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Introdução 

Hidróxidos duplos lamelares, também conhecidos 
como argilas aniônicas ou hidrotalcitas, constituem 
uma classe de compostos que apresentam 
estruturas derivadas da brucita e fórmula geral 
[M

2+
(1-x)M

3+
x(OH)2](A

n-
x/n.zH2O)

1
. Os HDL são 

formados por lamelas catiônicas compostas de 
octaedros, onde no centro destes octaedros 
encontram-se cátions divalentes e trivalentes; sendo 
necessários ânions intercalados para neutralizar 
esta carga positiva. O HDL pode ser usado como 
catalisador, precursor e suporte para catalisadores, 
adsorvente, etc

2
. O método mais usado para a 

obtenção de HDL é o da coprecipitação. As sínteses 
de materiais mais puros e cristalinos dependem da 
razão M

+2
/M

3+
, do pH e da temperatura do processo. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é estudar a 
influência da temperatura na cristalinidade dos 
HDL’s, com razão Mg

2+
/Al

3+
 iguais a 2 e 3, 

intercalados com íons carbonatos. Os HDL foram 
obtidos pelo método de coprecipitação, que consiste 
na adição lenta de uma solução de cátions em uma 
solução alcalina contendo o ânion a ser intercalado. 
Foram sintetizados os HDL, Mg2Al-CO3 e Mg3Al-
CO3, com aquecimento (76 ºC / 20 horas) e sem 
aquecimento (temperatura ambiente / 20 horas) 
durante a etapa de digestão. Após digestão, o 
produto foi filtrado, lavado até pH próximo de 7, 
secos a 100ºC por 24 horas e a 120 ºC por 4 horas.  

Resultados e Discussão 

As análises de difração de raios X dos produtos 
sintetizados confirmam a formação de HDL. A figura 
1 mostra os difratogramas dos HDL. Os valores de 
2ϴ com seus respectivos hkl são os seguintes: 
11,6° (003); 23,4° (006); 34,4° (009); 38,8° (104); 
46,0° (107); 60,7° (110) e 62,1° (113) para o HDL-
Mg2Al-CO3; e 2ϴ iguais a 11,4 (003)°; 23,0° (006); 
34,6°(009); 38,6° (104); 45,8° (107); 60,5° (110) e 
61,7° (113) para o HDL-Mg3Al-CO3. Pode-se 
observar que os difratogramas dos produtos 
sintetizados sem aquecimento apresentaram picos 
mais largos e menos intensos com valores 2ϴ 
característicos dos HDL (Figura 1). Os espectros de 
absorção no infravermelho dos HDL, HDL-Mg2Al-
CO3 e HDL-Mg3Al-CO3, apresentam bandas na 
região de 4000 a 2400 cm

-1
 características de 

estiramento O-H, (s(OH) e as(OH)), da matriz e da 
água intercalada. Na região de 2000 a 400 cm

-1
 

observam-se os modos vibracionais da das 
espécies intercaladas e da rede catiônica do HDL 
(MgO6,AlO6). As bandas observadas em 1640 e 
1372 cm

-1
 são atribuídas à deformação angular da 

água (δHOH) e estiramento do íon carbonato (CO), 
respectivamente

1
. 

 

 
Figura 1. Difratogramas dos HDL: 1) HDL-Mg2Al-
CO3 com aquecimento; 2) HDL-Mg2Al-CO3 sem 
aquecimento; 3) HDL-Mg3Al-CO3 com aquecimento 
e 4) HDL-Mg3Al-CO3 sem aquecimento. 

   
Figura 2. Espectro de absorção no infravermelho 
dos HDL: 1) HDL-Mg2Al-CO3 com aquecimento; 2) 
HDL-Mg2Al-CO3 sem aquecimento, 3) HDL-Mg3Al-
CO3 com aquecimento e 4) HDL-Mg3Al-CO3 sem 
aquecimento. 
 

A cristalinidade dos produtos foi avaliada utilizando 

a equação de Scherrer e demonstraram a 

necessidade de aquecimento no processo de 

digestão para obter um material mais cristalino. 

Assim, em função do uso desejado, o material deve 

ou não ser obtido com aquecimento. 

Conclusões 

Os resultados obtidos de difração de raios X e de 

FTIR mostram que as sínteses dos HDL, Mg2Al e 

Mg3Al, realizadas com aquecimento apresentaram 

uma maior cristalinidade. Pode-se concluir que o 

aquecimento na etapa da digestão altera a 

cristalinidade do HDL. 
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