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RESUMO 

 

Os Hidróxidos Duplos Lamelares tem se tornado materiais extremamente 

promissores devido a sua gama de aplicações, fácil obtenção em laboratório e a 

possibilidade de reutilização após calcinação, portanto o conhecimento referente à 

suas propriedades é de extrema relevância. Neste estudo foram sintetizados 

hidróxidos duplos lamelares de dois sistemas, Mg-Al e Zn-Al, e tais materiais foram 

submetidos a análise com difração de raios X e, a partir de tais dados, foram 

determinados a densidade volumétrica, densidade atômica planar, tamanho do 

cristalito, parâmetros de rede cristalina, distância interplanar e espaço interlamelar 

disponível. Tais materiais também foram submetidos à análise termogravimétrica em 

razões de aquecimento de 5, 10, 20 e 25 °C/min para determinação de parâmetros 

cinéticos durante a formação das metafases HTD e HTB com base nos modelos 

teóricos de Ozawa, Flynn-Wall, Starink e Model Free Kinetics. Além disso, os 

hidróxidos duplos lamelares sintetizados neste trabalhado foram calcinados em razões 

de aquecimento de 2,5 °C/min e 20 °C/min e submetidos a ensaios de adsorção de 

ânion nitrato em solução aquosa em sistema de batelada em intervalos de tempo de 5 

min, 15 min, 30 min, 1h, 2h e 4h. Tais materiais calcinados também foram submetidos 

à exposição com  a atmosfera e em intervalos de tempo de 1 semana e 2 semanas 

foram analisados através de difração de raios X para estudo determinação da cinética 

de regeneração estrutural denominada “efeito memória”. 

 

Palavras-chave: Hidróxidos Duplos Lamelares, Cinética, Caracterização. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Layered Double Hydroxides has become extremely promising materials 

due to its range of applications, easily obtained in the laboratory and reusability after 

calcination, so the knowledge regarding their properties is of utmost importance. In this 

study were synthesized layered double hydroxides of two systems, Mg-Al and Zn-Al, 

and such materials were analyzed with X-ray diffraction and, from these data, we 

determined the volume density, planar atomic density, size crystallite, lattice 

parameters, interplanar spacing and interlayer space available. Such materials were 

also subjected to thermogravimetric analysis reasons for heating 5, 10, 20 and 25 ° C / 

min to determine kinetic parameters for the formation of metaphases HTD and HTB 

based on theoretical models Ozawa, Flynn-Wall Starink and Model Free Kinetics. In 

addition, the layered double hydroxides synthesized in this working ratios were 

calcined heating 2.5 ° C / min and 20 ° C / min, and tested for adsorption of nitrate 

anion in aqueous solution batch system at time intervals 5 min, 15 min, 30 min, 1h, 2h 

and 4h. Such calcined materials were also subjected to exposure to the atmosphere 

and at intervals of 1 week, 2 weeks and 1 month were analyzed by infrared 

spectroscopy to study the kinetics of regeneration determining structural called 

"memory effect". 

 

Key-Words: Layered Double Hydroxides, Kinetics, Characterization. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as argilas têm sido amplamente utilizadas como parte 

integrante de processos industriais, principalmente devido ao baixo custo que tais 

materiais apresentam, bem como seu potencial sustentável, por se tratarem de 

materiais que podem ser regenerados e reutilizados em processos sucessivos. As 

argilas aniônicas naturais são materiais relativamente raros, se comparados às 

catiônicas, entretanto, sua boa e fácil reprodutibilidade em laboratório e simples 

regeneração após uso torna esses materiais bem acessíveis para aplicações 

industriais, principalmente no que diz respeito à relação custo-benefício (CARVALHO, 

2009; ROY et al., 1992). 

A literatura reporta inúmeras utilidades das argilas aniônicas em catálise básica 

e redox de interesse industrial (ZAKZESKI et. al, 2010; ZENG et al, 2008) , como por 

exemplo, em reações para condensação aldólica, purificação de acetona, alquilação, 

oxidação, síntese de metanol e síntese de álcoois de cadeia longa (ZENG et. al, 2008; 

TRONTO, 2006). Como adsorvente há relatos de utilização de argilas aniônicas como 

removedoras de pesticidas (OTERO, 2012), metais pesados (PAVLOVIC et. al, 2009) , 

íons aniônicos (YUEYING et. al, 2012) e corantes (ORTHMAN et. al, 2003) por 

exemplo. Além disso, existem aplicações das argilas aniônicas como suporte para 

catalisadores metálicos para reações de redução de espécimes, inclusive 

comparando-as a suportes de alumina (PALOMARES et. al, 2004). Tais aspectos 

evidenciam a viabilidade de aplicação das argilas aniônicas em processos químicos de 

interesse industrial. 

Desde a descoberta da hidrotalcita, primeira argila aniônica, por volta de 1842 

(ROY et. al, 1992; CAVANI et. al, 1991), pouco se publicou sobre esses hidróxidos 

duplos lamelares (HDLs) até meados dos anos 80. O número de publicações 

utilizando-se esse tipo de material vem crescendo a cada ano. Devido à versatilidade e 

seu “leque” de aplicações, esse tipo de material vem ganhando dia após dia grande 

notoriedade e relevância no meio científico e tecnológico. Na Figura 1.1 é apresentado 

o quantitativo anual de publicações com esses tipos de materiais. 

Por conta de suas propriedades, os HDLs possuem uma grande variedade de 

aplicações em outras áreas também, onde podemos destacar: as aplicações em 

eletroquímica, compósitos (ANTONYRAJ et. al, 2010) e na área farmacêutica (CAVANI 

et. al, 1991; CARLINO, 1997). 
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  Um aspecto extremamente relevante, como citado anteriormente, que destaca 

os hidróxidos duplos lamelares, é sua possibilidade de recuperação e pós-uso. 

Levando-se em conta a tendência mundial quanto ao desenvolvimento de materiais 

ambientalmente adequados, tal peculiaridade referente aos HDLs torna-os evidentes 

no cenário.  

 

Figura 1.1 – Número de publicações sobre HDLs  (1958-2012) 

Fonte: http://apps.webofknowledge.com – Tópico: “Layered Double Hydroxides” 

 

Neste trabalho, foram sintetizados hidróxidos duplos lamelares de três 

sistemas: Mg-Al-CO3, Zn-Al-CO3 e Mg-Fe-CO3, através do método de coprecipitação a 

pH variável. Tais materiais foram sintetizados em proporções M2+:M3+ de 2:1.  

Esta dissertação está organizada “em forma de artigos”, onde cada capítulo a 

seguir esse representa um artigo independente. 

No capítulo 2, relatam-se aspectos reportados na literatura, referentes ao 

histórico, estrutura, propriedades e caracterizações dos Hidróxidos Duplos Lamelares. 

No capítulo 3 são apresentados aspectos referentes à caracterizações para a 

determinação de parâmetros cristalinos, tais quais: distância entre cátions vizinhos nas 

camadas do tipo brucita, altura da célula unitária, distância interplanar, tamanho de 

http://apps.webofknowledge.com/
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cristalito através da equação de Scherrer, densidade planar e espaço interlamelar 

disponível.  

No capítulo 4 é apresentado um estudo referente à determinação de 

parâmetros cinéticos decorrentes da decomposição térmica dos hidróxidos duplos 

lamelares sintetizados. 

No capítulo 5 é realizado um estudo referente à cinética de adsorção da 

espécime aniônica nitrato por HDLs calcinados, como alternativa para remediação 

para problemas de contaminações de águas de abastecimento. 

No capítulo 6 é efetuado um estudo referente á cinética de evolução do “efeito 

memória” para materiais expostos à atmosfera, levando-se em conta a propriedade de 

reconstrução que tais materiais apresentam após calcinação. 

 

1.1 - OBJETIVO GERAL 

Estudar a síntese e caracterização de hidróxidos duplos lamelares dos 

sistemas Mg-Al e Zn-Al. 

 

1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter informações gerais na literatura referentes à estrutura, ocorrência 

natural, “efeito memória”, estabilidade térmica, métodos de síntese, 

porosidade, acidez, basicidade e aplicações dos hidróxidos duplos lamelares; 

 Determinar a densidade volumétrica, a densidade atômica, tamanho de 

cristalito através da equação de Scherrer, os parâmetros de célula unitária a e 

c, a distância interplanar, o espaço interlamelar disponível existente em 

hidróxidos duplos lamelares de diferentes sistemas; 

 Relacionar os valores de energia de ativação obtidos durante a etapa de 

decomposição térmica com as etapas descritas na literatura especializada, 

levando-se em conta os modelos teóricos de Osawa, Flynn-Wall, Starink e 

“Model Free Kinetics”. 

 Estudar a cinética de adsorção de ânions nitrato em soluções aquosas a partir 

de hidróxidos duplos lamelares calcinados em diferentes condições de 

aquecimento. 
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 Determinar a cinética de evolução estrutural durante a ocorrência do chamado 

“efeito memória” em hidróxidos duplos lamelares do sistema Zn-Al e Mg-Al. 

 Relacionar os resultados obtidos neste trabalho com possíveis aplicações 

desse materiais. 
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2 - HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs) são alocados como pertencentes ao 

grupo de minerais referidos como “óxidos e hidróxidos não silicatos”, uma vez que 

apresentam propriedades químicas e físicas similares à dos argilominerais, que fazem 

dos HDLs como tal (NEWMAN, 1987): estrutura lamelar, composição química, variável 

substituição isomórfica de cátions metálicos, troca iônica, variável densidade de carga 

nas lamelas, inchamento em água, região interlamelar reativa, reologia e propriedades 

coloidais. Contudo, devido á propriedade de troca iônica que tais materiais 

apresentam, são classificados como “argilas aniônicas” e são reportados por 

mineralogistas desde à década de 1920 (ROY et al., 1992).   

A hidrotalcita foi o primeiro HDL descoberto em 1842 na Suécia (ROY et 

al.,1992; CAVANI et al., 1991) e sua fórmula química foi pioneiramente elucidada por 

Manesse (1915) como sendo [Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O]. Além disso, através de dados 

de difração de raios X, Aminoff e Broomé (1930) foram os primeiros a aceitar a 

disposição das hidrotalcitas em diferentes tipos de estrutura: romboédrica e 

hexagonal. Com a ampliação do conhecimento estrutural das hidrotalcitas, foram 

iniciados estudos para desenvolvimento de métodos para síntese desses materiais por 

Feitknecht em 1942 (FEITKNECHT, 1942a; FEITKNECHT, 1942b). Contudo, 

Feitknecht explanou de forma equivocada a estrutura da hidrotalcita (CAVANI, 1991), 

como mostrado na Figura 2.1 (REIS, 2009). 

 

Figura 2.1 – Representação da Estrutura da Hidrotalcita Idealizada por Feitknecht. 

Adaptado de Reis (2009). 

 

 

 

 

Tal proposição foi devidamente contestada por (ALLMANN E JENSEN, 1969) 

que ofereceram a elucidação estrutural coerente para a hidrotalcita. Inclusive, 
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tornando-se a referência padrão no que diz respeito a dados cristalográficos para 

hidróxidos duplos lamelares até os dias de hoje. 

2.2 - DEFINIÇÕES 

O termo “Hidróxidos Duplos Lamelares” (MARTIN E PINNAVAIA, 1986) 

designa hidróxidos duplos constituídos pela presença de dois cátions metálicos em 

camada do tipo brucita (mineral natural de Mg(OH)2), contendo espécimes aniônicas 

em um domínio interlamelar para compensação de deficiência de carga negativa na 

camada (CREPALDI E VALIM, 1998). Geralmente, os cátions metálicos são um 

bivalente e outro trivalente. Contudo, há relatos de literatura que reportam HDL’s 

contendo cátions com outras combinações de carga (Zr4+ e Li+) (TAYLOR, 1984; 

SERNA et al., 1982),  metais idênticos em estados de oxidação diferentes (Fe2+-Fe3+, 

por exemplo) (MARANGONI, 2005) e um misto de cátions com cargas iguais (Cu,Zn-

Al-CO3, por exemplo) (SANTOS E CORREA, 2011). Além disso, quando se refere aos 

hidróxidos duplos lamelares também é usado o termo “composto do tipo hidrotalcita” 

(CREPALDI E VALIM, 1998). Tal fato acaba por gerar confusões de referências na 

literatura. Como, por exemplo, Frost e Musumeci (2006) trata HDL como sinônimo de 

Hidrotalcita. Entretanto, como já descrito anteriormente, o termo HDL é “geral”, refere-

se a hidróxidos duplos com dois cátions metálicos e ânions nas lamelas. Já a 

Hidrotalcita é um HDL natural que tem como cátion bivalente o Mg2+, como cátion 

trivalente o Al3+ e ânion interlamelar o CO3
2 (MARTIN E PINNAVAIA, 1986), cuja 

simetria é romboédrica (simetria hexagonal: (manasseíta) (ALLDA et al., 2002). O uso 

de denominações como os empregados para as argilas naturais (hidrotalcita, 

piroaurita, etc.) não é recomendado no caso de materiais sintéticos, pois estas últimas 

não apresentam composição bem definida como as naturais. Entretanto, o termo 

“argilas aniônicas” pode ser aplicado tanto para o material natural como o sintético 

(CREPALDI E VALIM, 1998). 

A fórmula geral tanto para as camadas tipo brucita, como para região 

interlamelar de um Hidróxido Duplo Lamelar é ilustrada na Figura 2.2 (FORANO, et al., 

2006). 
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Figura 2.2 – Representação Estrutural dos Hidróxidos Duplos Lamelares: fórmula 

geral das camadas fórmula geral do domínio interlamelar. Adaptado de Forano et al. 

(2006) 

 

 

As formas em que um determinado sistema de HDL é representado são 

diversas. Entretanto, a forma mais comum é M2+-M3+-Ay-. Tal notação geralmente é 

modificada quando se tem um sistema onde há mais de um cátion bivalente ou/e 

trivalente, podendo variar dependendo do autor. 

 

2.3 - OCORRÊNCIA NATURAL 

Os Hidróxidos Duplos Lamelares naturais são minerais relativamente raros e 

são associados a formações metamórficas. Estes minerais também ocorrem em 

depósitos salinos, o que demonstra que altas temperaturas e pressões não são 

absolutamente necessárias para sua formação (VAYSSE E DELMAS, 2002). Tais 

materiais estão sempre em associação com serpentina e calcita (FORANO et al., 

2006).   

A Tabela 2.1 apresenta algumas propriedades dos minerais hidrotalcita e 

piroaurita expressas em manuais mineralógicos. Para a hidrotalcita, os dados são 

referentes à amostras coletadas em Snarum, Noruega. Para a piroaurita, os dados são 

referentes à amostras coletadas em Langbanshyttan, Suécia (MINERALOGY DATA 

BASE, 2013a; MINERALOGY DATA BASE, 2013b, CREPALDI E VALIM, 1998; 

TAYLOR, 1984). 
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Tabela 2.1 – Propriedades da Hidrotalcita e da Piroaurita. Adaptado de Mineralogy 

Data Base (2013a), Mineralogy Data Base (2013b), Crepaldi & Valim (1998), Taylor, 

(1984) 

Propriedade Hidrotalcita Piroaurita 

Clivagem Perfeita Perfeita 

Cor Branca Amarelo Castanho 

Densidade 2,07g/cm3 2,12g/cm3 

Dureza 2 (similar a gipsita) 2,5 (similar à unha) 

Luminescência Não Fluorescente - 

Brilho Perolado Perolado 

Magnetismo Não Magnético - 

Classe (H-M)   m   m 

Grupo Espacial R  m R  m 

Volume por Célula Unitária ~169,61Ǻ ~196, 03Ǻ 

 

 

A Figura 2.3 mostra a ocorrência de grandes depósitos de hidrotalcita (2.3a) e 

piroaurita (2.3b) (HDLs mais conhecidos) através de mapas criados a partir do serviço 

Google Maps® (MINERALOGY DATA BASE, 2013a; MINERALOGY DATA BASE, 

2013b). 

Há relatos de grandes depósitos de hidrotalcita na Austrália, Áustria, Bulgária, 

Canadá, China, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Israel, Itália, 

Jordânia, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, África do Sul, Suécia, Tajiquistão, 

Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. No Brasil, há deposito de hidrotalcita na 

cidade de Cajati no estado de São Paulo (região sudeste do Estado). Já para a 

piroaurita, há depósitos na Austrália, Áustria, Bulgária, Canadá, Filândia, Alemanha, 

Itália, Japão, Cazaquistão, Marrocos, Noruega, Romênia, Rússia, Suécia, Turquia, 

Reino Unido e Estados Unidos. (MINERALOGY DATA BASE, 2013a; MINERALOGY 

DATA BASE, 2013b, CREPALDI E VALIM, 1998; TAYLOR, 1984). 

 

 

 

 

 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

25 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

Figura 2.3 – Indicação de Grandes Depósitos de HDLs Naturais: Hidrotalcita (a) e 

Piroaurita (b). Adaptado de Mineralogy Data Base (2013a), Mineralogy Data Base 

(2013b), Crepaldi & Valim (1998), Taylor, (1984). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

2.4 - ESTRUTURA 

A Figura 2.4a mostra um octaedro similar a de uma camada da brucita 

(hidróxido simples de magnésio, cujas lamelas são neutras). Nota-se a presença do 

Mg2+ no centro do octaedro coordenado com íons hidroxila. A Figura 2.4b mostra uma 

representação da camada do tipo brucita, onde hidroxilas afins de dois octaedros 

vizinhos promovem a ligação dos sítios por intermédio de forças intermoleculares, 
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existindo a possibilidade de formação de lamelas infinitas (RODRIGUES, 2007). Tais 

lamelas são mantidas coesas pela ação de Forças de Van Der Waals e Ligações de 

Hidrogênio (CARLINO, 1997). Na Hidrotalcita, um espécime de HDL, há uma 

ocorrência semelhante ao ilustrado na Figura 2.4b, contudo, parte dos íons Mg2+ são 

substituídos isomorficamente por íons Al3+. Logo, nos HDLs temos a presença de 

metais bivalentes e trivalentes coordenados octaédricamente por íons hidroxilas 

arranjados de forma similar a camada da brucita. Tal ocorrência acaba por criar um 

excesso de carga positiva nas lamelas, que é devidamente contrabalanceada pela 

presença de íons CO3
2- hidratados na região interlamelar. A ilustração da estrutura da 

Hidrotalcita é apresentada na Figura 2.4c.  

 

Figura 2.4- Octaedro de Mg (a), Lamela da Brucita (b) e Estrutura da Hidrotalcita(c) 

(Rodrigues, 2007) . 

 

 

 

 

 

 

      (a)     (b)   (c) 

  

Para que ocorra a formação de um hidróxido duplo lamelar (HDL), os cátions 

metálicos necessitam apresentar coordenação octaédrica estável e raio iônico na faixa 

de 0,50 a 0,75 Ǻ (valores próximos ao do cátion Mg2+=0,72Ǻ), para que possam ser 

acomodados nas camadas do tipo brucita (CREPALDI E VALIM, 1998). Cátions 

divalentes maiores apresentam arranjo octaédrico não preferencial. Além disso, 

cátions trivalentes muito grandes desestabilizam a estrutura do HDL, devido a 

limitações eletroestáticas (FERNANDEZ, 1997). Apenas os HDLs Li-Al, Zn-Al e Mg-Ga 

são exceções, nesse sentido (THEVENOT, 1989; LOPEZ-SALINAS, 1996).  

 Outros aspectos são de extrema relevância para prever se determinadas 

espécimes podem ser constituintes de um HDL (RODRIGUES, 2007), tais quais:  
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 Diferença pequena entre os raios iônicos dos cátions;  

 Número de coordenação;  

 Tamanho da esfera de coordenação; 

 Energia do retículo. 

Dados de difração de raios X são de extrema utilidade para efetuarem-se 

cálculos relativos a características de um HDL sintético. Através da expressão a= 2 . 

d(110) é possível conhecer a distância entre cátions vizinhos na camada. Pela 

expressão c= 3 . d(003) é possível obter-se a altura da célula unitária (ROY et al., 1992; 

RODRIGUES, 2007). 

Os cátions divalentes podem ser: Mg2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Ca2+, Cd2+, Pd2+ e 

Pt2+. Já os cátions trivalentes podem ser: Al3+, Cr3+, Fe3+, Ni3+, Mn3+, Co3+, Sc3+, Ga3+, 

La3+, V3+, Sb3+, Y3+ e Sn3+. Como citado anteriormente, há relatos de HDLs contendo 

Zr4+ e Li+. HDLs com Ti4+ também são relatados, mas tal ocorrência vem sendo 

bastante refutada pela literatura (INTISSAR et al, 2007). Tais combinações 

esporádicas (monovalente e tetravalente) só existem para argilas aniônicas sintéticas, 

ou seja, não há relatos de tal ocorrência naturalmente (FORANO et al., 2006)  

O limite da razão M2+/M3+ depende da diferença dos raios iônicos entre o par de 

cátions constituinte da camada. Tal razão pode chegar a 3,5 para o Mg-Al-HDL  e 12,9 

para Mg-Ga-HDL (ALLMANN, 1968) , valores maiores geram uma distorção no 

octaedro e consequente instabilidade. HDLs com razão M2+/M3+ muito pequena (<<1,0) 

gerariam um aumento no número de octaedros contendo M3+. Devido à 

impossibilidade de ligações M3+-OH-M3+ (STANIMIROVA, 2004) não se pode ter 

octaedros contendo M3+ vizinhos, por conta da carga da hidroxila (ânion monovalente) 

(BRINDLEY E KIKKAWA, 1979). 

Quando ocorre um aumento da proporção M2+/M3+, ocorre uma diminuição da 

cristalinidade do material, bem como da capacidade de troca iônica, uma vez que a 

diminuição de M3+ acarreta o decréscimo da carga nas lamelas. A composição química 

não afeta o tamanho dos cristais (MANDAL E MAYADEVI, 2008) (tal particularidade é 

determinada pelo método e perícia de síntese), mas dependendo da razão existente 

entre M2+/M3+, a célula unitária apresenta simetrias especificas, conforme ilustrado na 

Figura 2.5.  
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Figura 2.5 – Representação esquemática da disposição dos cátions constituintes das 

camadas dos HDLs, levando em conta as diferentes proporções entre os íons. 

Adaptado de Crepaldi & Valim (1998). 

 

Para algumas combinações de HDL, a quantidade de M2+/M3+ é invariável. Por 

exemplo, o Li-Al-HDL apresentam uma razão fixa de 0,5 por conta da ordenação dos 

cátions, levando-se em conta as respectivas cargas (SERNA e CARLOS et al., 1982; 

FOGG & O’HARE, 1999). Alguns HDLs apresentam a razão M2+/M3+ variável de acordo 

com as condições de síntese. A Tabela 2.2 (FORANO et al., 2006) ilustra alguns 

exemplos.  

Tabela 2.2 – Razões M2+/M3+ em função do pH de Síntese. Adaptado de Forano et al. 

(2006). 

HDL pH M2+/M3+ =R 

Zn-Al-Cl 7,0 1 ≤ R ≤ 5 

Zn-Al-Cl 10,0 1 ≤ R ≤ 3 

Ni-Cr-Cl 11,5 1 ≤ R ≤ 3 

Ni-Cr-CO3 13,0 1 ≤ R ≤ 2 

Cu-Cr-Cl 5,5 1,6 ≤ R ≤ 2,3 

Zn-Al-CO3 9,0 1,7 ≤ R ≤ 2,3 

Mg-Al-CO3 8,0 1 ≤ R ≤ 3 

Zn-Cr-Cl 4,5 R ~2 

Zn-Cr-Cl 10,0 2 ≤ R ≤ 3 
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Para HDLs com razão M2+/M3+ =2, intercalada com o ânion carbonato, temos a 

seguinte ordenação (STANIMIROVA, 2004): cada octaedro com M3+ são coordenados 

por 6 octaedros de M2+. Cada octaedro de M2+ são coordenados por 3 octaedros de 

M3+. Cada OH- serve de comum constituinte para 2 octaedros de M2+ e 1 octaedro de 

M3+. Entre as camadas, há uma média de 3 moléculas de água por 3 átomos de 

oxigênio do grupo carbonato.  

A região interlamelar de um HDL se apresenta de forma bem definida, cujas 

distâncias interlamelares estão em torno de 0,3 - 3 nm (YANG et al, 2002) , contendo 

ânions e moléculas de água livres para se moverem através de quebra e formação de 

ligações com as lamelas, tais espécimes (ânions e água) estão dispostos de forma 

bastante desordenada se comparadas às camadas positivas (BELLOTO et al., 1996). 

Os HDLs contém uma rede de moléculas de água nas galerias entre as camadas que 

são hidrogênios ligados à rede hospedeira e um a outro, através de complexação ou 

ligações de hidrogênio, sendo também vizinhas do ânion compensador de carga 

(MEHROTRA, 1992).  

Dados de espectros na região do infravermelho (IV-TF) apontam que o ânion 

carbonato, no HDL Mg-Al-CO3, comporta-se como se estivesse em uma solução 

aquosa, ou seja, apresentando bandas em regiões de número de onda de 1415, 880 e 

680cm-1 (MIYATA, 1983). Na parte de caracterizações, mais adiante, é apresentado (e 

discutido de forma mais detalhada) o espectro na região do infravermelho para o HDL 

Mg-Al-CO3.  

Além disso, observações de espectros raman mostram que o ânion carbonato 

está disposto em duas formas: ligado ao hidrogênio das hidroxilas das camadas tipo 

brucita (banda em 1068cm-1) e ligado ao hidrogênio das moléculas de água presentes 

da região interlamelar (banda em 1062cm-1)(FROST E MUSUMECI, 2006). A Figura 

2.6 ilustra o espectro raman do HDL Zn-Al-CO3. 
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Figura 2.6 – Espectro Raman para o HDL Zn-Al-CO3.
 Adaptado de Frost & Musumeci, 

(2006). 

  

Não há restrições quanto ao tipo de ânion que possa ser intercalado na 

estrutura de um HDL (FORANO, 2006). Além disso, há possibilidade de inserção de 

espécimes neutras. Contudo, as quantidades desses ânions e de água estão 

diretamente ligadas a razão M2+/M3+ (STANIMIROVA, 2004; MANDAL, 2008), quanto 

maior a quantidade de M3+, maior a densidade de carga e, consequentemente, maior 

quantidade de sítios para inserção destas espécimes. A Figura 2.7 (REIS, 2004) ilustra 

os domínios que compõem um HDL.  

 

Figura 2.7 – Domínios existentes em um HDL. Adaptado de Reis (2004) 
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Através de dados de difração de raios X é possível efetuar o cálculo para 

conhecimento do espaço interlamelar disponível (dlivre), através da expressão 

dlivre=dobs- (Hcamada-2LH), onde Hcamada representa a espessura da camada contendo os 

octaedros (cerca de 0,20 nm), dobs representa o espaçamento basal e LH representa a 

ligação de hidrogênio existente entre as camadas e os ânions interlamelares (cerca de 

0,27nm) (BEAUDOT, 2004; BONNET, 1996; ENNADI, 1994; MEYN, 1993). A Figura 

2.8 (BEAUDOT at al., 2004; SALOMÃO et al., 2010) ilustra tais grandezas envolvidas 

no respectivo cálculo.  

 

Figura 2.8 – Ilustração das grandezas envolvidas no cálculo do espaço interlamelar 

livre. Adaptado de Salomão et al. (2010) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto importantíssimo quanto o espaço interlamelar é a orientação que 

determinados ânions podem adquirir. Quando ânions interlamelares interagem com as 

camadas, modificações de dinâmica molecular são esperadas (FORANO et al., 2006), 

podendo formar camadas duplas, aumentando assim o espaçamento basal mais que o 

teoricamente esperado (REIS, 2009). Espaçamentos basais muito curtos podem ser 

obtidos com a intercalação de ânions volumosos, por causa da orientação plana que 

esses adquirem, por exemplo, V10O28
6- (OTERO et al, 2012). Dados de DRX também 

úteis para conhecimento sobre a forma que os ânions interlamelares se encontram 

arranjados nos domínios suscetíveis. Por exemplo, caso o segundo pico de difração 

possua a metade do espaçamento basal do primeiro, implica que o ânion interlamelar 
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está arranjado verticalmente (DREZDZON, 1988). Além disso, a intercalação de 

determinados ânions em HDLs diminui a simetria dessas espécimes, no caso do HDL 

Mg-Al acontece para CO3
2-, SO4

2- e ClO4
- (IYI et al., 2011). A Tabela 2.3 ilustra alguns 

ânions intercaláveis em HDLs. Íons carbonato apresentam extrema afinidade pelos 

HDLs, logo são os que apresentam maior capacidade de estabilização da estrutura 

lamelar. A capacidade de estabilização da estrutura lamelar está intimamente ligada à 

densidade de carga do ânion, raio iônico e geometria, pois de tais fatores depende a 

atração eletroestática existente entre as lamelas e o ânion (ROY et al., 1992). A ordem 

de afinidade para alguns ânions inorgânicos mais comuns é a seguinte (MIYATA, 

1975; MIYATA, 1983; MIYATA, 1973): CO3
2−≫SO4

2−>OH−>F−>Cl->Br->NO3
− >I−.  

 

Tabela 2.3 – Ânions intercaláveis em HDLs. Adaptado de Naime Filho et al. (2009) 

Tipo Espécimes 

Haletos F-, Cl-,Br-, I- 

Oxoânions não-metálicos 
BO3

3-, CO3
2-, NO3

-, Si2O5
2-, HPO4

2-, SO4
2-, ClO4

-, 

AsO4
3-, SeO4

2-, BrO4
-. 

Oxoânions metálicos 
VO4

3-, CrO4
2-, MnO4

-, V10O28
6-, Cr2O7

2-, Mo7O24
6-, 

PW12O40
3-, etc. 

Complexos de metais de 

transição aniônicos 
Fe(CN)6

2-, etc. 

Ânions orgânicos 
CH3COO-, C6H5COO-, C12H25COO-, C2O4

2-

,C6H5SO3
-, etc. 

Polímeros Ânionicos PSS, PVC, etc. 

Biomoléculas Peptídeos, ATP, etc. 
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A literatura também descreve a existência de hidróxidos duplos lamelares 

classificados em dois tipos de sistemas cristalinos: romboédrico e hexagonal. Tais 

sistemas diferem na sequência em que as lamelas são empilhadas.  Geralmente, 

HDLs sintéticos apresentam simetria romboédrica (REIS, 2009). A Figura 2.9 ilustra as 

estruturas características de cada sistema simétrico. 

Figura 2.9 – Estrutura do sistema romboédrico (a) e hexagonal (b). (Reis, 2008) 

(a)       (b) 

No sistema romboédrico, o tamanho da célula unitária (c) é igual a três vezes o 

espaçamento basal (d): c = 3d. Sendo assim, só há coincidências entre átomos de 

uma mesma camada apenas após a terceira camada da sequência do empilhamento. 

HDLs de simetria romboédrica pertencem ao grupo espacial R  m (ROY et al., 1992; 

ALLMANN, 1968). 

No sistema hexagonal, o tamanho da célula unitária é igual a duas vezes o 

espaçamento basal: c=2d. Na simetria hexagonal ocorrem coincidências dos átomos 

após duas camadas sucessivas na sequência do empilhamento (REIS, 2009). HDLs 

de simetria hexagonal pertencem ao grupo espacial P63mmc (ROY et al., 1992; 

ALLMANN, 1968). Levando-se em conta a sequência de acomodação das camadas 

no sistema hexagonal é possível a existência de três polítipos: 1R (que apresenta uma 

distância interlamelar igual a c e são extremamente raros. São associados a HDLs 

profundamente hidratados e, geralmente, intercalados com SO4
2-.), 2R (que 
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apresentam uma distância interlamelar igual c/2 e também são raros. São formados 

em condições especiais de temperatura e pressão.) e 3R (com distância interlamelar 

igual a c/3, são os mais comuns  tanto para materiais naturais como sintéticos) 

(CAVANI et al, 1991; VAYSSE E DELMAS, 2002). A Figura 2.10 ilustra a disposição 

estrutural de tais polítipos (NAIME FILHO, 2009).  

 

Figura 2.10 – Polítipos de HDLs de sistema hexagonal: 3R (a), 2R (b), 1R (c). 

Adaptado de Reis (2004) 

(a)    (b)    (c) 

 

Quanto ao grupo espacial, o mesmo é determinado pela natureza dos ânions 

interlamelares. Para ânions grandes, o grupo espacial é R-3. Já para ânions 

pequenos, dependendo-se da espécime, são possíveis os grupos espaciais C2/c, P-

3c1 ou R-3c (MEYN et al., 1990). 

 

2.5 - EFEITO MEMÓRIA 

Alguns hidróxidos duplos lamelares apresentam uma propriedade denominada 

“efeito memória” (BATIANI et al., 2004), que consiste na regeneração da estrutura 

inicial de um material após ser submetido à decomposição térmica.  

Em HDLs calcinados, em temperaturas próximas a 500°C, ocorre a 

decomposição dos ânions interlamelares e a quase completa desidroxilação do 

material, acarretando assim a perda da estrutura lamelar (confirmada por dados de 

difração de raios-X, através da ausência dos planos de difração 003, 006, 009). 
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Decorrente deste processo é formada uma solução sólida de um hidróxido-óxido duplo 

de M2+ e M3+ (CHIBWE et al., 1989), um composto tipo periclásio. A Figura 2.11 ilustra 

a mudança estrutural ocorrida no processo de calcinação (REIS, 2009).  

 

Figura 2.11 – Estrutura antes da calcinação (1) e depois de calcinada (2). Adaptada 

de Reis (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Uma simples adição em água ou exposição à atmosfera do óxido formado é 

possível efetuar a reconstrução da estrutura do hidróxido duplo lamelar. Entretanto, a 

ocorrência do “efeito memória” depende da formação devida do óxido misto 

(STANIMIROVA et al., 2004). Em faixas de temperatura muito altas (próximo a 

1000°C), ocorre à formação de um composto tipo spinélio (VELU et al., 1999) , que é 

estável em condições ambiente, logo, neste estágio, não é possível a ocorrência da 

regeneração da estrutura lamelar. 

A regeneração decorrente da exposição à atmosfera deve-se à adsorção de 

umidade e CO2 do ar atmosférico (RODRIGUES, 2007) . Quando adicionado em água, 

o ânion carbonato é proveniente da dissolução do CO2 atmosférico no solvente 

(WANG, 2007) .  

Um estudo efetuado por Rodrigues (2007) objetivou-se visualizar a quantidade 

de carbonato intercalado naturalmente. Neste estudo, amostras do HDL Mg-Al-CO3 

foram calcinadas em temperaturas de 450 e 700°C. Através da banda na região de 

1360-1450 cm-1 no espectro de infravermelho (IV-TF) foi monitorado o aumento da 

concentração de carbonato na amostra após análises semanais. Observou-se que na 

amostra submetida à calcinação em maior temperatura, o carbonato é intercalado de 
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forma mais lenta, ou seja, as condições de aquecimento são de extrema relevância 

para a ocorrência do efeito memória. A Figura 2.12 ilustra os espectros das amostras 

calcinadas no trabalho citado.  

 

Figura 2.12 – Evolução do “Efeito Memória” após calcinação em 450°C (a) e 700°C 

(b). Adaptado de Rodrigues et al. (2007) 
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(b) 
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Dados de difração de raios X do respectivo trabalho ilustram a ocorrência da 

regeneração da estrutura cristalina e lamelar do material calcinado após exposição à 

atmosfera. A Figura 2.12 apresenta o difratograma da amostra submetida à calcinação 

em 700°C e submetida ao ar atmosférico. 

Figura 2.12 – Difratogramas de raios-x para a amostra sintetizada (a), calcinada a 

700°C (b) e regenerada após exposição ao ar (c). Adaptado de Rodrigues et al. (2007) 

 

HDLs também podem ser reconstruídos quando submetidos a vapores de água 

em um sistema fechado (banho-maria fechado) num intervalo de tempo de 24h 

quando os materiais são calcinados em uma temperatura limite de 600°C. Quando 

submetidos à cerca de 750°C, tal processo é eficaz no que se remete em 3 dias de 

exposição (WEST, 1987). 

Os únicos sistemas de HDLs em que foram demonstradas a possibilidade do 

efeito memória em solução aquosa ou submissão à atmosfera foram: Mg-Al, Zn-Cr e 

Zn-Al (KOOLI et al., 1997; WANG et al., 2007), provavelmente porque esses são os 

HDLs que mais facilmente podem ser obtidos com alto padrão de cristalinidade em 

laboratório. Contudo, dificuldades relacionadas à reprodutibilidade de resultados foram 

encontradas para os HDLs contendo Zn2+ (RENAUDIN, 2000). Para reconstrução de 

HDLs contendo Ni2+ é necessário que tais materiais sejam submetidos a um 

tratamento hidrotérmico (KOOLI et al., 1997; SATO et al., 1988; TICHIT, 2002). 
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Repetidos ciclos de calcinação-hidratação causam a diminuição da quantidade 

de M3+ nas camadas do tipo brucita, logo, a diminuição da carga superficial ocasiona a 

perda da possibilidade de intercalação do ânion no espaço interlamelar. Além disso, 

repetidos de calcinação/regeneração ocasiona a existência da fase do óxido misto, 

mesmo quanto o material é submetido “regeneração” (HIBINO et al., 1998) . 

O “efeito memória” também é muito utilizado para obtenção de HDLs com 

outros ânions interlamelares. Tal ocorrência será mais bem discutida posteriormente.  

 

2.6 - SÍNTESE 

A organização estrutural de um HDL é um fator de extrema relevância para um 

melhor rendimento em suas diversas aplicações, uma vez que alta área específica e 

um alto grau de dispersão de metais são requeridos para tal (VUCELIC et al, 1997). 

Alguns métodos de síntese podem impossibilitar a intercalação de complexos 

(BEAUDOT, 2004) e pilares (WANG et al., 1992). 

A literatura descreve inúmeros métodos para a síntese dos HDLs. Geralmente, 

são classificados em dois tipos: síntese direta ou indireta. Para cada método é 

atribuída sua respectiva vantagem e desvantagem relacionados à pureza da fase ou a 

possibilidade de intercalação de outro ânion de tamanho desejado. O método de 

coprecipitação é o mais comumente utilizado na literatura especializada. 

Nos métodos diretos, os HDLs são obtidos em reações diretas de sais óxidos 

e/ou alcoóxidos. Os mais conhecidos são: método coprecipitação ou sal-base, sal-

óxido, hidrotérmica, método de ureia, hidrólise induzida, sol-gel e síntese 

eletroquímica. 

Já nos métodos de síntese indireta, os HDLs são obtidos pela substituição do 

ânion interlamelar de um HDL percursor. Os mais conhecidos são: troca iônica em 

solução, troca iônica em meio ácido e regeneração do precursor previamente 

calcinado (REIS, 2009). 

O método de coprecipitação (SANTOS E CORREA, 2011) consiste na adição 

(gota a gota) de uma solução contendo os sais dos cátions constituintes em outra 

solução contendo o ânion a ser intercalado em meio alcalino sob agitação e posterior 

banho hidrotérmico. O controle de determinados parâmetros de síntese (velocidade de 

gotejamento na mistura das soluções, tempo de banho hidrotérmico e temperatura do 
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banho hidrotérmico) são de extrema relevância na obtenção de HDLs com maior grau 

de pureza e cristalinidade. Outro detalhe relevante diz respeito à filtração. O término 

do processo de filtragem do HDL (pós-síntese) se dá após o pH da água proveniente 

do filtrado ter valor igual a 7 e, além disso, é necessário o resultado negativo no teste 

qualitativo para a existência de carbonato (PALOMARES et al., 2004). O papel 

exercido pelo banho hidrotérmico é melhorar a organização estrutural e a pureza da 

fase HDL (ROY et al., 1992). A sequência de empilhamento não é afetada para 

tratamentos hidrotérmicos de até 200°C, muito pelo contrário, aumenta a 

cristalinidade. Tal fato é decorrente da alta estabilidade térmica dos HDLs (FORANO 

et al., 2006). 

O método de coprecipitação pode ser executado tanto a pH variável como a pH 

constante. Entretanto, quando á pH constante, apresentam uma faixa de pH 

preferencial, na qual os materiais apresentam maior organização, pureza e 

cristalinidade (CAVANI et al., 1991). A Figura 2.13 ilustra as faixas de síntese à pH 

constante de alguns HDLs.  

Para HDLs contendo o ânion carbonato intercalado, o método de 

coprecipitação a pH variável apresenta algumas vantagens sobre o método a pH 

variável: homogeneidade, maior pureza e melhor cristalinidade. Além disso, é 

demonstrada que quaisquer que seja os HDLs, tal método apresenta materiais com 

propriedades bem interessantes para as mais diversas aplicações: alta cristalinidade, 

pequeno tamanho de partícula, alta área específica e alto diâmetro de poro 

(CREPALDI et al., 2000). 
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Figura 2.13 – Faixas de pH preferencial para síntese de alguns HDLs. Adaptado de 

Crepaldi et al. (2000) 

 

 

O método de coprecipitação é muitas vezes limitado pela ocorrência de 

reações competitivas, como, por exemplo, a precipitação de sais de metal, uma vez 

que oxoânions apresentam grande afinidade por íons metálicos (FORANO et al., 

2006). 

No método de sal-óxido são adicionados ao óxido contendo o cátion divalente, 

uma solução contendo o cloreto do cátion divalente e do ânion a ser intercalado sob 

vigorosa agitação. Quanto o controle de variáveis do processo, os seguintes aspectos 

são de extrema necessidade de controle: o ânion deve ser estável e formar um sal 

solúvel com o cátion trivalente em meio ácido e o óxido deve sofrer hidrólise lenta (por 

isso que a síntese deve ocorrer em meio ácido.) (RENAUDIN et al., 2000; WEST, 

1987). 

Na síntese através do método hidrotérmico, óxidos dos cátions constituintes 

são colocados em suspensão juntamente com uma solução de um determinado ácido, 

o qual apresenta a base conjugada que se deseja intercalar no material a sintetizar. 

Posteriormente, essa mistura é submetida a uma robusta agitação sob alta pressão 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

41 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

(VULCELIC et al., 1997). Uma vantagem atribuída a esse método é a ausência de sais 

(CARDOSO, 2006). 

O método da hidrólise da uréia é bem notório por se conseguir menores 

dimensões de partículas e uma máxima uniformidade. Durante o aquecimento, a uréia 

hidrolisa para aumentar o pH homogeneamente na solução, o que resulta em 

partículas monodispersas. Este procedimento pode ser realizado em condições 

hidrotermais para se ter controle sobre a morfologia dos HDLs, e assim alcançar uma 

diminuição do tamanho das partículas. Na execução, os sais dos cátions e uréia, são 

colocados para reagir em recipiente de teflon, com camisa de aço inoxidável 

hermeticamente fechado. A temperatura reacional foi de 100 a 120 °C e o tempo de 

reação de dois dias (CARDOSO, 2006; HIBINO et al., 2009; IYI et al., 2009; ARAI e 

OGAWA, 2009). 

No método de hidrólise induzida, óxidos do metal divalente são adicionados 

gota a gota a soluções ácidas de um sal do metal trivalente. Os óxidos são 

progressivamente dissolvidos e os HDLs são precipitados, levando a uma redução do 

pH, que deve ser corrigido periodicamente através de soluções básicas (ROY et al., 

1992; LABAJOS, 1992). 

O método de síntese sol-gel é executado através da reação entre tri-sec-

butóxido de alumínio com uma solução alcoólica de etóxido de magnésio dissolvida 

em ácido clorídrico sob agitação e aquecimento em sistema de refluxo.  Materiais 

sintetizados através desse tipo de método apresentam estabilidade térmica em 

temperaturas superiores a 550°C (LOPEZ et al., 1997). Contudo, mostram 

cristalinidade inferior às amostras preparadas através do método de coprecipitação. 

Além disso, apresentam elevada área especifica, devido aos altos volumes dos 

mesoporos. Além disso, HDLs com ampla faixa de razão M2+/M3+ são obtidas se 

comparando ao mais comum (2,47 - 4,29)  (ARAMENDIA et al., 2002).  

A síntese eletroquímica não resulta em HDLs com cristalinidade comparável as 

obtidas com outros métodos de síntese, entretanto, a etapa alcançada pelo processo, 

à homogênea impregnação do HDL na superfície do eletrodo, trazendo-lhe 

determinadas características, torna esse método notório perante os demais. No 

referido método, o eletrodo do metal divalente é imerso em seu nitrato, juntamente 

com o nitrato do metal trivalente. O nitrato decorrente dos sais é reduzido a nitrito, 

formando as hidroxilas, o que provoca a precipitação do hidróxido duplo na superfície 

do eletrodo (REIS, 2004). Esse método de síntese contorna problemas relacionados à 

instabilidade que determinados cátions metálicos possuem de permanecerem com 
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determinada carga fixa sob ação da atmosfera (que possui caráter oxidante) (HIBINO 

et al., 2009).  

O método de troca iônica em solução é bastante simples. Em uma solução 

contendo a espécime aniônica de interesse, o HDL precursor é adicionado. Contudo, 

alguns eventos são requeridos para que tal processo ocorra espontaneamente. É 

necessário que se leve em conta a capacidade do ânion em estabilizar a lamela do 

HDL, uma vez que a competição aniônica existente entre o ânion de interesse e o 

ânion precursor é fator limitante para a ocorrência do processo. Para tanto, é 

necessário que se observe a capacidade de estabilização da estrutura interlamelar do 

ânion de interesse se comparado ao percursor.  

A troca iônica em meio ácido é um método de síntese bastante utilizado para a 

remoção de ânions que possuem alta capacidade de estabilização da região 

interlamelar dos HDLs como, por exemplo, o carbonato, principalmente pela 

possibilidade que intercalação natural que esse ânion possui devido ao CO2 

atmosférico. A possibilidade de troca em meio ácido deve-se ao fato de essas 

espécimes serem facilmente atacadas por ácidos. Na execução desse método, os 

HDLs são adicionados em uma solução ácida cuja base conjugada se deseja 

intercalar no HDL (IYI et al., 2011; DREZDZON, 1988). A descarbonização ocorre 

nesse caso devido ao fato e prótons serem doados ao ânion carbonato (HANSEN & 

TAYLOR, 1991). Um processo de troca iônica em meio ácido de satisfazer os 

seguintes requisitos: (1) não dissolver as camadas dos HDLs e (2) não proporcionar a 

existência de traços do ânion precursor (IYI et al., 2011). A Figura 2.14 ilustra uma 

experiência do processo (IYI et al., 2008) . Neste estudo, Mg-Al-HDLs ,cuja razão foi 

de 2:1, foram submetidos a uma solução mista de NaCl-HCl, com concentrações de 

ácido de 0,0025 mol.L-1 e 0,005 mol.L-1, em concentrações variáveis do sal. Como 

pode ser visualizado na ilustração, quantidades superiores a 90% do ânion carbonato 

foram removidas em concentração do sal superiores a 4,0 mol/L com o ácido em 

concentração 0,005 mol.L-1. Todo o carbonato foi removido em concentração de NaCl 

igual a 4,8 mol/L, com mesma concentração de ácido, em um intervalo de tempo de 

2,5 minutos. Além disso, a perda de massa foi irrelevante, considerando o meio de 

baixo pH. A referência utilizada também sugere uma proporção HDL-Solução ideal 

para o sucesso do processo: para cada 1,0 g de HDL, são necessários 0,62-0,93L de 

solução NaCl - HCl, de concentrações 4,8 mol.L-1 e 0,005 mol.L-1 respectivamente. 

Para razão 3:1 (não ilustrado na Figura 2.14), 90% do ânion carbonato foi reduzido em 

concentração de HCl 0,0025 mol.L-1 e de NaCl 5,07 mol.L-1. Sob essas mesmas 
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condições, apenas 50% do carbonato havia sido removido para razão 2:1, devido a 

alta carga superficial neste caso.  

 

Figura 2.14 – Concentração Restante de CO3
2- sob ação de soluções ácidas de NaCl 

em diversas concentrações (IYI et al., 2008) 

 

 

Levando-se em conta a ocorrência do denominado “efeito memória” em alguns 

HDLs, é possível efetuar a síntese de novos materiais através de um precursor 

previamente calcinado. O método consiste na calcinação do HDL precursor para 

eliminação ânion carbonato e obtenção do óxido misto e posterior adição do material 

calcinado em uma solução contendo o ânion de interesse para intercalação dando 

origem a um novo hidróxido duplo lamelar (INACIO et al., 2001). Tal técnica apresenta 

a restrição relacionada ao fato de poucos HDLs apresentarem o efeito memória 

(VACCARI, 1998). 
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2.6.1 - Síntese de HDLs Orgânicos 

A síntese de HDLs orgânicos é satisfatoriamente alcançada através da maioria 

dos métodos utilizados para a síntese de materiais com ânions inorgânicos. Os mais 

utilizados são o método de coprecipitação e os métodos de síntese indireta.  

A síntese através do método de coprecipitação pode causar discrepâncias 

entre a razão M2+/M3+ desejada e obtida. A dissolução do M3+ durante o processo de 

síntese é devido as propriedades ácidas e básicas da espécime para intercalação de 

interesse. A vantagem atribuída ao método de coprecipitação na síntese de HDLs 

orgânicos é que, mesmo que haja a presença de outros ânions, não há interferência 

no espaçamento basal do HDL obtido, bem como homogeneidade do material 

sintetizado. O que ocasionalmente pode não acontecer pelos métodos de troca 

aniônica e regeneração (OTERO et al., 2012; ORIAKKHI et al., 1996; MESSERSMITH 

et al., 1995).   

O método de descarbonização em meio ácido, nesse caso, apresenta a grande 

vantagem, se comparado à intercalação de ânions inorgânicos, de não proporcionar a 

dissolução das camadas do HDL precursor, mesmo em elevadas concentrações de 

ácido, desde que o solvente desta solução não seja H2O, devido à necessidade de 

protonação do ânion carbonato para a ocorrência da descarbonização. Em sistemas 

com grande concentração de ácido, a dissolução das camadas é absolutamente 

irrelevante, pois, quando ocorre o início da dissolução, a descarbonização já estará 

concluída (IYI et al., 2011). 

Entretanto, o método de hidrólise da ureia é evidenciado como o melhor 

método para a obtenção de HDLs de alta cristalinidade (MEYN et al., 1993; BONNET 

et al., 1997; NIJS et al., 1998; PREVOT, et al., 1998; TRUJILLANO et al., 2002). 

Ânions orgânicos de interesse farmacêutico são comumente intercalados através do 

método de coprecipitação (TRONTO et al., 2001) devido à necessidade de ausência 

de potenciais causadores de malefícios. Um aspecto imprescindível a ser observado 

na obtenção desse tipo de material é o pH do meio reacional, uma vez que, de tal fator 

depende o grau de intercalação das espécimes orgânicas e a pureza da fase de 

interesse. Tal fator torna-se ainda mais relevante se a espécime de interesse 

apresentar caráter anfótero (WANG et al., 2009; FORANO et al., 2006). Outro fator 

limitante para a intercalação de orgânicos é a presença do ânion carbonato no meio. 

Levando-se em conta a possibilidade existente de intercalação natural desse ânion 

devido ao CO2 atmosférico, bem como sua alta capacidade de estabilização do espaço 

interlamelar dos HDLs, sua interferência é notória também para espécimes orgânicas.  
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A Figura 2.15 ilustra a síntese de HDLs orgânico, Mg-Al-DBS, DBS-

dodecilbenzenosulfonato de sódio,  através de alguns métodos comuns. 

 

Figura 2.15 – Espectro IV-TF para HDLs Orgânicos Sintetizados através de Diferentes 

Métodos: (a) HDL Mg-Al-CO3; (b) HDL Mg-Al-DBS, sintetizado através do método de 

troca iônica sob condições ambiente; (c) HDL Mg-Al DBS, sintetizado através do 

método de troca iônica em sistema de refluxo; (d) HDL Mg-Al-DBS, sintetizado através 

do método de regeneração; (e) HDL Mg-Al-DBS, sintetizado através do método de 

coprecipitação. Adaptado de Wang et al. (2009). 

 

 

De acordo com o ilustrado na Figura 2.15, as bandas de absorção em 2850-

2965 cm-1 indicam que o surfactante foi intercalado em maior quantidade quando 

utilizado o método de síntese de coprecipitação (Figura 2.15e). As bandas em 1300-

1400 cm-1, referentes ao grupo carbonato (BATISTELLA et al., 2011; BAKASSE et al., 

2009), apontam que tal espécime é encontrada em pequenas quantidade quando 

utilizado o método de coprecipitação e regeneração (Figura 2.15d, 2.15e). As bandas 

em 3500 cm-1, referentes a ligações com OH- dos hidróxidos, e 500-800 cm-1, 
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referentes a ligações metal-O, apontam que as amostras sintetizadas através dos 

métodos de coprecipitação, regeneração e troca iônica em condições ambiente 

apresentam boa cristalinidade (Figura 2.15b, 2.15d, 2.15e). Entretanto, a síntese 

através do método de troca iônica em condições ambiente não houve intercalação do 

surfactante. 

2.6.2 - Síntese de Nanocompósitos Baseados em HDLs 

Os compósitos têm recebido uma atenção especial nos últimos anos, devido ao 

fato de a “união” existente entre materiais distintos fazer com que o material obtido 

possua propriedades químicas e físicas que os materiais precursores não possuem 

individualmente (ADACHI-PAGANO et al., 2000).  

Para o sucesso na síntese de um nanocompósito é necessário adquirir uma 

dispersão uniforme da fase inorgânica com a matrix polimérica. As macromoléculas 

são intercalas entre a estrutura lamelar do hospedeiro inorgânico. A aproximação mais 

efetiva de um nanocompósito é através esfoliação das camadas em placas individuais. 

Quando sintetizados desta forma, mostram propriedades bem superiores que as 

demais formas e fases de nanocompositos aproximados. Porém, a obtenção desta 

fase é bastante difícil. O processo de esfoliação de HDLs contendo ânions inorgânicos 

é um desafio, uma vez que tal processo apresenta baixo rendimento por conta da alta 

densidade de carga nas camadas do material. Métodos de síntese convencionais, 

geralmente, não são empregados para a síntese de estruturas com monocamadas 

(GIANNELIS, 1996; MESSERSMITH et al., 1995; DRUMMY et al., 2005). 

Diversos métodos para a obtenção de HDLs com polímeros intercalados são 

ilustrados na literatura: intercalação e monômeros e subsequente polimerização in situ, 

intercalação direta de cadeias poliméricas via reações de troca em solução (eficaz 

somente pra espécimes de baixo peso molecular), transformação do material em uma 

dispersão coloidal e posterior empilhamento de camadas na presença do polímero, 

reconstrução de um precursor previamente calcinado em solução com o polímero 

(HAN et al., 2008; WU et al., 2005; ISUPOV et al., 2001;MOUJAHID et al., 2002, 

MOUJAHID et al., 2002; ORIAKHI et al., 1997; REY et al., 1999) 

O método de intercalação de um monômero e subsequente polimerização in 

situ é de extrema praticidade, contudo, como todo e qualquer método, apresenta suas 

limitações relacionada às condições para a polimerização (temperatura, pH e reação 

redox, etc) não podem afetar a estrutura da camada (LEROUX et al., 2001; LEROUX 

et al., 2002). 
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O método de síntese por troca iônica em solução em HDLs precursores 

contendo Cl- e NO3- também tem se tornado promissor para a intercalação de algumas 

espécimes poliméricas. HDLs contendo carbonato não reagem com tais espécimes, 

sendo improvável a troca em tal situação (REY et al., 1999; TANAKA et al., 1989).  

A transformação do material em uma dispersão coloidal e posterior 

empilhamento de camadas na presença do polímero também reflete um processo 

promissor para a obtenção de HDLs. Neste método, o gel obtido durante a 

coprecipitação é introduzido em uma fase oleosa contendo dodecil sulfato de sódio, 

como surfactante, e butan-1-ol, como surfactante (A). Tal processo acarreta a perda 

da organização do empilhamento de camadas, uma vez que planos basais bem 

resolvidos não são detectados por DRX (B). Posteriormente, o material é colocado em 

uma solução na presença do intercalante de interesse (C) e obtém se a reestruturação 

das camadas (D).  

A Figura 2.16 ilustra as etapas ocorridas da execução deste processo de 

síntese (HU et al., 2006).  

 

Figura 2.16 - Transformação do material em uma dispersão coloidal e posterior 

empilhamento de camadas na presença do polímero (HU et al., 2006). 
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Um detalhe notório neste tipo de material é que a presença de um polímero 

não só afeta a cristalinidade do material, como também a dimensão e a morfologia do 

material. Além disso, há um acréscimo na estabilidade térmica do HDL. 

Como exemplo da aplicabilidade de nanocompósitos obtidos a partir de HDLs, 

podemos exemplificar o potencial retardante de chamas que o material adquire 

(LEROUX et al., 2001; COSTA et al., 2008). 

 

2.6.3 - Síntese de HDLs Pilarizados 

Nem todos os métodos de síntese são propícios para a inserção de pilares em 

estruturas de HDLs (MALYALA et al., 2000), uma vez que tais materiais não são tão 

facilmente pilarizados, principalmente quanto contém o ânion carbonato como ânion 

interlamelar. Para tal procedimento dois métodos de síntese são notórios para a 

obtenção desse tipo de material: troca iônica em solução e regeneração de um 

precursor pré-calcinado (KNOW et al., 1988; NARITA et al., 1991). Métodos de síntese 

direta não são muito eficazes na obtenção desse tipo de material (FORANO et al., 

2006).  As espécimes mais comuns utilizadas como pilarizantes de HDLs são ânions 

polioxometalatos, ânions orgânicos, íons de Keggin e alguns complexos. HDLs 

pilarizados apresentam espaçamento basais entre 12 e 23 Ǻ (HUSSEIN et al., 2001). 

A pilarização de HDLs com ânions polioxometalatos por troca iônica solução 

apresenta diversas limitações relativas às propriedades de ambas as partes. Os HDLs 

são básicos e os ânions polioxometalatos são ácidos. A evidente possibilidade de 

reações de hidrólise podem formar fases com pouca ordenação estrutural e/ou 

multicristalinas (HUSSEIN et al., 2001). O método de troca iônica em solução é de 

extrema eficácia para a obtenção de estruturas pilarizadas com ânions orgânicos 

grandes (LOPEZ et al., 1996) , contudo o ânion interlamelar precursor precisa ser de 

baixa estabilidade, como o NO3
-.  

 O método de reconstrução é extremamente adequando para a inserção de 

espécimes muito grandes, inclusive corantes (WANG et al, 1999). 

 

2.7 - ESTABILIDADE TÉRMICA 

Devido dinâmica do processo de decomposição que ocorrem nos HDLs, por 

conta dos diversos produtos de reação existentes, os estudos de estabilidade térmica 
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têm sido alvo de diversos estudos. Tais pesquisas revelam que existem faixas 

específicas onde determinadas espécimes são decompostas. O HDL mais investigado 

quanto as suas propriedades térmicas é o Mg-Al-HDL (CREPALDI E VALIM, 1998; 

REICHLE et al.,1986; VALCHEVA-TRAYKOVA et al., 1993). 

Durante o processo de decomposição térmica, metáfases são formadas. Ao 

todo são conhecidas a formação de três metáfases: HT-D, HT-B e MO. A fase HT-D 

refere-se à etapa onde, com o aumento da temperatura, ocorre a desidratação do 

material. A fase HT-B refere-se à etapa onde o material está parcialmente sem 

hidroxilas. A fase MO refere-se à fase adquirida pelo material quando submetido a 

altas temperaturas, a formação de um hidróxido-óxido misto (STANIMIROVA et al., 

2004). A fase HT-B é a que apresenta maior complexidade em sua descrição, uma vez 

que apresenta simultânea perda de hidroxilas e do ânion interlamelar e mudanças 

estruturais na coordenação do Al3+ (octaédricatetraédrica)(BELLOTO et al., 1996). 

Obviamente, a ocorrência das metáfases descritas apresentam discrepâncias, 

dependendo de cada experimento, quanto à temperatura de ocorrência de seus 

eventos, mas, geralmente observa-se que a fase HT-D ocorre em uma faixa de 

temperatura de 150°C. A fase HT-B ocorre em temperatura de cerca de 250 °C. A fase 

MO é formada em temperaturas superiores a 450°C. A fase MO é reversível, devido à 

propriedade de alguns HDLs reconstruírem sua estrutura original quando submetidos á 

água ou a atmosfera, porém quando o material é submetido a temperaturas superiores 

a 850°C, forma-se uma fase espinélio (MgO e MgAl2O4) que é irreversível, quanto a 

possibilidade de retornar-se a estrutura original do HDL precursor (FORANO et al., 

2006; STANIMIROVA et al., 2004). 

A Figura 2.17 ilustra de forma esquemática a dinâmica decorrente das fases 

existentes durante o processo de decomposição térmica de um HDL. 

 

 

 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

50 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

Figura 2.17 – Fases existentes durante o processo de decomposição de um Mg-Al 

HDL 

 

Um aspecto notório quanto às metáfases, é a ocorrência da contração do 

espaçamento basal (FORANO et al., 2006). No HDL Mg-Al-CO3, o material precursor 

apresenta tamanho de célula unitária entre 7,56 - 7,78 Ǻ. Na metáfase HT-D os 

parâmetro de célula unitária são variáveis, onde o ânion carbonato assume o papel de 

pilar, preservando, assim, a orientação do material. Na metáfase HT-B é notória a 

ocorrência de um material lamelar com parâmetro de célula unitária reduzidos, onde a 

altura da célula é cerca 6,6 - 6,7 Ǻ, aonde ainda o grupo carbonato continua 

introduzido entre as folhas do tipo brucita. A metáfase MO apresenta a= 4,16 - 4,20 Ǻ. 

A redução de volume da metáfase HT-B para MO é de 60%, devido a um colapso 

estrutural existente (STANIMIROVA et al., 1999). Durante o processo de aquecimento, 

os cristalitos do material não sofrem mudanças notórias de tamanho, nem de formas 

(SATO et al., 1988). 

A Figura 2.18 ilustra a disposição estrutural das metáfases formadas durante a 

decomposição térmica dos HDLs. Em (A) temos a estrutura do HDL precursor, (B) a 

metáfase HT-D, (C) a metáfase HT-B, (D) a fase MO referente ao hidróxido-óxido 

misto e (E) referente a fase espinélio. 
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Figura 2.18 - Disposição estrutural das metáfases formadas durante a decomposição 

térmica dos HDLs. Adaptado de Stanimirova et al.(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de difração de raios X in situ durante o processo de decomposição 

térmica do HDL Mg-Al apontam que a fase MgO é observada entre 400 e 850°C, 

apresentando parâmetros de célula unitária inferiores que para o MgO com alto grau 

de pureza por conta dos íons Al3+. MgO e MgAl2O4 puros são obtidos em 1000°C 

(HIBINO et al., 1995; MIYATA et al., 1980). 

A natureza do ânion interlamelar altera a estabilidade térmica do material, uma 

vez que o produto da decomposição térmica é proveniente da formação de óxido dos 

metais constituintes (que ocorre após a perda total do ânion constituinte e 

desoxidrilação). Dados de análise térmica revelam que Mg-Al HDL (2:1) intercalados 

com o ânion nitrato apresentam uma maior estabilidade térmica que os demais. O 

ânion carbonato, por sua vez, diminui a temperatura na qual a decomposição térmica 

alcança sua última etapa (LATTERINI et al., 2002). Casos em que ânions são 

enxertados para as camadas, há a diminuição do espaçamento basal e ocasiona o 

aumento da estabilidade térmica, tal fato é comum para ânions orgânicos de cadeia 

longa (PREVOT et al., 1998). 
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Durante o processo de aquecimento, observa-se que a desidratação é um 

processo único, que avança com o aumento da temperatura e resulta somente na 

perda de água intrínseca e extrínseca, as hidroxilas nas camadas não sofrem 

mudanças e o ânion carbonato preservam sua simetria e função. Além disso, dados de 

difração de raios X apontam que quanto a água presente entre as lamelas do material 

é removida por aquecimento, a estrutura não sofre colapso (VALENTE, et al., 2000). 

Porém a desoxidrilação é um processo que ocorre em diversas etapas em 

temperaturas de 220-600°C, ao todo três etapas de desoxidrilação foram constatadas. 

Sendo assim, em cada estágio cerca de aproximadamente 1/3 de OH- é destruído. 

Dados termogravimétricos apontam que uma energia relativamente elevada é 

necessária na primeira etapa de desoxidrilação, contudo, as etapas posteriores são 

facilitadas pela alta temperatura e a remoção de ânion carbonato em forma de CO2 da 

estrutura (STANIMIROVA et al., 2004). Quando se tem o início da desoxidrilação do 

material, diversas mudanças estruturais são observadas, como a transformação de 

íons de Al3+ coordenados octaédricamente em tetraédricos, onde esse íon passa a ser 

coordenado por três grupos hidroxila e um oxigênio advindo do grupo carbonato 

(MALHERBE E BESSE, 2000; VAYSSE et al., 2002; REY E FORNES, 1992). Além 

disso, mudanças nas posições e simetria dos grupos carbonato interlamelares 

(HIBINO et al., 1995). A mudança de simetria associada ao grupo carbonato é 

relacionada com a formação do grupo bicarbonato através da reação: CO3
2-+H+  

HCO3
-. Onde o H+ é proveniente da quebra de ligações [O-H]- das hidroxilas 

(STANIMIROVA et al., 2004).  

As intensidades da primeira e da segunda etapa de desoxidrilação dependem 

da razão M2+/M3+. Após a primeira etapa, os estágios seguintes de desoxidrilação são 

acompanhados pela descarbonização do material. A terceira etapa de desoxidrilação é 

resultante da destruição total dos grupos do tipo [M2+]2[M
3+]-OH e é dependente da 

quantidade de M2+ (MIYATA, 1980; BECK, 1950). Para razão M2+/M3+= 2:1, apenas 

~30% de ânion carbonato são liberados em uma faixa de temperatura de 300-500 °C, 

enquanto muito carbonato é liberado entre 400-500°C, restando apenas cerca de 20%  

que é liberado em temperaturas >600°C (HIBINO et al., 1995). A preservação de CO3
2- 

em altas temperaturas está ligada a quantidade de M3+, devido à densidade de carga 

positiva que tal fato ocasiona. Em amostras naturais de hidrotalcita, uma quantidade 

relevante de ânion carbonato é retida até altas temperaturas (>600°C). Amostras com 

maior quantidade de M2+ apresentam perda uniforme do ânion interlamelar (FORANO 

et al., 2006). 
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A Figura 2.19 mostra as quantidades de espécimes (H2O, OH- e CO3
2-) 

removidas com o avanço da temperatura. Os cálculos foram baseados nas áreas dos 

picos de Espectroscopia na Região do Infravermelho com Reflectância Difusa (IVRD). 

Onde foram consideradas as bandas em 307,0 e 1620 cm-1, como representativas da 

água interlamelar, 1370 cm-1, em baixas temperaturas, e 1530 e 1350 cm-1, em altas 

temperaturas, para o ânion carbonato e 3470 cm-1, para os grupos hidroxila. Os 

cálculos de perda de carbonato foram iniciados após temperatura de 180°C, quando 

foi notória a total perda de água. 

 

Figura 2.19 - Quantidades de espécimes (H2O, OH- e CO3
2-) removidas com o avanço 

da temperatura. Adaptado de Yang et al. (2002). 

 

 

 

 

O monitoramento de curvas análise termodiferencial por computador constata a 

ocorrência de fenômenos em “altas” e “baixas” temperaturas. Na parte de “baixa 

temperatura”, dois efeitos são constatados: bandas endotérmicas em 

aproximadamente 60-80°C e, banda assimétrica, com máximo em 220-260°C. Nas 

regiões de “baixa temperatura”, tanto amostras sintéticas como naturais se comportam 

da mesma forma. As intensidades dos efeitos endotérmicos dependem apenas da 

razão M2+/M3+. Na parte de “alta temperatura” os picos não são claramente 

distinguíveis, contudo são evidentes as diferenças para amostras sintéticas e naturais. 

As amostras naturais de hidrotalcita com razão Mg2+/Al3+ apresentam três efeitos 

endotérmicos em 335, 418 e 455°C. O material sintético apresenta picos endotérmicos 
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apenas em 350 e 455°C. Mudanças nas localizações dos picos de DTA foram. Os 

eventos relacionados a formação das metáfases HT-B e MO são de caráter 

exotérmico (MEYN et al., 1993).  

Dados termoquímicos apontam também que a estabilidade química e a 

solubilidade de um HDL variam de acordo com os constituintes: 

Mg2+<Mn2+<Co2+~Ni2+<Zn2+ para cátions divalentes e Al3+<Fe3+ para trivalentes (Lv et 

al., 2006) . Levando-se em conta a composição do material, a estabilidade térmica 

aumenta na seguinte ordem: Co-Al<Zn-Al~Cu-Al<Mg-Fe~Ni-Al<Mg-Al~Mg-Cr. Uma 

ilustração pode ser feita levando-se em conta o fato de a temperatura de formação do 

óxi-hidróxido duplo para o HDL Mg-Al e Mg-Cr ocorre em temperaturas superiores a 

400°C, porém para o HDL Co-Al tal fase é obtida em cerca de 220°C (VALENTE et al., 

2000). 

Esse material quando aquecido em temperaturas acima de 400°C apresentam 

rachaduras na superfície das folhas. A Figura 2.20 ilustra imagens de Microscopia 

Eletrônica de Varredura de materiais aquecidos nessa faixa de temperatura em escala 

10µm (2.20a) e 1µm (2.20b) evidenciando a existência de tal ocorrência.  

 

Figura 2.20 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura de Amostra do HDL 

Mg-Al (2:1) aquecido acima de 500°C. Adaptado de Stanimirova et al., 2004. 
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A Figura 2.21 ilustra a evolução dos espectros de Espectroscopia na Região do 

Infravermelho com Reflectância Difusa com o aumento da temperatura em uma faixa 

de 4000 a 500 cm-1 para o HDL do sistema Mg-Al-CO3.  

As intensidades das bandas em 3070 cm-1 (características das ligações de 

hidrogênio existentes entre as moléculas de água e o ânion carbonato no espaço 

interlamelar) e 1620 cm-1 (característica para a existência de moléculas de água) 

gradualmente diminuem com o aumento da temperatura e desaparece totalmente em 

190 °C. As intensidades das bandas em 3470 cm-1 (relativas às ligações dos grupos 

OH- em HDLs) diminuem gradualmente com o avanço da temperatura até desaparecer 

em 440°C, sendo que a partir de 220°C são notadas diminuições de intensidades mais 

relevantes. As bandas relativas ao grupo carbonato em 1370 cm-1 sofrem 

deslocamento para 1350 cm-1 e, após, a perda total das moléculas de água no espaço 

interlamelar, forma-se uma banda em 1530 cm-1, também relativa a esse grupo. 

Bandas em número de onda baixo, relativas ao ânion carbonato, também sofrem 

diminuição com o decorrer do processo de aumento de temperatura. 
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Figura 2.21 – Evolução dos Espectros de IVRD com o aumento da temperatura. 

Adaptado de Yang et al. (2002) 
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Dados de espectroscopia de massa in situ confirmam o fato comentado 

anteriormente, que retrata o fato de que o ânion carbonato é mantido até altas 

temperaturas. Apenas uma quantidade relativa de 11,5% em termos de CO2 é 

constatada em um faixa de temperatura de 190°C-390°C. Sendo assim, muita 

liberação de CO2 (88,5%) é detectada em 390-580°C. A Figura 2.22 ilustra o espectro 

de massa in situ do HDL Mg-Al-CO3 em uma faixa de temperatura de 50-600°C 

 

Figura 2.22 – Espectro de massa in situ para HDL Mg-Al-CO3 submetido à 

aquecimento. Adaptado de Yang et al. (2002) 

 

2.8 - POROSIDADE E ÁREA ESPECÍFICA 

A área específica e a porosidade são atributos de extrema relevância quanto 

ao leque de possibilidades nos quais é possível aplicar um HDL.  

A área especifica de uma monocamada de HDL pode ser calculada através da 

expressão: S=a2   . 10-18.N/M, onde N é o número de avogrado, a o parâmetro de 

célula (nm) e M a massa molecular (g/mol) (FORANO et al., 2006).  Os valores 

calculados para a área específica são de 817 a 1285 m2/g, mas, devido à 

inacessibilidade de superfícies internas, os valores mais comuns para área específica 

de HDLs são na faixa de 20 a 85 m2/g (DEL ARCO et al., 1994), valores bem maiores 
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são reportados na literatura, mas são considerados esporádicos e de difícil 

reprodutibilidade (DIMOTAKIS et al., 1990; LATTERINI, et al., 2002). A área interna de 

um HDL não fica disponível, pois a mesma está preenchida pelos ânions 

interlamelares compensadores de carga e moléculas de água. Tal fato explica o 

aumento da área específica dos HDLs calcinados, fato que será discutido 

posteriormente (REIS, 2009). O tamanho de partículas é outro aspecto relevante 

quanto à área específica, para um material sintetizado sob as mesmas condições, 

maior área específica terá o de menor tamanho de partículas (ALLDA et al., 2002; 

LATTERINI et al., 2002). Tamaki e colaboradores (TAMAKI et al., 2012) efetuaram um 

estudo relativo a influência do tamanho do cristalito e tamanho de partícula versus a 

área específica. A Tabela 2.5 ilustra tal tendência. 

 

Tabela 2.5 – Influência do Tamanho do Cristalito e Tamanho de Partícula na Área 

Específica. Adaptado de Tamaki et al. (2012) 

Tamanho do Cristalito 

d(003) (nm) 

Tamanho de partícula aproximado 

observado por MET (nm) 

Área Específica 

(m2/g) 

12 20-30 120-150 

26 40-50 90-98 

42 70 36 

 

Geralmente, HDLs apresentam diâmetros de poro entre 75 a 700 Ǻ, o que os 

classifica como mesoporoso (REIS, 2009). Dados de adsorção-dessorção de 

nitrogênio de HDLs intercalados com ânions simples encontrados na literatura 

apontam a tendência de tais materiais (KNOW et al., 1988).  

O método de síntese interfere na área específica. Síntese por coprecipitação 

em soluções mistas de água e solventes orgânicos diminuem a área específica 

(MALHERBE et al., 2000; INACIO et al. 2001). A cristalização hidrotérmica diminui a 

área específica (LABAJOS et al., 1992). HDLs do sistema Mg-Al apresentam áreas 

específicas sempre menores que 100 m2/g quando intercalados com carbonato, 

cloreto e nitrato (INACIO et al. 2001; LABAJOS et al., 1992). A obtenção de HDLs 

macroporosos também é possível, quando temos HDLs intercalados com polímeros, 

cujos diâmetros de poros estão na faixa de 1500-1800m2/g. 
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Reiche et al. (1986) efetuaram um estudo do HDL Mg-Al pós-sintese e 

submetido à calcinação a 450 °C. Para o material não submetido a aquecimento, 

observou-se a existência de poros com diâmetros entre 75 e 300 Å. Após a calcinação 

observou-se o desenvolvimento de um grande número de poros entre 20 e 40 Å. No                             

caso do HDL calcinado estes poros de pequeno raio correspondem a 60% da área 

específica do material, o que comprova que a calcinação do material, até a formação 

do oxi-hidróxido duplo, causa um significativo acréscimo em sua área específica. A 

Figura 2.23 ilustra a distribuição do tamanho os poros para os dois tipos de materiais 

versus a área específica. 

 

Figura 2.23 – Distrubuição do tamanho dos poros para o HDL Mg-Al-CO3 não 

calcinado e calcinado. Adaptado de Inacio et al. (2001) 

 

 

 É notório o aumento expressivo das propriedades texturais quando se expõe 

um HDL ao aquecimento até a transformação do material em óxi-hidróxido duplo. Lv e 

colaboradores (LV et al., 2006) efetuaram um estudo relativo a influência da 

temperatura e da razão M2+/M3+ na área específica e no diâmetro de poro. Os 

resultados estão expressos na Tabela 2.6. Entretanto, quando submetido a 

temperaturas mais altas, observa-se o efeito inverso, ou seja, devido à perda da 
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organização estrutural, para calcinação em temperaturas maiores há um decréscimo 

na área específica e um aumento na faixa de diâmetro de poros. Além disso, observa-

se que, com o aumento da quantidade de M3+, há um aumento da área específica. 

Tabela 2.6 – Efeito da Temperatura e da Razão M2+/M3+ nas propriedades texturais do 

HDL Mg-Al. Adaptado de Lv et al. (2006) 

Razão 

M2+/M3+ 

Temperatura de 

Calcinação (°C) 

Área Específica 

(m2/g) 

Faixa de diâmetro de 

Poros (nm) 

2 200 76,8 2,35 6,80 

2 400 122,2 2,66 7,20 

2 500 240,6 3,72 10,5 

2 600 213,6 2,45 20,3 

2 800 39,9 2,27 33,4 

3 500 223,3 2,41 9,54 

4 500 208,5 2,15 7,68 

 

 Quando ocorre o “efeito memória”, ou seja, o material é regenerado 

naturalmente após a calcinação ocorre perda de área específica, devido ao fato de 

estrutura não apresentar a mesma organização estrutural que após a sua síntese 

(STANIMIROVA et al., 2001; RODRIGUES, 2007). A Tabela 2.7 ilustra um 

comparativo entre as áreas específicas das amostras quando submetidas à calcinação 

e após a ocorrência do “efeito memória”. 

 

Tabela 2.7 – Comparativo entre áreas específicas após calcinação em determinadas 

faixas de temperatura e após a ocorrência do “efeito memória”. Adaptado de 

Rodrigues (2007) 

Temperatura de 

Calcinação (°C) 

Área Específica 

Após Calcinação 

(m2/g) 

Área Específica após ocorrência do 

“Efeito Memória” nas Amostras 

Calcinadas (m2/g) 

450 280 115 

650 230 110 

85 

 
200 71 
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Uma consequência notória da ocorrência das alterações existentes nas 

propriedades do material após a regeneração, se comparado ao material após a 

síntese, é a perda do potencial catalítico, relacionada aos diversos fatos citados: 

diminuição da área específica, alteração da cristalinidade, etc. (Alcaraz et al., 1998). 

Mandal & Mayadevi (2008) também ilustram a distribuição do tamanho de 

poros para o HDL Zn-Al calcinado em diferentes temperaturas. Tais autores chamam a 

atenção ao fato das características dos tamanhos de poros dos HDLs mostram a 

ausência de alguma estrutura porosa significante. Contudo, quando calcinado a 300°C 

é chamada a atenção para a formação de nanoporos de estreita distribuição de 

tamanho de portos. Quando aquecido entre 300-500°C há um aumento da 

uniformidade da distribuição dos diâmetros de poros, acompanhado por um aumento 

na média do volume de poro. Quando aquecido a temperaturas superiores a 500°C, há 

um colapso nos nanoporos durante o aquecimento. A Figura 2.24 ilustra a distribuição 

do tamanho de poros para o HDL Zn-Al calcinado em diferentes temperaturas. 

 

Figura 2.24 – Distribuição do diâmetro de Poros para o HDL Zn-Al após sintetizado 

(a), calcinado a 300°C (b), 500°C (c), 700°C (d) e 900°C (e). Adaptado de Mandal e 

Mayadevi (2008) 
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2.9 - ACIDEZ E BASICIDADE 

 Dados de espectroscopia na região do infravermelho indicam que os HDLs 

apresentam basicidade de Lewis (SHEN et al., 1998; CLAUSE et al., 1992), mas 

quando calcinados podem apresentar tanto sítios ácidos como básicos. A natureza, 

força e quantidade desses sítios estão relacionadas à constituição do material, razão 

entre os cátions constituintes e a temperatura de calcinação (REIS, 2009).  

 Quando calcinadas, a ordem de acidez de Lewis relativa é: У-Al2O3>HDL 

calcinado a 400°C> HDL calcinado a 600°C~HDL calcinado a 800°C. Já a basicidade 

é: MgO>HDL calcinado a 600°C>HDL calcinado a 800°C>HDL calcinado a 

400°C[125].Os sítios ácidos estão associados a quantidade de Al3+, já os sítios básicos 

estão associados a grupos hidroxilas isolados presentes na superfície das camadas 

(del ARCO et al., 1993). 

 

2.10 - APLICAÇÕES 

 Devido a fácil reprodutibilidade em laboratório, baixo custo relativo, 

propriedades propícias, etc., os HDLs são bastante visados para aplicação nas mais 

diversas finalidades. 

 

2.10.1 - Catálise  

 Os óxidos mistos obtidos a partir da calcinação de HDLs são bastante 

aproveitados na área de catálise como suporte para catalisadores nas mais diversas 

aplicações, como polimerização de alquenos, condensação aldólica de aldeídos e 

cetonas, síntese de metanol e álcoois de cadeia longa, síntese de hidrocarbonetos 

(Fischer-Tropsch), hidrólise de nitrilas, etc (CAVANI et al., 1991; VACCARI, 1998; 

VACARRI, 1999). HDLs constituídos por metais de transição também tem sido 

amplamente usados como catalisadores nos processos citados (VELU et al., 1999; 

ALCARAZ et al., 1998; CLAUSE et al., 1992; del ARCO et al., 1993.). 

 Uma aplicação emergente de catalisadores baseados em HDLs é na química 

verde. Se comparado a demais catalisadores, os HDLs apresentam a vantagem de 

apresentar produtos que apresentam maior caráter sustentável que os demais 

catalisadores empregados. Produção de gás hidrogênio a partir de óleos vegetais 

(MARQUEVICH et al., 2001), produção de gás hidrogênio e nanocarbono a partir da 
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decomposição de metano (LI et al., 2000), transformação de poluentes orgânicos em 

ozônio (SUI et al., 2012), transformação de gases do efeito estufa (MONTANARI et al., 

1997), etc. Para a oxidação de óxidos de nitrogênio, por exemplo, alguns HDLs 

apresentam atividade catalítica superiores a zeólitas, espinélios, peroviskitas e 

catalisadores metálicos (KAPTEIJN et al., 1996).  

 HDLs pilarizados ou intercalados apresentam propriedades texturais de 

materiais microporosos, semelhante as zeólitas. Tal modificação torna o material um 

catalisador mais seletivo (FORANO et al., 2006). 

 HDLs sintetizados com cátions tetravalentes apresentam, quando calcinados, 

acidez anormal para esse tipo de material, comparável a zeólitas contendo Zr4+ (VELU 

et al., 1999; TICHIT et al., 2002). 

 

2.10.2 - Medicina 

 Os HDLs apresentam poder antiácido, assim tem sido utilizado na fabricação 

de antídotos para o tratamento de lesões gástricas (TICHIT et al., 2002) .  

 A anexação de princípios ativos de medicamentos entre as camadas dos 

HDLs é apropriada para isolamento de tais espécimes do ambiente, proporcionando 

uma melhor durabilidade e estabilidade do medicamento (SHEN et al., 1998).  

 HDLs também tem sido aplicados no controle da liberação do princípio ativo 

de medicamentos, modificando sua solubilidade e reduzindo a ocorrência de efeitos 

colaterais em anti-inflamatórios não esteroidais (CLAUSE et al., 1992) 

 

2.10.3 - Aditivos para Polímeros 

 O PVC quando submetido à radiação solar apresenta alterações químicas, 

contudo o HDL atua nesse material como neutralizador do efeito causado pelo sol ao 

PVC, dando ao material maior potencial quando á durabilidade (del ARCO, 1993). 

Além disso, HDLs são retardantes de chamas em polímeros (VACCARI, 1999). HDLs 

também reduzem a permeabilidade de gases e líquidos em recipientes confeccionados 

com esses materiais (GIANNELIS, 1996). 
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2.10.4 - Meio Ambiente 

 Os HDLs podem remover uma grande variedade de contaminantes tóxicos a 

partir de matrizes ambientais a partir de troca iônica, reconstrução e adsorção. 

 Como exemplos, temos a aplicação de HDLs para a remoção de 2,4,6-

trinitrofenol (HERMOSIN et al., 1996) e do ácido 2,4-diclorofenóxiacetico (pesticida) 

(LEGROURI et al., 1999) por troca iônica.  Podemos citar também a remoção de 

ânions simples que são responsáveis pela eutrofização de áreas de mananciais como 

fosfatos, cloretos e nitratos (DAS et al., 2006; FROST et al., 2006). Além disso, é 

possível a remoção de espécimes contendo metais de transição, como Cr6+ (YOU et 

al., 2001). Há experiências relatando também a remoção de Cu2+, Ni2+, Co2+ e Zn2+, 

onde tais espécimes substituem o M2+ existente na camada do HDL (KORMANENI et 

al., 1998). Através da hidrofobização de HDLs também é possível à remoção de 

poluentes apolares e espécimes não iônicas (VILLA et al., 1999; OTERO et al., 2012). 

A adsorção de gases nocivos como CO2 e H2S através de HDLs é outra aplicação 

bastante trabalhada (YAMAMOTO et al., 1995; YONG et al., 2001). Experiências 

utilizando HDLs para a drenagem de ácidos em minas e disposição de dejetos 

radioativos também são relatadas na literatura (FORANO et al., 2006; FROST et al., 

2006). 

 

2.10.5 - Aplicações Promissoras 

 Pesquisas utilizando-se HDLs vem crescendo continuamente nas mais 

diversas áreas, podemos citar como as mais relevantes o transporte de 

medicamentos, liberação controlada de princípios ativos, biosensores, catalisadores 

biomédicos, inclusão em otimização de reações biológicas, aplicações na área de 

eletroquímica, etc (FORANO et al, 2006). 

  

2.11 - CONCLUSÕES 

 Diante do exposto neste escrito, é notória a grande versatilidade dos 

hidróxidos duplos lamelares como materiais precursores e participantes em diversos 

processos nos mais variados segmentos. Ano após ano tais espécimes vêm ganhando 

destaque em aplicações em áreas distintas da ciência. 
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3 - DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS CRISTALINOS EM HIDRÓXIDOS DUPLOS 

LAMELARES Mg-Al, Mg-Fe e Zn-Al ATRAVÉS DE DADOS DE DIFRAÇÃO DE 

RAIOS X 

 

3.1- INTRODUÇÃO 

A técnica de Difração de raios-X é de extrema relevância no que diz respeito à 

determinação de estruturas cristalinas, pois oferece inúmeras vantagens na 

caracterização de novos materiais. Embora os HDLs sintéticos não apresentem 

cristalinidade comparável aos materiais naturais, parâmetros tais como tamanho do 

cristalito, distância interplanar, espaço interlamelar disponível, densidade planar, 

densidade volumétrica e os parâmetros de rede cristalina podem ser devidamente 

elucidados com a utilização da técnica (Alvarenga, 2006; Forano et. al, 2006; Albers, 

2002). Tais parâmetros, explanados nesse capítulo, são de extrema relevância para o 

conhecimento de determinadas propriedades dos hidróxidos duplos lamelares visando 

sua modificação para adequação a determinado fim seja na dopagem do cristal para o 

uso em aplicações eletrônicas e eletroquímicas, obtenção de compósitos com 

características específicas, suporte para catalisadores metálicos, etc. 

A difração de raios X é relevante e de importância analítica quando é aplicada 

ao estudo da substância cristalina que produz a difração (Ewing, 2004) . Em meio às 

várias técnicas de caracterização de materiais existentes, esta é a mais indicada na 

determinação das fases cristalinas presentes em materiais.  Tal fato é possível porque 

na maior parte dos cristais, os átomos se dispõem em planos cristalinos afastados 

entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos 

raios X (Forano et. al, 2006). Jamais se pode esperar que substâncias químicas 

distintas desenvolvessem cristais em que a distância entre os planos seja idêntica em 

todas as direções comparáveis; assim um estudo completo dos raios X, necessita dar 

um resultado singular para cada substância. Ao incidir um feixe de raios X em um 

cristal, o mesmo interage com os átomos presentes, causando o fenômeno de 

difração. A difração de raios X ocorre conforme a Lei de Bragg, a qual institui a 

analogia entre o ângulo de difração e a distância entre os planos que a originaram 

(peculiares para cada fase cristalina) (Ewing,2004; Jekins & Snyder, 1996) . A 

Equação 3.1 ilustra a chamada Lei de Bragg. 
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n λ=2d .sen (ɵ)                        [Eq.3.1] 

 

 A Lei de Bragg pondera que os feixes incidentes estão em fase e colimados. 

Na prática há uma faixa em torno do ângulo de Bragg em que o feixe acerta no cristal. 

Então, existe também um intervalo em que a intensidade tem determinada magnitude 

apreciável. Essa intensidade é máxima na posição central do pico de difração e 

abaixa-se pela metade no ponto chamado de “full with at half maximum” (FWHM), ou 

seja, a FWHM é a apreciada medida da largura de um pico de difração no ponto onde 

a intensidade cai para pela metade (Alvarenga, 2006; Ewing, 2004; Jekins & Snyder, 

1996; Albers, 2002). 

Os picos de difração para Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs) sintéticos são 

geralmente refinados como pertencentes ao grupo espacial R-3m cuja simetria é 

romboédrica e os respectivos parâmetros de rede e espaçamento basal são 

calculados de acordo com a Equação 3.2 (Forano et. al, 2006), onde d é a distância 

entre os planos; h, k e l são os índices de Miller; a e c são parâmetros de célula 

unitária: 

 

 1/d2 = [4(h2+hk+k2)/3a2] + l2/c2                                 [Eq.3.2] 

 

Os valores de referência (Allmann & Jepsen, 1996) associados aos ângulos, 

intensidade de picos de difração e os respectivos planos de difração para a 

Hidrotalcita, o HDL mais comum estão dispostos na Tabela 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

78 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

Tabela 3.1 – Dados de DRX de Referência para o HDL Natural Hidrotalcita (Mg-Al-

CO3). Adaptado de Allmann & Jepsen (1996).  

2- Teta Intensidade Espaçamento Basal (d)  
Plano de Difração 

(hkl) 

11,64 100,00 7,60333 0  0  3 

23,40 34,54 3,8017 0  0  6 

34,13 2,25 2,6272 1  0  1 

34,82 30,60 2,5765 0  1  2 

35,42 1,89 2,5344 0  0  9 

39,38 25,32 2,2881 0  1  5 

46,85 30,73 1,9391 0  1  8 

53,01 7,34 1,7273 1  0  10 

56,38 4,76 1,6319 0  1  11 

60,64 9,67 1,5270 1  1  0 

61,99 9,24 1,4971 1  1  3 

63,64 4,12 1,4621 1  0  13 

65,92 3,00 1,4170 1  1  6 

67,52 1,49 1,3872 0  1  14 

71,87 1,18 1,3136 2  0  2 

74,74 2,66 1,2701 2  0  5 

75,80 3,41 1,2549 1  0  16 

79,97 2,37 1,1997 2  0  8 

87,48 1,12 1,1150 2  0  11 
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3.2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1 - Síntese dos Hidróxidos Duplos Lamelares 

Amostras de argilas aniônicas de três sistemas M2+-M3+-A-y, cuja proporção, 

M2+/M3+=2:1, foram sintetizadas através do método de coprecipitação a  pH  variável,  

que  consiste  na  adição  de uma  solução salina,  contendo  os  dois  cátions  a  

serem introduzidos  nas  lamelas em equivalência molar de valor 2:1,  em  outra  

solução,  contendo o ânion  a  ser  intercalado (no  caso o  carbonato)  em solução 2,0 

mol.L-1 de NaOH. A mistura foi submetida a um banho hidrotérmico de 24h (Daute et. 

al, 2002), em seguida, os materiais foram submetidos à maturação durante 72h e 

posterior filtração com lavagem dos cristais até pH=7,0.  Os sistemas de HDLs 

sintetizadados foram Mg-Al-CO3, Mg-Fe-CO3 e Zn-Al-CO3.  

 

3.2.2 - Processamento dos Dados de Difração de Raios X 

As análises de DRX foram processadas através de difratômetro Shimadzu, 

com step size = 0,05 e 2ɵ na faixa de 1,5°-60º. Os dados de raios X obtidos foram 

processados e os parâmetros desejados para elucidação deste estudo foram 

calculados com auxílio do software H’pert HighScore Plus® de propriedade da 

Panalytical©. 

 

3.3 - DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS OBTIDOS E RESULTADOS 

A Figura 3.1 ilustra os difratogramas de raios X para os materiais sintetizados. 

Os perfis dos picos de difração para todas as amostras trabalhadas nesse estudo 

mostram que os materiais obtidos apresentam uma boa cristalinidade. Tal conclusão é 

atribuído à largura dos picos de difração e ao perfil dos difratogramas apontados na 

Figura 3.1, conforme pode ser visualizado na ilustração. 

Entretanto, os valores de intensidade de difração revelam que poucos cristais 

foram obtidos para o HDL Mg-Fe, conforme ilustrado na Figura 3.2. O HDL Zn-Al 

apresentou uma intensidade de difração bastante alta, devido ao fato de terem sido 

formados um grande número de cristais de menor tamanho. A Figura 3.2 relaciona a 

intensidade de difração para os materiais trabalhados nesse estudo. 
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Figura 3.1. – Difratogramas das Amostras Sintetizadas nesse estudo 
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Figura 3.2- Relação entre as intensidades de difração nos HDLs estudados nesse 

trabalho. 

 

Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) confirmam as 

deduções apontadas nas Figuras 3.1 e 3.2, ou seja, o fato de os cristais de HDL Mg-

Fe obtidos apresentarem boa cristalinidade, mas poucos cristais foram obtidos. Além 

disso, o fato da obtenção de muitos cristais do HDL Zn-Al, que resultou na alta 

intensidade de difração. A Figura 3.3. ilustra as imagens de microscopia eletrônica de 

varredura para os materiais sintetizados nesse estudo: (3.3a) Mg-Al, (3.3b) Zn-Al e 

(3.3c) Mg-Fe. 
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Figura 3.3 - Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura para os HDLs: Mg-Fe 

(a), Mg-Al (b) e Zn-Al (c) 

 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 
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(c) 

 

3.3.1 - Densidade Volumétrica 

Assim como no cálculo de densidade de quaisquer materiais, ilustra a massa 

de determinada espécime ou grupo de átomos por volume de material. A partir do 

modelo atômico de esferas rígidas para a célula unitária da estrutura cristalina de um 

material qualquer, a densidade volumétrica (ρv) é obtida a partir da Equação 3.3 

(Callister, 2002), onde n é o número de átomos por célula unitária, A é a massa 

atômica/molecular do material, V o volume da célula unitária do material e N o número 

de Avogrado (N=6,02.1023). 

ρv = 
   

   
              [Eq. 3.3] 

Contudo, para efeito do estudo realizado, levar-se-á em conta apenas a 

densidade volumétrica dos metais constituintes das camadas tipo brucita dos HDL’s. 

Levando-se em conta o fato de uma célula unitária tratar-se de uma 

determinada unidade repetitiva do cristal que reflete de forma simples a estrutura de 

todo material, conforme esquematizado na Figura 3.4, em HDLs cuja razão M2+/M3+ é 
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igual a 2:1 a quantidade de metais existentes em uma célula unitária é igual a 6M2+ 

para 3M3+.  

Figura 3.4 – Distribuição de cátions por célula unitária para HDLs em diferentes 

composições. 

 

Embora não se trate de espécimes metálicas, mas de seus respectivos cátions, 

foi levada em conta a massa atômica do metal, uma vez que a perda de elétrons por 

ele exercida é desprezível em relação ao efeito provocado na massa atômica (Atkins & 

Jones, 2009). Sendo assim, foram consideradas as seguintes massas atômicas 

ilustradas na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2- Massas Atômicas das Espécimes Metálicas Trabalhadas no Respectivo 

Estudo. Adaptado de Callister (2002). 

Espécime Massa Atômica (uma) 

Mg 24,31 

Al 26,98 

Zn 65,39 

Fe 55,85 

  

 Certamente, conforme pode ser deduzido através da Equação 3.3, metais 

maiores tendem a ocupar maior volume, sendo assim, para um determinado volume, 

teremos maior densidade volumétrica de espécimes maiores por célula unitária. 

Contudo, é necessário levar em conta a influência exercida pelo volume da célula 

unitária de cada material, uma vez que tal grandeza leva em conta o raio atômico das 

espécimes envolvidas. 
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 No caso dos HDLs, que apresentam o sistema hexagonal, o volume da 

célula unitária é efetuado através da relação expressa na Equação 3.9, onde Vc= 

volume da célula unitária e r é o raio atômico das espécimes envolvidas. 

 

    Vc= 24r3
                 [Eq. 3.9]  

 

 A Tabela 3.3 ilustra os valores dos volumes de célula unitária para os 

HDLs utilizados neste estudo. 

Tabela 3.3 – Volume de célula unitária para os HDLs sintetizados 

HDL Volume de Célula Unitária (Ǻ3) 

Mg-Fe-CO3 131,0 

Mg-Al-CO3 127,5 

Zn-Al-CO3 123,6 

 

 Os dados referentes à densidade volumétricas de cada metal constituinte 

da célula unitária de um HDL é ilustrado na Tabela 3.4. Conforme esperado, as 

espécimes de maior massa atômica apresentam uma maior densidade volumétrica por 

volume de célula unitária. 

Tabela 3.4 – Densidade Volumétrica dos Metais Constituintes dos HDLs Sintetizados. 

HDL 
Densidade Volumétrica do M2+ 

para cada Ǻ3 

Densidade Volumétrica do M3+ para 

cada Ǻ3 

Zn-Al 5,273.10-22 1,100.10-22 

Mg-Al 1,900.10-22 1,050.10-22 

Mg-Fe 1,850.10-22 2,100.10-22 

 

As previsões teóricas referentes à densidade volumétrica para os constituintes 

das camadas dos HDLs revelam que o material Zn-Al apresenta maior possibilidade 

de troca na rede cristalina no que diz respeito a espécimes divalentes, sendo assim, 

uma maior possibilidade de dopagem visando aplicações eletrônicas, magnéticas e 

eletroquímicas. No caso de espécimes trivalentes, a possibilidade teórica de maior 

sucesso na dopagem é no HDL Mg-Fe. Contudo, como são previsões teóricas, cabe a 
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procedência de tais atributos ao resultado da síntese, sendo necessário a obtenção de 

uma fração cristalina relevante 

3.3.2 - Densidade Atômica Planar 

Refere-se à quantidade de átomos existentes por unidade de área de 

determinado plano cristalográfico. Geralmente, é mais comum utilizar-se como 

referência para determinação de tal grandeza o plano que intercepta toda a estrutura 

da célula unitária, pois este divide-a ao meio. Para o cálculo da densidade atômica 

planar usa-se a Equação 3.4 (Callister, 2002). 

ρ= 
                                                                 

                
           [Eq. 3.4] 

 

A área do plano de interesse foi calculada multiplicando-se o parâmetro 

cristalino a pelo parâmetro c (Equações 3.6 e 3.7, respectivamente). Levando-se em 

conta o fato de os hidróxidos duplos lamelares pertencerem a sistema cristalino 

hexagonal, a quantidade de átomos por célula unitária é igual a 4 (Callister, 2002). 

 A Tabela 3.5 ilustra os dados referentes ao cálculo da densidade planar. 

Como o sistema Zn-Al possui menor distância entre átomos vizinhos e maior altura de 

célula unitária, logo, possui maior quantidade de átomos por unidade de área da 

célula. 

Tabela 3.5 – Dados utilizados para a obtenção da Densidade Planar 

HDL 
Parâmetro 

a (Ǻ) 

Parâmetro 

c (Ǻ) 

a . c 

(Ǻ2) 

Densidade 

Planar 

(átomos por 

angström 

quadrado) 

Zn-Al 3,066 22,701 69,6013 0,057 

Mg-Al 3,54 26,76 94,7304 0,042 

Mg-Fe 3,10 23,22 71,982 0,056 

 

 Tais dados ilustrados são confirmatórios dos obtidos no cálculo da 

densidade atômica, uma vez que tais parâmetros estão inteiramente relacionados ao 

raio das espécimes envolvidas.  Sendo assim, teoricamente, os materiais Zn-Al e Mg-

Fe apresentam promissora possibilidade de troca entre  cátions na  célula unitária. 
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3.3.3 - Tamanho do Cristalito 

Para o cálculo do tamanho de cristalito (εhkl) de um material quaisquer se utiliza 

a equação de Scherrer ilustrada na Equação 3.5. (Alvarenga, 2006). Onde K é o fator 

forma (uma constante que tem valor 0,9 para análise com radiação a partir do Cu), λ é 

o comprimento de onda de raios X, β é o “full with at half maximum” (FWHM), ou seja, 

a FWHM é a apreciada medida da largura de um pico de difração no ponto onde a 

intensidade cai para pela metade e ɵ é o ângulo de difração. 

 

εhkl = 

   

      
                                      [Eq.3.5] 

Essa equação é muito utilizada na avaliação do tamanho de grão de materiais 

e apresenta bons resultados quando utilizada como uma primeira aproximação para o 

cálculo do tamanho médio de um cristalito. 

Para a determinação do tamanho de cristalitos de hidróxidos duplos lamelares 

é necessário considerar K=0,9 (Forano et. al, 2006). A explicação referente às 

discrepâncias existentes entre os tamanhos dos cristalitos é de extrema complexidade, 

uma vez que vários fatores podem exercer influência, tais quais, nucleação, método de 

síntese, natureza dos cátions metálicos, pureza dos reagentes, etc. Essencialmente, 

pelo fato de que neste estudo, todos os materiais foram sintetizados sob as mesmas 

condições. A Tabela 3.6 mostra os resultados obtidos de tamanho de cristalitos 

através da equação de Scherrer (Equação 3.5). Embora o HDL, Mg-Fe tenha 

apresentado tamanho de cristalito menor, os dados de MEV mostram que durante a 

síntese desse material, poucos cristais foram obtidos. Já os materiais, Mg-Al e Zn-Al 

apresentaram tamanho de cristalito superiores, mas rendimento superior no processo 

de síntese. Se comparado a literatura, os valores apresentam relevância, pois tais 

dados apontam cristalitos na faixa de aproximadamente 90nm. 
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Tabela 3.6 – Valores de tamanho de cristalito através da equação de Scherrer. 

Amostra εhlk (nm) 

Mg-Al-CO3 177 

Zn-Al-CO3 57 

Mg-Fe-CO3 28 

 

3.3.4 - Parâmetros de Rede Cristalina  

HDLs sintéticos apresentam sistema cristalino hexagonal, sendo assim temos 

que a=b≠c.  

O parâmetro de rede a é calculado através da expressão ilustrada na Equação 

3.6 (Rodrigues, 2007). O parâmetro a é de extrema relevância no caso de HDLs, uma 

vez que reproduz perfeitamente a distância entre cátions em octaedros vizinhos nas 

camadas do tipo brucita, uma vez que considera a distância interplanar do plano que 

intercepta a camada do tipo brucita. 

 

a= 2 x d(110)                          [Eq.3.6] 

 

O parâmetro c é calculado através da expressão ilustrada na Equação 3.7. A 

importância atribuída a tal parâmetro é o fato de reproduzir a altura da célula unitária 

do respectivo HDL. 

 

c= 3 x d(003)                          [Eq.3.7] 

 

 A Tabela 3.7 ilustra os dados referentes às alturas de célula unitária dos 

materiais sintetizados neste estudo (Equação 3.7). Tais dados ilustram que o HDL Mg-

Al apresentou anomalia quanto tal grandeza, uma vez que, se comparado aos demais 

materiais, encontra-se em valor de célula unitária bem superior. Os valores para os 

HDLs Zn-Al e Mg-Fe estão dentro do esperado com base na literatura especializada. 
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Tabela 3.7 – Altura de célula unitária dos HDLs sintetizados 

Amostra Parâmetro c (Ǻ) 

Mg-Al-CO3 26,760 

Zn-Al-CO3 22,701 

Mg-Fe-CO3 23,220 

  

 Os dados referentes ao parâmetro a (Equação 3.6), que indica à distância 

entre os cátions nos octaedros do tipo brucita, ilustram a tendência relacionada aos 

raios iônicos dos respectivos íons utilizados na síntese, ou seja, para espécimes de 

maior raio iônico, observa-se uma maior distância entre átomos nos octaedros das 

camadas do tipo brucita. A reciproca também se faz verdadeira. A Tabela 3.8 ilustra os 

dados obtidos. 

Tabela 3.8 - Distância entre os cátions nos octaedros do tipo brucita nos HDLs 

sintetizados neste trabalho. 

Amostra Distância (Ǻ) 

Mg-Al-CO3 3,540 

Zn-Al-CO3 3,066 

Mg-Fe-CO3 3,100 

 

3.3.5 - Distância Interplanar Considerando o Plano <hkl> com Maior 

Intensidade de Difração 

 A distância interplanar considerando o plano com maior intensidade de 

difração, no caso dos hidróxidos duplos lamelares o plano <003>, reflete a 

contribuição da altura da camada do tipo brucita de um HDL somada ao seu respectivo 

espaço interlamelar. 

O cálculo de tal parâmetro cristalino é efetuado seguindo a Lei de Bragg, 

conforme ilustrado anteriormente na Equação 3.1 (Rodrigues, 2007). 
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 Na determinação de tal parâmetro é necessário considera-se o pico de maior 

intensidade de difração, no caso dos hidróxidos duplos lamelares diz respeito ao plano 

(003), onde o valor de d neste plano representa à soma da espessura da lamela e 

altura da região interlamelar. Os resultados obtidos para os HDLs Mg-Fe e Zn-Al 

apresentam inteira coerência com os dados apontados na literatura que relatam 

valores de distância interlamelar para HDLs numa faixa de 7,6 a 7,8 Ǻ (Cavani et al., 

1991; Santos & Corrêa, 2011). A Tabela 3.9 ilustra os valores de d003. Já os dados 

para o HDL Mg-Al apresentam-se totalmente fora do comum. 

 

Tabela 3.9 – Valores de d003 dos HDLs sintetizados neste trabalho. 

Amostra d003 (Ǻ) 

Mg-Al-CO3 8,920 

Zn-Al-CO3 7,567 

Mg-Fe-CO3 7,740 

 

3.3.6 - Espaço Interlamelar Disponível 

 Por meio de informações de difração de raios X é possível efetuar 

uma estimativa do espaço interlamelar disponível (dlivre), através da expressão 

ilustrada na Equação 3.8 (Beaudot et. al, 2004; Bonnet et. al, 1996; Ennadi et. al, 

1994; Meyn et. al, 1993), onde Hcamada representa a espessura da camada contendo os 

octaedros (cerca de 0,20 nm), dobs representa o espaçamento basal e LH representa a 

ligação de hidrogênio existente entre as camadas e os ânions interlamelares (cerca de 

0,27nm). 

    

   dlivre=dobs + (Hcamada-2LH)             [Eq.3.8] 

  

 Os valores referentes ao espaço interlamelar livre (dlivre) estão diretamente 

ligados ao espaçamento basal e a altura da célula unitária, sendo assim o HDL Mg-Al 

apresentou um espaço interlamelar disponível bastante superior aos demais materiais. 
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O que torna possível a possibilidade de inserção de moléculas maiores nessa região 

do material, tornando-o mais versátil em determinadas aplicações. 

 

Tabela 3.10 – Valores de dlivre dos HDLs sintetizados neste trabalho. 

Amostra dlivre (nm) 

Mg-Al-CO3 55,200 

Zn-Al-CO3 41,670 

Mg-Fe-CO3 43,400 

  

 

3.4 - CONCLUSÕES 

 Embora, o HDL Mg-Fe-CO3, seja o material que tenha apresentado algumas 

propriedades relevantes, como a densidade atômica e planar, e, inclusive, com o 

tamanho de cristalito menor que os demais, os dados de DRX e MEV, ilustrados nas 

Figuras 3.1 e 3.2 respectivamente, apontam que poucos cristais foram obtidos na 

síntese do material, tal fato inviabiliza seu potencial, uma vez que é necessário um 

material que possa aliar propriedades desejadas com fácil reprodução em laboratório.  

 Já o HDL Zn-Al-CO3, apresentam um potencial promissor, uma vez que as 

previsões referentes a sua densidade atômica e planar apresentam boas perspectivas, 

e, além disso, a rendimento de síntese apontam que tal material é facilmente obtido 

em cristalinidade desejável. Em se tratando de viabilidade quanto a aplicações na área 

de eletrônica e eletroquímica, tal material apresenta possibilidades mais adequadas às 

exigidas em tais processos ou mais facilmente é possível tornar tal material como tal. 

 O HDL Mg-Al apresentou uma anomalia estrutural, seu espaçamento basal 

(d003, calculado através da lei de Bragg) apresenta-se com valor extremamente alto. 

Nesse caso, observa-se que o tamanho do espaço interlamelar disponível também é 

alto. Sendo assim, a possibilidade de intercalação de determinadas espécimes 

maiores conferem a esse material um promissor integrante na obtenção de um 

compósito aliando o potencial do HDL com o de um polímero de tamanho maior, por 

exemplo. Além disso, existe a possibilidade de inserção de pilares ou catalisadores de 
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maior volume. Outro aspecto notório para aplicação desse material é na área 

farmacêutica, como o espaço interlamelar é bem grande é possível à obtenção de 

fármacos com maiores quantidades de principio ativo, bem como aliar os HDLs com 

princípios ativos, cujas moléculas são muito grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

93 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

REFERÊNCIAS 

ALBERS, A. P. F.; Cerâmica, n. 48, pág. 34, 2002. 

ALLMANN, R. & JEPSEN, H. P.; Neues Jahrbuch Fur Mineralogie, Monatshefte: 

Die Struktur Des Hydrotalkits, 1969. 

ALVARENGA, D. R. Semicondutores Cerâmicos: Um Estudo Estrutural de Filmes 

Espessos de CDs. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Física, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2006. 

ATKINS, P.; JONES, L. Príncipios de Química: Questionando a vida moderna e o 

meio ambiente. 6ª Ed. Bookman: São Paulo, 2006. 

BEAUDOT, P.; ROY, M. E. DE.; BESSE, J.P.; Journal of Solid State Chemistry, 

n.177, pág. 2691, 2004. 

BONNET, S.; FORANO, C.; ROY, A. DE; BESSE, J.P.; MAILLARD, P.; MOMENTEAU, 

M.; Chem. Mater., n. 8, pág. 952, 1996. 

CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, 5º ed., 

LTC : Rio de Janeiro, 2002. 

DAUTE,  P.;  FOELL, J.; LANGE, I.; KUEPPER, S;  WEDL,  P.;  KLAMANN, JD.  Us  

Patent 6.362.261, 2002. 

DEL ARCO, M; FERNÁNDEZ, A.; MARTÍN, C.; RIVES, C.; Applied Clay Science, n. 

36, pág. 133, 2007. 

ENNADI, A.; KHALDI, M.; ROY, A. DE; BESSE, J.P.; Mol. Cryst. Liq. Cryst., n. 244, 

pág. 373, 1994. 

EWING,  G.  W.  Métodos Instrumentais De Análise Química.  Edgard  Blücher, São  

Paulo. 2004.  

FORANO, C.; HIBINO, T.; LEROUX, F.; TAVIOT-GUÉHO, C. Layered Double 

Hydroxides. In: BERGARA, F.; THENG, B.K.G.; LAGALY, G.; Handbook of Clay 

Science.; Elsevier: Amsterdam, pág. 1021, 2006. 

JENKINS, R.; SNYDER, R.L. Introduction To X-Ray Powder Diffractometry. John 

Wiley:  New York, 1996. 

MEYN, M.; BENEKE, K.; LAGALY, G.; Inog. Chem., n. 32, pág. 1209, 1993. 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

94 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

RODRIGUES, J.C. Síntese, Caracterização e Aplicações de Argilas Ânionicas do 

Tipo Hidrotalcita, Dissertação De Mestrado, Programa de Pós-graduação em 

Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

95 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

4 - CINÉTICA DE FORMAÇÃO DAS METAFASES DURANTE A DECOMPOSIÇÃO 

TÉRMICA DOS HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES Mg-Al e Zn-Al 

4.1 - INTRODUÇÃO 

A partir do momento que os hidróxidos duplos lamelares vêm se tornando um 

material extremamente promissor devido a sua gama de aplicações reacionais, 

destacando-se sua aplicação em catálise e eletroquímica, sob diversas condições 

experimentais, o conhecimento sobre o mecanismo cinético de decomposição térmica 

desse tipo de material é de extrema relevância, uma vez que tornam o planejamento 

de determinados processos, em que se aplica esse material em determinadas faixas 

temperaturas, bem próximo ao real.  

Desde o momento que um hidróxido duplo lamelar é submetido a um processo 

de decomposição térmica, observa-se que durante tal ocorrência metáfases são 

formadas em determinadas faixas de temperatura. A literatura reporta a existência de 

três metáfases durante o processo de decomposição térmica: HT-D (referente à etapa 

da decomposição térmica onde é alcançada a completa desidratação do hidróxido 

duplo lamelar), HT-B (é atribuída à metáfase existente quando o material encontra-se 

totalmente desidratado e parcialmente desoxidrilado) e MO (designada à fase 

adquirida pelo material quando, em altas temperaturas, a formação de um hidróxido-

óxido misto dos metais constituintes do hidróxido duplo lamelar em questão 

(Stanimirova et. al, 2004). A metáfase HT-D ocorre em uma faixa de temperatura de 

aproximadamente 150°C. Já HT-B ocorre em temperatura de cerca de 250 °C. A fase 

MO é formada em temperaturas superiores a 450°C e apresenta reversibilidade devido 

ao chamado “efeito memória” existente nos hidróxidos duplos lamelares. Contudo, se 

submetido a temperaturas acima de 850°C, forma-se uma fase espinélio (MgO e 

MgAl2O4) que é estável sob condições naturais e irreversível quanto a probabilidade 

de regressar a estrutura original do HDL precursor (Forano et. al, 2006). A Figura 4.1 

ilustra um esquema de transformações ocorridas em um hidróxido duplo lamelar, 

decorrente da submissão à altas temperaturas e as faixas de temperatura aproximada 

em que cada evento acontece.  
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Figura 4.1 – Metafases existentes durante a decomposição térmica de um Hidróxido 

Duplo Lamelar 

 

 

A Figura 4.2 esquematiza uma simulação das estruturas que tais metáfases 

adquirem quando formadas.  

Figura 4.2 – Ilustração da disposição estrutural das metafases obtidas durante o 

processo de decomposição térmica de um HDL. Adaptado de Stantimirova et. al 

(2004) 
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Durante o processo de formação das metáfases, a literatura reporta que a 

dinâmica de desidratação de um hidróxido duplo lamelar é um processo único, que 

progride com a elevação da temperatura. Durante esse estágio somente a perda de 

água intrínseca e extrínseca é relatada, as hidroxilas presentes nas camadas tipo 

brucita não sofrem nenhuma alteração e o ânion interlamelar apresenta sua simetria e 

função preservadas. A desoxidrilação é uma etapa que ocorre em várias etapas 

semelhantes em faixas de temperatura de 220-600°C. Ao todo, a existência de três 

etapas de desoxidrilação são indicadas na literatura. Estima-se que, em cada estágio, 

aproximadamente 1/3 de OH- é removido da estrutura (Valente et. al, 2000)  

Com base em todas as informações contidas na literatura à respeito da 

decomposição térmica de hidróxidos duplos lamelares, este capítulo faz um estudo 

com base na evolução das energias de ativação durante os estágios de decomposição 

térmica a fim de comparar tal comportamento energético reacional com as 

informações contidas da bibliografia especializada. 

A cinética química é extremamente relevante, uma vez que estuda não só a 

velocidade das reações químicas, mas também os fatores envolvidos em tal aspecto.  

Svante Arrhenius foi o grande precursor dos estudos relativos ao efeito da 

temperatura sobre a cinética de uma reação química no século XIX. Uma das grandes 

descobertas de Arrhenius foi que expressando graficamente o logaritmo natural da 

constante de velocidade da reação (Ln k) versus o inverso da temperatura naquele 

estágio de reação (1/T) obtém-se um seguimento linear. Nesse contexto, a intersecção 

do seguimento linear com o eixo y (x=0), é denominada fator pré-exponencial ou 

parâmetro de Arrhenius, representado por k0(Atkins & Jones, 2006) ou A (Atkins, 

2006). Já o coeficiente angular desse seguimento linear, a inclinação da reta, foi 

considerado como igual a – Ea/R, onde Ea é a chamada energia de ativação e R a 

constante universal dos gases. A e Ea são denominados parâmetros cinéticos de 

reação e dependem da ordem de reação estudada. De forma prática, a energia de 

ativação diz respeito a uma espécie de degrau energético que necessita ser superado 

para que as espécimes (moléculas, íons ou grupos) envolvidas efetivem a ocorrência 

da reação. Somente espécimes com energia suficiente para superar esse “degrau” é 

que concretizam a ocorrência da reação, ou seja, a formação dos produtos do 

processo. Já o fator pré-exponencial indica a frequência em que as colisões 

moleculares ocorrem (White & Catallo, 2011). A Equação 4.1 ilustra a expressão 

matemática do modelo de Arrhenius. 

      K(T) = k0е
– Ea/R             [Eq. 4.1] 
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Desde então, diversos modelos de descrição cinética de uma reação química 

consideram o modelo de Arrhenius, inclusive métodos empregando dados de análise 

termogravimétrica vêm sido amplamente utilizados para o estudo cinético de 

processos. Além disso, a literatura não considera métodos de estudo cinético 

tradicionais como confiáveis para aplicações em reações complexas, para tanto tais 

modelos derivados vêm sendo desenvolvidos (Mackenzie,1979).  

A cinética de reação através de métodos termoquímicos pode ser determinada 

de duas formas: através de métodos estáticos (isotérmicos) ou dinâmicos (não 

isotérmicos). Para ambos os casos, um fator extremamente relevante para o estudo é 

o cálculo da taxa de conversão (α), que, como o próprio nome reflete, diz relaciona a 

quantidade de massa existente em determinada temperatura (m) comparada à massa 

inicial (m0) e final (mf) no processo. A Equação 4.2 ilustra o cálculo da taxa de 

conversão durante a pirólise. 

 

α = (m0 – m) / (m0-mf)             [Eq. 4.2] 

 

Assim, decomposição térmica do sólido com o avanço da temperatura (dα / dt) 

é possível de ser expressa em termos do produto entre duas funções, sendo uma 

delas dependente da temperatura, k(T), e outra dependente da taxa de conversão, 

f(α), conforme ilustrado na Equação 4.3. 

dα / dt =  k(T).f(α)              [Eq. 4.3] 

 

Efetuando a substituição da equação de Arrhenius, Equação 4.1, na expressão 

que reflete a decomposição térmica de um sólido com o avanço da temperatura, 

Equação 4.3, temos a expressão apresentada na Equação 4.4. 

dα / dt = k0е
– Ea/R. f(α)             [Eq. 4.4] 

 

Levando-se em conta que tais processos de decomposição térmica são regidos 

a partir de uma razão de aquecimento programada (β), faz se necessário que a 

mesma seja considerada. Como β= dT / dt, substituindo na Equação 4.4 obtemos a 

Equação 4.5. 
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dα / f(α) = [k0 / β] . е– Ea/R dT             [Eq. 4.5] 

 

Contudo, f(α) depende da quantidade de amostra e, obviamente, da 

temperatura. Efetuando a integração da Equação 4.5 a partir da temperatura inicial do 

processo de decomposição térmica, T0, que corresponde a α0, até uma dada 

temperatura, Tmáx, sendo α= αmáx, temos a Equação 4.6. 

 
  

     
           

    

 

     

 

   

[Eq 4.6] 

Como uma reação de pirólise apresenta um caráter bastante complexo, a 

forma de f(α) na Equação 4.6, pode ser bem difícil de deduzir, tornando o processo 

com complicada descrição da cinética de reação.  

Para tanto, Biagini et. al (2002) considerou que o processo obedece a uma 

ordem de reação específica, de acordo com a Equação 4.7, onde n é igual à ordem de 

reação considerada. Expressando graficamente a Equação 4.7 versus o tempo para 

várias ordens de reação, a ordem de reação aproximada de determinado processo é 

determinada pela reta de maior linearidade obtida (R2) (Brown, 2004; Orfão & 

Figueiredo, 2001; Osawa, 1965) . 

f(α) = (1-α)n              [Eq. 4.7] 

  

Já Osawa (1965), aplicou uma aproximação de caráter empírico às integrais 

presentes na Equação 4.6, resultando na Equação 4.8. Graficamente, considerando 

uma mesma taxa de conversão, o coeficiente angular de uma relação gráfica entre log 

(β) versus 1/T é igual a -0,4567[Ea / R]. 

Log β = -0,4567[Ea / RT] + [log (k0.Ea / R) – log f(α) -2,315]        [Eq. 4.8] 

 

Kissinger (1956), baseando-se na temperatura da máxima taxa de perda de 

massa, fez a integração por partes da Equação 4.6 de forma sucessiva, obtendo-se a 

Equação 4.9. Graficamente, Ln (β / Tmáx
2) versus 1/Tmáx, apresenta coeficiente angular 

igual a – Ea / R. 
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Ln (β / Tmáx
2)= [Ln (K0R / Ea) – Ln f(α)] – Ea / RTmáx           [Eq. 4.9] 

  

O “Model Free Kinetics” é baseado na teoria de Vyazovkin (Vyazovkin et. al, 

1997; Vyazovkin et. al, 1996)  e apresenta a mesma dedução matemática que 

Kissinger (1956), contudo, aceitando não a temperatura da taxa máxima de perda de 

massa, mas adotando as respectivas temperaturas de conversão, assumindo que a 

energia de ativação não permanece constante durante a reação. Graficamente, 

plotando-se Ln (β / T2) versus 1/T, temos –Ea / R igual ao coeficiente angular dessa 

função. 

O método de Starink (Starink, 1996) relaciona as mesmas variáveis que os 

demais métodos, considerado pela Literatura uma adaptação do método de Osawa 

para reações em que a variação da energia de ativação é mínima com a mudança da 

razão de aquecimento, sendo o cálculo de obtenção da Ea o coeficiente angular da 

relação existente entre Ln [β / T1,8] em função de 1/T. A Equação 4.10 expressa o 

modelo de Starink. Em que C é uma constante proveniente do método de integração 

empregado na dedução matemática e A=1,007 - 1,2.10-5.Ea. 

Ln [β / T1,8]= -A [Ea / RT] + C1         [Eq. 4.10] 

 

O método Flynn e Wall (Flynn & Wall, 1966) utiliza o método dos mínimos 

quadrados na determinação da energia de ativação estimada (Ea) . Graficamente, 

plotando-se Ln β versus 1/T (mesma função do modelo de Osawa), temos que a reta 

obtida nessa função também é igual a – Ea / R (nesse aspecto difere de Osawa). A 

Equação 4.11 expressa matematicamente o modelo de Flynn e Wall. b é constante 

para reações de ordem 1 (Saron & Felisberti, 2009). 

    Ea= - (R / b) . [(d log β) / (d1/T)]         [Eq. 4.11] 

 

4.2 - EXPERIMENTAL 

4.2.1 - Síntese dos Materiais  

Conforme citado no capítulo anterior, os materiais foram sintetizados através 

do método de coprecipitação a  pH  variável,  que  consiste  na  adição  de uma  

solução salina,  contendo  os  dois  cátions  a  serem introduzidos  nas  lamelas em 
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equivalência 2:1,  em  outra  solução,  contendo o ânion  a  ser  intercalado (no  caso o  

carbonato)  em solução 2,0 mol.L-1 de NaOH. A mistura foi submetida a um banho 

hidrotérmico de 24h (Daute et. al, 2002), em seguida, os materiais foram submetidos à 

maturação durante 72h e posterior filtração com lavagem dos cristais até pH=7,0.  Os 

sistemas de HDLs sintetizadados foram Mg-Al-CO3 e Zn-Al-CO3. A caracterização do 

material foi realizada através de análises de DRX, que foram processadas através de 

difratômetro Shimadzu, com step size = 0,05 e 2ɵ na faixa de 1,5°-60º. 

Os dados de difração de raios x revelam que os materiais desejados foram 

obtidos com sucesso, conforme ilustrado na Figura 4.3 e, de forma notória, o HDL Zn-

Al apresentou organização estrutural e cristalina superior se comparando as amostras 

envolvidas nesse estudo. 

 Figura 4.3. – Difratogramas dos Materiais Sintetizados neste Estudo. 

4.3.2 - Análise Termogravimétrica 

Os dados de análise termogravimétrica obtidos nesse estudo foram realizados 

em um equipamento TGA50H da Shimadzu© sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 

mL/min, numa faixa de temperatura de Tamb-900°C. As razões de aquecimento em que 

as amostras dos hidróxidos duplos lamelares do sistema Mg-Al e Zn-Al estiveram 

submetidas foram de 5, 10, 20 e 25 °C/min. A análise de dados foi dividida de acordo 

com as etapas de formação das metáfases: HTD (material desidratado) e HTB 
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(material desoxidrilado). A Figura 4.4 ilustra os as curvas termogravimétricas obtidas 

nesse estudo. 

 

Figura 4.4. – Curvas termogravimétricas para diferentes razões de aquecimento para 

o HDL Mg-Al 

 

Os dados das curvas termogravimétricas mostram que o aquecimento em 

razão de 2,5 °C/mim provoca uma maior perda de massa na amostra do material, por 

ser uma dinâmica de aquecimento lenta, apresenta uma decomposição minuciosa do 

material. As demais amostras apresentaram perda de massa total semelhante.  

 

4.3 - Desidratação do HDL Mg-Al 

A Figura 4.5 ilustra o gráfico de Osawa/Flynn-Wall para a etapa de 

desidratação do Hidróxido Duplo Lamelar Mg-Al. A linearidade dos dados obtidos 

apontam que o método apresenta coerência na descrição da cinética do processo de 

desidratação térmica do material estudado para razões de aquecimento 5, 10 e 

20°C/min, indicando que tais processos em tais razões de aquecimento apresenta um 

ordem de 1º grau. Para uma razão de aquecimento de 25°C/min há uma discrepância 
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relativa à linearidade da função, tal fato indica que o aumento da energia fornecida ao 

sistema causou alteração na dinâmica do processo estudado. Vale salientar, que tais 

observações não consideram as taxas de conversão de 0,1; 0,15 e 0,2, pois tais 

conversões são alcançadas em faixas de temperaturas muito baixas, sendo assim, 

estão relacionadas à água extrínseca, logo, obviamente não apresenta uma coerência 

para o modelo, pois a perda de água extrínseca é um processo aleatório.  

 

Figura 4.5 – Gráfico de Osawa/Flynn-Wall para a Etapa de Desidratação Térmica do 

HDL Mg-Al 

 

 

Para taxa de conversão igual a 1, observa-se também um pequeno desvio 

quanto ao modelo, tal fato é decorrente da mudança de etapa do processo de 

decomposição térmica. Imediatamente, após a desidratação dar-se início a 

desoxidrilação/descarbonização. A perda da última fração infinitesimal de moléculas 

de água certamente é infinitesimalmente simultânea ao início da descarbonização, ou 

seja, a cinética é alterada pela presença desse fato. 
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 Um estudo das energias de ativação do processo considerando os modelos de 

Flynn and Wall e Osawa é ilustrado na Figura 4.6. Conforme ilustrado, o 

comportamento dos dados de energia de ativação são equivalentes e coincidem com 

as informações contidas na literatura à respeito das etapas existentes na formação da 

metáfase HTD (Stanimirova et. al, 2004; Forano et. al, 2006; Yang, et. al, 2002). As 

duas cristas são notórias no gráfico de evolução da energia de ativação para ambos 

os modelos. A primeira crista, cuja taxa de conversão é igual a 0,15, ocorre em faixas 

de temperaturas relativamente baixas, e é atribuída à água extrínseca que se encontra 

ligada muito fracamente a superfície do material através de forças de Van der Waals, 

que são liberadas nessa etapa do processo. A segunda crista, cuja taxa de conversão 

é 0,45, é atribuída à quebra da organização de biciclo octâmero que as moléculas de 

água adquirem por conta da interação entre si devido às ligações de hidrogênio, uma 

vez que a faixa de temperatura correspondente diz respeito à transição de fase da 

água do estado líquido para o gasoso. A partir desse ponto a perda de água se torna 

mais acentuada para um mesmo intervalo de tempo que em taxas de conversão 

menores, pois alcançam um estado de entropia maior devido à quebra das ligações de 

hidrogênio em uma faixa de temperatura relativamente alta. Contudo, a literatura relata 

a existência de uma determinada etapa em que algumas moléculas de água contidas 

no espaço interlamelar que encontram se ligadas ás camadas tipo brucita do hidróxido 

duplo lamelar quebram tal interação. Tal etapa não foi identificada na análise da 

evolução da energia de ativação considerando os modelos teóricos de Osawa e Flynn-

Wall. 

 Praticamente o mesmo comportamento da evolução da energia de 

ativação descrito para os modelos de Osawa e Flynn-Wall foi obtido pelo modelo de 

Starink (ilustrado na Figura 4.7). Tais modelos não foram expressos em um mesmo 

gráfico devido a diferenças existentes na ordem de grandeza dos valores de energia 

de ativação.  
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Figura 4.6 - Energia de Ativação de Desidratação Térmica do HDL Mg-Al pelos 

modelos de Osawa e Flynn-Wall 

 

 

O comportamento obtidos nos modelos de Osawa, Flynn-Wall, Starink e “Model 

Free Kinetics” é similar. Vale salientar que não há a ocorrência de variação da energia 

de ativação no instante do processo de aproximadamente 70% do processo. Tal crista 

existente seria numa faixa de conversão em que há a quebra das ligações das 

moléculas de água com as camadas tipo brucita. Indicando que as moléculas de água 

presentes na parte intermediária da lamela são liberadas mais facilmente que as 

presentes próximas as camadas tipo brucita, uma vez que, além da interação existente 

entre moléculas de água circunvizinhas, há a interação com a camada. A Figura 4.7 

ilustra as energias de ativação para os modelos de Starink e Model Free Kinetics. 

Contudo, em faixas de temperatura tão altas não acarretaria uma variação de energia 

de ativação notória, uma vez que a própria mudança de fase ocorre em temperaturas 

bem inferiores. 
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Figura 4.7 - Energias de ativação para os modelos de Starink e Model Free Kinetics. 

 

 

4.3.4 - Desoxidrilação do HDL Mg-Al 

Segundo a literatura especializada, a desoxidrilação ocorre em três estágios, 

onde 1/3 de OH- é liberado em cada estágio (Stanimirova et. al, 2004). Como 

quantidades aproximadas de hidroxila são liberadas em cada estágio, naturalmente 

não é de se esperar variações tão relevantes na energia de ativação considerando o 

processo como um todo.  Os gráficos de energia de ativação a partir dos modelos de 

Osawa e Flynn-Wall refletem essa realidade. As deduções de energia de ativação 

segundo o modelo de Flynn-Wall consideraram que o processo de desoxidrilação é 

praticamente linear, somente quando a etapa de desoxidrilação chega próxima ao fim 

(95%), ou seja, ou grupos envolvidos já foram totalmente removidos e os grupos 

restantes possuem maior facilidade de remoção, até mesmo por conta da altíssima 

temperatura, há alguma diminuição da energia de ativação. Comportamento este 

também observado pela dedução através do modelo de Osawa. A Figura 4.8 ilustra as 

energias de ativação obtidas a partir dos modelos de Osawa e Flynn-Wall.   
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Figura 4.8 – Energias de Ativação obtidas pelos métodos de Osawa e Flynn-Wall 

 

O comportamento da energia de ativação no processo deduzido através do 

modelo de Starink apresentou mesmo comportamento que o mostrado pelo modelo de 

Osawa, (inclusive em taxa de conversão 95%, quanto há um decréscimo da energia 

de ativação). Tal fato é bem natural, uma vez que um é derivado do outro. Já a 

descrição cinética pelo Model Free-Kinetics apresentou o processo de desoxidrilação 

como contínuo, conforme sugerido por Stanimirova e colaboradores (Stanimirova, 

2004), cujas energias de ativação mantiveram-se constantes em praticamente todos 

os estágios do processo. A Figura 4.9. ilustra as energias de ativação deduzidas pelos 

modelos de Starink e Model Free-Kinetics. Da mesma forma que na situação anterior, 

tais modelos não foram plotados juntos devido a diferenças muito grandes na ordem 

de grandeza nos valorem de energia de ativação obtidos. 
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Figura 4.9 - Energias de ativação para os modelos de Starink e Model Free Kinetics 

 

 

4.4 - CONCLUSÕES 

Os parâmetros cinéticos obtidos através dos modelos de Flynn-Wall, Osawa, 

Starink e “Model Free Kinetics” confirmam de forma clara as deduções descritas na 

literatura (Stanimirova et al., 2004; Forano et al., 2006) quanto a formação e 

decomposição de metafases durante a pirólise de um hidróxido duplo lamelar.  
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5 - APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES NA REMOÇÃO DE 

NITRATO EM ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO POR ADSORÇÃO: ESTUDO 

CINÉTICO 

 

5.1 - FONTES COMUNS DE NITRATO PARA CONTATO HUMANO 

Nitrato constitui um componente químico notório no ambiente do cuja fonte 

principal de ingestão humana está em alimentos e água potável. Uma estimativa 

realizada revela que 85% do nitrato ingerido por um ser humano está nos vegetais, 

contudo, levando-se em conta a atual “geração fast food” nota-se que tal fato é 

utópico, sendo a água potável o principal vetor de ingestão dessa espécime aniônica.  

Dados da organização mundial de saúde, OMS, revelam o acentuado aumento 

na concentração de nitrato nas águas superficiais em muitos países ao longo do 30-40 

anos anteriores e que as principais razões para isso tendência foram o aumento do 

uso de fertilizantes artificiais, mudanças no uso da terra e disposição de resíduos de 

provenientes da agricultura (WHO, 2011).  

O nitrato é usado principalmente em fertilizantes inorgânicos. É também 

utilizado como um agente oxidante e na produção de explosivos, e purificado o nitrato 

de potássio é utilizado para fazer vidro. Nitrito de sódio é usado como um conservante 

de alimentos, em especial em carnes curadas. O nitrato é também, por vezes, 

adicionadas aos alimentos para servir como um reservatório para nitrito. Nitratos 

ocorrem naturalmente em plantas, para as quais é um nutriente essencial. Nitratos e 

nitritos são também formado endogenamente em mamíferos, incluindo os seres 

humanos (Gangolli, 1994).  

Nitrato pode atingir tanto as águas superficiais e as águas subterrâneas como 

consequência da produção da atividade agrícola (incluindo o excesso de aplicação de 

fertilizantes nitrogenados inorgânicos e adubos), de tratamento de águas residuais e 

da oxidação de resíduos nitrogenados produtos em excrementos humanos e animais, 

incluindo fossas sépticas. Nitrito também pode ser formado quimicamente em tubos de 

distribuição por bactérias. 

Em condições aeróbicas, o nitrato pode infiltrar-se em quantidades 

relativamente grandes para o aquífero, quando não há material vegetal em 

crescimento para assumir o nitrato e quando a rede de movimento de água no solo é 

baixa para o aquífero. A degradação ou a desnitrificação espontânea ocorre apenas 
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em pequena medida no solo e nas rochas que formam o aquífero. Em condições 

anaeróbias, o nitrato pode ser desnitrificado ou quase completamente degradado para 

azoto. A quantidade de água, a presença de outros nutrientes são também 

importantes na determinação do destino de nitrato no solo (Dubrovsky & Hamilton, 

2010).  

No ar, são formados a partir processos industriais, veículos automóveis e 

agricultura intensiva. Nitrato está presente no ar principalmente em ácido nítrico e 

aerossóis inorgânicos, bem como radicais de nitrato e orgânicos gases ou aerossóis. 

Estes são removidos por deposição húmida e seca. 

As concentrações de nitrato na água de chuva de até 5 mg/L foram observadas 

em industrial áreas. Nas áreas rurais, as concentrações são um pouco menor. A 

concentração de nitratos nas águas superficiais é normalmente baixa (0-18 mg/L), mas 

pode chegar a níveis elevados, como resultado de escoamento agrícola, recusar o 

escoamento de despejo ou contaminação com dejetos humanos ou de animais. A 

concentração muitas vezes flutua com a temporada e pode aumentar quando o rio 

está alimentado por aquíferos ricos em nitrato. As concentrações de nitratos têm 

aumentado gradualmente em muitos países europeus nas últimas décadas e têm às 

vezes, dobrado nos últimos 20 anos. No Reino Unido, por exemplo, um aumento 

médio anual de 0,7 mg / L tem sido observada em alguns rios (Van Duijvenboden & 

Matthijsen,1989). Entretanto, Na maioria dos países, os níveis de nitrato na água 

potável derivados da água de superfície excedem 10 mg / L. Em algumas áreas, 

contudo, as concentrações são ainda mais elevadas como um resultado de 

escoamento e a descarga de esgoto resíduos industriais de efluentes e certo. Em 15 

Países europeus, a percentagem de população exposta a níveis de nitrato em  água 

potável, acima de 50 mg / L (WHO, 1985a).  

 

5.2 - ALTERAÇÕES POTENCIAIS NO ORGANISMO CAUSADAS PELO EXCESSO 

DE NITRATO 

A ingestão média indicada pela organização mundial de saúde é de 43-131 mg 

de nitrato por dia. Contudo, dados da literatura revelam que a ingestão diária pela 

maioria da população mundial está em proporções superiores e alarmantes, sendo o 

consumo de água, uma necessidade vital, o maior vetor de ingestão desta espécime 

(WHO, 1985b; Bonnell, 1995).  
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Dados reportados na literatura estimam que a dose letal de nitrato para um 

adulto é de 330mg de íon nitrato por kg de peso (Lee et. al, 1986). Obviamente, é 

hipoteticamente impossível que se possa ingerir toda essa quantidade em uma única 

situação. Contudo, repetidas exposições são as geradoras dos problemas agravantes 

atribuídos a essa espécime. O ânion nitrato em si apresenta baixa toxicidade, mas seu 

ciclo natural de transformar-se em nitrito torna essa espécime perigosa para o ser 

humano. Dados da literatura revelam que 80% da quantidade de nitrato ingerida no 

consumo de água se transforma em nitrito no organismo (Winton et. al, 1971). 

Exposições em médio prazo são notórias, uma vez que acarretam a redução de 

hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio ao sistema circulatório 

(Lopes, 2001). 

A taxa de mortalidade por malformações em recém-nascidos no momento do 

nascimento foi relatada significativamente mais elevada numa zona da Austrália, onde 

o abastecimento de água potável continham mais de 15 mg de nitrato por litro. Em um 

estudo mais detalhado (caso-controle) dentro da mesma área, as concentrações de 5-

15 mg/L, e em excesso de 15 mg/, foram associados, respectivamente, com cerca três 

e quatro vezes o risco de crianças malformadas quando comparados com uma 

concentração inferior a 5 mg / L. Muitas das malformações envolvido o sistema 

nervoso central (Scragg et. al, 1982) .  

Um estudo caso-controle (Horing, 1988) em meninas de 12 a 15 anos de idade, 

em abstinência de iodo, indica um aumento significativo na incidência de bócio na 

tireoide na amostra de população exposta a uma concentração de nitrato na água para 

beber igual 22,5 mg/L em comparação com a população exposta a concentração de 

7,5 mg/L de nitrato. 

 

5.3 - RISCO EMINENTE DA EXPOSIÇÃO AO NITRATO EM REGIÕES BRASILEIRAS 

DESPROVIDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As águas subterrâneas são as principais fontes de água potável em regiões 

com escassez de água superficial, sendo em algumas localidades utilizadas como 

complemento às águas superficiais. Geralmente, é consumida pela população sem 

levar em conta sua qualidade, pincipalmente em regiões onde tais problemas com 

qualidade da água subterrânea são preocupantes devido à infiltração de fertilizantes, 

agrotóxicos, esgotos domésticos irregulares e excrementos de animais, algo comum 

em regiões de semiárido.  
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2007), IBGE, 

revelam que atualmente 67% das famílias rurais nos estados que compõem o 

Semiárido Brasileiro não possuem acesso à rede geral de abastecimento de água, 

sendo que 43% utilizam poços ou nascentes, e 24% utilizam outras formas de acessar 

a água, que compreendem inclusive, buscas em fontes distantes, com longas 

caminhadas diárias (média de 36 dias de locomoção por ano), para o uso de uma 

água muitas vezes inadequada ao consumo humano. 

 

5.4 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Em virtude de todo o exposto, é importante estudar processos e materiais que 

sejam capaz de remover nitratos/ nitritos de águas para consumo humano. Neste 

sentido, neste trabalho se estuda a cinética de remoção de ânions nitrato através de 

hidróxidos duplos lamelares do sistema Zn-Al e Mg-Al. 

 

5.4.1 - Preparação do Adsorvente 

As mesmas características de síntese dos capítulos anteriores foram 

empreendidas nesse estudo. Amostras de argilas aniônicas de três sistemas M2+-M3+-

A-y, cuja proporção, M2+/M3+=2:1, foram sintetizadas através do método de 

coprecipitação a  pH  variável,  que  consiste  na  adição  de uma  solução salina,  

contendo  os  dois  cátions  a  serem introduzidos  nas  lamelas em equivalência 2:1,  

em  outra  solução,  contendo o ânion  a  ser  intercalado (no  caso o  carbonato)  em 

solução 2,0 mol.L-1 de NaOH. A mistura foi submetida a um banho hidrotérmico de 

24h (Daute, et. al, 2002), em seguida, os materiais foram submetidos à maturação 

durante 72h e posterior filtração com lavagem dos cristais até pH=7,0.  Os sistemas de 

HDLs sintetizadados foram Mg-Al-CO3 e Zn-Al-CO3. 

Os sistemas de HDLs sintetizadados foram Mg-Al-CO3 e Zn-Al-CO3. A 

caracterização do material foi realizada através de análises de DRX, que foram 

processadas através de difratômetro Shimadzu, com step size = 0,05 e 2ɵ na faixa de 

1,5°-60º. 
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Conforme visualizado no artigo anterior, os dados de difração de raios x 

revelam que os materiais desejados foram obtidos com sucesso, sendo Zn-Al o mais 

cristalino, conforme ilustrado na Figura 5.1.  

Figura 5.1. – Difratogramas das amostras sintetizadas neste estudo 

 

Para a execução dos ensaios de adsorção de ânion nitrato em solução aquosa 

as amostras de HDLs foram submetidas ao processo de calcinação. Nesse estudo 

somente foram usados os HDLs Mg-Al e Zn-Al. No processo de calcinação 

empreendido às amostras foram sujeitadas à aquecimento em razões de aquecimento 

de 2,5°C/mim e 20°C/mim até 470°C, cujo tempo de exposição fora determinado pela 

respectiva razão de aquecimento. Imediatamente atingida a temperatura de interesse 

(470°C), as amostras foram preservadas em dessecador para assegurar a integridade 

do material. Sendo assim quatro amostras foram utilizadas para os ensaios de 

adsorção de ânion nitrato. A Tabela 5.1 ilustra as amostras, o tratamento empreendido 

ao material e o nome atribuído. 
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Tabela 5.1 – Amostras de Adsorvente Utilizadas Nesse Estudo 

Material Razão de aquecimento na Calcinação Nome de Referência 

HDL Zn-Al 2,5 °C/min ZnAl2,5 

HDL Zn-Al 20 °C/min ZnAl20 

HDL Mg-Al 2,5 °C/min MgAl2,5 

HDL Mg-Al 20 °C/min MgAl20 

  

5.4.2 - Ensaios de Cinética de Adsorção 

Os ensaios de cinética de adsorção de nitrato em HDLs calcinados se 

processaram em intervalos de tempo de 5 min,15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h. Tais ensaios 

foram executados em batelada, onde a amostra aquosa e o adsorvente foram 

submetidos a constante agitação com 200 rpm em uma mesa agitadora. A razão 

solução/adsorvente foi de 500:1. Tal quantidade é proporcional a 2g para cada 1L de 

solução, cuja concentração de nitratos era de 1000 ppm. A quantificação de nitrato nas 

amostras foi detectada através de espectroscopia ultravioleta, através da absorbância 

em 205 nm, conforme o método descrito por American Public Health Association 

(1999). 

5.4.3 - Caracterização do Adsorvente 

O adsorvente, HDL calcinado, foi submetido à Análises Termogravimétricas, 

executadas na mesma razão de aquecimento, e posterior derivação da curva foi 

efetuada para identificação aproximada da fase atual na temperatura em que as 

amostras foram calcinadas (470°C). 

 

5.5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.5.1 - Caracterização do Adsorvente 

A Figura 5.2 ilustra as curvas TG/DTG para a amostra do HDL Mg-Al calcinado 

em razão de aquecimento de 2,5 °C/min. 
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Figura 5.2 – Curvas TG/DTG para o HDL Mg-Al calcinado em razão de aquecimento 

2,5°C/min 

 

Conforme pode ser devidamente visualizado, a curva DTG para a amostra em 

questão, na dinâmica de temperatura a qual as amostra foram submetidas, 2,5°C/min 

até 470°C, praticamente o material adquiriu a condição de óxido duplo característico 

quando hidróxidos duplos lamelares são submetidos à altas temperaturas. Uma 

análise precisa da curva DTG, evidenciou que a desoxidrilação do material nessa 

dinâmica de temperatura ocorreu em uma temperatura aproximada de 495,62 °C. 

Entre 470°C e 495,62°C há uma perda de massa de 0,002%. 

A Figura 5.2 ilustra as curvas TG/DTG para o HDL Zn-Al calcinado em 

2,5°C/min.  
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Figura 5.3 – Curvas TG/DTG para o HDL Zn-Al calcinado em razão de aquecimento 

2,5°C/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a resolução da curva derivada não seja adequada para fazer uma 

análise precisa, a faixa de temperatura onde se observa a perda total das hidroxilas do 

material foi indicada no ponto da curva onde dw/dt=constante apresenta maior 

repetição. Sendo assim, foi apontado que a perda total de hidroxilas presentes na 

estrutura do material foi alcançada em aproximadamente 381,41°C. Levando-se em 

conta o fato de que o material foi calcinado a uma temperatura de 470°C, observa-se 

que a formação da metáfase de duplo óxido foi atingida pelo material nessa faixa de 

temperatura. 

A Figura 5.4 ilustra as curvas TG/DTG para a amostra de HDL Mg-Al calcinada 

em razão de aquecimento igual a 20°C/min.  
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Figura 5.4 – Curva DTG para o HDL Mg-Al calcinado em razão de aquecimento 

20°C/min 

 

 

Levando-se em conta a dinâmica de temperatura empreendida, aquecimento à 

470°C a 20°C/min, observa-se que a fase óxido decorrente da exposição do material a 

altas temperatura foi adquirida em uma faixa de temperatura de aproximadamente 

493,03°C. Sendo assim, a amostra utilizada nos ensaios de cinética de adsorção de 

ânions nitrato, não atingiram completamente a fase de óxido duplo. 

A Figura 5.5 ilustra as curvas TG/DTG para o material Zn-Al-HDL, calcinado em 

uma razão de aquecimento de 20°C/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paulo Henrique Almeida da Hora - Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  

 

119 NATAL-RN, JANEIRO DE 2014 

Figura 5.5 – Curva DTG para o HDL Mg-Al calcinado em razão de aquecimento 

20°C/min 

 

Analisando a curva DTG da amostra evidenciada acima, observa-se que a fase 

óxido duplo foi obtida em uma faixa de temperatura de 379,17°C. Sendo assim, é 

possível concluir que a amostra utilizada como adsorvente nos ensaios de cinética de 

adsorção de ânions nitrato apresentava-se na fase de óxido duplo. 

A Tabela 5.2 efetua um comparativo entre as informações contidas na literatura 

(Forano et al., 2006) e os dados obtidos neste estudo. Os dados de literatura 

pesquisados apontam a obtenção da fase óxido duplo submetendo-se o material a 

uma razão de aquecimento não especificada. 

Tabela 5.2. Comparativo entre as faixas de temperatura de obtenção da fase óxido 

duplo dos hidróxidos duplos lamelares do sistema Zn-Al e Mg-Al. 

Material Faixa de Temperatura Aproximada 

Mg-Al ~450°C (Forano et. al, 2006) 

Zn-Al ~400°C (Forano et. al, 2006) 

ZnAl2,5 381,41°C 

ZnAl20 379,17°C 

MgAl2,5 495,62°C 

MgAl20 493,04°C 
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Comparando o material trabalhado neste estudo com o material de referência 

reportado na literatura é notório uma discrepância de aproximadamente 10% nos 

dados de interesse citados na tabela acima, tais fatores são extremamente naturais e 

são relativos a diferenças de cristalinidade existentes. 

 

5.5.2 - Cinética de Adsorção de Íons Nitrato 

Os resultados de cinética de adsorção apontaram que as amostras de 

adsorvente utilizadas apresentam um rápido poder de remoção do ânion em questão, 

sendo assim, a saturação foi atingida em um intervalo de tempo pequeno, logo, 

ensaios com intervalos de tempo muito grande (>4h) foram considerados irrelevantes, 

uma vez que refletiriam continuidade do equilíbrio atingido em intervalos de tempo 

bem inferiores. 

A Figura 5.6 ilustra graficamente os resultados dos ensaios de adsorção para a 

amostra MgAl2,5. Conforme já comentado, o processo de saturação do adsorvente se 

sucedeu de forma rápida. Já com tempo de contato igual a 5 minutos praticamente 

obtiveram-se os mesmos resultados que nos demais intervalos de tempo de contato, 

comparando-se com a quantidade máxima adsorvida, no tempo de contato de 30 

minutos, foi inferior em um pouco mais de 2%.  
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Figura 5.6 – Cinética de Remoção de Nitrato pela Amostra MgAl2,5 
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A Tabela 5.3 ilustra as quantidades de adsorvato removida durante esse 

estudo, expressadas na Figura 5.7. 

 

Tabela 5.3 - Quantidade de Nitrato Removida Pela Amostra MgAl2,5 

Tempo (Min) Fração Removida 

0 0 

5 76,79 

15 77,81 

30 78,48 

60 76,43 

120 76,82 

240 77,56 
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Os ensaios com o adsorvente ZnAl2,5 se processaram de maneira similar se 

comparados à amostra MgAl2,5, ou seja, de forma rápida, o adsorvente atingiu sua 

capacidade adsortiva máxima em um curto intervalo de tempo, portanto, intervalos de 

tempo de contato maiores que 4 horas também não foram testados. Contudo, a 

dinâmica de adsorção de ânion nitrato para ZnAl2,5 não obedeceu em nenhum 

momento a um mecanismo cinético específico, como no caso da amostra MgAl2,5, 

logo a obtenção de parâmetros cinéticos (ordem de reação, constante de velocidade, 

etc) não puderam ser obtidos, pois não apresentariam confiabilidade alguma. A Figura 

5.7 mostra a curva da cinética de adsorção de ânion nitrato pela amostra ZnAl2,5.  

 Figura 5.7 – Cinética de Remoção de Nitrato pelo adsorvente ZnAl2,5 

 

A Tabela 5.5 ilustra os dados plotados no gráfico disposto na Figura 5.7. 
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Tabela 5.5 – Dados da cinética de remoção de ânion nitrato por ZnAl2,5 

Tempo (min) Fração Removida 

0 0 

5 0,77 

15 0,75 

30 0,77 

60 0,78 

120 0,77 

240 0,79 

 

A Figura 5.8 efetua uma comparação entre os resultados de adsorção obtidos 

pelas amostras calcinadas sob a mesma dinâmica de aquecimento.  

 

Figura 5.8 – Comparação entre Amostras Calcinadas sob mesmas Condições 

A comparação ilustrada na Figura 5.8 revela que o material MgAl2,5 

apresentou resultados mais satisfatórios que o ZnAl2,5. Em 5 minutos de contato, 
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praticamente a quantidade removida é igual. Para 15 minutos e 30 minutos, MgAl2,5 

apresenta potencial adsortivo superior. 

Para as amostras calcinadas sob uma dinâmica de temperatura de 20°C/min, 

observam-se curvas cinéticas com algumas particularidades diferenciáveis das 

amostras calcinadas a 2,5°C/min. Conforme explicitado nas Figuras 5.3 e 5.4 e 

também na Tabela 5.2, as amostras calcinadas a 20°C/min atingem a fase óxido em 

temperaturas inferiores do que calcinado em 2,5°C/min, sendo assim, os adsorventes 

utilizados apresentavam, quando calcinados a 20°C/min, uma fase mais pura de óxido, 

sendo assim a presença de mais sítios adsortivos decorrente da perda do ânion 

estabilizador de carga do HDL precursor. 

A Figura 5.9 ilustra a curva cinética de adsorção das amostras MgAl20 e 

ZnAl20. Conforme ilustrado, as amostras calcinadas 20 °C/min apresentaram uma 

rapidez comparável às amostras calcinadas a 2,5 °C/min, inclusive com eficiência 

similar em um curto intervalo de tempo. Contudo, ao contrário das amostras 

calcinadas a 2,5 °C/min, que adsorveram o nitrato rapidamente e logo atingiram a 

saturação, as amostras MgAl20 e ZnAl20 atingiram a saturação em intervalos de 

tempo de contato mais longo, apresentando uma remoção de nitrato quase 10% 

superior no ponto de saturação. A Tabela 5.6 apresenta os dados ilustrados na Figura 

5.10. 

 

Tabela 5.6 – Quantidade de Nitrato Removida pelas amostras MgAl20 e ZnAl20 

Tempo 

(Min) 

Remoção 

MgAl 20 

(%) 

Remoção 

ZnAl20 

(%) 

0 0 0 

5 0,7707 0,76 

15 0,7748 0,788 

30 0,7602 0,7483 

60 0,818 0,817 

120 0,82 0,82 

240 0,717 0,771 
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Figura 5.9 – Cinética de Remoção de Nitrato pelas amostras MgAl20 e ZnAl20 

 

 A Figura 5.10 ilustra a um comparativo das curvas cinéticas de remoção de 

nitrato pelas amostras utilizadas nesse estudo. Conforme pode ser devidamente 

visualizado, todas as amostras as amostras apresentaram uma dinâmica de adsorção 

semelhante no tempo de contato de 5 minutos, rápida adsorção em quantidade de 76-

77% de remoção de nitrato nesse curto espaço de tempo. Conforme comentado 

anteriormente, as amostras calcinadas 20°C/min apresentaram um maior poder de 

adsorção, que, contudo, foram obtidos em intervalos de tempo superiores. Sendo 

assim, temos um paralelo quanto aos materiais adsorventes, ou seja, a composição 

nem as dinâmicas de calcinação não apresentaram influência na cinética instantânea 

de adsorção, pois todos os materiais adsorventes, considerando o menor intervalo de 

tempo estudado, apresentam praticamente mesma eficiência. Contudo, o poder 

máximo de adsorção é influenciado pela dinâmica de calcinação dos materiais, uma 

vez que os materiais calcinados em razão de aquecimento de 20°C/min apresentam 

um poder de adsorção cuja superioridade aproxima-se de 10% na eficiência, mas tal 
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potencial é atingido em intervalos de tempo altos, considerando-se o fato de que >70% 

de nitrato é removido em apenas 5 minutos de contato. 

 

Figura 5.10 – Cinética de Remoção de Nitrato pelas amostras utilizadas nesse estudo 

 

5.5.3 - Regeneração e Aplicação do Adsorvente em Processos Sucessivos 

Para evidenciar a propriedade de reutilização do adsorvente em processos 

sucessivos, amostras do HDL Zn-Al foram submetidas ao processo de regeneração, 

que consiste na calcinação do material à 20°C/min e, após, o ensaio de adsorção de 

nitratos. A Figura 5.11 mostra os dados obtidos com neste estudo 
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Figura 5.11 – Remoção de Nitrato pelo Adsorvente Regenerado 

 

Os dados ilustrados na Figura 5.11 apontam que o material não perdeu 

capacidade adsortiva com os processos de adsorção-regeneração-adsorção. Tais 

resultados apontam que o adsorvente manteve o potencial similar em todas as etapas 

empreendidas. 

 

5.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação de um material removedor de contaminante deve levar em conta 

seu potencial em uma situação real, ou seja, nem sempre um material que apresentam 

alto poder de remoção de nitratos o faz em condições adequadas a aplicações 

sanitárias e industriais, uma vez que um material que demora muito tempo para 

remover uma quantidade considerável de contaminante causaria prejuízos em se 

tratando de razões custo e benefício. Nesse caso, vale salientar que o adsorvente 

chegou a seu potencial em um intervalo de tempo extremamente pequeno, tornando-o 

bem promissor no que se propõe. Além disso, existe a possibilidade de recuperação e 
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reutilização do adsorvente em aplicações posteriores, o que aumenta a relevância do 

potencial dos hidróxidos duplos lamelares quanto à aplicação ilustrada. 

Contudo, dentre os materiais utilizados neste estudo, os materiais calcinados 

em razão de aquecimento de 20°C/min apresentaram um melhor poder adsortivo que 

os calcinados a 2,5°C/min. Mas, tais resultados foram obtidos com tempo de contato 

de 1h. Em intervalos de tempo de contato inferiores, as amostras apresentaram 

praticamente a mesma eficácia como adsorvente do ânion nitrato. 

Os ensaios utilizando-se o adsorvente regenerado em processos subsequentes 

mostram o quanto é promissora a aplicabilidade do respectivo material, uma vez que o 

material mesmo em aplicações sequenciais não perdeu sua capacidade adsortiva em 

curto prazo.  
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6 - CINÉTICA DE EVOLUÇÃO DO “EFEITO MEMÓRIA” EM HIDRÓXIDOS DUPLOS 

LAMELARES Mg-Al e ZnAl EXPOSTOS À ATMOSFERA 

6.1 - INTRODUÇÃO 

Alguns hidróxidos duplos lamelares exibem a propriedade de regeneração da 

estrutura inicial do material após ser submetido à decomposição térmica, o que 

denomina-se “efeito memória” (Rodrigues, 2007). De acordo com a literatura esses 

materiais quando calcinados, em temperaturas perto de 500°C, acontece à 

decomposição dos ânions interlamelares e a quase total desidroxilação do material, 

ocasionando assim a perda da composição lamelar (confirmada por dados de difração 

de raios-x, através da ausência dos planos de difração 003, 006,009). Resultante 

deste processo é formada uma solução sólida de um hidróxido-óxido duplo de M2+ e 

M3+ (Reis, 2009), um composto tipo periclásio. A Figura 6.1 explana a alteração 

estrutural sucedida no processo de calcinação.  

 

Figura 6.1 – Alteração estrutural pós calcinação de um Hidróxido Duplo Lamelar. 

Adaptado de Reis (2009). 

 

 

Um simples acrescimento de água ou exposição ao ambiente deste óxido 

formado é presumível realizar a reconstrução da estrutura do hidróxido duplo lamelar 
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precursor. Contudo, o acontecimento do “efeito memória” está sujeito à formação 

devida do óxido misto (Stanimirova et. al, 2004). Em faixas de temperatura 

extremamente altas (próximo a 1000°C), sucede à constituição de um composto tipo 

espinélio (Velu et. al, 1999), que é estável em condições ambiente, logo, neste 

estágio, não é possível a ocorrência da regeneração da estrutura laminar. 

Essa regeneração estrutural decorrente da exposição à atmosfera deve-se à 

ocorrência de adsorção de umidade e CO2 do ar atmosférico (Rodrigues, 2007). 

Quando adicionado em água, o ânion carbonato é natural da dissolução do CO2 

atmosférico no solvente (Wang, 2007). 

 A ação do efeito memória em HDLs do sistema Mg-Al é bastante evidenciada 

na literatura, mas tal ocorrência para o sistema Zn-Al é controversa (Newman & Jones, 

1998; Vaccari,1998). 

Neste sentido, o presente trabalho pretende estudar e avaliar o efeito memória 

de compostos tipo hidrotalcita a base de Mg-Al e Zn-Al. 

 

6.2 - EXPERIMENTAL 

Semelhante aos capítulos anteriores, amostras de argilas aniônicas de três 

sistemas M2+-M3+-A-y, cuja proporção, M2+/M3+=2:1, foram sintetizadas através do 

método de coprecipitação a  pH  variável,  que  consiste  na  adição  de uma  solução 

salina,  contendo  os  dois  cátions  a  serem introduzidos  nas  lamelas em 

equivalência 2:1,  em  outra  solução,  contendo o ânion  a  ser  intercalado (no  caso o  

carbonato)  em solução 2,0 mol.L-1 de NaOH. A mistura foi submetida a um banho 

hidrotérmico de 24h (Daute et. al, 2002), em seguida, os materiais foram submetidos à 

maturação durante 72h e posterior filtração com lavagem dos cristais até pH=7,0.  Os 

sistemas de HDLs sintetizadados foram Mg-Al-CO3 e Zn-Al-CO3. A caracterização do 

material foi realizada através de análises de DRX, que foram processadas através de 

difratômetro Shimadzu, com step size = 0,05 e 2ɵ na faixa de 1,5°-60º. 

Os dados de difração de raios x revelam que os materiais desejados foram 

obtidos com sucesso, conforme ilustrado nos capítulos anteriores e na Figura 6.2. 
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Figura 6.2. – Difratogramas dos Materiais Sintetizados neste Estudo. 

 

As amostras de Hidróxido Duplo Lamelar dos sistemas Mg-Al e Zn-Al foram 

submetidas ao processo de  calcinação em razão de aquecimento de 20°C/min até a 

temperatura de 470°C. Após a calcinação os materiais foram submetidos a ação da 

atmosfera local durante o período de até 2 semanas. Durante espaços de tempo 

determinados, análises de Difração de Raios X foram processadas para constatação 

da ação da atmosfera sob a restruturação da organização original do material 

precursor. As amostras foram analisadas após o término da calcinação, 1 semana de 

exposição à atmosfera e 2 semanas de exposição. Além disso, o difratograma de raios 

X da amostra com maior tempo de exposição (2 semanas) foi comparada com a 

amostra original. 

 

6.3 - RESULTADOS 

A dinâmica de reorganização estrutural (“efeito memória”) quando expostos à 

ação da atmosfera dos HDL Zn-Al e Mg-Al calcinados apresentaram uma dinâmica 

semelhante. Ambas as amostras apresentaram a ocorrência do “efeito memória” com 

mesmo intervalo mínimo de tempo de exposição, 2 semanas. Após uma semana de 

exposição verificou-se que os difratogramas das amostras apresentavam perfis 
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semelhantes a das amostras calcinadas. Contudo, durante esse tempo de exposição 

para sua restruturação o material não adquiriu cristalinidade semelhante as das 

amostras de HDL precursoras, mas adquiriu boa cristalinidade.  

A Figura 6.3 ilustra a evolução estrutural do HDL Mg-Al calcinado durante a 

exposição da amostra à atmosfera em um período de até 2 semanas. Para a amostra 

calcinada foi utilizada a referência “Mg-Al Calc”. Para amostra após 1 semana de 

exposição foi utilizada a referência “Mg-Al 1Sem”. Para amostra após 2 semanas de 

exposição foi utilizada a referência “Mg-Al 2Sem”.  

 

Figura 6.3. – Evolução do “Efeito Memória” para o HDL Mg-Al Calcinado 

 

Conforme citado anteriormente, o tempo máximo de exposição não permitiu 

que tal material adquirisse organização estrutural semelhante a da amostra 

precursora. A Figura 6.4 ilustra um comparativo entre tais amostras (Mg-Al 2sem e 

Mg-Al) 
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Figura 6.4. – Comparativo entre as amostras de material calcinado exposto a 

atmosfera por 2 semanas e o HDL precursor  

 

 

Como já antecipado, os resultados com as amostra de HDL Zn-Al 

apresentaram a mesma dinâmica que os com o Mg-Al. Mesmo não mostrando 

cristalinidade igual a amostra precursora, foram obtidas fases bem cristalinas. 

A Figura 6.5 apresenta a evolução estrutural do HDL Zn-Al calcinado durante a 

exposição da amostra à atmosfera em um período de até 2 semanas. Para a amostra 

calcinada foi utilizada a referência “Zn-Al Calc”. Para amostra após 1 semana de 

exposição foi utilizada a referência “Zn-Al 1Sem”. Para amostra após 2 semanas de 

exposição foi utilizada a referência “Zn-Al 2Sem”. 

A Figura 6.6 ilustra um comparativo entre as amostras do material calcinado e 

exposto à ação da atmosfera durante o período de 2 semanas e a amostra de HDL Zn-

Al precursora. 
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Figura 6.5 - Evolução estrutural do HDL Zn-Al calcinado durante a exposição da 

amostra à atmosfera em um período de até 2 semanas  

  

Figura 6.6 - Comparativo entre as amostras do material calcinado e exposto à ação da 

atmosfera durante o período de 2 semanas e a amostra de HDL Zn-Al precursora  
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6.4 - CONCLUSÕES 

Os dados obtidos nesse estudo confirmam as informações relatadas na 

literatura especializada a respeito da possibilidade de ocorrência do denominado 

“efeito memória” em HDLs Mg-Al e Zn-Al. Contudo, tal reconstrução estrutural foi 

obtida no prazo mínimo de 2 semanas.  
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