
 
 
 
 

Sorbitol 70% USP Não Cristalizável VIC  

C6H14O6 

Caracterização: Sorbitol é um poliol ou álcool polihídrico do tipo hexitol, contendo uma hidroxila em cada átomo de 
carbono, usado nas indústrias farmacêutica, alimentícia, cosmética e química, sendo seu uso seguro e aprovado 
pelo FDA. Na cosmética, é destinada à formulações de fase aquosa. Comercialmente, a maior demanda de Sorbitol 
ocorre sob a forma de solução 70% peso/peso em água e é produzido de acordo com as mais rígidas 
especificações e os mais elevados padrões de qualidade. Sendo uma substância higroscópica, tem a finalidade de 
reter e manter o teor de umidade dentro dos limites pré-estabelecidos para o produto, sem que ocorram alterações 
em suas propriedades físicas. 
 

Descrição Química INCI Name Nº CAS 
D-Sorbitol 70% Sorbitol 50-70-4 

 
 
Fabricante: Industrializado por terceiros, Índia. 
 
Informações adicionais: o Sorbitol é um produto da natureza, encontrado em várias frutas como ameixa, cereja, 
maçã, pera, pêssego e sorva, sendo esta última riquíssima em Sorbitol. A produção do Sorbitol a partir de fontes 
naturais em escala industrial não é viável, desta forma, é produzido através da hidrogenação catalítica da dextrose 
(figura 1).  Sendo um representante do grupo dos polióis, tem semelhanças (estrutural, propriedades fisico-químicas 
e afinidade por água) com outros membros de menor peso molecular: a Glicerina e o Propilenoglicol. Seu emprego é  
vantajoso pois, de todos estes polióis, o Sorbitol é o mais higroscópico, o que é em si a causa de suas muitas 
utilizações na indústria: cede água mais lentamente para ambientes de atmosfera mais seca e absorve mais 
lentamente a água dos ambientes de atmosfera mais úmida,  equilíbrio esperado e vantajoso para o produto e seu 
uso. Por ter razoável viscosidade, também ajuda a dar “corpo” à  formulação. 
A diferença entre o Sorbitol Solução 70% Cristalizável e Não Cristalizável é a presença de mais açúcares totais (5,5 a 
8,0%) neste último, dentre eles metade como Manitol (Isômero do Sorbitol) e, portanto, menos açúcar na forma D-
Sorbitol. Estes açúcares totais permitem que a solução permaneça no estado líquido em temperaturas abaixo de 0 
°C. Outra vantagem é que não interfere em nada nas aplicações usuais do produto, seja na área cosmética como na 
farmacêutica: umectantes, xaropes, creme dental, edulcorantes, laxantes, etc. 
 
Aplicações e efeitos: é aplicável em pomadas, cremes dentifrícios, cremes e loções para pele;  em shampoos e 
condicionadores para os cabelos; em produtos que se destinam à proteção contra perda de água ou hidratação. Ao 
mesmo tempo que impede a desidratação e retem umidade, é hipoalergênico e emoliente. Promove 
condicionamento, umidade, brilho e suavidade naturais. Na formulação ajuda a manutenção de umidade evitando 
ressecamentos ou amolecimentos do produto. 
 
Propriedades: é quimicamente estável, podendo resistir à temperaturas superiores a 100° C, sem modificações; é 
mais resistente à ação de microrganismos. Por não possuir em sua estrutura o grupo carbonila, não apresenta 
caráter redutor. Não é atacado por ácidos e bases diluídos, nem por oxidantes suaves à baixa temperatura e nem 
pelo oxigênio atmosférico. 
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Aspecto, 25°C Líquido limpido 

Água, % 28,5 – 31,5 

Açúcares redutores, % 
Máx. 12,8 mL de Tiosulfato de sódio 

0,05N 

Cinzas Sulfatadas 0,1% máx. 

D-sorbitol, % 45,0 max. 

Níquel, ppm 1,0 max. 

pH (sol. 14% em água) 5,0 – 7,5 

Resíduo de Ignição, % 0,1% max. 

Especi�cação conforme USP 32 
 
 

Solubilidade 
Totalmente solúvel em água, glicerina e 

propilenoglicol 
 
 
Concentração de Uso:  1 a 5 %. 
 
 
Manuseio e Armazenagem: deve ser armazenado em local seco, fresco, sob o abrigo da luz, longe de fontes de 
ignição e de calor. Ao manusear este produto puro, recomenda-se o uso de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) completo. O produto puro não deve entrar em contato com a pele e os olhos nem ser ingerido. Evitar o contato 
com o produto caso estiver quente. Procurar auxílio médico imediato. O Sorbitol 70% deve ser armazenado em 
temperatura acima de 20°C, pois abaixo desta temperatura haverá cristalização.  Evite o descarte direto ao meio-
ambiente de grandes quantidades sem antes processá-lo de maneira correta. Consulte a Legislação Ambiental 
vigente. Vide FISPQ deste produto. 
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