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RESUMO 

 

 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDL) são uma classe de sólidos lamelares 

muito estudadas. Tais substâncias podem ser chamadas de compostos do tipo 

hidrotalcita ou argilas aniônicas. Os HDLs são encontrados na natureza na forma de 

minerais ou podem ser sintetizados. Atualmente, conhece-se uma vasta quantidade 

desses compostos e suas aplicações em assuntos ambientais, na indústria 

farmacêutica, em catalisadores, entre outras. Sabe-se que os HDLs são substâncias 

com fórmula geral:       [𝑀1−𝑥
2+ 𝑀𝑥

3+(OH)2]x+(𝐴𝑥

𝑛

𝑛−).mH2O]. Por isso, neste trabalho, foram 

realizadas as sínteses dos HDLs com sistemas (descritos de forma simplificada): 

MgAl(CO3)2-
 (HDL-CO3), MgAl(NO3)-

 (HDL-NO3), MgAl(CH3COO)- (HDL-Acetato), 

MgAlDodecilsulfato (HDL-Dodecilsulfato) e MgAl[Zn(Dmit)2]2- (HDL-Zn(Dmit)2). Os 

resultados das análises de difração de raios x (DRX) indicaram um deslocamento do 

primeiro pico referente ao plano (003) associado a presença do ânion intercalado em 

cada HDL. Os espectros de IV indicaram as bandas associadas aos constituintes 

desejados para cada HDL sintetizado. Enquanto isso, a espectroscopia de UV-Vis foi 

útil, uma vez que o espectrômetro também forneceu espectros de reflectância difusa 

necessários para a obtenção dos resultados de band gap ótico dos compostos. O valor 

de band gap ótico encontrado para o o HDL-CO3 foi 5,19 eV, para o HDL-NO3 foi 3,32 

eV, para o HDL-Acetato foi 4,82 eV, para o HDL-Dodecilsulfato foi 4,92 eV e para o 

HDL-Zn(Dmit)2 foi 4,86 eV.  Como os HDLs sintetizados apresentaram os mesmos 

cátions nas lamelas (Mg2+ e Al3+), esses resultados mostraram a influência dos ânions 

nas propriedades óticas destes compostos. Dentre todas as estruturas sintetizadas, o 

HDL-Zn(Dmit)2 destaca-se por ser uma nova proposta de composto do tipo 

hidrotalcita. Além disso, este estudo também apresenta um levantamento sobre as 

indústrias que produzem e comercializam HDLs, mostrando, assim, a importância 

destes compostos também em nível industrial.  

 

Palavras-chave: Hidróxidos duplos lamelares, compostos do tipo hidrotalcita, reação 

de troca iônica, HDL, propriedades óticas. 



 

ABSTRACT 

 

 

Layered double hydroxydes (LDHs) are structures that belong to layered solids 

group. They can also be known as hydrotalcite-like compounds or anionic clays. LDHs 

can be found in nature or they can be synthesized. LDH has many applications such 

as in environmental issues, in pharmaceutical industries, in catalysis and much more. 

LDHs are compounds with general formula:       [𝑀1−𝑥
2+ 𝑀𝑥

3+(OH)2]x+(𝐴𝑥

𝑛

𝑛−).mH2O]. Thus, 

some LDHs were prepared and were simply described as: MgAl(CO3)2-
 (LDH-CO3), 

MgAl(NO3)-
 (LDH-NO3), MgAl(CH3COO)- (LDH-Acetate), MgAlDodecylsulphate (LDH-

Dodecylsulphate) e MgAl[Zn(Dmit)2]2-
 (LDH-Zn(Dmit)2). X-ray diffraction results 

showed that the first peak which refers to (003) plane of each LDH were displaced, 

which means the anions were in interlayered region. IR spectra showed bands that 

were assigned to desired components that should be in each LDH. Meanwhile, UV-Vis 

spectroscopy was important because it was used to obtain diffuse reflectance spectra 

that showed the optical bandgap value of each sample. The optical bandgap of each 

LDH was: LDH-CO3 (5.19 eV), LDH-NO3 (3.73 eV), LDH-Acetate (4.82 eV), LDH-

Dodecylsulfate (4.92 eV) and LDH-Zn(Dmit)2 (4.86 eV).  Since all synthesized LDHs 

had same cations (Mg2+ and Al3+), this shows that different anions might influence on 

LDHs’ optical properties. Also, LDH-Zn(Dmit)2 is a new proposition of hydrotalcite-like 

compound. Thus, besides layered double hydroxides have many applications, this 

work also shows examples of industries that use these compounds which 

demonstrates LDH’s industrial importance as well. 

 

 

Keywords: Layered double hydroxides, hydrotalcite-like compounds, ionic 

intercalation reaction, LDH, optical properties.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os sólidos lamelares são substâncias que apresentam uma estrutura 

composta por lamelas ou camadas constituídas de espécies conectadas por ligações 

covalentes e as interações entre tais lamelas adjacentes ocorrem por interações de 

Van der Waals entre lamela e espécies interlamelares. Vários tipos de compostos 

pertencem a esta classe de material tais como: hidróxidos duplos lamelares (HDL), 

argilas, hidróxidos metálicos, sais de hidróxidos, fosfato de zircônio, calcogenetos de 

metais de transição, peroviskitas lamelares, grafite e fosfonatos metálicos, entre 

outros. Estes tipos de sólidos apresentam propriedades anisotrópicas e a capacidade 

de troca iônica, intercalação de compostos e absorção de solventes.1 A figura 1 mostra 

como é a estrutura básica de um sólido lamelar, onde é possível perceber as lamelas 

separadas por um espaço onde se encontram ânions e solventes. 

 

        Figura 1: Representação simplificada de um sólido lamelar. 

                                                           
1 NYGIL,Thomas. Intercalation chemistry of anionic clays: selective intercalation and intracrystalline 

reactions at the interlayer. Tese de PhD em Química. Manipal University, Índia, 2008.  
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O sólido lamelar da figura 1 é constituído de uma lamela que tem uma 

espessura e a distância entre o topo de uma lamela até o topo da lamela adjacente 

corresponde a uma altura, também identificada como espaçamento basal. Este 

espaçamento basal pode ser denominado de “ c’ ” ou “d” que são valores encontrados 

a partir de resultados de difração de raios x (DRX). O espaçamento interlamelar ou 

intercamada, por sua vez, corresponde à diferença entre o valor do espaçamento 

basal e a espessura lamelar. Enquanto isso, o parâmetro cristalino “c” mostrado na 

figura está associado ao tamanho total da célula unitária que constitui o sólido lamelar. 

No caso de estruturas com sistema cristalino do tipo romboédrica, como é o caso das 

amostras sintetizadas para este trabalho, o parâmetro “c” observado na figura 1 é 

obtido através do cálculo: c=3c’. Porém, este parâmetro pode variar de acordo com o 

tipo de cristalização do sólido lamelar.2

A classificação dos diversos tipos de sólidos lamelares existentes pode ser 

determinada de acordo com a presença de cargas fixas na estrutura e podem ser 

conhecidos por sólidos lamelares aniônicos, catiônicos ou neutros. Os sólidos 

lamelares aniônicos correspondem àqueles compostos que apresentam lamelas 

carregadas positivamente devido à substituição, usualmente, de parte dos cátions M2+ 

da estrutura semelhante à brucita (figura 2) por cátion M3+, enquanto que o espaço 

interlamelar é preenchido por ânions de modo que o equilíbrio entre cargas forneça a 

eletroneutralidade do material. Os exemplos de sólidos lamelares aniônicos são: 

hidróxidos duplos lamelares (HDL), α-hidróxidos e hidróxisais. O oposto deste tipo de 

composto é conhecido por sólidos lamelares catiônicos que apresentam as camadas 

carregadas negativamente e o espaço interlamelar é preenchido por cátions para que, 

também, tenha uma estrutura eletricamente neutra. Um exemplo disso é a argila 

esmectita, a qual permite a intercalação de cátions tornando possível a alteração das 

propriedades da matriz argilosa original. Além destes dois tipos, há o sólido lamelar 

neutro que é exemplificado pelo grafite, uma vez que ele é composto por um arranjo 

bidimensional com átomos de carbono produzindo uma estrutura do tipo hexagonal  

empacotada, tornando-se uma estrutura tridimensional.1,2 

                                                           
2 CAVANI, F., TRIFIRO, F.,VACCARI, A. Hydrotalcite-Type Anlonlc Clays: Preparation, Properties And 
Applications. Catalysis Today, Amsterdam, v.11, 1991.  
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Figura 2: Representação simplificada da estrutura da brucita Mg(OH)2 

lamelar. 

Por existir tantos tipos de sólidos lamelares, optou-se por estudar 

especificamente os hidróxidos duplos lamelas (HDL) neste trabalho. Estes compostos 

são um exemplo de sólidos lamelares aniônicos, sendo conhecidos por essa razão de 

argilas aniônicas ou também de compostos do tipo hidrotalcita.  
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2. HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES – UMA BREVE REVISÃO 

 

 

Em 1842, um mineral contendo magnésio e alumínio com uma coloração 

branca e semelhante ao talco foi encontrado, descrito por Carl Hochstetter e 

denominado como hidrotalcita (Figura 3).3 Por volta da mesma época, foi também 

encontrado um mineral similar à base de magnésio e ferro, que lembrava ouro quando 

aquecido, sendo denominado como piroaurita (Figura 4). Mais tarde, determinou-se 

que os dois minerais tinham estruturas lamelares semelhantes e que haviam outros 

minerais que apresentavam mudanças nas combinações de cátions e ânions, mas 

ainda mantendo uma estrutura lamelar.3,4 

 

Figura 3: Foto do mineral hidrotalcita.5 

                                                           
3HOCHSTETTER, C. Untersuchung über die Zusammenseltzung einiger Mineralien. Journal für 

Praktische Chemie, Leipzig, v.27,1842.   

4 MILLS., S.J. et al. Nomenclature of the hydrotalcite supergroup: natural layered double hydroxides. 

Mineralogical Magazine, v. 76(5), 2012.  

5 Mindat.org. Disponível em: <https://www.mindat.org/min-1987.html>. Acesso em 28 mai. 17. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3897b
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3897b
https://www.mindat.org/min-1987.html
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Figura 4: Foto do mineral piroaurita.6 

 

Assim, a hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O) e a piroaurita 

(Mg6Fe2(OH)16(CO3).5H2O) naturais foram os primeiros minerais dessa classe de 

substâncias a serem descobertos e estudados por difratometria de raios x (DRX). 

Entretanto, a fórmula da hidrotalcita, por exemplo, foi proposta somente em 1915.2,7 

Em 1941, foi publicado o primeiro artigo com a proposta de suas estruturas, 

ainda que as interpretações dos dados cristalográficos da época necessitassem de 

mais embasamento. As sínteses de HDL são consideradas bastante simples e, em 

1942, as primeiras sínteses da hidrotalcita e de compostos do tipo hidrotalcita foram 

publicadas por Feitknecht e diferentes coautores.2,8
 

Através de dados de DRX, foi possível determinar que as estruturas de tais 

compostos apresentavam mais de um metal compondo a lamela e a região 

interlamelar era preenchida com os ânions hidratados. No caso da hidrotalcita e da 

piroaurita, estes ânions são carbonatos. Apenas em 1970, a primeira patente industrial 

                                                           
6 Mindat.org. Disponível em: <https://www.mindat.org/min-3330.html>. Acesso em 28 mai. 17. 

7 CREPALDI, E.L. E VALIM, J.B. Hidróxidos Duplos Lamelares: Síntese, Estrutura, Propriedades e 
Aplicações. Química Nova, v. 21(3), 1998. 

8 HANSEN, H. C. B. e TAYLOR, R. M. Formation Of Synthetic Analogues Of Double Metal-Hydroxy 
Carbonate Minerals Under Controlled pH Conditions:The Synthesis Of Pyroaurite And Reevesite. Clay 
Minerals, v.25, 1990.  
 

https://www.mindat.org/min-3330.html%3e.%20Acesso%20em%2028%20mai.%2017
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foi publicada, divulgando que a síntese de hidrotalcita pelo método de coprecipitação 

era eficiente e poderia ser usada como precursor de catalisadores. 2  

Ao longo dos anos, novos tipos de HDLs foram descobertos e sintetizados 

com diversas combinações de cátions e ânions.7 Entretanto, é importante ressaltar 

que qualquer HDL sintetizado com fórmula diferente ou semelhante ao mineral 

hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O) é chamado de composto do tipo hidrotalcita, 

hidróxido duplo lamelar (HDL) ou de argila aniônica. Nomes específicos como 

hidrotalcita e piroaurita são dados apenas aos minerais encontrados na natureza.3,7 

 Estes compostos do tipo hidrotalcita podem ser utilizados, por sua vez, em 

reações de intercalação em que os íons na região interlamelar do HDL-hospedeiro 

são substituídos por outros íons que conferem novas propriedades ao HDL original. 

Isso permite diversas possibilidades de substâncias produzidas e, por essa razão, elas 

têm sido popularmente pesquisadas, uma vez que a maioria das sínteses de HDL 

costumam ser, em sua maioria, ecologicamente viáveis.2,7,9 

Além da aplicação na produção de catalisadores10, os HDLs também podem 

ser utilizados compostos medicinais, principalmente, na composição de antiácidos11, 

como trocador iônico em aplicações ambientais, seja para liberação lenta de 

fertilizantes ou na captura de poluentes em águas, estabilizadores de PVCs, entre 

muitas outras possibilidades.2,7 Isso mostra que a importância industrial deste tipo de 

material é bem reconhecida. 

Por essa razão, HDLs com lamelas contendo Mg2+
 e Al3+ foram sintetizadas, 

alterando-se apenas os ânions: carbonato, nitrato, acetato, dodecilsulfato e 

[Zn(Dmit)2]2- foram sintetizados para este trabalho. Os HDL-CO3, HDL-NO3 e o HDL-

Acetato foram produzidos pelo método de coprecipitação à pH constante e o HDL-

Dodecilsulfato e o HDL-Zn(Dmit)2 foram produzidos por reação de troca iônica. O HDL-

Zn(Dmit)2, por sua vez, é uma nova proposta de estrutura de HDL.  

                                                           
9 DA SILVA, V. et al. Hidróxidos Duplos Lamelares Como Matrizes para Fertilizantes de Liberação Lenta 
de Nitrato. R. Bras. Ci. Solo, 2014. 

10 NISHIMURA, S., TAKAGAKI, A. e KOHKI, E. Characterization, Synthesis and Catalysis of 
hydrotalcite-related materials for highly eficiente materials transformations. Green Chemistry, v.15(8), 
2013. 
 
11 BEJOY, N. Hydrotalcite the clay that cures. General Article Ressonance. 2001. 
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Para confirmar a síntese destes compostos, eles foram caracterizados pelas 

técnicas de difração de raios-x (DRX), espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho (IV) e espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível 

(UV-Vis). O espectrômetro de UV-Vis também forneceu os espectros de reflectância 

difusa necessários para fornecer o valor de band gap ótico de cada HDL sintetizado 

para mostrar se diferentes ânions podem afetar essa propriedade em estruturas de 

HDLs. 

Além disso, como os compostos do tipo hidrotalcita têm aplicações em nível 

industrial, este trabalho também mostra informações sobre indústrias que 

comercializam ou produzem compostos do tipo hidrotalcita. 

 

 

2.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS 

HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES 

 

 

 A hidrotalcita, hidróxido duplo lamelar de fórmula Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O, é 

composta por camadas ou lamelas de cátions de Mg2+ coordenados octaedricamente 

por hidroxilas. Os cátions Al3+ são capazes de substituir alguns sítios de Mg2+ devido 

às semelhanças isomórficas entre eles, produzindo lamelas com características 

catiônicas devido a maior carga iônica do alumínio. Com isso, na região interlamelar, 

existem ânions hidratados que conferem eletroneutralidade de cargas à estrutura. 

Sendo assim, os HDLs apresentam como fórmula geral:  

       [𝑀1−𝑥
2+ 𝑀𝑥

3+(OH)2]x+(𝐴𝑥

𝑛

𝑛−).mH2O]  

A figura 1, na verdade, mostrou simplificadamente como a estrutura de um 

composto do tipo hidrotalcita é, com ânions hidratados na região interlamelar, e a 

figura 2 mostrou um modelo, também simplificado, de como as lamelas constituídas 

de Mg(OH)2 (brucita) são e que, por isso, quando alguns íons Mg2+ da brucita são 

substituídos por Al3+ forma-se o que é chamado de lamela do tipo brucita.  
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Os coeficientes estequiométricos associados aos cátions bivalentes e 

trivalentes estão relacionados pela razão:  
[𝑀2+]

[𝑀3+]
=

1−𝑥

𝑋
  que tem valores na faixa entre 

1 e 8. Uma outra razão associada a estes coeficientes é: x = 
𝑀3+

𝑀2++𝑀3+
, que apresenta 

valores na faixa entre 0,1 a 0,33, em geral, apesar de haver relatos na literatura de 

que podem ser obtidos compostos do tipo hidrotalcita com valores de x até 0,5. 

Entretanto, em geral, valores maiores do que 0,33 podem promover à formação de 

Al(OH)3 e valores mais baixos de x levam a uma alta quantidade de Mg2+ octaédrico, 

favorecendo a formação de brucita Mg(OH)2, algo que não é desejado neste caso.2,7 

A formação da camada do tipo brucita está associada ao parâmetro da célula 

unitária conhecido por “a”. A indexação do plano que atravessa a célula unitária da 

lamela é realizada com o uso dos índices de Miller (hkl)=(110) ou d110, algo 

determinado através da difração de raios x. Dessa forma, este parâmetro da célula 

unitária “a” é calculado por a=2d110. Este valor de “a” está relacionado, por sua vez, 

com a quantidade de dopagem x de M3+ na estrutura do tipo brucita. Isso quer dizer 

que quanto maior a quantidade de M3+
 na estrutura, menor é o valor do parâmetro da 

célula unitária “a”, uma vez que M3+ é uma espécie menor do que M2+. Um exemplo 

disso é o fato de que o valor de “a” para a brucita é, aproximadamente, 3,15 Å e para 

uma lamela do tipo brucita encontrada em HDL é em torno de 3,00 Å, caso o valor de 

x seja acima de 0,20. Este plano é utilizado porque não depende de qual politipismo 

(tipo especial de polimorfismo) a estrutura apresenta, ou seja, não importa se a 

distribuição entre camadas da estrutura lamelar é romboédrica (3R), hexagonal (2R) 

ou hexagonal (1R).2,7 

No caso da hidrotalcita e da piroaurita, por exemplo, elas costumam ser 

cristalizadas na forma romboédrica (3R) quando produzidas em baixas temperaturas. 

Neste caso, os parâmetros de célula unitária “a” e o parâmetro c=3c’, que está 

associado ao espaçamento interlamelar, são característicos deste politipismo. No 

entanto, o politipismo 2H é observado na hidrotalcita conhecida por manasseíta que 

tem a mesma fórmula, porém cristaliza com uma superposição de camadas diferente, 

apresentando sistema cristalino hexagonal (H). Neste caso, os parâmetros 

cristalográficos são “a” e c=2c’. Enquanto isso, o politipismo 1H é o composto do tipo 

hidrotalcita que apresenta, geralmente, ânions sulfatos altamente hidratados como 

ânions interlamelares, apresentando, também, sistema cristalino hexagonal. 2,7 
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Figura 5: Respresentação esquemática sobre o politipismo que os hidróxidos 

duplos lamelares apresentam.7 

O valor do espaçamento basal depende do número, do tamanho, da 

orientação e da força das ligações entre os ânions e os grupos hidroxilas das 

camadas. Este dado é obtido a partir do valor do primeiro pico do difratograma 

de raios x e este pico costuma ser o mais intenso. Este pico fornece o valor de 

d003 que corresponde a distância entre os planos cristalinos com indexação 

hkl=(003) e é equivalente ao termo “ c’.2,7 Para a determinação do espaçamento 

interlamelar, portanto, basta encontrar o valor da diferença entre c=3c’ e 4,8 Å, 

que corresponde à espessura da lamela do tipo brucita. O valor de c’, por sua 

vez, depende do tamanho do ânion. O valor baixo de c’ observado quando 

carbonato é utilizado, por exemplo, deve-se a fortes ligações enquanto que o 

nitrato, como comparação, apresenta um valor mais alto. Entrementes, o valor 

do parâmetro cristalino “a” não depende dos ânions inseridos na estrutura destes 

HDLs.2,  

Com relação aos cátions utilizados para formar um composto do tipo 

hidrotalcita, sabe-se que o ideal é utilizar cátions bivalentes e trivalentes com 

raios iônicos próximos. Todos os metais bivalentes de Mg2+ a Mn2+ formam 

compostos do tipo hidrotalcita3. O Cu2+, por sua vez, produz HDL-CuAlCO3 

utilizando temperaturas muito mais altas do que em HDL com outros tipos de 

metais bivalentes. Alguns autores sintetizaram o composto do tipo hidrotalcita 
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com sistema Cu-Al apresentando razões de Cu/Al de 0,5, 1,0, 2,0 e 3,0 pelo 

método de coprecipitação com pureza maior paras as maiores razões de Cu/Al.12 

Com relação aos cátions trivalentes, todos podem ser usados 

tranquilamente, exceto V3+ e Ti3+ por serem instáveis à presença de ar.3 Sendo 

assim, uma grande variedade de combinações entre íons M2+ e M3+ é possível 

para a obtenção de HDL e estão listados na tabela 1.2 

Tabela 1: Algumas combinações entre cátions metálicos divalentes e 

trivalentes que podem formar compostos do tipo hidrotalcita.7 

      M(III) 

M(II) 

Al Fe Cr Co Mn Ni Sc 

Mg X X X X   X 

Ni X X X   X  

Zn X  X     

Cu X  X     

Co X   X    

Mn X    X   

Fe X X      

 

Sobre os ânions que podem ser encontrados nas estruturas do tipo 

hidrotalcita, pode-se dizer que praticamente qualquer ânion pode ser usado para 

compor a região interlamelar. Os exemplos são: 

 haletos (F-, Cl-, Br-, I-), oxo-ânions (𝐶𝑂3
2−,  𝑁𝑂3

−, 𝑆𝑂3
2−, 𝐶𝑟𝑂4

2−), 

  ânions complexos ([Fe(CN)6]4-,[NiCl4]2-,...) 

 polioxometalatos (V10O28
6-, Mo7O24

6-...) 

  carboxilatos 

  alquilsulfatos 

 

                                                           
12 ALEJANDRE, A. et al. Preparation and Study of Cu-Al Mixed Oxides via Hydrotalcite-like 

Precursors. Chem. Mater. v.11, 1999.  
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Estes ânions presentes nos hidróxidos duplos lamelares podem ser 

trocados já que as lamelas estão interagindo com os ânions por interações de 

Van der Waals. Sendo assim, os ânions inorgânicos ou orgânicos podem ser 

inseridos na estrutura do HDL através de reações de troca aniônica. Por esta 

razão, este é um dos materiais mais estudados, tanto pela facilidade de síntese 

quanto pelas inúmeras possibilidades de aplicações que estes compostos 

podem ter devido a essa capacidade de obter diferentes propriedades 

dependendo das características dos ânions intercalados.2 

Enquanto isso, com relação à determinação do valor m referente à 

quantidade de água na fórmula geral do HDL, isso pode ser realizado através de 

análises termogravimétricas conhecendo a quantidade de perda de massa. A 

redução da quantidade de água já é observada em temperaturas ambiente ou 

em 373 K, dificultando uma determinação precisa da quantidade de H2O. Afinal, 

a remoção completa de água em HDL é usualmente observada na faixa entre 

470 K e 490 K.2 

 

2.2. PROPRIEDADES ÓTICAS E ELÉTRICAS DE COMPOSTOS DO 

TIPO HIDROTALCITA 

 

As propriedades óticas de um material podem ser definidas como: 

A interação de um material com uma radiação visível classificando 

esses materiais em transparentes, lúcidos e opacos. 13 

Um dos efeitos de uma substância ou meio quando uma luz ou outra 

radiação eletromagnética passa e incide sobre ela como absorção, 

espalhamento, refração e polarização.14 

São os três efeitos principais associados com a interação entre a luz e 

a matéria como reflexão, absorção e transmissão.15 

                                                           
13 SCHACKELFORD, J.F. Ciências dos Materiais. 6ª edição. Ed. Pearson, São Paulo, 2008. 
14 McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6th.Ed. The McGraw-Hill Companies, 

Inc. 2003.   

15 Optical properties, definitions and measurements. Applicantion Center-Glossary. Dow 
Corning Coorporations. 2012.  
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Como pode ser observado pelas três definições de propriedades óticas 

aqui escolhidas, existem diferentes maneiras de se caracterizar essa 

propriedade nas substâncias. Neste trabalho, a terceira definição será explorada 

por ter um enfoque mais experimental necessário a maior compreensão dos 

resultados a serem apresentados adiante. Contudo, as outras duas definições 

não serão completamente descartadas em virtude da literatura a ser ainda 

apresentada. 

Quando a luz se propaga do ar para um material, o feixe de luz pode ser 

refratado, refletido, absorvido ou espalhado. A luz refratada de um material 

fornece o valor de índice de refração n, enquanto que a medida da fração de luz 

refletida de um material fornece o valor de reflectância R. Para vidros e 

cerâmicas, o valor de n é entre 1,5 e 2,5, por exemplo.  

Muitas cerâmicas, vidros e polímeros são meios eficazes para a 

transmissão de luz e o grau de transmissão de luz é dado por: transparência, 

translucidez e opacidade dos materiais. A transparência corresponde à 

capacidade de um material de transmitir uma imagem clara. A translucidez, por 

sua vez, corresponde a transmissão de uma imagem difusa e a opacidade está 

associada a capacidade de um material não transmitir uma imagem.13 

Em relação aos metais, por exemplo, a opacidade é proveniente do 

mecanismo de absorção relacionado à condutividade elétrica que apresentam. 

Os elétrons absorvem fótons na região da luz visível, dando uma opacidade 

característica a todos os metais. Enquanto isso, as cerâmicas e vidros 

apresentam baixa densidade eletrônica na banda de condução, porém, em geral, 

apresentam uma propriedade ótica importante que é a cor. A coloração destes 

materiais é produzida por comprimentos de onda específicos dentro da faixa da 

luz visível que promovem transições eletrônicas nos materiais e transmitem os 

comprimentos de ondas não utilizados, os quais conferem a cor de um material. 

Para polímeros e cerâmicas terem colorações diversificadas, em geral, faz-se 

uso de aditivos em suas sínteses, como corantes ou pigmentos inertes como 

TiO2, que evitam o espalhamento da radiação e absorvem parte do espectro de 

luz visível. Dessa forma, é possível aplicar cerâmicas e polímeros em sistemas 

modernos de telecomunicações que requerem o mínimo de espalhamento de luz 
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possível para que as transmissões de informações sejam eficazes como na 

produção de lasers, fibras ópticas, telas de cristal líquido e fotocondutores.13 

A figura 6 mostra de forma esquemática os fenômenos de reflexão (total 

e difusa), absorção, transmissão e refração. 

 

 

Figura 6: Fenômenos óticos. 

O estudo de propriedades óticas de hidróxidos duplos lamelares está 

diretamente relacionado às propriedades dos ânions existentes no espaço 

interlamelar e aos íons presentes nas lamelas diferentes daqueles na hidrotalcita 

originalmente descoberta e sintetizada que contém íons Mg2+ e Al3+. Poucos 

trabalhos especificamente tratando de propriedades ópticas desses materiais 

estão disponíveis na literatura, mas, algumas propriedades ópticas usadas por 

mineralogistas estão disponíveis para HDL naturais (tabela 2).16,17 

 

 

                                                           
16 Mineralogy Database. Disponível em:<http://webmineral.com/data/Hydrotalcite.shtml#.WT1s
C4WcE0R>. Acesso em 11 jun. 2017.  

17 Mineralogy Database. Disponível em:<http://webmineral.com/data/Pyroaurite.shtml#.WT1rU
oWcE0Q>. Acesso em 11 jun. 2017. 

http://webmineral.com/data/Hydrotalcite.shtml#.WT1sC4WcE0R
http://webmineral.com/data/Hydrotalcite.shtml#.WT1sC4WcE0R
http://webmineral.com/data/Pyroaurite.shtml#.WT1rUoWcE0Q
http://webmineral.com/data/Pyroaurite.shtml#.WT1rUoWcE0Q
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Tabela 2: Propriedades óticas dos minerais hidrotalcita e piroaurita 

naturais.17,18 

HDL Cor Características 

óticas 

Classe e Índices óticos* 

 

Hidrotalcita 

Mg6Al2(CO3)(OH)16 .4H2O 

 

 

Branca 

 

 

Transparente 

 

Uniaxial(–); pode ser 

biaxial devido a 

estresses, ω = 1.510–

1.518  = 1.494–1.504, 

birefrigência – 0,020-

0,0160 

 

 

 

Piroaurita 

Mg6Fe2
3+CO3(OH)16 · 4H2O 

Amarelo 

amarronzado, 

branco 

amarronzado, 

incolor, 

esverdeado e 

branco 

amarelado 

 

 

 

Transparente 

 

 

Uniaxial(-) ω =1.564 e 

=1.543. 

Birefrigência- 0,0210 

 

Os minerais uniaxiais, que a tabela 2 menciona, são minerais 

anisotrópicos que apresentam um único eixo ótico, indicando que a luz não muda 

sua polarização ao passar no sentido do eixo ótico. Eles apresentam índices de 

refração que variam entre dois extremos ω e . Se ω >  o mineral é uniaxial (-) 

e se  ω < , é uniaxial (+).18 

O interesse sobre hidróxidos duplos lamelares na Química de Materiais 

está associado às alterações de suas propriedades óticas, elétricas, magnéticas 

e mecânicas observadas quando há a intercalação de ânions que possam afetar 

essas propriedades.  

Em materiais sólidos, a sobreposição de n orbitais de valência de cada 

átomo da substância fornece níveis eletrônicos de energias muito próximos 

configurando a formação de dois grupos principais de densidades de estado 

                                                           
18 Nelson, A.S. Uniaxial Minerals, Uniaxial Indicatrix, Optic Sign, & Ray Path, EENS2110-
Mineralogy, Tulane University, 2014.  
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energético que são chamados de banda de valência (BV) e banda de condução 

(BC). A figura 7 demonstra a separação energética entre as bandas de valência 

e bandas de condução que caracterizam um material sólido, como sendo 

condutor metálico, semicondutor e isolante.13 

 

Figura 7: Esquema de separação entre bandas de valência e de 

condução na caracterização de propriedades óticas e elétricas de materiais. 

A condução elétrica acontece quando um elétron é promovido 

termicamente de uma banda de valência para uma banda de condução, criando-

se elétrons de condução e um buraco na banda de valência. Quando um feixe 

de fótons é incidido sobre um semicondutor de energias iguais ou maiores que 

o espaçamento entre as bandas, um par elétron-buraco pode ser produzido por 

cada fóton. A corrente induzida pelo fóton é uma função direta da intensidade da 

luz incidente que pode ser medida.13 

A diferença de energia entre estas duas bandas é conhecida como 

energia de band gap ótico. As energias de band gap ótico, por sua vez, podem 

ser medidas utilizando os valores de reflectância difusa F(R) em função da 

energia em eV que podem ser obtidos por  análises de amostras realizadas em 

um espectrômetro de absorção na região ultravioleta e visível (UV-Vis).19  

Substâncias que apresentam valores maiores do que 3 eV podem ser 

interpretados como sendo isolantes elétricos e aquelas substâncias que 

apresentam valores menores do que 3 eV são consideradas melhores 

semicondutores elétricos.  

                                                           
19 BABAKHANI, S. et al. Optical and thermal properties of Zn/Al-layered double hydroxide 
nanocomposite intercalated with sodium dodecylsulphate. Journal of Spectroscopy, v. 2014. 
2014.  
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Uma descrição um pouco mais detalhada sobre a obtenção da 

informação deste tipo de propriedade será fornecida mais adiante em métodos 

de caracterização. Sendo assim, conhecer os valores de band gap ótico dos 

hidróxidos duplos lamelares é interessante porque podem também fornecer a 

informação sobre a possível influência do ânion na alteração de propriedades 

óticas da estrutura do HDL.7 

A determinação e comparação dessas energias nos hidróxidos duplos 

lamelares contribuem para a identificação de quais destes compostos podem ser 

mais indicados ou não para a produção de materiais com propriedades óticas e 

elétricas adequadas. Por isso, neste trabalho, foram sintetizados o HDL-CO3 

(sistema MgAlCO3), HDL-NO3 (sistema MgAlNO3), HDL-

Acetato (sistema MgAlCH3COO), HDL-dodecilsulfato (MgAlDodecilsulfato) e 

uma nova proposta de estrutura de HDL, o HDL-Zn(Dmit)2. O HDL-Zn(Dmit)2 é 

um HDL com Mg2+ e Al3+ compondo as lamelas e o ânion utilizado é o Zn(Dmit)2
2− 

(Figura 8). Ele é um ânion complexo proveniente do sal (NEt4)2Zn(Dmit)2. Os 

complexos metálicos contendo o ligante dmit (Figura 9) são bastante associados 

a estudos sobre supercondutividade, obtenção de materiais com propriedades 

óticas não lineares e dispositivos moleculares eletrônicos. Por essa razão, 

utilizou-se o (NEt4)2Zn(Dmit)2 para mostrar que influência um ânion relacionado 

a estas características pode ter sobre a propriedade ótica do novo HDL 

sintetizado comparado com os demais compostos do tipo hidrotalcita 

sintetizados. 

 

Figura 8: Estrutura do [Zn(Dmit)2]2-.20 

                                                           
20 WANG, Qi et al. The inclusion complexes between [Zn(dmit)2]22 anion and cyclodextrins: 
studied by induced circular dichroism spectra and density functional theory calculations. J Incl 
Phenom Macrocycl Chem 69, 2011. 
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Figura 9: Estrutura do ligante dmit.21 

 

Por essa razão, um levantamento na base de dados disponíveis no Portal 

“Periódicos Capes”22  foi realizado para saber quantas pesquisas relacionando 

os hidróxidos duplos lamelares a propriedades óticas foram publicadas. A busca 

na seção da grande área de Ciências Exatas e da Terra para os termos “double 

hydroxides”, “hydrotalcite”, “LDH” e “optical properties” combinados como 

“assunto”, “qualquer” ou “título” forneceram os números de artigos como 

disponibilizados na tabela 3. A análise da tabela 3 informa que existem poucos 

trabalhos no último ano que tratam especificamente de propriedades óticas de 

HDL considerando as informações apenas dos títulos, não sendo verificado essa 

especificidade tanto nos últimos 10 anos quanto em anos anteriores. Quando se 

restringe a procura à hidrotalcita, objeto de estudo deste trabalho, na procura de 

títulos e tendo como assunto as propriedades óticas, somente 8 artigos 

aparecem nos últimos 10 anos e nenhum em anos anteriores. A tabela 4 mostra 

alguns artigos que não tratam especificamente deste assunto, mas, sim, de 

dados relativos a materiais nanoestruturados, compósitos, intercalação de 

ânions para alteração de propriedades e outros relacionados à hidrotalcita ou a 

compostos do tipo hidrotalcita. 

 

 

                                                           

21 FERREIRA, G. B. et al. Vibrational spectra of bis(dmit) complexes of main group metals: IR, 
Raman and ab initio calculations. J. Braz. Chem. Soc. São Paulo, v.15, n. 16, 2004. 

22 Periódicos Capes. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em 11 jun. 

2017. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Tabela 3: Levantamento de dados no Portal “Periódico Capes”.22 

Período de procura – 2008 a 2017 

Hydrotalcite LDH “Double 
hydroxides” 

“Optical 
properties” 

Número de 
artigos 

----- ----- Título AND Título 0 

Título AND ----- ----- Título 0 

Título AND ----- ----- Assunto 8 

----- Título AND ----- Título 2 

----- Título AND ----- Qualquer 34 

----- Título AND ----- Assunto 7 

----- Qualquer 
OR 

Qualquer ------ 145.904 

----- Qualquer 
AND 

------ Qualquer 817 

----- ------ Qualquer 
AND 

Qualquer 426 

Período de procura – 1997 a 2007 

Hydrotalcite LDH “Double 
hydroxides” 

“Optical 
properties” 

Número de 
artigos 

Título AND ------ ------ Título 0 

Título AND ------ ------ Assunto 0 

Título AND ------ ------ Qualquer 1 

Qualquer ------ ------ Qualquer 78 

------ Título AND ------ Título 0 

------ Título AND ------ Assunto 0 

------ Título AND ------ Qualquer 2 

------ Qualquer 
AND 

 Qualquer 50 

------ ------ Título AND Título 0 

------ ------ Título AND Assunto 3 

------ ------ Título AND Qualquer 9 

------ ------ Qualquer 
AND 

Qualquer 30 
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Tabela 4: Levantamento em base de dados da área de conhecimento 

Ciências Exatas e da Terra, contendo “hydrotalcite” no título e “optical properties” 

no assunto dos últimos 10 anos.22 

Nome do artigo Ano de 
publicação 

Structure analysis of hydrotalcite intercalated with 
pyrenetetrasulfonate; experiments and molecular modelling 

2008 

STRONG-FLUORESCENT Tb-CONTAINING 
HYDROTALCITE-LIKE COMPOUND 

2010 

Fluorescent drug-containing hydrotalcite-like compound for 
monitoring drug release 

2010 

Supramolecular structural control and characteristics of p-
hydroxybenzoate intercalated hydrotalcite  
 

2010 

Luminescent drug-containing hydrotalcite-like compound as a 
drug carrier 

2012 

Hydrotalcite-quinolinate composites as catalysts in a coupling 
reaction.(Report) 

2016 
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3. MÉTODOS DE SÍNTESE DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES 

 

 

Há muitas propostas de síntese para a produção de compostos do tipo 

hidrotalcita. Alguns deles são: o método da coprecipitação, hidrólise de ureia 

como agente precipitante, hidrotérmico, sol-gel, combustão, solvotérmico, 

ativação por vapor e irradiação por micro-ondas.2,23,24,25  

Dentre os métodos mencionados neste item,o método de coprecipitação 

a pH constante e a reação de troca iônica foram os métodos escolhidos para a 

síntese dos HDLs neste trabalho. 

 

 

3.1. MÉTODOS DE SÍNTESE DOS HIDRÓXIDOS DUPLOS 

LAMELARES COMO MATRIZES  

 

 

 Uma das primeiras sínteses de HDLs foi divulgada em 1942 com sistemas 

Ca-Al e Mg-Al por precipitação dos hidróxidos dos metais através de uma 

solução aquosa de NaOH 1 eq.g L-1 adicionada a uma solução contendo sais 

destes íons.2, 24 Desde então, foram propostos diversos métodos de síntese, os 

quais podem ser classificados como: métodos diretos ou métodos indiretos. Os 

métodos diretos de síntese são aqueles que fazem uso de óxidos ou sais de 

metais. Eles podem ser o método de coprecipitação, o método sal-óxido, o 

método sol-gel e o método de síntese hidrotérmica. Enquanto isso, os métodos 

                                                           
23 SIPICZKI, M. Functional materials - syntheses, characterisation and catalytic applications. 

Szeged, 2013. Tese de PhD. Faculty of Science and Informatics, University of 

Szeged, Szeged, 2013.  

24 IYI, Nobuo et al.  Deintercalation of carbonate ions from a hydrotalcite-like compound: 

enhanced decarbonation using acid-salt mixed solution. Chem. Mater. 2004. 

25 FEITKNECHT, W. e GERBER, M. Zur Kenntnis der Doppelhydroxyde und basischen 

Doppelsalze II. Über Mischfällungen aus Calcium-Aluminiumsalzlösungen. Helv. Chim. v. 25, 

1942. 
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indiretos são aqueles que necessitam de algum HDL sintetizado pelo método 

direto para ser um precursor, obtendo-se, assim, o HDL de interesse através de 

uma reação de troca aniônica.2,7 

 Os fatores necessários para a construção da estrutura de hidróxidos 

duplos lamelares são: a razão 
𝑀2+

𝑀3+, os tipos de cátions e ânions selecionados, o 

pH e, dependendo da síntese, é necessário o uso de atmosfera inerte. Ademais, 

é essencial o controle da concentração das soluções utilizadas, a velocidade de 

adição das soluções, a agitação, o pH da suspensão obtida no caso do método 

de coprecipitação a pH variável, o pH da solução durante a adição no caso do 

método de coprecipitação à pH constante e a temperatura da reação. Tudo isso 

é importante para formar um hidróxido duplo lamelar com uma estrutura mais 

cristalina possível.2,7 Com relação ao método de coprecipitação, ele pode ser 

feito de dois modos diferentes: método de coprecipitação a pH constante e a pH 

variável.2,7 

 O método de coprecipitação a pH constante é o método mais utilizado 

para a síntese da maioria dos HDLs, fornecendo bons resultados e com boa 

pureza e organização estrutural. Para realizar a síntese por este método, deve-

se adicionar uma mistura aquosa de sais contendo os cátions que devem compor 

as lamelas e uma solução aquosa de hidróxido ao mesmo tempo sobre a solução 

aquosa contendo o ânion que se deseja intercalar na lamela.7 No método de 

coprecipitação a pH variável, adiciona-se a solução contendo sais sobre uma 

solução alcalina contendo o ânion a ser intercalado.7 Ambos podem ser 

realizados à temperatura ambiente ou em temperaturas mais elevadas desde 

que sejam abaixo de 100ºC. 

 O método sal-óxido consiste em utilizar uma solução de cátion trivalente 

e o ânion a ser intercalado sendo adicionado a uma suspensão do óxido de metal 

divalente. Esta adição é feita de modo lento para manter o pH constante e o meio 

tem que estar levemente ácido para que ocorra a hidrólise do óxido do metal 

divalente.7  

 O método sol-gel necessita de uma solução alcoólica de etóxido de 

magnésio, contendo HCl e uma solução contendo tri-sec-butóxido de alumínio. 

Com o uso de refluxo, a mistura é aquecida e agitada até a formação de um gel. 



35 
 

Os HDLs produzidos por este método apresentam elevada área superficial 

específica e um alto grau de pureza.7 

 Enquanto isso, o método de síntese hidrotérmica faz uso de uma mistura 

de óxidos divalente e trivalente suspensos em água. Sobre esta suspensão, é 

adicionada uma solução contendo o ácido da base conjugada correspondente 

ao ânion que se deseja intercalar. Temperaturas mais elevadas são requeridas.7 

 Apesar de existir muitos métodos de síntese, em geral, eles possuem 

pouca diferença e a maioria deles utilizam o método hidrotérmico como forma de 

obtenção do produto puro e com maior organização cristalina.  

Zikmund, Putyera e Hrnciarova, por exemplo, sintetizaram a hidrotalcita 

pura utilizando carbonato de magnésio e uma solução de aluminato de sódio e 

hidróxido de sódio, reagindo durante 4h à temperatura ambiente e por 18h, 

hidrotermicamente, a 95ºC, obtendo um material puro e altamente cristalino. 26 

 De acordo com OLFS e sua equipe, a influência da razão Mg:Al, o pH nas 

propriedades estruturais e a capacidade de troca aniônica foram verificadas para 

um sistema de HDL-NO3 com o uso de soluções aquosas de nitratos de 

magnésio e de alumínio em razões Mg:Al de 5:1 e de 2:1, adicionando soluções 

de hidróxido de amônio ou de potássio, mantendo o pH entre 10-11, sem 

tratamento hidrotérmico. A conclusão desta pesquisa foi que quanto maior a 

quantidade de alumínio, menor é a área superficial do produto formado, ou seja, 

formação de partículas de tamanho manométrico foram favorecidas. Neste caso, 

o uso de soluções de amônia produziu cristais maiores do que soluções de base 

forte, provavelmente, devido a menor força do hidróxido que permitiu o 

crescimento dos cristais.27  

 

 

 

                                                           
26 ZIKMUND, M., PUTYERA, K. e  HRNCIAROVÁ, K. A Novel Route for the Preparation of 
Hydrotalcite and Synthesis of Intercalated Reversible Dioxygen-Carrying Cobalt (II) 
Complexes.Chem. Papers v. 50(5), 1996.  
27 OLFS, H.W. et al. Comparison of different synthesis for Mg-Al Layered Double Hydroxides 
(LDH): Characterization of the structural phases and anion exchange properties. Appl. Clay Sci., 
v.43, 2009. 
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3.2. MÉTODO DE SÍNTESE DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES 

POR REAÇÃO DE TROCA IÔNICA 

 

 

As reações de troca iônica são aquelas que permitem a intercalação de 

espécies em regiões interlamelares de forma reversível, ou seja, tanto a espécie 

que intercala quanto o HDL hospedeiro são facilmente regenerados, se preciso. 

A estrutura das camadas permanece inalterada, sendo estas reações também 

chamadas de reações topotáticas do estado sólido. Muitas propriedades dos 

sólidos lamelares dependem das propriedades físicas de seus constituintes. As 

reações de intercalação são muito importantes, pois podem alterar as 

propriedades químicas, óticas, eletrônicas, catalíticas e magnéticas do HDL 

hospedeiro.1 

A maioria das reações de troca iônica ocorrem em temperaturas 

ambientes de modo que estas reações são consideradas rotas químicas simples 

para a produção de novas substâncias com propriedades químicas e físicas 

diferentes da estrutura original. A síntese de HDL com diferentes ânions pode 

ser feita através de reação de troca iônica, método de co-precipitação e método 

de reconstrução. A reação de troca iônica é a mais utilizada para HDL por ser a 

mais simples, necessitando apenas de uma mistura contendo o HDL e o ânion a 

ser inserido com agitação vigorosa.1,2 

Muitos fatores como geometria, tamanho, carga iônica e grupo funcional da 

espécie inserida na estrutura contribuem para o processo de intercalação. Com 

isso, a orientação interlamelar dos ânions inseridos dependem da carga da 

camada de hidróxido duplo (lamela), a forma, a natureza hidrofílica ou 

hidrofóbica e a densidade de empacotamento da estrutura. O pH também é um 

outro fator importante que deve ser acompanhado ao longo da reação. Ele é 

importante para mostrar que a basicidade do HDL é proveniente da superfície da 

lamela do tipo brucita, ou seja, a presença de hidróxidos ligados aos metais 

bivalentes e trivalentes.2  Portanto, a reação de troca iônica pode ser descrita de 

forma simples através da equação química:1 

 

HDL-A + B- ⇌  HDL-B + A- , onde A e B são os ânions trocados 
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As constantes de equilíbrio para as reações de troca iônica variam 

dependendo do ânion utilizado de acordo com esta sequência: 

 OH->F->Cl->Br->NO3
−>I- para ânions monovalentes  

 CO3
2−>SO4

2− para ânions divalentes 

 

Esta é uma série termodinâmica aniônica, que mostra a estabilidade do 

HDL que contem estes ânions. Sendo assim, os HDLs contendo Cl- e NO3
− são 

os melhores precursores para troca aniônica do que F- porque formam estruturas 

menos instáveis termodinamicamente. Enquanto isso, o HDL-CO3
2−  apresenta 

uma estrutura muito mais estável do que o HDL-NO3
− , uma vez que a densidade 

de carga do carbonato é maior do que o nitrato. Por essa razão, o carbonato 

fornece interações eletrostáticas mais fortes com as lamelas, sendo mais difícil 

utilizar o HDL-carbonato do que o HDL-nitrato para reações de troca iônica.1,2 

Assim, é importante conhecer a série de capacidade de estabilização 

termodinâmica dos ânions para sintetizar HDL por troca aniônica. Isso é descrito 

na literatura como2: 

CO3
2− > SO4

2−>> OH->Cl- >Br-≈ NO3
−>I- 

 

Com isso, existem 3 métodos indiretos de síntese: troca iônica direta em 

solução, troca iônica de um ânion interlamelar em meio ácido e regeneração da 

lamela do precursor calcinado em meio contendo o ânion a ser substituído.1 

 O método de troca iônica direta em solução consiste em usar uma solução 

concentrada de um ânion de interesse e um HDL contendo cloreto ou nitrato 

como precursor ou HDL hospedeiro, como pode ser chamado. A eficiência desta 

síntese depende da capacidade de estabilização do ânion a ser intercalado ser 

maior do que o ânion do HDL precursor e também de sua concentração que deve 

ser alta no meio reacional.1,7 

 No método de troca iônica em meio ácido, é necessário um HDL-

hospedeiro contendo carbonato ou um ânion orgânico intercalado. A supensão 

contendo um destes tipos de HDLs é adicionada sobre uma solução de um ácido 

fraco contendo a base conjugada que se deseja intercalar. É possível utilizar 

soluções diluídas destes ânions. A desvantagem associada a este método é que 

pode ocorrer o ataque ácido da lamela do HDL, que pode ser reconstruída por 
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adição de base, quando o ânion do HDL precursor é liberado e substituído pelo 

novo ânion.2 

 No método de regeneração da lamela do precursor calcinado em meio 

contendo o ânion a ser substituído, utiliza-se, geralmente, um HDL precursor 

com carbonato como ânion interlamelar. Este HDL é calcinado até 450° para a 

obtenção de um óxido misto que é adicionado a uma solução aquosa contendo 

o ânion, que através da hidrólise, é intercalado, novamente, na estrutura por 

regeneração. Este procedimento é conhecido por efeito memória, no entanto, é 

restrito a HDL com  lamelas Mg-Al ou Zn-Al (Figura 10).7 

 

Figura 10: Representação esquemática do efeito memória que hidróxidos 

duplos lamelares com lamelas Mg-Al ou Zn-Al podem ter.23,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Li, Z. Novel Solid Base Catalysts for Michael additions – Synthesis, Characterization and 

Application. Dissertação de Mestrado. Humboldt-Universität, Berlin. 2005.  
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4. MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

As técnicas normalmente utilizadas para a caracterização de HDLs são a 

difração de raios x e a espectroscopia no infravermelho IV para confirmar a 

obtenção da estrutura cristalina desejada e presença dos constituintes 

característicos da lamela e ânions na região interlamelar. 2 

Outras técnicas como espectroscopia Raman, microscopia eletrônica de 

varredura e de transmissão, espectroscopia de absorção na região UV-Vis, 

análise térmica, elementar, investigação da basicidade, são também usadas 

para a caracterização desses materiais além de outras mais específicas às 

propriedades desejadas, como na determinação de propriedades elétricas, 

magnéticas e óticas.2,19 

Neste trabalho, serão descritas apenas as técnicas que foram utilizadas 

na caracterização dos HDLs sintetizados: difração de raios x (DRX), 

espectroscopia de no infravermelho (IV) e espectroscopia de absorção na região 

do ultravioleta e visível (UV-Vis). 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO POR DIFRAÇÃO DE RAIO X PELO 

MÉTODO DO PÓ (DRX) 

 

 

A difração de raios x pelo método do pó (DRX) é muito utilizada com o 

objetivo de identificar o perfil cristalino ou não de uma amostra desconhecida, 

identificar fases cristalinas, determinar a sua pureza e, através de refinamento 

estrutural, deformações, estresses e quantidades de fases. O fenômeno de 

difração ocorre quando há uma interferência no caminho da radiação que é 

espalhada em várias direções com um ângulo θ (Theta) de inclinação. No caso 

da radiação de raio x, um espalhamento elástico, sem mudança de energia, é 
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provocado pelos elétrons dos átomos e dispostos nos grãos cristalinos de forma 

periódica, com distâncias entre átomos e planos cristalinos da ordem da 

grandeza do comprimento de onda da radiação que é em torno de 100 pm. Na 

difração, a condição para que a difração provocada por dois planos paralelos 

adjacentes de átomos separados por uma distância d cause uma interferência 

construtiva das ondas espalhadas pelos átomos na rede cristalina é dada pela 

equação de Bragg (Equação 1):29 

   λ = 1,5406 Å, se usar o tubo de cobre 

 2dsenθ=nλ   n=1    (Equação 1) 

θ =
2𝜃

2
  

 

Sendo que n é um número inteiro e, em geral, corresponde a 1 e a figura 

11 ilustra essa equação, mostrando que a difração provém da relação entre 

átomos e planos reflexivos adjacentes. Além disso, percebe-se o quanto os raios 

x interferem construtivamente quando o caminho adicional de comprimento 

2dsenθ é igual a um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Dessa forma, 

obtém-se um gráfico com eixo y de intensidade (% ou contagens por segundo) 

em função de x que corresponde ao ângulo 2θ, em graus, de incidência da 

radiação.29 

 

Figura 11: Representação esquemática da equação 1.29 

                                                           
29 Atkins, P. et al. Inorganic Chemistry. 5 ed. Grã-Bretanha: Editora Oxford University Press, 2010. 
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A difração de raios x pelo método do pó consiste em analisar amostras 

policristalinas. Neste caso, o espalhamento da radiação ocorre em todas as 

direções. Em alguns casos, a interferência construtiva ocorre e é detectada. Isso 

indica que cada conjunto de planos dos átomos com espaçamento similar d dá 

origem a um pico de intensidade de difração. Cada pico representa a difração de 

um grupo de planos cristalinos da amostra que podem estar relacionados a uma 

única fase cristalina ou a mais do que uma. O difratômetro, por sua vez, utiliza 

um detector de raios x que se movimenta de acordo com o tubo, detectando as 

difrações provenientes da amostra que apresentaram uma interferência 

construtiva. O detector faz a varredura ao redor da amostra e grava as 

intensidades dos picos em função do ângulo (Figura 12). Todos os sólidos 

cristalinos têm um perfil único de difração de raios x quando se trata dos ângulos 

de reflexão e suas intensidades de forma que uma vez determinados estes 

dados servem de comparação entre as diferentes substâncias cristalinas 

existentes e determinadas. 29 

 

Figura 12: Representação esquemática do difratômetro de raios x.29 

No caso dos HDL, o principal pico característico deste tipo de estrutura é 

aquele referente ao plano hkl (003). Ele costuma ser o primeiro pico e o mais 

intenso. O ângulo 2θ encontrado para este pico aplicado na equação 1 fornece 

o valor de d associado ao valor da distância do espaçamento basal “c’” da 

estrutura. Em sistemas de compostos do tipo hidrotalcita com politipismo 

romboédrico, este valor é utilizado em c=3c’ e em polítipos hexagonais c=2c’.  
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Dessa forma, é possível determinar a altura completa de um composto do 

tipo hidrotalcita. Ao diminuir o valor de “d” pela espessura da lamela, 4,8 Å, é 

possível determinar o valor da região interlamelar contendo os ânions 

hidratados. Como os ânions têm tamanhos diferentes, cada tipo de ânion 

modifica o valor de “d”. Dessa forma, é possível conferir se uma reação de troca 

iônica aconteceu, através das diferenças do posicionamento do pico (003) do 

HDL-matriz e do novo HDL produzido. Enquanto isso, um outro pico importante 

é aquele que fornece o valor de d110, que de acordo com a literatura fornece o 

valor de “a”, sendo a=2d110. Este parâmetro deve-se manter o mesmo 

independente do ânion de intercalação utilizado, uma vez que está associado à 

presença da lamela do tipo brucita. 2,7 

Os valores de d003 ou “ c’ ” para os ânions utilizados para preparar as 

amostras deste trabalho estão listados na tabela 5.2 

Tabela 5: Valores do parâmetro “ c’ ” em Å conhecido também como 

espaçamento basal.3 

Ânion c’ (Å) Raio iônico (pm)30 

Carbonato 7,65 178 

Nitrato 8,69 179 

Acetato 12,50 162 

Dodecilsulfato 26,00 Não encontrado 

[Zn(Dmit)2] Não encontrado Não encontrado 

 

Os parâmetros cristalinos descritos na literatura para a hidrotalcita e 

piroaurita estão listados na tabela 6.2 

 

 

                                                           
30 Wired Chemistry. Disponível em:<http://www.wiredchemist.com/chemistry/data/thermochemic

al-radii-anions>. Acesso em 06 jun. 2017. 

http://www.wiredchemist.com/chemistry/data/thermochemical-radii-anions
http://www.wiredchemist.com/chemistry/data/thermochemical-radii-anions
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Tabela 6: Valores teóricos dos parâmetros que a hidrotalcita e a piroaurita 

apresentam. 

Parâmetros Hidrotalcita Piroaurita 

Arranjo cristalino 3R 3R 

a 3,05 Å 3,11 Å 

c 22,81 Å 23,41 Å 

c’ 7,603 Å 7,803 Å 

 

Enquanto isso, a tabela 7 mostra as distâncias interatômicas envolvidas 

nas interações entre as espécies presentes nos minerais piroaurita e na 

hidrotalcita. Estes dados também foram obtidos por estudos cristalográficos. 2 

 

Tabela 7: Valores teóricos das distâncias interatômicas entre as 

espécies que compõem a hidrotalcita e a piroaurita.2 

Distâncias 

interatômicas 

Hidrotalcita Piroaurita 

M-OH 2,03 Å 2,065 Å 

OH-OH 2,67 Å 2,72 Å 

OH-H2O 2,93 Å 2,84 Å 

H2O-CO3 2,76 a 3,11 Å 2,71 a 3,05 Å 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA NO 

INFRAVERMELHO (IV)  

 

 

A caracterização de materiais por espectroscopia no infravermelho (IV), 

consiste na obtenção das informações sobre a força, a rigidez e o número de 

ligações presentes.  Nesta técnica é possível observar a presença de compostos 

conhecidos (impressão digital), monitorar as mudanças das concentrações de 

espécies durante as reações, determinar os componentes de uma amostra 

desconhecida, sua estrutura e medir as propriedades de ligação.29 

O espectro obtido nesta técnica relaciona os valores de transmitância ou 

absorvância com comprimento de onda em cm-1, sendo que, em geral, a 

varredura da amostra é feita dentro da faixa de 4000 a 400 cm-1, podendo 

também verificar até valores mais baixos até 150 cm-1, dependendo das ligações 

que se deseja observar. Com isso, é possível identificar diversos modos 

vibracionais e ligações presentes em compostos inorgânicos.29 

O espectro de infravermelho se deve à excitação da amostra de um nível 

vibracional fundamental a um excitado quando uma radiação nesta faixa incide 

sobre a amostra e a radiação transmitida é detectada pelo equipamento e 

interpretada. Por esse motivo, um espectro de transmissão da radiação não 

absorvida é obtido, mostrando, consequentemente, as faixas de energia em que 

ocorreram absorções da radiação por parte dos constituintes presentes nas 

amostras. 

A espectroscopia IV aplicada a HDL fornece informações das ligações 

entre os átomos da lamela e dos ânions intercalados e adsorvidos na superfície 

dos grãos das amostras. As bandas observadas em 3500-3600 cm-1 estão 

associadas a vibrações de estiramento de ligação de hidrogênio dos 

grupamentos OH- das lamelas, em 1600-1650 cm-1, há uma banda associada à 

deformação angular da água que dificilmente é sobreposta por outras bandas. 

Abaixo de 600 cm-1, pode-se ter as informações associadas às interações dos 

cátions na região lamelar. Para os ânions, foram atribuídas as bandas de 1350-

1380 cm-1, 850-880 cm-1 e 670-690 cm-1 como sendo características do ânion 
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carbonato e para o nitrato as correspondentes em valores de 1380, 830 e 720-

750 cm-1, por exemplo .2  

 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE 

ABSORÇÃO MOLECULAR NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA E 

VISÍVEL (UV-VIS)  

 

 

A espectroscopia de absorção no UV-Vis consiste em submeter a amostra 

a uma radiação na faixa da radiação ultravioleta (200 nm a 400 nm) e da luz 

visível (λ=400 nm a 800 nm).31 Essa energia é absorvida pelos elétrons de 

valência dos átomos constituintes da amostra sendo, portanto,  excitados a  

orbitais de maior energia. As radiações liberadas após a excitação ou a radiação 

refletida são  detectadas e interpretadas pelo software associado ao 

espectrômetro (Figura 13).  

Em amostras sólidas, como é o caso dos HDLs, o espectro de absorção 

é obtido pela subtração da intensidade refletida a partir da intensidade e energia 

da radiação incidente. A intensidade da absorção está relacionada à absorvância 

que é definida por:29 

A= log 
(𝐼𝑜)

(𝐼)
 (Equação 2) 

Sendo Io  a intensidade da radiação incidente e I  a intensidade da 

radiação medida após passar pela amostra. A relação entre absorvância A e 

concentração C é dada pela Lei de Beer: A=εbC, onde ε é absortividade molar 

em L mol-1 cm-1, b é o espaçamento da cubeta, em caso de amostras líquidas, 

que, em geral, é 1 cm, e C é a concentração em mol L-1.29 

 

 

                                                           
31 ROBINSON, J.W., FRAME, E.S., FRAME II, G.M. Undergraduate Instrumental Analysis. 7th 

Ed. CRC Press.Estados Unidos. 2014. .  
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Figura 13: Representação esquemática de um espectrofotômetro de 

absorção na região UV-Vis. 29 

Alguns espectrômetros de absorção na região UV-Vis apresentam um 

dispositivo interno conhecido como esfera integradora (Figura 14) que permite a 

detecção da radiação que foi refletida ou espalhada pelas amostras sólidas, 

líquidas ou gasosas em função do comprimento de onda. Ela é uma esfera oca 

de 110 mm de diâmetro, onde o feixe de luz proveniente da fonte entra nesta 

esfera, incide sobre o revestimento branco (BaSO4 ou politetrafluoretileno 

(PFTE)) e promove uma reflexão difusa do feixe. Este acessório é útil para a 

calibração do espectrômetro quando a espectroscopia de reflectância difusa 

(Figura 15) é selecionada.32,33 Dessa forma, o equipamento que serve para 

espectroscopia de absorção da região UV-Vis é capaz de fornecer, também, 

espectros de reflectância difusa, útil para a obtenção de valores de band gap 

ótico.19,34 

 No caso de amostras sólidas, os fótons incidentes sobre a superfície dos 

grãos podem atravessá-los ou serem absorvidos. Os fótons refletidos ou 

refratados através de uma partícula podem ser considerados parte do fenômeno 

de espalhamento. Alguns destes fótons espalhados são detectados e têm suas 

intensidades medidas. Ao contrário da absorvância e transmitância, o fenômeno 

da reflectância considera um caminho aleatório dos feixes de luz. A quantidade 

de luz espalhada e absorvida por um grão depende do seu tamanho.29  

                                                           
32 Agilent Cary 4000/5000/6000i Series UV-Vis NIR Spectrophotometers. Agilent Inc, Estados 

Unidos, 2011. 
33Diffuse Reflectance Acessory Internal. Varian Cary WinUV Help.  Disponível em:<http://mm
rc.caltech.edu/Cary%20UV- Vis%20Int.Sphere/manuals/Cary%20manuals/4000_5000_6000i_I
nternal%20DRA.pdf> 
34 TORRENT, J., BARRÓN, V. Diffuse Reflectance Spectroscopy. Methods of Soil Analysis - Part 
5. Mineralogical Methods. SSSA Book Series, no. 5, Estados Unidos, 2008. 

http://mmrc.caltech.edu/Cary%20UV-
http://mmrc.caltech.edu/Cary%20UV-
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Figura 14: Acessório conhecido por esfera integradora no interior do 

espectrômetro para a espectroscopia de reflectância difusa.32 

 

Figura 15: Dois componentes da reflexão (reflexão difusa e reflexão 

especular), onde n representa a normal sobre a superfície (linha imaginária à 

90° em relação à superfície da amostra).32 

O interior da esfera integrante pode ser revestida internamente por BaSO4 

ou politetrafluoretileno (PFTE), que é mais comum.32 Esta é uma informação 

importante devido ao fato de que alguns exemplos de diluentes das amostras 

podem ser BaSO4 ou MgO. Apesar dos espectrômetros atuais estarem bastantes 

desenvolvidos para reduzir ao máximo resultados com interferências, os 

operadores devem ficar atentos quanto a isso. Afinal, em caso de resultados 

duvidosos, o uso do BaSO4 como diluente para a espectroscopia de reflectância 

difusa quando o BaSO4 também é usado como material que reveste 

internamente a esfera integradora pode ser uma possível explicação. Caso o 

operador utilize diluentes, pequenas quantidades de amostras muito próximo do 
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limite de detecção ou abaixo podem provocar uma curva com resultados com 

uma linha base  excessivamente alta. Além disso, atualmente, de acordo com 

alguns estudos sobre a capacidade dos espectrômetros, é possível realizar as 

análises sem o uso de diluente, ou seja, com amostras concentradas capazes 

de fornecer resultados aceitáveis.34  

Essa técnica pode ser utilizada na determinação das propriedades óticas 

de sólidos através da determinação da energia de separação entre as bandas 

de valência e de condução de sólidos ou seja, a energia de “band gap” que, em 

geral, é expressa em eV. Para valores de energia de band gap maiores do que 

3 eV, os materiais são considerados isolantes, ou seja, não conduzem bem 

corrente elétrica, enquanto que materiais com valores menores do que 3 eV são 

considerados melhores semicondutores elétricos.35  

Para a interpretação dos dados, alguns autores aplicam o modelo de 

Kubelka-Munk que utiliza valores de F(R) para obter as informações sobre a 

energia de separação de BV (banda de valência) e BC (banda de condução), ou 

seja, o band gap ótico. 

Este modelo relaciona o valor de F(R) com a energia de bandgap (Eg) 

através da equação 319: 

F(R) = 
(1−𝑅)2

2𝑅
   

onde R = refletância absoluta e R = grau de reflexão em uma superfície da 

amostra com espessura infinita . 

(F(R)h)2 = C(h – Eg) (Equação 4)19 

onde  h é a energia da radiação onde  inicia a refletância, Eg é o band gap e h 

é a constante de Planck.  

Assim, ao plotar um gráfico de (F(R)h)2 em função h (energia de band 

gap em eV), o corte da tangente da curva que apresenta a menor inclinação e 

que passa pelo maior valor de energia, para uma determinada amostra, no eixo 

                                                           
35 DARMA, J, PISAL, A. Simple Method of measuring the bandgap energy value of TiO2 in the poder form using a 

UV/Vis/NIR Spectrometer. PerkinElmer Inc., Shelter, CT USA, 2009. 
Disponível em: <https://www.perkinelmer.com/lab- solutions/resources/docs/APP_UVVISNIRMeasureBandGapEnergyV
alue.pdf>. Acesso em 17 jun. 2017. 

https://www.perkinelmer.com/lab- solutions/resources/docs/APP_UVVISNIRMeasureBandGapEnergyValue.pdf
https://www.perkinelmer.com/lab- solutions/resources/docs/APP_UVVISNIRMeasureBandGapEnergyValue.pdf
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x fornece o valor da energia de band gap (h).19 Entretanto, ao utilizar o 

espectrômetro de UV-Vis no modo de reflectância difusa, obtem-se um espectro 

com eixos F(R) em função de comprimento de onda (nm). Da mesma forma 

explicada anteriormente, faz-se uso de uma reta tangente à curva de menor 

inclinação que atravessa o eixo x. O menor valor de comprimento de onda obtido 

através da intersecção da reta com o eixo x é utilizado e convertido em eV para 

que seja interpretado como valor de energia de band gap ótico. 

 Este valor corresponde à energia mínima necessária para um elétron de 

menor energia da banda de valência se excitar e alcançar a banda de maior 

energia (banda de condução). Esta propriedade é muito útil na determinação de 

quais materiais podem ter aplicações óticas ou elétricas, seja na produção de 

fotocondutores ou sensores elétricos. Portanto, o valor de bandgap ótico é 

importante porque ele está relacionado às propriedades de condução elétrica, 

indicando se tal material tem características condutoras, semicondutoras ou 

isolantes, por exemplo.19,13 Por essa razão, esta propriedade será utilizada para 

a comparação dos efeitos que diferentes ânions podem provocar em hidróxidos 

duplos lamelares com o mesmo tipo de lamela, no caso desta pesquisa, à base 

de Mg2+ e Al3+. 
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5. APLICAÇÕES DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES 

  

 

Nesta seção, serão explicadas como a propriedade de troca iônica que 

os HDLs possuem podem conferir capacidades únicas para este material, 

fazendo-os ser utilizados como uma ótima opção para produtos da indústria 

farmacêutica, agroquímica e de catalisadores.  

  

 

5.1. APLICAÇÕES FARMACÊUTICAS DOS COMPOSTOS DO TIPO 

HIDROTALCITA 

 

 

A hidrotalcita apresenta propriedades medicinais e sua principal 

aplicação na indústria farmacêutica é como antiácido. Para entender o seu uso 

como antiácido, é necessário compreender, primeiramente, o que acontece no 

organismo quando a acidez estomacal é elevada. De acordo com a literatura, a 

pepsina é uma enzima proteolítica e ela está presente no suco gástrico 

promovendo um funcionamento ótimo em um pH entre 1,50 e 2,50. Para manter 

esta faixa de pH no estômago, as células parietais (células constituintes da 

parede estomacal) secretam ácido clorídrico HCl.11  

Quando o organismo enfraquece por alguma razão, os seus 

mecanismos de defesa são afetados, há a formação de lesões nas mucosas 

abaixo do esôfago, estômago ou acima do duodeno. Por isso, o suco gástrico 

ácido-pepsina é formado acima da parede do estômago, corroendo essa região 

sensível ao pH excessivamente ácido. Isso pode causar como sintomas 

queimação na região acima do estômago, náuseas e indigestão crônica. Hábitos 

alimentares irregulares, abuso de álcool e fumo são algumas das causas 

suficientes para provocar este desconforto.11 
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O tratamento para este problema foi inicialmente apresentado em 1971, 

quando foi descoberto um subtipo de receptor de histamina conhecido por 

receptor de H2 como principal mediador da secreção do suco gástrico. Estudos 

seguintes mostraram que inibidores de prótons como o ATPase-K+ e ATPase-

H+, que operavam nas células parietais, eram também antiácidos potentes para 

este tipo de situação. Fármacos com Famotidina®, Roxatidina® ou Omeprazol® 

são usados no tratamento terapêutico além do uso de antibióticos. Entretanto, a 

dosagem segura de antiácidos costuma ser ineficiente para aliviar a hiperacidez 

estomacal, podendo causar até mesmo o efeito rebote ácido, que é provocado 

pela diminuição excessiva do ácido clorídrico no estômago e o aumento de 

bactérias que deveriam ser combatidas pelo ácido gástrico.11 

Sendo assim, em 1991, fisiologistas alemães apresentaram como 

proposta o uso de hidrotalcita como antiácido mais confiável para o tratamento 

deste problema. Eles observaram que a administração oral de 2 tabletes de 

hidrotalcita a cada 6 horas em adultos saudáveis diminuíam a acidez estomacal 

em uma faixa de 31%-37%, com uma diminuição da acidez em até 65% após o 

consumo da dose. Mais tarde, análises clínicas mostraram um efeito rebote ácido 

negligenciável para a hidrotalcita.11 

Entretanto, o mecanismo de ação da hidrotalcita no organismo não é 

muito claro. Hipóteses indicam a possibilidade de que a ação antiácida da 

hidrotalcita ocorre devido a sua capacidade de absorver a pepsina carregada 

negativamente (a enzima digestiva do estômago) em cima da superfície da 

lamela de carga oposta. Ademais, a hidrotalcita é capaz de tamponar o pH em 

4,00 por um longo tempo. Isso permite um meio que não é tão ácido para 

aumentar a atividade da pepsina nem tão básico para promover o efeito rebote 

ácido. Portanto, a hidrotalcita demonstra-se bastante eficaz para este tipo de 

tratamento.11 

Sendo assim, indústrias farmacêuticas como a indústria alemã Bayer 

apresenta em seu catálogo o antiácido chamado Talcid® na forma de 

comprimidos e seu princípio ativo é a hidrotalcita. Outro antiácido disponível é o 
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Altacite Plus® na forma de suspensão produzido pela indústria britânica 

Peckforton Pharmaceuticals Ltd.36,37 

Além disso, existe a proposta de muitas indústrias farmacêuticas de 

fazer uso de compostos do tipo hidrotalcita como liberadores lentos de fármacos 

no organismo. Isso é possível através do uso do princípio ativo do fármaco 

inserido na região interlamelar do HDL, protegendo-o até o local de sua ação. 

Também, pode ser usado em cosméticos que contém protetor solar, por 

exemplo, permitindo que a substância absorvente de radiação UV não penetre 

na pele facilmente.38 

Devido a este tipo de aplicação, um exemplo de indústria que se 

beneficia disto é a Kyowa Chemical Industry (Figura 16). Ela é uma indústria 

manufatureira japonesa pioneira na implantação de uma rota industrial para a 

produção de materiais à base de magnésio, dentre eles a hidrotalcita sintética. 

Foi criada em 1947 incialmente para produzir e comercializar óxido de magnésio 

para indústrias farmacêuticas. Desde então, com um departamento de pesquisa 

e desenvolvimento e parcerias com especialistas nesta área, esta empresa 

desenvolveu diversos produtos à base de magnésio que podem servir como 

base até mesmo para catalisadores.39 

De acordo com seu histórico, esta companhia foi a primeira a sintetizar 

hidrotalcita sintética em 1970 aplicando uma rota industrial eficiente. Em 1999, 

ela resolveu expandir abrindo uma fábrica chamada Kisuma Chemicals em 

Veendam, nos Países Baixos. Em seu site, é possível encontrar informações 

sobre os seus produtos, suas aplicações e fotos da sua linha de produção.39 

Atualmente, a companhia Kisuma Chemicals pertencente ao grupo 

Kyowa Chemical Industry está presente em outros países como nos Estados 

                                                           
36Bayer®.Disponível em: <https://andina.bayer.com/es/productos/salud-humana-y-
animal/consumer-health/talcid-tabletas.php>. Acesso em 07 jun. 2017. 

37 Peckforton Pharmaceuticals®.Disponível em: <https://www.drugs.com/international/altacite-
plus.html>. Acesso em 05 jun. 2017. 

38 NALAWADE, P. et al. Layered Double Hydroxides: A review. Journal of Scientific and Industrial 
Research, v.68, 2009.  

https://www.drugs.com/international/altacite-plus.html
https://www.drugs.com/international/altacite-plus.html
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Unidos, China e Singapura, apresentando como objetivo facilitar a divulgação e 

a comercialização de seus produtos.39 

 

 

Figura 16: Logotipo da Kisuma Chemicals pertencente ao grupo Kyowa 

Chemical Industry.39 

Apesar de também produzir materiais customizados necessários para 

outras empresas como catalisadores, removedores de halogênios, 

estabilizadores de PVC, a hidrotalcita sintética especificamente é mais 

comercializada para indústrias farmacêuticas que a necessita como príncipio 

ativo para antiácidos, laxantes ou excipiente para fármacos. Uma outra aplicação 

da hidrotalcita produzida por esse grupo é o uso como intermediário para a 

produção do DHT-4A ®, usado como removedor de halogênios em sistemas de 

poliolefinas e em reações que apresentam resíduos ácidos corrosivos 

provenientes de catalisadores poliméricos do tipo Friedel-Craft e catalisadores 

metaloceno.39 

 

 

5.2. APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE HIDRÓXIDOS DUPLOS 

LAMELARES  

 

 

A troca iônica entre ânions da região interlamelar é uma capacidade útil 

para a liberação de substâncias desejadas para enriquecer meios como o solo 

                                                           
39 Kisuma Chemicals®. Disponível em: <https://www.kisuma.com/materials/hydrotalcite>. Acesso 

em 05 jun. 2017. 

https://www.kisuma.com/materials/hydrotalcite
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ou a água ou capturar ânions prejudiciais a esses meios substituindo por ânions 

benéficos. Por essa razão, hidróxidos duplos lamelares são materiais 

amplamente investigados com o intuito de produzir materiais capazes de 

aumentar a fertilidade do solo de forma controlada. Esse procedimento pode ser 

feito como fonte de liberação de nutrientes como nitrato (NO3
−), fosfatos (H2PO4

− e 

HPO4
2−), sulfato (SO4

2−) para as plantas, aumentando, assim, a produtividade na 

agricultura. A baixa solubilidade desses HDLs e a presença de metais M2+ e M3+ 

que não são prejudiciais às plantas tornam este tipo de material adequado 

ambientalmente.9 

Da mesma forma que os HDLs podem ser usados na agricultura, eles, 

também, podem ser utilizados em meios aquosos para a remoção de corantes e 

espécies prejudiciais à água através da capacidade de troca iônica desses 

materiais. O HDL com nitrato como ânion interlamelar é bastante eficaz neste 

tipo de função uma vez que ele, geralmente, está mais fracamente ligado à 

lamela. Isso facilita e aumenta a eficiência de reações de troca iônica que 

utilizam HDL com nitrato como ânion interlamelar. Como comparação, a 

hidrotalcita não é tão eficaz, uma vez que apresenta carbonato como íon de 

compensação que está mais fortemente ligado devido a sua densidade de carga, 

portanto, a sua troca iônica é mais difícil.9 

 

 

5.3. APLICAÇÕES EM CATÁLISE DOS COMPOSTOS DO TIPO 

HIDROTALCITA 

 

 

Uma das primeiras aplicações registradas na literatura para hidrotalcita 

foi o uso para a produção de catalisadores.2 Hidrotalcitas nanoestruturadas, 

mistura de óxidos provenientes da calcinação destas estruturas ou materiais 

reconstruídos por efeito memória são muito considerados em pesquisas sobre 

catalisadores de forma a utilizá-los como precursores.7 Com isso, um exemplo 
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de aplicação em nível industrial deste tipo é a indústria alemã conhecida por 

Sasol.40 

De acordo com o perfil da companhia encontrado em seu site 

<http://www.sasolgermany.de/>, a Sasol (Figura 17) é uma indústria 

manufatureira que apresenta o seu escritório administrativo e uma de suas 

indústrias situadas em Hamburgo na Alemanha. Ela apresenta setores 

industriais em outras localidades deste país como em Brunstbüttel e Marl. A 

produção de emulsões fica em Linz, Áustria e em Birkenhead, no Reino Unido. 

É autointitulada como uma empresa inovadora no setor da indústria química, 

produzindo produtos orgânicos, inorgânicos e ceras que são customizados e 

fornecidos aos processos químicos industriais de outras indústrias 

interessadas.40 

   

Figura 17: Logotipo da empresa Sasol que produz hidrotalcita como um 

intermediário para seus catalisadores.40 

Na lista de produtos inorgânicos produzidos por esta companhia, estão 

os catalisadores à base de hidrotalcita. O processo industrial utilizado é por meio 

da hidrólise de mistura de álcoois para a obtenção do meio básico necessário 

para a produção da hidrotalcita. O método de produção utilizado por esta 

empresa é patenteado por ela, afirmando ser mais vantajoso do que os métodos 

tradicionais de síntese de hidrotalcita descritos na literatura.40 

A principal função da hidrotalcita para a companhia é o uso na forma 

calcinada da hidrotalcita para produzir um catalisador com uma área superficial 

e pureza altas. Este produto calcinado da linha PURAL MG ® /PURALOX MG ® 

é uma ótima alternativa para indústrias que necessitam substituir o catalisador 

alumina em seus processos químicos de modo que se atinja uma maior 

eficiência. Isso é possível porque o catalisador à base de hidrotalcita deve ser 

                                                           
40 Sasol®.Disponível em: <http://www.sasolgermany.de/>. Acesso em 05 jun. 2017. 

http://www.sasolgermany.de/
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mais estável do que a alumina diante de certas condições reacionais em uma 

linha de produção industrial. É importante ressaltar que a hidrotalcita é capaz de 

ter a alcalinidade ajustada, alterando-se a proporção estequiométrica Mg:Al 

quando necessária assim como a quantidade de OH- que compõem a lamela.40 

 

 

 5.4. LEVANTAMENTO DE INDÚSTRIAS QUE UTILIZAM COMPOSTOS 

DO TIPO HIDROTALCITA 

 

 

A hidrotalcita sintética é um hidróxido duplo lamelar produzido por 

diversas indústrias em vários países, porém, não foi encontrado registros de 

indústrias que produzem hidrotalcita ou utilizam algum hidróxido duplo lamelar 

mencionado neste trabalho no Brasil. Duas empresas foram citadas 

anteriormente: a Kyowa e a Sasol, porém, há muitas outras de acordo com a 

busca online. Por isso, a tabela 8 mostra uma lista das indústrias mais 

conhecidas que mencionam este tipo de substância em algum produto de seus 

catálogos e a quais países elas pertencem. 
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Tabela 8: Lista de algumas indústrias que utilizam compostos do tipo hidrotalcita, 

marcas dos produtos e a que países elas percentem. 

 

Marca Empresa País 

Talcid36 Bayer Alemanha 

              Altacite Plus 37 Peckforton 

Pharmaceuticals 

Reino Unido 

Hydrotalcite41 Health Care Lab China 

Ultacid42 Sanofi-Aventis Países Baixos 

Actal43 Merck Alemanha 

 

Portanto, as variedades de indústrias em diferentes países demonstram 

o reconhecimento do uso de hidróxidos duplos lamelares como componentes de 

seus produtos fabricados em escala industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Health Care Lab. Disponível em: <https://www.drugs.com/international/hydrotalcite-health-
care-lab.html>. Acesso em 05 jun. 2017. 

42 Sanofi-Aventis®.Disponível em: <https://www.drugs.com/international/ultacit.html>. Acesso 
em 05 jun. 2017. 

43 Merck®.Disponível em: <http://drug-info.in/actal-hydrotalcite-hydrotalcite-merck/>. Acesso em 
05 jun. 2017. 

https://www.drugs.com/international/altacite-plus.html
https://www.drugs.com/international/hydrotalcite-health-care-lab.html
https://www.drugs.com/international/hydrotalcite-health-care-lab.html
https://www.drugs.com/international/ultacit.html
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

 

  

Os HDLs preparados para serem utilizados como matrizes para as 

reações de intercalação neste trabalho foram sintetizados a partir de um método 

adaptado de coprecipitação a pH alcalino constante. O fluxograma da figura 18 

ilustra quais compostos foram sintetizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Fluxograma das sínteses realizadas para a produção de HDL 

estudados neste trabalho. 

Método direto de síntese de HDL 

Método de coprecipitação à pH constante 

HDL-CO3 

(hidrotalcita) 

Mg2+:Al3+=3:1 

 

M2+:M3+: 3:2 

M2+:M3+: 3:2 

HDL-NO3 

Mg2+:Al3+=2:1 

HDL-CH3COO 

Mg2+:Al3+=5:1 

Método indireto de síntese 

Reação de troca iônica direta  

HDL-

dodecilsulfato 

HDL-Zn(Dmit)2 

Reação de 

troca iônica 

direta 
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6.1. SÍNTESE DOS HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES POR 

MÉTODO DE COPRECIPITAÇÃO A pH CONSTANTE 

 

 

Os reagentes e solventes utilizados ao longo do trabalho foram, de modo 

geral, das marcas Vetec®, Aldrich® e Merck®, sejam eles de grau comercial ou 

analítico. Os reagentes utilizados não tiveram um tratamento prévio de 

purificação. A água utilizada nas sínteses era deionizada e o gás N2 utilizado era 

da marca White Martins®. As medidas de pH foram realizadas com o uso de 

papel indicador. 

  

6.1.1.  Síntese do HDL-CO3 

 

 

O HDL-CO3 com razão Mg2+:Al3+ igual a 3:1, teoricamente foi produzido 

a partir de uma uma solução com 0,023 mol de Mg(NO3)2.6H2O e 0,0082 mol de 

Al(NO3)3.9H2O em 57,5 mL de H2O deionizada e uma solução com 0,062 mol de 

NaHCO3 em 57,5 mL de água. Ambas soluções foram adicionadas 

simultaneamente em um balão tritubulado que ficou aquecendo sob refluxo 

durante 24h em um banho de água. O pH do sistema reacional no início da 

reação era 8,00 e depois de 24h ficou 7,00. A solução contendo o produto foi 

filtrada e o sólido branco foi lavado até a água de lavagem ter pH=6,00 que 

correspondia ao pH da água deionizada utilizada. O sólido branco gelatinoso foi 

secado, pesado e armazenado. A temperatura do banho no início da reação era 

65ºC, porém, é importante informar que o aquecimento chegou à 95ºC ao final 

da reação.  
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6.1.2. Síntese do HDL-NO3 

 

 

O HDL-NO3 com razão entre cátions Mg2+:Al3+ de 2:1 foi preparada a 

partir de uma solução aquosa contendo 0,020 mol de Mg(NO3)2.6H2O e 0,0090 

mol de Al(NO3)3.9H2O em 50 mL. Uma solução contendo 0,078 mol de NaOH foi 

preparada com 50 mL de água deionizada quente e desaerada. Preparou-se, 

também, 50 mL de uma solução aquosa de NaNO3 com 0,033 mol do sal, com 

uso de água deionizada quente. A solução contendo NaNO3 foi adicionada ao 

balão tritubulado e, sobre ela, foi adicionada a mistura de sais e a solução 

alcalina. O pH da mistura estava 8,00 antes do aquecimento. O balão estava 

contido em um banho de água em uma temperatura em torno de 65ºC. Dessa 

forma, a reação foi favorecida por agitação e aquecimento com atmosfera rica 

em N2 por 24h.  

 O produto obtido foi filtrado a vácuo e a lavagem com água deionizada foi 

feita até que o pH da água de lavagem estivesse 7,00 que era o pH da água 

deionizada utilizada. O composto do tipo hidrotalcita produzido foi secado a uma 

temperatura de 70-80ºC na estufa e, depois, armazenado no dessecador.  

 

 

6.1.3.  Síntese do HDL-Acetato 

 

 

O HDL-Acetato com uma razão catiônica Mg2+:Al3+ de 5:1 foi preparado 

a partir de uma solução aquosa contendo 0,022 mol de Mg(CH3COO)2.6H2O e 

0,0045 mol de Al(CH3COO)3.9H2O em 50 mL de água deionizada quente. Uma 

solução contendo 0,056 mol de NaOH foi preparada com 10 mL de água 

deionizada quente também. Preparou-se, também, 50 mL de uma solução 

aquosa de NaCH3COO com 0,088 mol do sal, com uso de água deionizada 

quente. A solução contendo a mistura de sais foi adicionada ao balão tritubulado. 

As soluções de NaCH3COO e NaOH foram adicionadas sobre esta mistura. O 
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pH incial do meio reacional era 8,00 antes do aquecimento. O balão estava 

contido em um banho de água em uma temperatura em torno de 70ºC. Dessa 

forma, a reação foi favorecida por agitação em atmosfera rica em N2 e 

aquecimento nessa faixa de temperatura por 24h.  

O produto obtido foi filtrado a vácuo e a lavagem com água deionizada 

foi feita até que o pH do filtrado estivesse 7,00. O HDL produzido foi secado a 

uma temperatura de 70-80ºC por 24h. 

 

 

6.2. SÍNTESE DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES POR 

REAÇÃO DE TROCA IÔNICA 

 

O HDL-Dodecilsulfato foi preparado a partir do HDL-NO3 e serviu como 

uma estrutura precursora para síntese do HDL-Zn(Dmit)2. 

 

 

6.2.1.  Síntese do HDL-dodecilsulfato a partir do HDL-NO3 A3 

 

 

Preparou-se uma solução contendo 0,2759 g de HDL-NO3 sintetizado e 

0,5650g de dodecilsulfato de sódio em 30 mL de água deionizada. A mistura foi 

agitada por 3h em temperatura ambiente e o produto obtido foi filtrado, lavado 

com água deionizada e secado a uma temperatura de 70-80ºC. 
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6.2.2. Síntese do HDL-Zn(Dmit)2 

 

 

Uma solução foi preparada contendo 0,1929 g de HDL-dodecilsulfato 

sintetizado e 0,3840 g de (NEt4)2Zn(Dmit)2 solubilizado em 40 mL de acetona. A 

mistura foi agitada em temperatura ambiente por 5h, aproximadamente. O sólido 

foi filtrado, lavado e secado a uma temperatura de 70-80 ºC. 

 

  

6.3. MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO  

 

  

Dependendo das propriedades a serem verificadas, vários métodos de 

caracterização de HDLs são recomendados, porém, neste trabalho foram 

utilizados a difração de raios x, a espectroscopia no IV e espectroscopia de 

absorção na região UV-Vis. Todas as amostras foram previamente maceradas 

antes de cada análise realizada.  

 

 

6.3.1.  Difração de raios x (DRX) 

 

 

As medidas de Difração de raios x pelo método do pó foram feitas no 

difratômetro de raios x Bruker® D8 Advance no Laboratório Multiusuário de 

Difração de Raios X (LDRX-UFF), com o uso de uma radiação de CuKα 

(λ=1,5406 nm), com detector do tipo LyncxEye. Foi utilizado passo de 0,05, 

tempo de leitura de 0,2 s, filtro de Ni e fenda do tubo de raios x de 0,6 nm. A 

região de varredura realizada pelo difratômetro foi de 3° a 70° nas amostras 
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de HDL-CO3, HDL-NO3, HDL-CH3COO e HDL-Zn(Dmit)2 e 5° a 70° nas 

amostras de HDL-dodecilsulfato.  

 

 

6.3.2. Espectroscopia no infravermelho (IV) 

 

 

Os espectros de transmitância no infravermelho (IV) foram obtidos com 

o uso do espectrômetro Varian® FT-IR 660 ATR para amostras sólidas no 

Laboratório Multiusuário de Espectroscopia – LAME-UFF. Foram realizadas 32 

varreduras nas análises deste trabalho e a faixa estudada foi entre 400 - 4000 

cm-1, sem preparação específica das amostras.  

 

 

6.3.3. Espectroscopia de absorção molecular na região do 

ultravioleta e visível (UV-Vis)  

 

 

 

As caracterizações dos materiais sintetizados foram realizadas pelo 

espectrofotômetro Varian Cary® 5000 UV-Vis para amostras sólidas no 

Laboratório Multiusuário de Espectroscopia (LAME-UFF). O equipamento foi 

configurado para que as análises fossem realizadas com o feixe de radiação 

reduzido, com uma taxa de varredura de 600 nm.min-1 e a região espectral de 

análise foi entre 190 nm a 800 nm, sem necessidade de preparação específica 

das amostras.  
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7. Resultados e discussão 

 

 

Os hidróxidos duplos lamelares foram sintetizados pelo método de 

coprecipitação a pH alcalino constante, uma vez que é simples e amplamente 

utilizado. A reação necessita apenas de uma solução de mistura de sais 

contendo os cátions que devem estar presentes na estrutura da lamela e o ânion 

que deve estar contido na região interlamelar. Esta solução é misturada a uma 

solução alcalina. Isso permite a construção da lamela com estrutura do tipo 

brucita. O controle de pH é importante, principalmente, porque todos os HDLs 

produzidos para este trabalho continham Al3+ e Mg2+. Sendo assim, a faixa de 

pH adequada para esta reação é entre 7,00 – 8,00, em geral, porém isso 

depende do tipo de HDL preparado. No caso dos HDLs contendo Mg2+ e Al3+, 

este controle do pH é essencial para que não haja a formação de Al(OH)3 e 

Mg(OH)2. Estas estruturas são mais estáveis e diminuem a quantidade de Al3+ e 

Mg2+ livres para a construção da lamela.  

Todos os HDLs sintetizados para este trabalho que apresentavam 

ânions na região interlamelar diferente de carbonato pelo método de 

coprecipitação à pH alcalino constante, foram preparados aplicando-se 

atmosfera inerte (N2) no meio reacional e com água livre de carbonato, o máximo 

possível. Isso é importante, uma vez que a atmosfera contém CO2 que pode 

solubilizar no meio reacional, hidratar-se e formar carbonato. Isso não é 

desejável neste caso, porque o carbonato pode competir com os ânions de 

interesse e formar uma estrutura do HDL mais estável do que a maioria dos 

ânions de acordo com a série termodinâmica de estabilização aniônica. 

Com relação ao controle da temperatura ao longo da reação, o 

importante é que a estrutura do HDL formado não seja deteriorada. A reação 

pode produzir HDL em 24h, porém, quanto mais tempo deixar a reação ser 

aquecida e agitada, melhor será a cristalinidade do material, caso não haja tantas 

impurezas no meio.7,9 Depois de obtido o HDL, produto deve ser lavado com o 

solvente utilizado durante a reação, no caso, água deionizada para todas as 

amostras sintetizadas exceto o HDL-Zn(Dmit)2 que foi lavado com acetona para 
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o máximo de remoção de impurezas que poderiam ficar adsorvidas sobre a 

superfície das lamelas.  

Na próxima etapa, as amostras foram secadas na estufa em uma 

temperatura em torno de 70ºC – 80ºC e armazenadas em um dessecador para 

evitar absorção de H2O do ambiente. Apesar desta faixa de temperatura ter sido 

utilizada na maioria das amostras, a síntese do HDL-CO3 apresentou um certo 

descontrole da temperatura por parte da placa de aquecimento. Porém, isso não 

pode ser considerado um fator que prejudique a formação de um hidróxido duplo 

lamelar, uma vez que de acordo com a literatura, pode-se encontrar estruturas 

de hidróxidos duplos lamelares sendo formadas em reações que alcançaram 

temperaturas até 200°C.7 

Todos os HDLs sintetizado para este trabalho apresentaram as mesmas 

espécies catiônicas para compor as lamelas e apenas os ânions variaram. Isso 

é interessante para mostrar como os ânions presentes na região interlamelar 

podem afetar as propriedades óticas de cada HDL produzido. No caso do HDL-

NO3, ele foi utilizado como matriz para a reação de troca aniônica com o objetivo 

de se obter HDL-dodecilsulfato que, por sua vez, permitiu a obtenção do HDL-

Zn(Dmit)2. O HDL-NO3 foi utilizado como precursor ao invés do HDL-Acetato e 

HDL-CO3. Entretanto, o HDL-Acetato poderia ser utilizado como um HDL-

precursor melhor do que o HDL-CO3, uma vez que o acetato (CH3COO-) é uma 

base conjugada mais fraca do que o carbonato.  

De acordo com a teoria ácido-base de Lewis, ácidos são espécies 

receptoras de pares de elétrons e bases são espécies doadoras de pares de 

elétrons. Além disso, um ácido forte produz uma base conjugada fraca e um 

ácido fraco produz uma base conjugada forte. Considerando que carbonato, 

acetato e nitrato são provenientes do ácido carbônico, ácido acético e ácido 

nítrico, respectivamente, a ordem de força destes ácidos são: ácido nítrico>ácido 

acético>ácido carbônico, ou seja, ácido nítrico é o ácido mais forte desta série. 

Portanto, a ordem de força das bases conjugadas destes ácidos são 

carbonato>acetato>nitrato. Carbonato é a base conjugada mais forte.29 Isso 

implica que o carbonato irá realizar interações eletrostáticas mais fortes com as 

lamelas, além do fato de sua densidade de carga ser maior do que o acetato e o 

nitrato, algo que contribui para tamanha estabilidade da estrutura do HDL quando 
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o ânion presente na região interlamelar é o carbonato. Por essa razão, o HDL-

NO3 foi o HDL escolhido como uma opção mais eficiente para a realização da 

reação de troca iônica de forma que produzisse o HDL-dodecilsulfato. 

O ânion dodecilsulfato é um ânion volumoso que foi utilizado como um 

espaçador para que a região interlamelar aumentasse tanto que garantisse a 

entrada do ânion [Zn(Dmit)2]2-. Ânions volumosos como o dodecilsulfato tem a 

densidade de carga dispersa ao longo da região apolar, porém, a região do 

sulfato pode interagir com a lamela até entrar completamente na região 

interlamelar e expulsar o nitrato, por exemplo. Para isso, a necessidade do 

contato do HDL precursor com uma solução com o ânion volumoso em excesso 

é desejável para que a troca iônica seja completa e eficiente.7 

 Essa estratégia foi escolhida para este trabalho, uma vez que não foi 

encontrado registros no levantamento bibliográfico realizado de que algum HDL 

com lamela do tipo brucita Mg-Al com [Zn(Dmit)2]2- foi sintetizado até o momento. 

Afinal, uma busca no banco de dados do Google®, utilizando as palavras-

chaves “HDL Zn(Dmit)2 layered double hydroxide hydrotalcite”, obteve-se 13 

resultados. Ao pesquisar com inclusão de resultados omissos usando as 

mesmas palavras, observou-se um aumento para 164 resultados, mas, nenhuma 

delas apresentava este composto formado, especificamente. Ao usar “HDL 

Zn(Dmit)2 layered double hydroxide hydrotalcite HDL hidróxidos duplos 

lamelares” na busca, surgiram 6 resultados. Ao usar “HDL Zn(Dmit)2 layered 

double hydroxide hydrotalcite LDH hidróxidos duplos lamelares”, surgiram 

apenas 5 resultados. Porém, nenhum deles refere-se a este material produzido 

ou a uma tentativa de síntese. Por essa razão, até o momento, acredita-se que 

seja uma proposta inédita de HDL com uma rota sintética simples. Sendo assim, 

o procedimento descrito foi realizado para garantir que o [Zn(Dmit)2]2- fosse 

inserido na região interlamelar completamente ou em quantidade suficiente para 

alterar, possivelmente, as propriedades óticas do novo HDL formado quando 

comparado com os demais HDLs produzidos.  

Os HDLs produzidos estão listados na tabela 9, com a indicação de suas 

colorações. Todas as amostras sintetizadas foram submetidas aos seguintes 

métodos de caracterização: DRX, IV e UV-Vis. 
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Tabela 9: Lista dos HDLs sintetizados neste trabalho. 

HDL sintetizado Cor Método utilizado 

HDL-CO3 (hidrotalcita) 

Mg2+:Al3+=3:1 

Branco Coprecitação a pH 

alcalino constante 

HDL – NO3  

Mg2+:Al3+=2:1 

Branco Coprecipitação a pH 

alcalino constante 

HDL – CH3COO 

Mg2+:Al3+=5:1  

Branco Coprecipitação a pH 

alcalino constante 

HDL – dodecilsulfato Branco Reação de troca 

aniônica 

HDL – Zn(Dmit)2 Levemente rosado Reação de troca 

aniônica 

 

 

7.1. RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DOS HIDRÓXIDOS 

DUPLOS LAMELARES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

  

 

7.1.1. Resultados de difração de raios x do HDL-CO3  

 

A hidrotalcita sintetizada HDL-CO3 apresentou um difratograma (Figura 

19) com picos característicos de hidrotalcita (Tabela 11). O composto produzido 

apresentou uma estrutura pouco cristalina evidenciada pelo alargamento dos 

picos. A interpretação do difratograma foi realizada com a determinação dos 

valores de d encontrados a partir da equação 1 e comparados com valores 

descritos na literatura consultada. Dessa forma, encontrou-se o pico referente ao 

valor de d003 característico de HDL contendo carbonato na região interlamelar. 

Neste caso, a hidrotalcita sintetizada apresentou um pico em 11,65º. 
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Figura 19: Difratograma do composto HDL-CO3. 

Os valores de ângulo 2Theta para cada pico aparece pode fornecer os 

valores de “d” da equação permitindo conhecer a distância d do espaçamento 

basal que a estrutura de HDL apresenta. O valor do espaçamento basal é 

afetado, principalmente, pelo tamanho do ânion na região interlamelar. Para 

obter essa informação, basta encontrar os valores dos ângulos 2θ (2Theta) que 

são  aplicados na equação 1:2 

nλ=2dsenθ  

A seguir será mostrado como foi encontrado o valor de espaçamento 

basal d deste HDL.  

Ângulo 2theta do primeiro pico observado = 11,65º 

Ângulo theta = 
11,65°

2
 = 5,85° 

1,5406 = 2.d.sen (5,85°) 

d=7,55 Å 

Dessa forma, foi encontrado o valor experimental do principal plano de 

difração (hkl) correspondente ao plano (003) que foi comparado com o valor 

encontrado na literatura.3 Os demais picos também foram analisados para 

comparação e todos os valores relevantes para este tipo de material estão 

listados na tabela 10. Todos os compostos sintetizados para este trabalho 
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tiveram os valores de plano de difração obtidos através do mesmo procedimento 

descrito para o HDL-CO3.2 O valor de d está mais abaixo do que o valor teórico 

encontrado, porque a reação foi realizada em uma temperatura alta (95 °C), uma 

vez que valores em torno de 7,66 Å são encontrados para reações de 

hidrotalcitas sintetizadas em temperatura ambiente.2 Isso também indica que a 

quantidade de água que contribui para a hidratação dos ânions na região 

interlamelar é menor. 

 

Tabela 10: Planos de difração do HDL-CO3 comparados com as informações 

encontradas em literatura consultada.2 

2theta theta Distância 

entre planos  

de difração 

Valor 

experimental 

(Å) 

Distância 

entre planos  

de difração 

Valor teórico2 

(Å) 

Plano 

hkl 

11,63 5,82 7,55 7.67 (003) 

23,43 11,72 3,79 3.81 (006) 

34,9 17,45 2,57 2.56 (012) 

39,4 19,7 2,28 2.28 (015) 

46,93 23,46 1,935 1.94 (018) 

60,83 30,42 1,52 1.52 (110) 

62,13 31,06 1,49 1.50 (113) 

 

 

Para encontrar o valor do espaçamento interlamelar, basta subtrair o 

valor de “d” pelo valor da espessura lamelar do tipo brucita que de acordo com 

a literatura de referência é 4,8 Å. Sendo assim, o espaçamento interlamelar é 

7,55 – 4,80= 2,43 Å.  Este tamanho é coerente, considerando que o valor do raio 

iônico do carbonato é 1,78 Å. Isso indica uma região interlamelar contendo 

carbonato hidratado. Para completar as informações que compõem a estrutura 
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do composto do tipo brucita (Figura 1), pode-se calcular o parâmetro “c” como 

c=3c’=22,65, também, coerente com a literatura consultada.2 

O plano de difração d110 informa um dado importante concernente ao 

plano referente à lamela do tipo brucita. Ele é calculado como a=2d110=3,04 Å, 

que é igual ao valor teórico. Sendo assim, de acordo com os resultados obtidos, 

pode-se considerar que a hidrotalcita sintética foi produzida.2 Enquanto isso, os 

picos com planos (012), (015) e (018) que aparecem em difratogramas de 

compostos do tipo hidrotalcita são referentes ao empacotamento das lamelas 

com politipismo 3R.1 

 

7.1.2. Resultados de difração de raios x do HDL-NO3 

 

 

O HDL-NO3 foi caracterizado por DR-X (Figura 20) e os planos de 

difração observados estão dispostos na tabela 11.  

 

                      Figura 20: Difratograma do composto HDL-NO3. 
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Tabela 11: Planos de difração do HDL-NO3 comparados com as informações 

encontradas em literatura consultada. 

 

Distância entre planos  

de difração 

Valor experimental (Å) 

Distância entre planos  

de difração 

Valor teórico1,2 (Å) 

Plano hkl 

8.77 8.90 (003) 

4.44 3.99 (006) 

2.58 2.59 (009) 

2.37 2.34 (015) 

2.06 1.99 (018) 

1.52 1.52 (110) 

1.51 1.50 (113) 

 

Destes dados, pode-se encontrar o valor do espaçamento basal “ c’ ” que 

é igual a c’=d003=8,77 Å.1 Para obter o espaçamento interlamelar, basta subtrair 

o valor de “d” pelo valor da espessura lamelar do tipo brucita que de acordo com 

a literatura de referência é 4,8 Å.2 Sendo assim, o espaçamento interlamelar é 

8,77 – 4,80= 3,97 Å.  Este tamanho é coerente, considerando que o valor do raio 

iônico do carbonato é 1,79 Å. Isso indica uma região interlamelar contendo nitrato 

hidratado. Para completar as informações que compõem a estrutura do 

composto do tipo brucita (Figura 1), pode-se calcular o parâmetro “c” como  

c=3c’=26,31, também, coerente com a literatura consultada.1,9 O valor do raio do 

ânion nitrato é 1,79 Å, muito similar ao raio do carbonato. Porém, o valor do 

espaçamento basal d do HDL contendo nitrato é muito maior do que o HDL-CO3. 

De acordo com a literatura, uma possível explicação considera que os íons 

nitratos são muito mais sensíveis aos efeitos de repulsão eletrostática entre eles 

na região interlamelar do que os íons carbonatos.  

Além disso, o plano de difração d110 informa um dado importante 

concernente ao plano referente à lamela do tipo brucita, indicando que a lamela 

está presente na estrutura. Ele é calculado como a=2d110=3,04 Å, que é igual ao 
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valor teórico. Sendo assim, de acordo com os resultados obtidos, pode-se 

considerar que o HDL-NO3 foi produzido.2 

 

 

7.1.3. Resultados de difração de raios x do HDL-Acetato 

 

 

O HDL-CH3COO foi sintetizado e caracterizado por DRX, obtendo-se o 

difratograma da figura 21. A tabela 12 mostra o pico característico de HDL-

CH3COO comparado ao valor de d indicado na referência. 

 

Figura 21: Difratograma do composto HDL-CH3COO. 
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Tabela 12: Planos de difração do HDL-Acetato comparados com as informações 

encontradas em literatura de referência. 

Distância entre planos  

de difração 

Valor experimental (Å) 

Distância entre planos  

de difração 

Valor teórico2 (Å) 

Plano hkl 

12,13 12,50 (003) 

6,42 Não encontrado (006) 

4,01 3,99 (009) 

2,57 2,56 (012) 

2,34 2,28 (015) 

1,96 1,94 (018) 

1,52 1,52 (110) 

1,50 1,50 (113) 

 

Destes dados, pode-se encontrar o valor do espaçamento basal “ c’ ” que 

é o mesmo que o valor de d003=12,13 Å. Para obter o espaçamento interlamelar, 

basta subtrair o valor de “d” pelo valor da espessura lamelar do tipo brucita que 

de acordo com a literatura de referência é 4,8 Å. Sendo assim, o espaçamento 

interlamelar é 12,13 – 4,80= 7,33 Å, um valor coerente, considerando que o valor 

do raio iônico encontrado para o ânion acetato é 1,62 Å. Isso indica uma região 

interlamelar contendo acetato hidratado com interações de Van der Waals mais 

fracas. Para completar as informações que compõem a estrutura do composto 

do tipo brucita (Figura 1), pode-se calcular o parâmetro “c” como c=3c’=36,39, 

também, coerente com a literatura consultada.1  

O plano de difração d110 informou que a lamela do tipo brucita foi 

formada, uma vez que a=2d110=3,04 Å, que foi igual ao valor teórico. Sendo 

assim, de acordo com os resultados obtidos, pode-se considerar que o HDL-

Acetato foi produzido.  
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7.1.4. Resultados de difração de raios x do HDL-dodecilsulfato 

 

 

O HDL-dodecilsulfato foi sintetizado por meio da reação de intercalação 

aniônica utilizando HDL-NO3 sintetizado pelo método de coprecipitação a pH 

constante. O dodecilsulfato de sódio foi o sal utilizado para esta reação. Ele é 

um composto conhecido pela sua ação tensioativa e por ter uma longa cadeia 

carbônica e, portanto, é muito maior do que o nitrato. A substituição do nitrato 

pelo dodecilsulfato permitiu aumentar a altura da região interlamelar, permitindo 

que outros ânions grandes fossem inseridos nesta região em uma nova reação 

de troca iônica, ou seja, sua principal função é como espaçador. A troca do ânion 

nitrato pelo dodecilsulfato na região interlamelar foi realizada em meio aquoso e 

favorecida apenas por agitação durante 3h. O composto recolhido foi lavado até 

a remoção completa da espuma que o tensioativo produz. Em seguida, o sólido 

foi recolhido para secar de forma que as técnicas de caracterização fossem 

realizadas. O difratograma deste composto obtido pela DRX método do pó está 

mostrado na figura 22. 

 

Figura 22: Difratograma do composto HDL-dodecilsulfato. 
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Tabela 13: Planos de difração do HDL-dodecilsulfato comparados com as 

informações encontradas em literatura consultada. 

Distância entre planos  

de difração 

Valor experimental (Å) 

Distância entre planos  

de difração 

Valor teórico2,20 (Å) 

Plano hkl 

26,32 26,5 (003) 

13,16 Não encontrado (006) 

4,00 3,99 (009) 

2,50 2,56 (012) 

2,10 2,28 (015) 

1,52 1,50 (110) 

 

O primeiro pico observado foi deslocado, comparado ao valor do primeiro 

pico presente no difratograma do HDL-NO3. Entretanto, este pico não é o plano 

d(003), porque de acordo com a literatura, este valor de “d” do HDL-dodecilsulfato 

está entre 26,50 e 25,10 Å, aproximadamente, dependendo da concentração do 

ânion na região interlamelar.20 Isso equivale a um valor de 2θ em torno de 3º. 

Entretanto, o equipamento de DRX disponível para a análise não estava 

permitindo a varredura da amostra em ângulos menores do que 3º.  

O primeiro pico refere-se ao plano (006) que é um plano de distância 

interplanar relacionado ao plano (003) por um fator de 2. Por isso, pode-se 

estimar teoricamente que o plano (003) nesta amostra apresentou um valor de 

26,32 Å (d003=2d006), coerente com o valor encontrado na literatura. Enquanto 

isso, o parâmetro “a” foi determinado e, neste caso, seu valor foi igual a 3,04 Å. 

Isto indicou a presença do pico (110) nos resultados, demonstrando que a lamela 

permaneceu e que, portanto, o HDL-dodecilsulfato foi formado.  

 

7.1.5. Resultados de difração de raios x do HDL-Zn(Dmit)2  

 

Utilizando o HDL-dodecilsufato produzido através da reação de troca 

aniônica, foi possível sintetizar o HDL-Zn(Dmit)2. A reação de troca do ânion 
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dodecilsulfato pelo ânion complexo [Zn(Dmit)2]2-, solubilizado em acetona, foi 

favorecida apenas por agitação. A filtração e lavagem do material com acetona 

permitiu obter o novo composto que foi armazenado em um dessecador para 

que pudesse ser caracterizado adequadamente. A técnica de DR-X forneceu o 

difratograma da figura 23.  

O (NEt4)2[Zn(Dmit)2] é um complexo metálico que apresenta o ligante 

dmit. Este ligante costuma estar associado a pesquisas sobre condutividade, 

supercondutividade e propriedades óticas não-lineares. Por essa razão, ele foi 

escolhido para demonstrar de forma mais expressiva as possíveis alterações 

óticas e, consequemente, elétricas que podem ocorrer em HDLs dependendo do 

ânion utilizado. 

 

 

Figura 23: Difratograma do composto HDL-Zn(Dmit)2. 
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Tabela 14: Planos de difração do HDL-Zn(Dmit)2 comparados com as 

informações encontradas em literatura consultada. 

Distância entre planos  

de difração 

Valor experimental (Å) 

Distância entre planos  

de difração 

Valor teórico2 (Å) 

Plano hkl 

26,10   Não encontrado (003) 

13,05 Não encontrado (006) 

4,01 3,99 (006) 

2,53 2,56 (012) 

1,52 1,52 (110) 

1,50 1,50 (113) 

 

 Utilizando o mesmo raciocíno aplicado na interpretação do HDL-

Dodecilsulfato, apenas o pico associado ao plano (006), que está associado a 

presença do ânion intercalado na região interlamelar, foi identificado. Porém, 

este é um plano múltiplo, relacionado por um fator de 2, ao plano (003), que é o 

pico importante para obter o valor do espaçamento basal d do HDL, encontrando, 

assim, um valor estimado de 26,10 Å como espaçamento basal d deste HDL. 

Por não ter sido encontrado nenhum artigo referente a síntese de HDL-

Zn(Dmit)2, entende-se que este composto é uma nova proposta de estrutura de 

hidróxido duplo lamelar. Como o [Zn(Dmit)2]2- também é um ânion volumoso 

assim como o HDL-dodecilsulfato e, por essa razão, espera-se que o pico 

associado ao plano (003) seja observado em valores próximos de 3º também. 

Assim, o fato das duas estruturas apresentaram valores estimados diferentes de 

espaçamento basal d, pode-se concluir que alguns ânions [Zn(Dmit)2]2- foram 

intercalados. 

O resultado da análise também mostrou que a estrutura da lamela se 

manteve devido à presença do pico (110), indicando que o HDL com Zn(Dmit)2 

tem chances de ter sido formado por intercalação. Porém, como o difratograma 

foi muito similar ao difratograma do HDL-dodecilsulfato, as informações de IV e 

UV ajudarão também a confirmar a formação do HDL-Zn(Dmit)2. 
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A figura 24 apresenta todos os difratogramas obtidos. É possível 

observar o deslocamento dos primeiros picos associados ao plano de difração 

(003) dos compostos do tipo hidrotalcita. A reta indicada por (003) do HDL-CO3  

mostra que os primeiros picos dos demais HDLs foram deslocados quando 

comparados a ela, uma vez que variam de acordo com o tamanho do ânion 

intercalado. Entretanto, o pico associado ao plano (110) foi o mesmo para todos 

os HDLs sintetizados confirmando que todos os compostos apresentaram uma 

estrutura com lamelas do tipo brucita. 

 

Figura 24: Comparação dos difratogramas de todas as amostras 

sintetizadas. 
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A tabela 15 mostra os valores de a, c e c’ de todos os HDLs 

sintetizados de forma que seja possível compará-los. 

Tabela 15: Valores a, c e c’ encontrados para todos os HDLs 

sintetizados neste trabalho. 

Amostra c’=d003 c=3c’ a=2d110 

HDL-CO3 7,55 22,65 3,04 

HDL-NO3 8,77 26,31 3,04 

HDL-Acetato 12,13 36,39 3,04 

HDL-

Dodecilsulfato 

26,32 78,96 3,04 

HDL-Zn(Dmit)2 26,10 78,30 3,04 

 

 

 

7.2. RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO POR 

ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO (IV) 

 

As informações teóricas de infravermelho assim como as informações 

de DRX dos compostos do tipo hidrotalcita mais comuns são encontradas 

facilmente na literatura, exceto o HDL-Zn(Dmit)2. Sendo assim, a tabela 16 

mostra as bandas mais esperadas para os HDLs sintetizados de acordo com as 

referências utilizadas para este trabalho. 
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Tabela 16: Atribuições das bandas que podem ser encontradas nos 

espectros de infravermelho dos compostos de HDL sintetizados de acordo com 

a literatura. 

Fórmula geral Atribuições (cm-1) Ref. 

Mg/Al-NO3 e CO3 
razões 2:1 e 5:1  

570 (MgO6) 670 (AlO6)  independente da 

razão M2+/M3+, 1380 (NO3
-), 3500 ( OH água 

interlamelar e hidróxido) 

26 

Mg2Al-CO3 3500 ((OH) e 1630 ( H2O) da água 
interlamelar e OH da lamela, 1350 e 1384 

(CO3 e NO3) 

2,9 

Mg5.74Al2(OH)15,40] 
[(NO3)1.66(CO3)0,13 2.15H20  

1050, 820,840 1230, 1370-1390, 1480-1500 e 
1680-1705 (NO3 coordenado mono ou 
bidentado), 3465-3510 – OH ligado por ligação 
H, ombro a 3100-3200 (ligação H entre água e 
o ânion interlamelar) 

44 

Zn/Al-NO3 razões Zn/Al= 2, 3 e 4 3398 ( OH água interlamelar e hidróxido), 
1387(NO3

-), 764 e 1765 (estiramento 
confirmando nitrato na lamela), 1639 
(deformação angular da água), 414 e 557 (O-
M-O) e translação de Zn-OH 

19 

 

A seguir, estão os espectros na faixa de IV (4000-500 cm-1) das amostras 

sintetizadas HDL-CO3, HDL-NO3, HDL-Acetato, HDL-Dodecilsulfato e HDL-

Zn(Dmit)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 MIYATA, Shigeo. The Syntheses Of Hydrotalcite-Like Compounds And Their Structures And 

Physico-Chemical Properties I:The Systems Mg2+-Al3+-No3, Mg2+-Al3+-Cl-, Mg2+-Al3 +-ClO4-

, Ni 2+Al3+Cl- And Zn2+-Al3 +-Cl-. Clays and Clay Minerals, v.  23.1975.  
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HDL-CO3  

 

Figura 25: Espectro de infravermelho do HDL-CO3. 

 

 

HDL-NO3 

 

 

Figura 26: Espectro de infravermelho do HDL-NO3. 
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HDL-ACETATO 

 

Figura 27: Espectro de infravermelho do HDL-Acetato. 

 

HDL-DODECILSULFATO  

 

Figura 28: Espectro de infravermelho do HDL-dodecilsulfato. 
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HDL-Zn(Dmit)2 

 

 

Figura 29: Espectro de infravermelho de HDL-Zn(Dmit)2. 

 

As principais informações sobre as bandas encontradas nos espectros 

de transmissão da região do infravermelho em HDLs foram mostradas na tabela 

15. Com isso, pode-se notar que todas as amostras apresentaram a banda larga 

em torno de, aproximadamente, 3500 cm-1, referente às vibrações das OH- nas 

lamelas. Em 1610-1630 cm-1, aproximadamente, também foi observada uma 

banda nessa faixa em cada espectro, que está relacionada à deformação angular 

das moléculas de água na região interlamelar. Em geral, esta banda sempre 

costuma estar presente.  A intensidade desta banda depende do tipo de ânion e 

a quantidade de água.2 

A principal região onde a influência da interação do ânion interlamelar 

com a lamela é observada, está situada na faixa entre 1000 cm-1 e 1800cm-1. 

Abaixo de 700 cm-1, pode-se encontrar os modos de vibração da rede das 

lamelas, tais como M-O –H e O-M-O. 

O perfil do espectro do HDL-CO3 apresentou bandas bastante largas, 
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consultada. Enquanto isso, com relação ao HDL-NO3, a banda em 1332 cm-1 

indica o íon nitrato livre intercalado na estrutura.9 

A banda em 2912 cm-1 ou 2919 cm-1 no HDL-dodecilsulfato é relacionado 

à banda de vibração assimétrica do CH2 assim como a banda em 1205 cm-1 está 

relacionada à banda do OSO3
-  presente no ânion dodecilsulfato.20 A observação 

de bandas como estas no espectro do HDL-Zn(Dmit)2, demonstra que há uma 

grande possibilidade de haver dodecilsulfato como impureza. Isso não é 

impossível, considerando que há registros de HDL com a intercalação de dois 

ânions diferentes.2 Sobre o espectro do HDL-Zn(Dmit)2, nota-se a presença de 

bandas entre 965 cm-1 e 1065 cm-1, é indicativo de vibrações de C=S da estrutura 

do ânion, consideradas bandas típicas do ligante dmit.31 Isso indica que o 

Zn(Dmit)2 está na estrutura deste HDL, porém, provavelmente, em uma 

quantidade pequena na região intercalada. A figura 30 mostra todos os espectros 

de IV que foram interpretados.   
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Figura 30: Perfil dos espectros de IV de todas as amostras sintetizadas. 
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7.3. RESULTADOS DE UV-VIS E CÁLCULO DO BAND GAP ÓTICO 

A PARTIR DOS DADOS DE ESPECTROSCOPIA DE 

REFLECTÂNCIA DIFUSA 

 

 

Para estudar as possíveis modificações das propriedades óticas dos 

HDLs com diferentes ânions interlamelares, os HDL-CO3, HDL-NO3, HDL-

Acetato, HDL-Dodecilsulfato e o HDL-Zn(Dmit)2  foram analisados no 

espectrômetro de UV-Vis. Além dos espectros de absorvância, o espectrômetro 

foi utilizado no modo de espectroscopia de reflectância difusa para obter os 

valores de energia de band gap ótico. Não foi utilizado MgO ou BaSO4 como 

diluente, neste caso, porque o uso destas substâncias como diluente resultaram 

em espectros de reflectância difusa inconclusivos para HDL-NO3. Por isso, 

optou-se por fazer as análises de todas as amostras sem o uso de nenhum dos 

dois tipos de compostos que poderiam ser utilizados como diluente.  

Sendo assim, os valores de reflectância difusa por comprimento de onda 

foram obtidos e traçou-se uma reta tangente sobre a primeira curva que surgia 

nos espectros. O comprimento de onda que a reta tocou foi convertido em eV e 

este valor, por sua vez, foi considerado o valor de energia de band gap ótico da 

substância verificada. Os espectros de absorvância e de reflectância difusa dos 

HDL-CO3, HDL-NO3, HDL-Acetato, HDL-Dodecilsulfato e HDL-Zn(Dmit)2 serão 

mostrados a seguir.  
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Figura 31: Espectro de absorvância na região do ultravioleta-visível do 

HDL-CO3. 

 

 

Figura 32:  Espectro de reflectância difusa do HDL-CO3. 
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Figura 33: Espectro de absorvância na região do ultravioleta-visível do 

HDL-NO3. 

 

 

 

 

Figura 34: Espectro de reflectância difusa do HDL-NO3. 
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Figura 35: Espectro de absorvância na região do ultravioleta-visível do 

HDL-Acetato. 

 

 

 

Figura 36: Espectro de reflectância difusa do HDL-Acetato. 
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Figura 37: Espectro de absorvância na região do ultravioleta-visível do 

HDL-Dodecilsulfato. 

 

 

 

Figura 38: Espectro de reflectância difusa do HDL-Dodecilsulfato. 
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Figura 39:  Espectro de absorvância na região ultravioleta-visível do 

HDL-Zn(Dmit)2. 

 

 

Figura 40: Espectro de reflectância difusa do HDL-Zn(Dmit)2. 
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         Tabela 17: Valores de bandgap em eV para HDLs com ânions 

inorgânicos. 

HDL Comprimento de 

onda (nm) 

E (eV) Raio aniônico 

(pm) 30  

HDL-CO3  239 5,19 178 

HDL-NO3 332 3,73 179 

 

Tabela 18: Valores de bandgap em eV para HDLs com ânions orgânicos. 

HDL Comprimento de 

onda (nm) 

E (eV) Raio aniônico  

(pm)30 

HDL-Acetato 257 4,82 162 

HDL-Zn(Dmit)2 255 4,86 Não encontrado 

HDL-

Dodecilsulfato 

252 4,92 Não encontrado 

 

 

O espectro de absorvância na região do UV-Vis do HDL-CO3 não 

apresentou bandas bem definidas, apenas um pequeno ombro em 266 nm. O 

espectro de absorvância do HDL-NO3, por sua vez, apresentou uma banda em 

300 nm que é característico do ânion nitrato em HDL.19 O HDL-Acetato 

apresentou bandas em 218 nm e 266 nm.  

Enquanto isso, o HDL-dodecilsulfato apresentou superposição de 

bandas e uma delas foi assinalada em 266 nm que, de acordo com a literatura 

consultada, está relacionada ao grupo 𝑆𝑂4
2− presente na estrutura do 

dodecilsulfato.19 Apesar de outros compostos neste trabalho terem apresentado 

sinal em 266 nm, é válido lembrar que o HDL-dodecilsulfato foi sintetizado a partir 

do HDL-NO3 que teve a sua síntese realizada com o uso de atmosfera inerte 

para evitar o máximo de interferência do CO2 atmosférico que poderia se 

solubilizar no meio reacional. Então, acredita-se que este sinal possa ser 

indicativo do ânion dodecilsulfato na estrutura por essa razão assim como 

suposto na literatura consultada.  
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Não foi encontrado dados comparativos teóricos para a estrutura do 

HDL-Zn(Dmit)2, especificamente. O espectro de UV-Vis desta estrutura mostrou 

que ocorreu uma sobreposição de bandas assim como aconteceu com o 

resultado do HDL-Dodecilsulfato. Entretanto, a presença de um indicativo de 

banda com baixa absorvância em 527 nm, demonstra a influência do ânion 

[Zn(Dmit)2]2-. Isso é suposto devido ao fato de que compostos diferentes de 

hidróxidos duplos lamelares contendo [Zn(Dmit)2]2- apresentaram bandas em 

torno de 518 nm.20 Portanto, apesar dos perfis de DRX e infravermelho dos 

compostos HDL-Dodecilsulfato e HDL-Zn(Dmit)2 estarem bastante semelhantes, 

essa diferença entre os espectros de absorvância dos dois HDLs direciona a 

acreditar que o ânion [Zn(Dmit)2]2- foi intercalado na estrutura. 

As tabelas 17 e 18 mostram os valores das energias de band gap ótico 

de cada amostra e informam que todos os compostos sintetizados apresentaram 

propriedades elétricas de isolantes, uma vez que os valores das energias de 

band gap ótico foram maiores do que 3 eV.35 Além disso, como os HDLs 

sintetizados apresentaram a mesma composição de cátions na camada do tipo 

brucita, ou seja, Mg2+
 e Al3+, isso indica que a variação dessa propriedade pode 

ser influenciada pela natureza química dos ânions intercalados. As estruturas de 

HDLs contendo ânions inorgânicos apresentaram diferenças nos valores de 

band gap ótico bastante expressivos. Afinal, de todos os compostos sintetizados, 

o HDL-NO3 foi aquele que apresentou o menor valor de energia de band gap 

ótico. Enquanto isso, os HDLs contendo ânions orgânicos apresentaram uma 

faixa de valores de energia de band gap ótico bastante próximos.  

Este estudo, portanto, reforça experimentalmente o conhecimento sobre 

a capacidade dos HDLs como materiais multifuncionais à medida que são 

sintetizados com diferentes combinações de ânions como é o caso apresentado 

neste trabalho. Enquanto isso, as análises de espectroscopia de absorvância na 

região do UV-Vis e de espectroscopia de reflectância difusa mostraram que não 

é obrigatório o uso de MgO e BaSO4 como diluentes das amostras de HDL com 

lamelas do tipo brucita, quando as análises são realizadas em um equipamento 

com configurações similares ao espectrômetro utilizado.  

Com isso, além do detalhamento sobre a teoria de hidróxidos duplos 

lamelares, este trabalho, também, apresentou o HDL-Zn(Dmit)2 como uma nova 
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proposta de material com propriedade ótica de isolante. Além disso, o método 

de síntese utilizado foi bastante simples. Entretanto, uma otimização na síntese 

e o uso de outras técnicas de caracterização são requeridas para conhecer 

melhor a estrutura deste composto formado para confirmar se todo o material 

sintetizado é livre de espécies provenientes do HDL precursor assim como a total 

intercalação do ânion na região interlamelar do composto. Sendo que, além 

disso, essas informações são necessárias para conhecer quais aplicações este 

novo composto pode apresentar. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho apresentou a síntese e a caracterização de hidróxidos 

duplos lamelares. Este tipo de substância tem aplicações industriais conhecidas 

e, por isso, foi fornecido os nomes de algumas indústrias que citam o uso da 

hidrotalcita em suas linhas de produção, de alguma forma. Dois exemplos de 

algumas indústrias mencionadas neste trabalho foram as empresas Kiowa® 

(hidrotalcita aplicada para antiácidos e catalisadores) e Sasol® (Hidrotalcita 

aplicada em catalisadores). 

As sínteses dos HDLs pelo método de coprecipitação a pH constante e 

pelo método de reação de troca iônica mostraram-se eficientes. Os HDLs 

realizados pelo primeiro método citado foram: MgAlCO3 (HDL-CO3 ), MgAlNO3 

(HDL-NO3), MgAlAcetato (HDL-Acetato). Apesar do HDL-CO3 e do HDL-Acetato 

terem sido sintetizados, de acordo com a série termodinâmica de estabilização 

aniônica em HDLs, o HDL-NO3 foi escolhido como precursor para a obtenção do 

HDL-dodecilsulfato. Esta reação foi importante, porque conhece-se o fato de que 

o uso de ânions orgânicos volumosos tem uma entrada mais fácil na região 

interlamelar dos HDLs e, portanto, poderia serviria como um espaçador para 

facilitar a entrada de outro íon, também volumoso, o ânion Zn(𝐷𝑚𝑖𝑡)2
2−.2,20 Dessa 

forma, a troca iônica foi realizada para a obtenção do HDL-Zn(Dmit)2, como foi 

codificado neste trabalho, que é uma proposta de um novo HDL com lamelas do 

tipo brucita com cátions Mg2+ e Al3+ e o ânion [Zn(Dmit)2] na região interlamelar.  

Observou-se a partir dos difratogramas obtidos para cada amostra o 

deslocamento do primeiro pico característico (003) de compostos do tipo 

hidrotalcita. Enquanto isso, o pico característico referente ao plano (110) 

indicativo da formação da lamela do tipo brucita foi identificado em todos os 

difratogramas, mesmo no caso dos HDL-Dodecilsulfato e HDL-Zn(Dmit)2, que 

não tiveram seus picos referentes ao (003) determinados com precisão devido 

ao fato de serem encontrados em valores de ângulo 2θ abaixo ou em torno de 

3º, sendo apenas estimados. 
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Os valores de espaçamento basal d003 para cada HDL sintetizado foram: 

HDL-CO3 (7,55 Å), HDL-NO3 (8,77 Å), HDL-Acetato (12,13 Å), HDL-

Dodecilsulfato (26,32 Å) e HDL-Zn(Dmit2) (26,10 Å). A presença da estrutura da 

lamela, por sua vez, foi confirmada pelo valor de d110=3,04 Å que todas as 

estruturas apresentaram em seus resultados.  

Os espectros de infravermelho confirmaram a presença de bandas 

associadas aos constituintes desejados para cada estrutura de HDL sintetizado. 

Apesar disso, os espectros de IV do HDL-Dodecilsulfato e do HDL-Zn(Dmit)2 

foram bastante similares e os espectros de absorvância na região do ultravioleta 

e visível contribuíram para confirmar que ambas as estruturas produzidas eram 

distintas. Afinal, os perfis de cada espectro de UV-Vis foram diferentes.  

Para determinar se os ânions diferentes afetavam o valor de band gap 

ótico, que é uma informação necessária para poder interpretar se uma 

substância tem característica de isolante elétrico, semicondutora ou até mesmo 

condutora elétrica, foram utilizados dados de espectroscopia de reflectância 

difusa. Os valores de energia de band gap ótico encontrados para as amostras 

sintetizadas foram: HDL-CO3 (5,19 eV), HDL-NO3 (3,73 eV), HDL-Acetato (4,82 

eV), HDL-Dodecilsulfato (4,92 eV) e HDL-Zn(Dmit)2 (4,86 eV). Como substâncias 

com valores acima de 3 eV são consideradas isolantes elétricos, todas as 

amostras sintetizadas são deste tipo. Por essa razão, este trabalho encoraja um 

estudo mais detalhado de todas estas substâncias, principalmente, de suas 

propriedades óticas e elétricas. 

Sendo assim, além de demonstrar a importância industrial dos 

hidróxidos duplos lamelares, este trabalho propõe informações com relação às 

propriedades óticas destes materiais, além de propor um novo composto do tipo 

hidrotalcita, o HDL-Zn(Dmit)2. Além disso, este HDL, especificamente, pode ser 

considerado uma nova sugestão de estrutura, porque apesar de um 

levantamento bibliográfico extenso a respeito disso, não foi encontrado na 

literatura uma abordagem sobre este HDL até o momento. Com isso, confirma-

se o quão versátil a química dos hidróxidos duplos lamelares é, uma vez que as 

possibilidades de ânions de intercalação são enormes e capazes de influenciar 

na formação de compostos com propriedades únicas que podem ter aplicações 

bastante interessantes para a sociedade. 
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