi de 7,924 mg de amostra, e 5,48% de massa 

perdida no primeiro evento se tratava de água, então o total de água perdida em número de 

mols corresponde a 2,41x10-5 mols.  A massa restante de 7,49 mg corresponde, portanto a 

3,86x10-5 mols de cafeína.  

Observe, entretanto, que a curva de ADT indica a sobreposição de dois eventos 

endotérmicos nessa mesma faixa de temperatura. Isso porque além do fenômeno de perda de 

massa devido a desidratação e dessorção de moléculas de água, também há conversão da 

estrutura cristalina cafeína hidratada para a forma anidra β, relatada por Cesàro e Starec em 

1980 como um evento que ocorre a uma temperatura de 86ºC.  

Segundo Cesàro e Starec [14] e Edwards [12], deixar a forma anidra β sob aquecimento 

provoca a transformação gradual para uma segunda forma α da cafeína anidra. A razão para 

isso acontecer segundo Cesàro e Starec [14], é que a forma anidra β possui retículo cristalino 

similar ao da cafeína hidratada, porém a forma α é a mais estável.  

Um último evento de perda de massa é observado na curva de ATG da cafeína que se 

inicia na temperatura de 177ºC e termina em 272ºC. Este evento corresponde a sublimação da 

cafeína que ocorre na temperatura de 177ºC.  

Na curva de ATD, no entanto, é observado dois picos endotérmicos não muito 

definidos nessa mesma faixa de temperatura. Isso porque a conversão da cafeína anidra β para 

a cafeína anidra α é lenta, o que faz com que nessa faixa de temperatura se tenha uma mistura 

dos dois polimorfos. O polimorfo anidro β que não se converteu a forma α funde a uma 

temperatura de 239ºC conforme relatado por Cesàro e Starec [14], justificando o segundo 

evento endotérmico. Posteriormente há a decomposição térmica do material remanescente. 

A análise térmica da creatina teve como ponto de partida uma amostra de 7,439 mg de 

material e o resultado obtido está ilustrado na Figura 18. 
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Fonte: O autor 

Em um primeiro momento, observa-se no gráfico de ATG uma perda de massa 

correspondente a 11,85% da massa inicial na faixa de 59ºC à 100ºC.  

Além disso a curva de ATD indica o acontecimento de um evento endotérmico nessa 

mesma faixa de temperatura. Este fenômeno pode ser atribuído a desidratação da creatina, 

pois ele ocorre justamente até 100ºC, o ponto de ebulição da água, logo pelo fato da 

quantidade de amostra ser adequada ao suporte de material e estar homogeneamente 

distribuída de forma que toda a amostra receba calor igualmente, toda a água presente no 

cristal se desprendeu do cristal até atingir a temperatura do seu ponto de ebulição. 

Considerando que 0,882 mg da amostra inicial (11,85%) correspondiam a massa de água, 

então esse valor equivale à 4,90x10-5 mols de água. Os 6,55 mg de amostra correspondentes a 

creatina, equivalem à 5,00x10-5 mols da substância. 

 A proporção em mols de creatina e água encontrada é, portanto, de 0,98:1, um erro de 

0,98%, considerando que a especificação do fabricante afirma que a substância é 

monoidratada. Esse erro pelo fato de ser muito pequeno pode ser associado tanto ao fabricante 

como ao equipamento de ATG utilizado nesse trabalho. 

Figura 18 : Curva termogravimétrica da creatina e a primeira derivada da curva de 

ATG 
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A temperatura de 240º C observa-se o início de uma perda de massa muito 

característica da substância creatina. Trata-se da perda de massa equivalente a um mol de 

água devido a reação de ciclização da creatina gerando creatinina que ocorre conforme 

mostrado no esquema da Figura 19.  

A perda de massa referente a esse momento corresponde à 0,98 mg, equivalente a 

5,43x10-5 mols de água. A relação entre essa perda de água e a massa de creatina encontrado é 

de 1,08:1, um erro de 8,8%. Esse erro pode ser associado a medida ou a não ciclização de 

todas as moléculas de creatina. Como a temperatura de decomposição da creatinina é muito 

próximo desse evento, possivelmente a creatinina formada e a creatina remanescente se 

decompuseram no evento seguinte.   

Na curva de DTG, a primeira derivada da curva de ATG, é possível observar a 

diferença entre os fenômenos de ciclização e decomposição com maior nitidez. Eles 

correspondem aos dois picos entre 200ºC e 400ºC. 

Figura 19 Reação de substituição nucleofílica intramolecular na molécula de creatina 

 

Fonte: O autor 

 

4.2  Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

O espectro resultante da análise de FTIR da amostra de cristais de cafeína (Figura 20) 

apresenta primeiramente apresenta uma banda larga de média intensidade em 3332 cm-1 que 

pode ser associada aos grupos OH provenientes da água de hidratação, além das interações 

intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de água e 

cafeína do tipo N --- H e interações do tipo ligação de hidrogênio entre duas moléculas de 

cafeína do tipo H---O [27]. A banda em 3119,40 cm-1 pode ser associada ao estiramento da 

ligação C – H do carbono do anel aromático da cafeína e a banda em 2951,77 cm-1 pode ser 

atribuído a deformação axial simétricas e assimétricas das ligações C – H dos grupos metila 

[27]. 

As bandas destacadas entre a região de 1600 – 1300 cm-1 foram atribuídos às ligações

C C  e C N presentes nos dois anéis [27].  

Na faixa de 1400 cm-1 pode acontecer a sobreposição da banda de deformações 

angulares das ligações C – H dos grupos metila [27].  
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E por fim, a banda em 1648 cm-1 foi associado a deformação axial assimétrica da 

ligação C=O em lactamas com anéis de seis membros, e o pico em 1704,56 cm-1 está 

associado a deformação simétrica da ligação C=O [27].  

Figura 20 : Espectro de FTIR da cafeína hidratada 

 

Fonte: O autor 

O espectro resultante da análise de FTIR da amostra de creatina sólida, representado 

na Figura 21, apresenta primeiramente uma banda larga e intensa na região de 3500 – 2600 

cm-1 possivelmente referente à ligação O – H proveniente da água de hidratação [27].  

A banda 3077,52 cm-1 e 3274,25 cm-1, formando uma espécie de “dentes”, e a banda 

de 3397,01 cm-1 é característico das deformações axiais das ligações N – H dos grupamentos 

de amina primária e secundária da molécula de creatina que também sofrem a influência das 

interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio que são intensas no estado sólido 

[27].  

A banda de 2783,18 cm-1 pode ser associada à uma ressonância de Fermi comum em 

aminas devido ao acoplamento do movimento de estiramento da ligação N – H e o movimento 

de deformação angular fora do plano do grupo HNH, e também pode estar associado a 

deformação axial da ligação N – CH3 na amina terciária [27]. A ressonância de Fermi pode 

provocar uma banda obscurecida assinalada em vermelho na figura 21. 
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Nas regiões de números de onda menores, observa-se uma banda em 1690,59 cm-1 e 

uma banda em 1394,38 cm-1 que pode estar associado ao estiramento simétrico e assimétrico 

das ligações do grupo carboxilato respectivamente, tendo em vista que a creatina está na 

forma zwitteriônica no estado sólido [27].  

A banda de 1394,38 cm-1 também pode estar associada às deformações assimétricas da 

ligação C – H em grupos CH3, explicando a sua alta intensidade. A banda de 1655,19 cm-1 

pode ser associada a deformação axial da ligação C = N [27].  

A banda mais intensa de 1594, 38 cm-1 está associada a deformação angular das 

ligações H – N – H que acopla com a deformação axial dessa mesma ligação como citado 

anteriormente [27].  

Por fim, a banda em 1304,03 cm-1 pode ser associada a deformações na ligação C – N 

em aminas primárias e secundárias quando há ressonância, que é o caso do grupamento 

guanidina da creatina [27]. 

Figura 21 : Espectro de FTIR da creatina monoidratada 

 

Fonte: O autor 

 

4.3 Estudo de interações intermoleculares 

Os resultados de energia eletrônica para as diferentes combinações moleculares dentro 

do fragmento de cristal cafeína estão compilados na tabela 4. 
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Tabela 4: Compilação de dados energéticos do CIF de cafeína 

CAFEINA 

Interações Energia (Hartree) Energia (Kcal/mol) 

c1 -6,8036065E+02 -4,2692835E+05 

c1+c2 -1,3607233E+03 -8,5385796E+05 

c1+c2+c3 -2,0410903E+03 -1,2807903E+06 

c1+c2+c3+h1+h2+h3 -2,2703920E+03 -1,4246778E+06 

c1+c2+h1 -1,4371529E+03 -9,0181774E+05 

c1+c2+h1+h2 -1,5135806E+03 -9,4977637E+05 

c1+c2+h1+h2+h3 -1,5900218E+03 -9,9774346E+05 

c1+c2+h3 -1,4371522E+03 -9,0181735E+05 

c1+c3 -1,3607280E+03 -8,5386088E+05 

c1+c3+h1 -1,4371579E+03 -9,0182091E+05 

c1+c3+h1+h2 -1,5135861E+03 -9,4977984E+05 

c1+c3+h1+h2+h3 -1,5900164E+03 -9,9774009E+05 

c1+c3+h2 -1,4371479E+03 -9,0181462E+05 

c1+h1 -7,5678994E+02 -4,7488796E+05 

c1+h1+h2 -8,3321697E+02 -5,2284615E+05 

c1+h1+h2+h3 -9,0964619E+02 -5,7080571E+05 

c2 -6,8036065E+02 -4,2692835E+05 

c3 -6,8036060E+02 -4,2692832E+05 

c3+c2 -1,3607214E+03 -8,5385673E+05 

h1 -7,6418764E+01 -4,7953004E+04 

h1+h2+h3 -2,2927736E+02 -1,4387223E+05 

h2 -7,6418782E+01 -4,7953015E+04 

h3 -7,6418764E+01 -4,7953004E+04 

c3+h2 -7,5678091E+02 -4,7488229E+05 

 

É importante lembrar que a função de base utilizada para esse ensaio preliminar é 

pequena, não contém funções difusas, que descrevem interações de longo alcance, podendo 

ter erros associados aos números exatos das energias de interação. Esse ensaio, entretanto, 

tem como objetivo, fazer um estudo comparativo, observando as ordens de grandeza das 

interações envolvidas, e não determinar o valor numérico exato da energia de interação. 

A partir da Figura 15 podemos observar que a molécula de cafeína C1 interage 

lateralmente com a molécula de cafeína C3, através de uma interação do tipo dipolo-dipolo 

entre o hidrogênio H11, ligado a um átomo de carbono, e o oxigênio O1. A dimensão dessa 

interação foi calculada a partir das energias dos arquivos C1+C3, C1 e C3 da seguinte 

maneira: 

E(c1+c3) – E(c1) – E(c3) = Einteração (c1+c3) 

-8,5386088x105 – (-4,2692835x105 -4,2692832 x105) = -4,21 Kcal/mol 
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A força da interação dipolo-dipolo, que se compara à energia da ligação de hidrogênio 

observada entre moléculas de água por Sergio Duvoisin Jr. e Ighor Cunha Vieira Lima [42] , de 

-4,03 Kcal/Mol, pode ser explicada pelo fato de o hidrogênio H11 estar mais disponível para 

fazer a ligação de hidrogênio com o oxigênio O1, pois o carbono ligado ao hidrogênio H11 

participa da ressonância do anel imidazólico, enfraquecendo a ligação C – H.  

A molécula de C1 interage também face-a-face com a molécula C2 pertencente a uma 

segunda camada de cafeína presente no cristal que se sobrepõem. A força de interação foi 

calculada a partir das energias dos arquivos C1+C2, C1 e C2 da seguinte maneira:  

E(c1+c2) – E(c1) – E(c2) = Einteração (c1+c2) 

-8,5385796x105 – (-4,2692835x105 -4,2692835x105) = -1,26 Kcal/mol 

Nota-se que ambas as interações tem um baixo valor energético associado elas, porém 

esses tipos de interação são descritos por Desiraju [43] como sendo importantes interações para 

a organização espacial dos retículos cristalinos   

A molécula de água H1 interage com a molécula C1 formando uma ligação de 

hidrogênio entre o nitrogênio N8 e o hidrogênio H21. A força de interação foi calculada a 

partir das energias dos arquivos C1+H1, C1 e H1 da seguinte maneira:  

E(c1+h1) – E(c1) – E(h1) = Einteração (c1+h1) 

-4,7488796x105 – (-4,2692835x105 -4,7953004x104) = -6,60 Kcal/mol 

Este valor é muito próximo do valor da interação H2O – NH3 reportado por Sergio 

Duvoisin Jr. e Ighor Cunha Vieira Lima [42] de -6,82 Kcal/Mol. O par de elétrons do 

nitrogênio da molécula de cafeína, entretanto, está menos disponível que no par H2O – NH3, 

devido ao envolvimento desses elétrons na ressonância do anel imidazólico, fazendo com que 

a energia da ligação de hidrogênio em questão seja um pouco mais fraca.  

Por fim, uma interação bastante significante é a interação entre as moléculas de água 

H1, H2 e H3 que forma uma coluna de moléculas que corta transversalmente as camadas de 

moléculas de cafeína. A força de interação média entre as três moléculas de água foi calculada 

a partir das energias dos arquivos de H1+H2+H3, H1, H2 e H3 da seguinte maneira:  

(E(h1+h2+h3) – E(h1) – E(h2) – E(h3))/2 = Einteração média 

-4,7488796x105 – (-4,7953004x104 -4,7953015x105 -4,7953004x104) = -6,60 Kcal/mol 

Esse valor é superior ao anteriormente mencionado de -4,03 Kcal/Mol para interações 

entre moléculas de água. Este fato pode ser a interações secundárias devido a formação de 

cadeias em forma de “zig-zag” permitindo que uma molécula H1 “enxergue” a molécula H3, 

tornando as ligações de hidrogênio envolvidas na coluna de água mais fortes. 
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A coluna de água é fundamental para a estabilização da estrutura do cristal de cafeína. 

Como citado anteriormente, no capítulo destinado a revisão bibliográfica da molécula de 

cafeína, as formas anidras assumem conformação espacial antiparalela de forma a compensar 

o ganho de energético associado a desidratação. Ao calcular essa energia temos que: 

E(c1+c2+c3+h1+h2+h3) – E(h1+h2+h3) – E(c1+c2+c3) = Eágua 

-1,4246778x106 – (-1,4387223x105 -1,2807903x106) = -13,21 Kcal/mol 

 

Os resultados de energia eletrônica para as diferentes combinações moleculares dentro 

do fragmento de cristal creatina estão compilados na tabela 5. 

Tabela 5: Compilação de dados energéticos do CIF de creatina 

Creatina 

Interações Energia (hr) Energia (Kcal/mol) 

c1+c2+h1+h2 -1,0989079E+03 -6,9231198E+05 

c1+c2+h1 -1,0215137E+03 -6,4355366E+05 

c1+c2+h2 -1,0215048E+03 -6,4354805E+05 

c1+c2 -9,4508010E+02 -5,9540046E+05 

c1 -4,7251118E+02 -2,9768204E+05 

c2 -4,7251119E+02 -2,9768205E+05 

c1+h1+h2 -6,2537603E+02 -3,9398690E+05 

c2+h1+h2 -6,2536518E+02 -3,9398006E+05 

c1+h1 -5,4895232E+02 -3,4583996E+05 

c1+h2 -5,4892564E+02 -3,4582315E+05 

c2+h1 -5,4892503E+02 -3,4582277E+05 

c2+h2 -5,4894189E+02 -3,4583339E+05 

h1+h2 -1,5284763E+02 -9,6294008E+04 

h1 -7,6418605E+01 -4,8143721E+04 

h2 -7,6418605E+01 -4,8143721E+04 

 

Observando a figura 16 pode-se ver que as moléculas de creatina interagem através de 

duas ligações de hidrogênio entre o grupo carboxila e o grupo guanidina. Calculando-se a 

energia de interação entre essas duas moléculas têm-se que: 

E(c1+c2)
 – E(c1) – E(c2) = Einteração (c1+c2) 

-5,9540046x105 – (-2,9768204x105 -2,9768205x105) = -36,37 Kcal/mol 

A quantidade de energia associada a essa interação é alta se compararmos a ordem de 

grandeza das interações encontradas no cristal de cafeína. Essa diferença de energia está 

associada a diferença da natureza da interação, as interações em dois pontos, tanto por O1 – 

H18, quanto por O2 – H17, e também pode ser associada a carga real presente no oxigênio O1 

devido a forma zwitteriônica assumida pela creatina no cristal. 
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A carga real presente no oxigênio fortifica outras interações presentes no cristal, como 

a interação entre a molécula de creatina C1 e a molécula de água H1. Calculando-se a energia 

de interação entre essas duas moléculas tem-se que: 

E(c1+h1)
 – E(c1) – E(h1) = Einteração (c1+h1) 

-3,4583996x105 – (-2,9768204x105 -4,8143721x104) = -14,20 Kcal/mol 

Observe que essa interação entre a molécula de creatina com a água é mais que o 

dobro da interação das moléculas de cafeína e água. Calculando-se, também, a interação entre 

a molécula de creatina C2 e H2 tem-se que: 

E(c2+h2)
 – E(c2) – E(h2) = Einteração (c2+h2) 

-3,4583339x105 – (-2,9768205x105 -4,8143721x104) = -7,62Kcal/mol 

Como esperado, a interação entre H15 e O5 é quase a metade da interação entre O1 e 

H18, pois a ligação de hidrogênio em questão não envolve cargas reais. Entretanto, a 

interação entre a molécula de água H2 e a molécula de creatina C2 é superior àquela reportada 

por Sergio Duvoisin Jr. e Ighor Cunha Vieira Lima [42] para H2O – NH3 de -6,8227 Kcal/Mol. 

Neste caso, provavelmente, a ressonância no grupo guanidina permite que o hidrogênio H15 

seja mais ácido e esteja mais disponível para a ligação de hidrogênio. 

As moléculas de água no cristal de creatina, semelhante as moléculas na estrutura do 

cristal de cafeína, também formam uma “corrente” em “zig-zag” de moléculas. As moléculas 

de creatina, entretanto separam duas camadas de creatina. A energia atribuída a essa interação 

foi obtida da seguinte forma: 

E(h1+h2)
 – E(h1) – E(h2) = Einteração (h1+h2) 

-9,6294008x104 – (-4,8143721x104 -4,8143721x104) = -6,57Kcal/mol 

Esse valor foi muito próximo a energia encontrada para a interação entre as moléculas 

de água no caso do cristal de cafeína e diferente ao valor de referência. Como o arranjo das 

moléculas de água nos dois cristais é parecido, pode-se atribuir essa diferença a esse tipo de 

estrutura, ou como, explicado anteriormente, um erro de cálculo associado a função de base 

utilizada nesse estudo. 

Por fim, calculou-se a contribuição energética da hidratação do cristal de creatina 

partir dos arquivos C1+C2+H1+H2, C1+C2 e H1+H2 da seguinte maneira:  

E(c1+c2+h1+h2) – E(c1+c2) – E(h1+h2) = Eágua 

-6,9231198x105 – ( -5,9540046x105 -9,6294008x104) = -617,51 Kcal/mol 

 

Observe a diferença da contribuição energética da coluna de água para o cristal de 

creatina em comparação com o cristal de cafeína. O valor quase 47 vezes maior se deve a 
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diferença da natureza de interação entre água e molécula no cristal. Na estrutura cristalina da 

creatina monoidratada a interação entre creatina e água é do tipo íon-dipolo devido à natureza 

zwitteriônica das moléculas de creatina. Esse valor de energia de hidratação é da mesma 

ordem de grandeza da energia de hidratação de cátions obtida por Pengfei Li e Kenneth M. 

Merz, Jr em seu trabalho sobre a energia de hidratação de metais levando-se em consideração 

a interação íon-dipolo induzido em modelos de sistemas de interação intermolecular contendo 

íons [37]. 

 

4.4 Otimização de estruturas e escolha do método computacional 

Os erros relativos ao comprimento de ligação e ângulos de ligação da molécula de 

cafeína foram compilados nos gráficos da figura 22 e 23. A figura ao lado dos gráficos 

contém a legenda em cada átomo da molécula de cafeína que foi utilizada para nomear os 

comprimentos de ligação.  

Figura 22: Porcentagem de erro relativo dos comprimentos de ligação da molécula de cafeína 

 

Fonte: O autor 

Figura 23: Porcentagem de erro relativo dos ângulos de ligação da molécula de cafeína 

 

Fonte: O autor 
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Por meio das Figuras 22 e 23 é possível observar que o método B3LYP se aproxima 

mais dos valores experimentais do que o método M06-2X, com pouca diferença com relação 

ao comprimento de ligação e algumas diferenças maiores com relação a alguns ângulos de 

ligação.  

Os maiores erros relativos apresentados no gráfico da figura 22 são referentes as 

ligações entre C4 – N1, N2 – C2 e as ligações referentes ao nitrogênio e o carbono dos grupos 

metila. Essas ligações são a parte menos rígida da fórmula estrutural da molécula de cafeína, e 

podem ter maior erro associado aos seus comprimentos de ligação devido a isso. 

Especialmente as ligações C4 – N1 e N2 – C2 fazem parte do movimento de “respiração”, ou 

seja, dilatação e contração do anel pirimidínico da cafeína.  

As ligações C4 – N1 e N2 – C2 também envolvem carbonos que estão ligados a mais 

de um átomo de maior eletronegatividade, como nitrogênio e oxigênio, aumentando assim a 

polaridade da ligação. Mesmo o funcional B3LYP seja um funcional híbrido e tenha correção 

do tipo GGA, é possível que ligações mais polarizadas possuam um maior erro relativo 

atribuído em relação as outras.  

No gráfico da Figura 23 observa-se que os erros relativos não ultrapassam 2% 

principalmente pelo fato da molécula ser cíclica e mais rígida, não possuindo uma liberdade 

conformacional.  

Os dados apresentados nas Figuras 22 e 23 também mostram que não há diferença 

substancial entre as funções de base 6-311++G (2d,2p) e a aug-cc-pvtz. A função de base aug-

cc-pvtz apresentou, entretanto, um custo computacional maior que a 6-311++G (2d,2p), o que 

favorece a utilização da 6-311++G (2d,2p) no estudo de heterossíntons. 

Os erros relativos ao comprimento de ligação e ângulos de ligação da molécula de 

creatina foram compilados nos gráficos das Figuras 24 e 25 para os métodos B3LYP/6-

311++G (2d,2p) e B3LYP/aug-cc-pvtz.  
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Figura 24:  Porcentagem de erro relativo dos comprimentos de ligação da molécula de creatina 

 

Fonte: O autor 

Figura 25 Porcentagem de erro relativo dos ângulos de ligação da molécula de creatina 

 

Fonte: O autor 

Os dados do método M06-2X/aug-cc-pvtz foram compilados e apresentados nos 

gráficos da figura 26 e 27. A figura ao lado dos gráficos contém a legenda em cada átomo da 

molécula de creatina que foi utilizada para nomear os comprimentos de ligação. 

Figura 26 Porcentagem de erro relativo do comprimento de ligação da molécula de 

creatina via método MZ06-2X 
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Fonte: O autor 

Figura 27 Porcentagem de erro relativo dos ângulos de ligação da molécula de creatina via método M06-2X 

 

Fonte: O autor 

Os dados referentes ao comprimento de ligação e ângulo de ligação dos métodos 

B3LYP e M06-2X da molécula de creatina foram separados por um motivo muito importante.  

A otimização pelo método M06-2X resultou no isômero sem separação de cargas da 

molécula de creatina, e não na forma zwitteriônica, como acontece no cristal real. Apesar da 

imagem ao lado dos gráficos conter a molécula de creatina na forma zwitteriônica, os 

resultados da otimização via M06-2X não resultaram nesse isômero da molécula.  

O átomo de hidrogênio H7 nesse caso, forma uma ligação simples com o oxigênio O1 

em vez do nitrogênio N2. Por motivos de padronização na nomenclatura dos átomos, a 

imagem utilizada nos casos das Figuras 24 e 25 foi utilizada nas Figuras 26 e 27, porém a 

estrutura final do método M06-2X está representada na Figura 28. 

A Estrutura final do B3LYP/6-311++G (2d,2p) está representada na figura 29 e a 

estrutura do B3LYP/aug-cc-pvtz está representada na Figura 30. 
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Figura 28 Molécula de creatina otimizada pelo funcional M06-2X 

 

Fonte: O autor 

Figura 29 Molécula de creatina otimizada pelo funcional B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

Figura 30 Molécula de creatina otimizada pelo funcional B3LYP/aug-cc-pvtz 
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Fonte: O autor 

Como é possível observar nas imagens 28, 29 e 30, ambos os métodos e bases 

aproximam o grupamento carboxilato do grupamento amina de forma a favorecer uma 

possível interação intramolecular, tendo o funcional M06-2X até otimizando a estrutura para a 

forma sem separação de cargas. Este resultado condiz com os relatos de Braun [21] em seus 

estudos computacionais sobre os polimorfos de creatina anidra, onde ele observa que o 

funcional B3LYP, tende a superestimar interações intermoleculares do tipo ligação de 

hidrogênio superestimando assim, os isômeros com interações intramoleculares.  

A partir dos dados de comprimentos de ligação e ângulos de ligação presentes nos 

gráficos das figuras 24, 25, 26 e 27 pode-se notar que os comprimentos e ângulos de ligações 

com maior erro relativo percentual, estão relacionados justamente as ligações envolvidas na 

aproximação hidrogênio H7 e o oxigênio O1. 

O funcional B3LYP mostrou-se melhor na descrição da molécula de creatina devido a 

convergência para uma estrutura otimizada na forma zwitteriônica, que é o caso da realidade 

dentro do cristal dessa substância.  

Espectros de infravermelho também foram gerados computacionalmente para o 

sistema unimolecular de cafeína e creatina, e eles confirmaram a associação de bandas com as 

respectivas vibrações observadas nos espectros experimentais. 

É possível observar um pequeno deslocamento do gráfico gerado computacionalmente 

para regiões com maior número de onda, que é uma consequência das aproximações 

realizadas durante os cálculos computacionais dos espectros vibracionais.  

As aproximações levam em conta um sistema unimolecular em estado de mínimo 

energético e aproximam a curva de potencial vibracional para uma função harmônica o que 

não acontece na realidade.  

Os sistemas reais são constituídos de múltiplas moléculas não necessariamente no 

mínimo energético calculado, e as curvas de potencial vibracional seguem um modelo 

anarmônico. Os espectros para a estrutura de cafeína e creatina estão representados nas 

figuras 31 e 32 respectivamente. 

Observe o contraste da Figura 31 e da Figura 20 na região acima de 3000 cm-1. A 

banda acima de 3000 cm-1 referente às interações do tipo ligação de hidrogênio evidentes na 

figura 19 não aparecem no espectro da Figura 27, pois o espectro gerado computacionalmente 

leva em consideração um sistema unimolecular de cafeína isolada.  

Uma banda gerada computacionalmente no comprimento de onda de 3247,69 cm-1 está 

associada a deformação axial da ligação C – H do anel aromático da molécula de cafeína e a 
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banda na região de 3179,94 – 3066,63 cm-1 é associada as deformações axiais assimétricas e 

simétricas das ligações C – H dos grupos metila. 

A banda em 1689,70 cm-1 refere-se à deformação axial das ligações C = O presente do 

anel pirimidínico e a banda em 1650,50 cm-1 refere-se à deformação axial da ligação C = C 

dos anéis de cafeína.  

As demais bandas na região de 1500-1400 cm-1 referem-se as deformações angulares 

do das ligações C – H dos grupos metila. 

Figura 31 Espectro de infravermelho da molécula de cafeína gerado computacionalmente via B3LYP/6-311++G 

(2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

As bandas na faixa de 3565,5 cm-1 e 3467,9 cm-1 da Figura 32, onde está representado 

o espectro de creatina gerado computacionalmente, estão associadas aos movimentos de 

estiramento assimétrico e simétrico das ligações N – H respectivamente.  

É possível observar a ausência das bandas observadas no espectro da figura 21 na 

região a cima de 3000 cm-1 referente a interações intermoleculares do tipo ligação de 

hidrogênio.  

As diversas bandas localizadas entre 3055,1 cm-1 e 2932,4 cm-1 correspondem aos 

estiramentos assimétricos e simétricos das ligações C – H.  

A banda de 1690,59 cm-1 do espectro da Figura 18 pode ser atribuída ao comprimento 

de onda de 1724,31 cm-1 que computacionalmente está associado a estiramento assimétricos 

das ligações C – O do grupo carboxila. Esse comprimento de ligação não aparece no espectro 

da Figura 32 possivelmente devido à baixa intensidade dessa banda, porém ele está presente 

no resultado dos cálculos dos espectros vibracionais.  
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As bandas em 1674,1 cm-1 e 1627,6 cm-1 estão associadas ao estiramento das ligações 

N – C do grupamento guanidina, mas principalmente é associado as deformações angulares 

das ligações N – H do grupo guanidina. As demais bandas de menores números de onda, estão 

associadas a deformações axiais do esqueleto da molécula e de deformações angulares das 

ligações C – H. 

Figura 32 Espectro de infravermelho da molécula de creatina gerado computacionalmente via B3LYP/6-311++G 

(2d,2p) 

 

Fonte: O autor  

4.5 Otimização de síntons e estudo dos parâmetros termodinâmicos 

A Figura 33 ilustra o dímero de creatina otimizado via B3LYP/6311++G (2d,2p). 

 

Fonte: O autor 

Observe que ambas as moléculas se contorcem de forma a fazer o maior número de interações 

do tipo de ligação de hidrogênio possível.  

Nesse caso, um dos pares dos grupamentos guanidina e carboxila de moléculas 

adjacentes interagem entre si, formando uma espécie de estrutura fechada, e o ângulo entre os 

átomos C3-N3-C1, e seu equivalente na molécula de creatina da direita, se deforma de modo a 

Figura 33 Estrutura do dímero de creatina otimizado utilizando o método B3LYP /6-311++G (2d,2p) 
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favorecer uma interação do tipo ligação de hidrogênio intramolecular, e impedindo uma 

segunda interação entre o outro par de grupamentos guanidina e carboxila. 

Os dados das energias de interação entre as moléculas foram sintetizados na Tabela 6. 

Tabela 6: Dados referente ao estudo energético das interações no dímero de creatina 

 

A energia atribuída a interação entre as duas moléculas de creatina foi calculada da 

seguinte forma: 

E(c1+c2) – E(c1) – E(c2) = Einteração 

-5,956548x105 – (-2,977982x105 -2,977982x105) = -85,36 Kcal/mol 

O valor de energia de interação entre as duas moléculas de creatina nesse caso é 1,6x 

maior do que a interação creatina-creatina calculada no item anterior, onde o sínton estudado 

foi isolado do retículo cristalino da creatina.  

 A otimização com o funcional B3LYP, realizada apenas com duas moléculas 

interagindo no vácuo, sem qualquer interação com um meio externo, favorece o máximo de 

interações inter e intramoleculares de forma a minimizar a energia do sistema, o que resulta 

nessa “gaiola” formada pelas duas moléculas de creatina, o que não acontece no sistema 

cristalino. O número de interações intermoleculares e intramoleculares aumenta devido à 

ausência do efeito do meio externo. A Figura 34 ilustra o dímero de creatina monoidratado 

otimizado via B3LYP/6311++G (2d,2p). 

Figura 34 Estrutura do dímero hidratado de creatina otimizado utilizando o método B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

Observe que na Figura 34 novamente as moléculas de creatina se contorcem para 

favorecer o maior número de interações do tipo ligação de hidrogênio possível. Entretanto, 
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apenas a creatina à direita realiza a interação intramolecular, e a molécula de creatina do lado 

esquerdo substitui essa interação por uma interação intermolecular do tipo ligação de 

hidrogênio com a molécula de água.   

Os dados das energias de interação entre as moléculas do sistema da Figura 34 foram 

sintetizados na Tabela 7. 

Tabela 7 Dados do estudo energético das interações presente no dímero de creatina monoidratado 

 

A energia atribuída a estabilização do sistema devido a interação da forma hidratada foi 

calculada da seguinte forma: 

E(c1+c2+h1+h2) - E(c1) – E(c2) - E(h1) – E(h2) = Ehidratada 

-6,920129x105 – (2 x (-2,977982x105) - 2 x (4,817013x104)) = -76,21 Kcal/mol 

 

Observe que nesse sistema as moléculas de creatina realizam um total de cinco 

ligações de hidrogênio, o mesmo número de ligações de hidrogênio realizadas no sistema 

anidro. Mesmo assim, a energia de estabilização atribuída a estrutura hidratada é menor do 

que o dímero anidro. 

Esse fato pode estar associado a redução do número de interações intramoleculares no 

sistema, devido às novas interações estabelecidas com a molécula de água.  

Podendo justificar o motivo pelo o qual as interações intramoleculares não são 

observadas nos modelos cristalográficos experimentais da creatina. 

 O sistema cristalino da cafeína, como visto no item anterior, possui dois tipos de 

interação entre as moléculas de cafeína, laterais e face-face.  

Desta forma, dímeros a partir dessas duas configurações espaciais foram otimizados e 

as estruturas geradas estão representadas nas figuras 35 e 36. 
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Figura 35 Estrutura do dímero de cafeína interagindo lateralmente otimizado via B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 36 Estrutura do dímero de cafeína interagindo face-face otimizado via B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

Observe na Figura 35 que o hidrogênio mais ácido desse sistema, o hidrogênio H11 se 

aproxima do oxigênio 1 da molécula de cafeína adjacente. Há, no entanto, um impedimento 

estérico por parte dos grupamentos metila que se repelem, e impedem uma maior 

aproximação dos átomos de hidrogênio e oxigênio de forma a realizar uma interação dipolo-

dipolo mais forte. 
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Na Figura 36 é possível observar que as duas moléculas foram otimizadas em uma 

configuração espacial onde a interação face-face não é favorecida. A densidade eletrônica em 

ressonância no anel imidazólico repele a aproximação entre as duas moléculas do lado 

esquerdo.  

Do lado direito, o átomo de oxigênio 3 interage com o anel pirimidínico da molécula 

adjacente, onde há átomos de carbono deficiente de elétrons.  

As energias de interação do sistema da Figura 35 foram compiladas na Tabela 8. 

Tabela 8 Dados referente ao estudo energético das interações no dímero de cafeína interagindo face-face 

 

A energia atribuída a interação entre as duas moléculas de cafeína interagindo 

lateralmente foi calculada da seguinte forma: 

E(c1+c2) – E(c1) – E(c2) = Einteração 

-8,575403x105 – (-6,803607x105 -6,803607x105) = -2,86x102 Kcal/mol 

 

As energias de interação do sistema da figura 36 foram compiladas na tabela 9. 

Tabela 9 Dados referente ao estudo energético das interações no dímero de cafeína interagindo lateralmente 

 

A energia atribuída a interação entre as duas moléculas de cafeína interagindo 

lateralmente foi calculada da seguinte forma: 

E(c1+c2) – E(c1) – E(c2) = Einteração 

-8,575378x105 – (-6,803607x105 -6,803607x105) = -2,83x102 Kcal/mol 

Observe que as energias de interação em ambos os casos, tanto a interação lateral 

quanto a facial, são superiores as energias de interação lateral e face-face observadas no item 

anterior onde estudou-se as interações dos síntons de cafeína isolados do retículo cristalino.  

A energia de interação lateral chega a ser 68 vezes maior do que a interação observada 

no sínton isolado do retículo cristalino e a interação face-face 225 vezes maior.  



68 

 

Certamente há um erro associado a essa comparação devido a diferença de métodos 

para obtenção dessas energias.  

No primeiro caso, utilizou-se as moléculas não otimizadas, os valores energéticos 

foram obtidos com uma base pequena, logo ele é pouco preciso. Entretanto, essa diferença 

também pode ser associada a coluna de água presente no retículo cristalino que induz uma 

orientação das moléculas de cafeína que não favorece as interações entre elas e sim com a 

coluna de água.  
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No caso da interação lateral, devido a coluna de água, a aproximação entre as duas 

moléculas de cafeína é menor, e como a interação é do tipo dipolo-dipolo, a energia associada 

a essa interação é muito sensível à distância.  

No caso da interação face-face, devido a interação das moléculas de cafeína com a 

coluna de água, no sistema isolado do retículo cristalino, elas assumem uma configuração 

espacial paralelas, que desfavorecem a interação do oxigênio com o anel pirimidínico como 

foi observado no caso do dímero anidro otimizado no vácuo sem qualquer interferência de 

algum meio externo. Além disso, a orientação face-face aumenta a repulsão da densidade 

eletrônica do anel aromático imidazólico. 

A interação entre cafeína-cafeína tanto lateralmente quanto face-face é maior do que a 

interação entre as moléculas de creatina no dímero anidro, mesmo que o número de ligações 

de hidrogênio nesse sistema seja menor. 

A Figura 37 ilustra o dímero de cafeína – cafeína hidratado otimizado via 

B3LYP/6311++G (2d,2p). 

Figura 37 Estrutura do dímero de cafeína – cafeína hidratado otimizado via B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

Observe que o dímero hidratado assume uma configuração espacial que se assemelha 

ao dímero face-face otimizado.  

As moléculas de cafeína, assim como no dímero face-face, estão posicionadas em 

planos que formam um ângulo agudo entre eles. Nesse sistema as moléculas de água formam 

uma coluna em zig-zag na estrutura e o oxigênio da água O3 interage com o anel pirimidínico 

que contém átomos de carbono deficiente de elétrons.  

O carbono C7, do grupo metila da molécula de cafeína da direita, interage com o 

átomo de oxigênio O6, da molécula de cafeína da esquerda. 
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As energias de interação do sistema da Figura 33 foram compiladas na tabela 10. 

Tabela 10 Dados referente ao estudo energético das interações no dímero de cafeína hidratado 

 

A energia atribuída a estabilização do sistema a interação da forma hidratada foi 

calculada da seguinte forma: 

E(c1+c2+h1+h2+h3) - E(c1) – E(c2) – E(h1) – E(h2) –E(h3) = Ehidratada 

-1,002075x106 – (2 x (-4,286272x105) – 3 x (4,817013x104 )) = -3,10x102 Kcal/mol 

 

Este sistema, comparando com os dímeros de cafeína anidro, possui um maior número 

de interações intermoleculares que contribuem para a minimização das energias de interação. 

Diferentemente do ocorrido com o sistema de creatina anidra e hidratada, o número de 

interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio não se conservou.  

As moléculas de água contribuem com duas interações intermoleculares do tipo 

ligação de hidrogênio com as moléculas de cafeína que não existiam na forma anidra, além de 

duas ligações de hidrogênio entre elas formando uma coluna em “zig-zag”.  

A minimização de energia atribuída as forças de interação intermoleculares nesse caso, 

é maior na forma hidratada devido ao aumento das interações intermoleculares do tipo ligação 

de hidrogênio. A Figura 38 ilustra o dímero de cafeína – creatina otimizado via 

B3LYP/6311++G (2d,2p). 
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Figura 38 Estrutura do dímero de cafeína- creatina otimizado via B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

Observe que, diferentemente dos outros sistemas, a creatina otimizou para a forma a 

sua forma neutra, e não a forma zwitteriônica. A interação intramolecular ainda ocorre nesse 

caso, porém o hidrogênio H7 agora está ligado ao oxigênio O1 e não ao nitrogênio N2.   

Os dados das energias de interação entre as moléculas do sistema da Figura 38 foram 

sintetizados na Tabela 11.  

Neste caso, os dados referentes a molécula de creatina individual foram obtidos a 

partir de um sistema de creatina otimizada para a forma neutra e não zwitteriônica como nos 

outros casos.  

Tabela 11: Dados referentes ao estudo energético das interações do sistema cafeína-creatina 

 

A energia atribuída a interação entre cafeína e creatina foi calculada da seguinte 

forma: 

E(ca+cr) – E(ca) – E(cr) = Einteração(ca+cr) 

-7,265937x105 – (-4,286272x105 -2,978181x105) = -1,48x102 Kcal/mol 

 

A energia de interação entre as moléculas de cafeína e creatina é 2,5 vezes maior do 

que a energia de interação encontrada no dímero de creatina anidra e 1,9 vezes menor do que 

a energia de interação encontrada no dímero de cafeína anidra.  

O oxigênio O3 da molécula de cafeína interage com os dois hidrogênios do 

grupamento guanidina, H8 e H9, porém não fortemente a ponto de realizar ligações de 
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hidrogênio, devido a distância entre os átomos. A molécula de creatina realiza uma interação 

do tipo ligação de hidrogênio intramolecular. 

A Figura 39 ilustra o dímero de cafeína – creatina hidratado otimizados via 

B3LYP/6311++G (2d,2p). 

Figura 39 Estrutura do dímero de cafeína – creatina hidratado otimizado via B3LYP/6-311++G (2d,2p) 

 

Fonte: O autor 

Observe que diferentemente do sistema anterior da figura 38, a creatina está na forma 

zwitteriônica, pois a água presente no sistema se posiciona entre o oxigênio O2 e o hidrogênio 

H7, impedindo a transferência de próton. A molécula de água funciona como doador e aceptor 

de ligação de hidrogênio nesse caso.  

A interação entre a molécula de cafeína e creatina se mantém a mesma que ocorre no 

dímero cafeína-creatina anidro, porém, neste caso, a distância entre esses átomos é menor, 

possibilitando interações mais fortes.  

Os dados das energias de interação entre as moléculas do sistema da figura 39 foram 

sintetizados na tabela 12. 

Tabela 12: Dados referentes ao estudo energético das interações do sistema cafeína-creatina hidratado 

 

A energia atribuída a estabilização do sistema referente a interação da forma hidratada 

foi calculada da seguinte forma: 

E(ca+cr+h1) - E(ca) – E(cr) – E(h1) = Ehidratação 

-7,747720x105 – (-4,286272x105 -2,977982x105 -4,817013x104) = -1,76x102 Kcal/mol 

O sistema cafeína-creatina hidratado segue o mesmo comportamento dos outros 

dímeros hidratados em comparação com os seus respectivos dímeros anidros.  
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A energia de estabilização devido às forças de interação intermoleculares é maior no 

sistema hidratado do heterossínton do que no sistema anidro. Esse fato pode ser associado 

novamente ao aumento do número de interações intermoleculares do tipo ligação de 

hidrogênio e a aproximação entre as moléculas de cafeína e creatina possibilitando interações 

mais fortes entre o grupo guanidina e o átomo de oxigênio da cafeína. Novamente observa-se 

a preferência pela interação com a molécula de água em relação a interação intramolecular na 

molécula de creatina associada a uma minimização da energia do sistema.  

Além das energias de interação, foram estudados os parâmetros termodinâmicos de 

cada sistema otimizado, e realizado cálculos de variação de entalpia e energia livre de Gibbs 

para avaliar a viabilidade de formação de cada sistema.  

Os parâmetros termodinâmicos foram compilados na Tabela 13, e os cálculos de 

variação de energia livre de Gibbs e variação de entalpia foram compilados na Tabela 14. 

A variação da energia livre de Gibbs e entalpia foram calculadas da seguinte maneira: 

Gº(produtos) – Gº(reagentes) = ΔG(formação) 

Hº(produtos) – Hº(reagentes) = ΔH(formação) 

Tabela 13: Parâmetros termodinâmicos dos sistemas estudados 

 

Tabela 14: Resultados dos cálculos de variação de energia livre de Gibbs e entalpia 
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A partir dos resultados obtidos para a variação de energia livre de Gibbs de cada 

sistema, pode-se constatar que apenas os sistemas de creatina-creatina e creatina-creatina 

hidratados são suficientemente negativos para se considerar que são formados 

espontaneamente. Os demais sistemas estão tão próximos de zero que não se pode afirmar 

sobre a sua espontaneidade. 

Um outro aspecto relevante é a influência da água como solvente. A adição de água 

tanto nos sistemas de creatina-creatina quanto nos de cafeína-cafeína, desloca a variação da 

energia livre de Gibbs para valores mais positivos, ou seja, diminui a espontaneidade para a 

formação de sistemas hidratados. O inverso ocorre com a adição de água no sistema cafeína-

creatina, onde a espontaneidade da formação do sistema hidratado é maior.  

 

4.6 Superfície de potencial eletrostático 

As superfícies para os três casos, cafeína, creatina neutra e creatina zwitteriônica, 

podem ser visualizados respectivamente nas Figuras 40, 41 e 42. 

Figura 40 Superfície de potencial eletroestático da molécula de cafeína 

 

Fonte: O autor 
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Figura 41 Superfície de potencial eletroestático da molécula de creatina neutra 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 42 Superfície de potencial eletroestático da molécula de creatina na forma zwitteriônica 

 

Fonte: O autor 

As cargas de Mulliken associadas aos átomos da molécula de cafeína, creatina na 

forma neutra e na forma zwitteriônica podem ser observadas nas Figuras 43, 44 e 45 

respectivamente. 

Figura 43 Cargas de Mulliken associadas aos átomos da molécula de cafeína
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Fonte: O autor 

Figura 44 Cargas de Mulliken associadas aos átomos da molécula de creatina na forma zwitteriônica 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 45 Cargas de Mulliken associadas aos átomos da molécula de creatina neutra 

 

Fonte: O autor 

A figura 40 e 43 mostram que os pontos da molécula de cafeína onde o potencial 

eletrostático é mais negativo, se encontram sobre os átomos de oxigênio e nitrogênio.  

Esses átomos são os pontos mais eletronegativos da molécula de cafeína e eles podem 

estabelecer as ligações de hidrogênio. É importante notar que os dois átomos de oxigênio 

presentes nessa molécula, e possíveis doadores de ligação de hidrogênio, também são átomos 

estereamente impedidos pelos grupos metila do anel pirimidínico.  

O átomo doador de ligação de hidrogênio menos impedido é o nitrogênio do anel 

imidazólico. Porém, esse átomo possui a carga Mulliken menos negativa dentre os três 

possíveis doadores de ligação de hidrogênio, pois ele participa de um anel aromático e 

estabiliza cargas por ressonância. 

A distribuição das cargas de Mulliken nesse sistema justificam a estrutura otimizada 

dos dímeros de cafeína estudados no item anterior.  
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No dímero anidro posicionado lado a lado, o átomo de hidrogênio ligado ao carbono 

do anel imidazólico está mais deficiente de carga do que os outros átomos de hidrogênio, pois 

o átomo de carbono ligado a ele participa de um anel aromático que deslocaliza cargas. Este 

átomo de hidrogênio possui, portanto, características ácidas, e interage com o átomo de 

oxigênio do anel pirimidínico da molécula de cafeína adjacente, devido a sua maior 

eletronegatividade.  

No dímero de cafeína anidra face-face o átomo de oxigênio de uma molécula de 

cafeína interage com o anel pirimidínico da cafeína adjacente, pois é uma região com átomos 

de carbono mais positivamente carregados.  

E por fim, no sistema hidratado, as moléculas de água formam uma coluna que 

interage com as moléculas de cafeína através de ligações de hidrogênio pelo átomo livre de 

nitrogênio do anel imidazólico, pois possui carga de Mulliken negativa e está menos 

estereamente impedido. 

As Figuras 41 e 44 mostram a superfície de potencial eletrostático e as cargas de 

Mulliken sobre os átomos da creatina neutra observada na formação de síntons entre cafeína e 

creatina com ausência de água.  

Observe que se somarmos as cargas dos átomos de hidrogênio aos seus átomos 

ligantes, os átomos de nitrogênio onde a dupla ligação faz ressonância estão com carga de 

Mulliken resultante positiva, e o átomo de oxigênio do grupo carboxila ligado ao hidrogênio 

está com carga de Mulliken resultante negativa. 

A molécula de creatina na forma zwitteriônica representada nas Figuras 42 e 45, 

também possui esses átomos anteriormente citados com cargas de Mulliken resultante 

positiva e negativa respectivamente.  

O átomo de oxigênio do grupo carboxila nesse caso encontra-se com carga de 

Mulliken mais negativa, pois não realiza ligação com o átomo de hidrogênio.  

A carga envolvida na dupla ligação que faz ressonância entre os átomos de nitrogênio 

agora está mais homogeneamente distribuída, pois ambos os nitrogênios agora, estão ligados a 

dois átomos de hidrogênio, estando mais deficientes em elétrons. As cargas de Mulliken 

resultante opostas entre os átomos de nitrogênio e oxigênio, dos grupos guanidina e carboxila 

respectivamente, justificam o fato de quando as moléculas de creatina e os seus dímeros são 

otimizados, sem a influência de um sistema externo, há o favorecimento da formação de 

ligação de hidrogênio intramolecular.   

Durante a formação dos heterossíntons entre cafeína e creatina observa-se que a 

creatina interage com o oxigênio da molécula de cafeína mais estereamente impedido. Esse 
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fato pode ser explicado pelo fato dos grupos metila com potencial positivo atraem os 

potenciais eletrostáticos negativos dos átomos de nitrogênio. 

Durante a formação dos heterossíntons entre cafeína e creatina em presença de água, 

observa-se que a água, se posiciona exatamente entre o oxigênio do grupo carboxila e o 

hidrogênio do grupo guanidina, ou seja, o local onde a diferença de potencial eletrostático 

pode causar a migração do próton. Nessa posição a água realiza duas ligações de hidrogênio e 

impede a transferência de próton, e mantendo assim a distribuição homogênea das cargas.    

 

5 Conclusão 

A partir dos resultados obtidos pelos estudos computacionais das energias de interação 

e fatores termodinâmicos dos sistemas de homossíntons e heterossíntons entre as moléculas 

de cafeína e creatina, conclui-se que dificilmente um heterossínton seria formado 

preferencialmente entre cafeína e creatina nas condições experimentais idealizadas nesse 

trabalho.  

O estudo dos parâmetros termodinâmicos dos dímeros entre cafeína-cafeína, creatina-

creatina e cafeína-creatina sugerem a preferência da molécula de creatina em interagir com 

outra molécula de creatina. Esse mesmo estudo, entretanto, mostrou que as moléculas de água 

desfavorecem a formação do dímero de creatina e favorece a formação do dímero de cafeína-

creatina. 

Comparando a estrutura cristalográfica da creatina obtida na base de dados CCDC 

com a molécula e os dímeros otimizados via funcional B3LYP, foi observado que a 

organização da molécula de creatina no espaço depende fortemente do meio externo ao qual 

ela se encontra, sendo recomendado a utilização de um modelo com solvente implícito para 

melhor descrição desse sistema, e estudos posteriores utilizando o método de dinâmica 

molecular com um maior número de moléculas no sistema, para melhor avaliar a estrutura 

cristalográfica da creatina. 

Por fim, o estudo qualitativo das interações intermoleculares envolvidas nos sistemas 

estudados pode ter a ele um erro associado devido a sobreposição das funções de base das 

unidades moleculares individuais.  

Nos cálculos computacionais realizados não se considerou a influência das funções de 

base que descrevem uma molécula nas funções de base que descrevem a outra molécula.  

Os sistemas supramoleculares não são o somatório das funções de base individuais, e 

para aproximar os cálculos relacionados a esses sistemas mais próximos da realidade, 
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aconselha-se utilizar o método de Counterpoise para aproximar as funções da base da função 

de onda do sistema. 

6 Perspectivas futuras 

Possíveis estudos futuros para continuação desse projeto incluem estudos do sistema 

de creatina com um modelo de solvente implícito e um estudo utilizando dinâmica molecular; 

elaboração de espectros de infravermelho no estado sólido; ensaio experimental do 

procedimento de co-cristalização para, de fato, confirmar, ou não, a possibilidade de formação 

do co-cristal de cafeína-creatina e possíveis tentativas de outros métodos de co-cristalização, 

como o método mecanoquímico.  
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8 Apêndices 

8.1 Célula unitária do CIF CAFINE01 

 

 

 

8.2 Célula unitária do CIF CREATH05 

 

 


