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V REUNIÃO ANUAL SOBRE ARILAS APLICADAS/  
ESCOLA SOBRE CARACTERIZAÇÃO DE ARGILOMINERAIS 

 
 

Argilominerais estão presentes nas frações mais finas do solo, em alguns polímeros, 
formando compósitos, e em formulações farmacêuticas como excipientes ou carreadores. De forma 
geral, apresentam baixa granulometria, algumas vezes, com dimensões nanométricas, e suas 
dimensões são inversamente proporcionais à sua importância e à potencialidade de aplicações.  

Desta forma, é com grande satisfação que a UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) 
recebe a quinta edição da Reunião Anual sobre Argilas Aplicadas (V R.A.A.) entre os dias 28 e 30 
de agosto de 2019. O encontro tem como tema principal “ARGILOMINERAIS E 
NANOTECNOLOGIA: O PASSADO, O PRESENTE E FUTURAS APLICAÇÕES”, que engloba 
todos os argilominerais naturais e sintéticos, assim como outras classes de materiais lamelares, 
tais como os hidróxidos duplos lamelares, hidroxisais lamelares e materiais análogos, sejam estes 
muitas vezes quimicamente modificados, com principal foco em suas  propriedades e aplicações. 
A V R.A.A. contará com palestras ministradas por pesquisadores convidados atuantes na área e 
receberá contribuições para apresentação de trabalhos na forma oral, de painéis e flash 
presentations. 

Nesta V edição da R.A.A., foi incorporada ao evento a Escola de Caracterização de 
Argilominerais, que ofereceu um total de sete (7) minicursos e duas (2) palestras técnicas, todos 
com ênfase em argilas e suas diferentes aplicações. Neste ano, o evento conta ainda com nove (9) 
palestras, sendo duas (2) internacionais e sete (7) nacionais, com pesquisadores bastante atuantes 
na área, e que são referências nacionais e internacionais dentro das sub-áreas inseridas. Estas 
palestras e a escola têm como principal objetivo difundir os conhecimentos na área de 
argilominerais para profissionais, estudantes de pós-graduação e graduação, dando protagonismo 
às apresentações de trabalhos de graduandos e pós-graduandos, na forma oral (9 trabalhos de 
diferentes Instituições de Ensino Superior), 10 flash presentations e os tradicionais pôsteres.  

O evento teve 104 trabalhos submetidos, avaliados em um sistema de avaliação por pares 
por pesquisadores doutores da área de argilominerais. Destes, 103 foram aceitos e apresentados 

na forma de pôster, o que demonstra a consolidação e o grande potencial deste grupo e de nosso 
país na área de argilominerais. 

A V R.A.A. terá a participação de mais de 130 congressistas, incluindo os palestrantes. 
Conforme já havia sido observado em anos anteriores, a distribuição de pesquisadores por estado 
é bastante representativa, como já havia sido notada em reuniões anteriores. 

O já consolidado evento da área de química, geologia, química de materiais e áreas 
correlatas tem como principal característica promover a discussão entre os pesquisadores de 
distintas áreas que trabalham com argilominerais. 

A UNIFRAN acolhe, com imensa honra, este reconhecido evento e deseja que possa ser 
uma verdadeira plataforma para a troca de conhecimento entre os diferentes profissionais e 
estudantes envolvidos com os argilominerais e suas aplicações. 
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V ANNUAL MEETING ON APPLIED CLAYS /  
SCHOOL ABOUT CLAY MINERAL CHARACTERIZATION  

 
Clay minerals exist in the finest soil fractions, in some polymers, as part of composites, and 

as excipients or carriers in pharmaceutical formulations. In general, they have low granulometry and 
sometimes present nanometric dimensions. Their dimensions are inversely proportional to the 
importance and potentiality of their applications.  

Therefore, it is with great pleasure we announce that the UNIVERSITY OF FRANCA 
(UNIVERSIDADE DE FRANCA, or UNIFRAN) will host the fifth Annual Meeting on Applied Clays 
(V A.M.A.C. or V R.A.A., in Portuguese) from 28 to 30 August 2019. The main topic of the meeting 
is “CLAY MINERALS AND NANOTECHNOLOGY: PAST, PRESENT, AND FUTURE 
APPLICATIONS”, which includes all the natural and synthetic clay minerals, as well as other cases 
of lamellar materials, such as lamellar double hydroxides, lamellar hydroxyl salts, and analogous 
materials (which are many times chemically modified) with a focus on their properties and 
applications. Renowned researchers in the field will speak during the V R.A.A., and contributions 
will be made in the form of oral presentations, poster presentations, and flash presentations. 

The School about Clay Mineral Characterization has been incorporated into the V R.A.A. The 
event will offer seven (7) mini-courses and two (2) technical lectures with emphasis on clays and 
their different applications. This year, the event will also offer nine (9) lectures; that is, two (2) 
international and seven (7) national lectures given by important and renowned researchers in the 
sub-areas. The main aim of these lectures and the school is to spread knowledge in the area of 
mineral clays to professionals and postgraduate and undergraduate students, turning the spotlight 
on the presentations delivered by undergraduate and postgraduate students in the form of oral 
presentations (nine works from different Higher Education Institutions), 10 flash presentations, and 
the traditional posters.  

A total of 104 abstracts have been submitted for presentation in the event. The abstracts 
have been assessed by peer PhD researchers in the field of clay minerals. Of these 104 abstracts, 
103 have been accepted for poster presentation, demonstrating the consolidation and great 
potential of this group and our country in the area of clay minerals.  

The V R.A.A. will have over 130 participants, including the lecturers. As observed in previous 
years, the distribution of researchers according to the states they represent is significant.  

The meeting has been consolidated in the areas of chemistry, geology, materials chemistry, 
and related fields, and its main aim is to foster a discussion among researchers from distinct areas 
working with mineral clays.  

It is with great honor that UNIFRAN hosts this important event, and we wish that it can be a 
true platform for the sharing of knowledge among different professionals and students involved with 
clay minerals and their applications.  
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PROGRAMA DO EVENTO  
 

Quarta-feira (28/08) 
 

8h00 –  Minicursos (Bloco Bordô) 
Minicurso 1:  Materiais híbridos e Bionanocompósitos: conceitos básicos à aplicações avançadas. 

Dra. Ana Clécia Santos de Alcântara (UFMA) 
Minicurso 2: Aplicação de Espectroscopia EPR na Caracterização e Estudos de Argilas e outros Materiais. 

Dra. Ana Maria da Costa Ferreira (IQ-USP)  
Minicurso 3: Fundamentos de Espectroscopia Raman e sua aplicação na caracterização de argilominerais 

Dra. Dalva Lúcia Araújo Faria (IQ-USP) 
Minicurso 4: Empreendedorismo: Do design de projetos científicos a validação de ensaios biológicos. 

Dr. Hernane da Silva Barud (UNIARA) / Profa. Dra. Mônica Rosas da Costa Iemma (UNIARA) 
Minicurso 5: Materiais Fotoativos Usando Argila como Suporte 

Dra. Josy Anteveli Osajima Furtini (UFPI) 
Minicurso 6: Argilominerais:  Estruturas, Identificação, Ocorrências e Aplicações. 

Dr. Rômulo Simões Angélica  (UFPA) 
Minicurso 7: Argilas como Precursores Catalíticos: Prepararação, Caracterização e Aplicação.  

Dra. Sibele Berenice Castellã Perguer (UFRN) 

 10h00 – Coffee Break 

 10h15 – Minicursos 

 11h50 – Almoço 

 13h30 –Minicursos 

 15h00 – Coffee Break 

 15h30 – Palestras técnicas (Anfiteatro Central) 
15h30 – Palestra Técnica 1: Análises Térmicas Aplicadas aos Argilominerais 
16h30 – Palestra Técnica 2: Microscopia Eletrônica de Varredura Aplicada aos Argilominerais 

Quinta-feira (29/08) 8h00 – Credenciamento (Anfiteatro Central) 

 8 h 00 – Welcome Coffee 

 10h00 – Abertura Oficial 

 10h15 – Conferência de Abertura: Modified Clay Minerals: Environmental Applications   
Dr. Enrique Rodriguez Castellón (Universidad de Málaga). 

 11h15 – Exemplos do estudo de argilominerais nas etapas de exploração e produção de hidrocarbonetos 
Dra. Camila Wense Dias dos Anjos (PETROBRAS) 

 12h15 – Almoço 

 13h30 – Apresentações Orais Alunos 
Apresentação 1 (I.C.) – Functionalization of clay minerals with pyridine carboxylic acids. Fábio Fradique Borges (UNIFRAN) 
Apresentação 2 (Ms.) – Incorporation of Ni2+ and Co2+ into layered sodium gordaite (NaZn4 - (OH)6SO4Cl·6H2O) by diadochy 
reactions. Gabriel Machado Silva (UFPR) 
Apresentação 3: (Dr.) – Water absorption, kinetic and structural characterization of polimeric hydrogels containing cloisite Na+ using 
cement portland and water as swelling medium. Adhemar W. Filho (IFSP-Pres. Epitácio) 

 14h30 – Compostos Lamelares e Polímeros: Materiais Híbridos Orgânico-Inorgânico para Aplicações na Agricultura 
Professor: Dr. Jairo Tronto (UFV-Campus Rio Paranaíba) 

 15h30 – From a Hazardous Waste to Hydrotalcite-like Nanomaterials for the Removal of Emerging Pollutants 
Dr. Antonio Gil Bravo (Universidad Publica de Navarra - UPNa) 

 16:30h – Coffee Break  

 16h50 – Flash Presentations 

 17h20 – Sessão de Apresentação e discussão de Painéis I 

 21h00 – Confraternização por adesão (Bar Casa da Mãe Joana) 

Sexta-feira (30/08) 
 

8h00 – Apresentações Orais Alunos 
Apresentação 1 (I.C.) – Estudo da interação do sistema micro-estruturado montmorilonita-8-hidroxiquinolina na presença de íons 
Sn(II) em águas. Thomas Brito (UNESP/IBILCE) 
Apresentação 2 (Ms.) – Gellan gun/Laponite hydrogels for 3D bioprinting application. Diego Silva Batista (UNIARA) 
Apresentação 3: (Dr.) – Polilatic acid - Layered Double Hydroxide membranes: drug storage and release modulation. Mariana P. 
Figueiredo (IQ-USP/São Paulo) 

 9 h00 –Coffee Break 

 9h15 – O gerenciamento da informação científica no desenvolvimento da pesquisa 
Dr. Gabriel Kaetan Baio Ferreira (CAS/American Chemical Society) 

 10h15 – Cálculos de Estrutura Eletrônica e Termodinâmica e Estátistica Aplicados a Predição de Propriedades de 
Argilas . Dr. Alexandre Amaral Leitão (UFJF) 

 11h15 – Metaloporfirinas e sólidos lamelares: uma dupla eficiente na catálise! 
Dra.  Shirley Nakagaki (UFPR) 

 12h00 – Almoço 

 13h00 – Apresentações Orais Alunos 
Apresentação 1 (I.C.) – Imobilização de ácido tânico sobre argila modificada com polieletrólito PDDA. Rodrigo S. Freire. (UFRJ) 
Apresentação 2 (Ms.) – Determinação das propriedades elétricas de superfície de argilominerais por fenômenos eletrocinéticos. 
Daniel José Pochapski  (UNESP/Araraquara) 
Apresentação 3: (Dr.) – Microesferas formadas pela interação entre argilomineral alginato e agroquímicos utilizadas como técnica 
de manejo para controle de formigas cortadeiras. Valber Oliveira. (UFV-Campus Rio Paranaíba)  

 14h15 – Nanocompósitos Argila/Polímeros 
Dr. Francisco Valenzuela Diaz (Politécnica-USP) 

 15h15 – Palygorskita para Remoção de Contaminantes Ambientais  
Dr. Luiz Carlos Bertolino (CETEM-RJ) 

 16h15 – Coffee Break  

 16h30 – Flash Presentations 

 17h00 – Sessão de Apresentação e discussão de Painéis II 

 18h00 – Encerramento Oficial do Evento 

 

https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=7
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=8
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=9
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=10
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=11
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=12
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=14&gru=65&eve=13
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1) Materiais híbridos e Bionanocompósitos: conceitos básicos à aplicações avançadas  
 

Dra. Ana Clécia dos Santos Alcantara/ Universidade Federal do Maranhão 
 

Os materiais híbridos constituem uma classe especial compostos, obtidos pela combinação 

adequada entre duas ou mais fases (orgânico-inorgânica ou inorgânico-inorgânica), que têm 

recebido muita atenção nos últimos anos. Dentro desta grande família de materiais híbridos se 

encontram os materiais biohíbridos os quais são desenvolvidos a partir da montagem em escala 

nanométrica de componentes de origem biológica com sólidos inorgânicos nanoparticulados, tal 

como sílica e silicatos principalmente pertencentes à classe dos argilominerais. Exemplos 

ilustrativos de sistemas bio-hibridos são aqueles baseados em abordagens bottom-up onde 

espécies moleculares, por exemplo, podem ser autoorganizadas à nanopartículas de natureza 

inorgânica. Já o termo bionanocompósitos é amplamente utilizado para descrever materiais 

biohíbridos compostos por espécies de origem natural, principalmente biopolímeros, e sólidos 

inorgânicos de diversas estruturas e morfologias em escala nanométrica. Bionanocompósitos de 

particular relevância são à base do argilomineral lamelar montmorilonita. No entanto, recentemente, 

o envolvimento de argilas de arranjos estruturais não lamelares, como as argilas microfibrosas 

sepiolita e paligorskita, tornou-se bastante atrativo como suportes alternativos ou nanofillers na 

preparação de bionanocompósitos com propriedades estruturais e funcionais interessantes. Assim, 

tais materiais além de apresentarem propriedades estruturais e funcionais aprimoradas,  oferecem 

características biocompatíveis e biodegradáveis associadas ao biopolímero, o que é de grande 

interesse para aplicações avançadas tais como fase ativa de biossensores e biorreatores, 

sequestradores de micotoxinas, espumas isolantes, estruturas para engenharia de tecidos, 

adsorventes em remediação ambiental, adjuvantes de vacinas virais e vetores não virais para 

terapia gênica.  
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2) Argilas como precursores catalíticos: preparação, caracterização e aplicação.  
 

Dra. Sibele Berenice Castellã Pergher/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 
Argilas podem ser empregadas como precursores catalíticos para uma variedade de reações 

químicas. Argilas contendo o argilomineral Montmorillonita podem ter suas lamelas expandidas por 

inserção de pilares, aumentando assim a acessibilidade aos reagentes. Dependendo dos pilares 

escolhidos as propriedades variam. Alguns exemplos são: Pilares formados por óxidos de alumínio 

para reações ácidas como craqueamento, de Ti podem ser usados para reação de oxidação, de Fe 

e mistos Al/Fe podem ser empregados para oxidações Fenton e mistos de Co/Al podem ser 

empregados para reações de Fisher Tropsh. Também pode-se variar as propriedades texturais 

controlando os parâmetros de preparação e obtendo materiais com diferentes densidades de 

pilares e estabilidades. A pilarização de argilas aumenta as possibilidades de emprego destes 

materiais como catalisadores. Por outro lado, as argilas podem ser usadas como fonte de alumínio 

e silício para síntese de zeólitas. Com este objetivo, argilominerais tipo montmorillonita, caulinita 

entre outros podem ser usados para se obterem diferentes estruturas zeólitas, tais como zeólita A, 

faujasita, sodalita, mordenita, ZSM-5, MCM-22 entre outras. Estas zeólitas são materiais 

tridimensionais com porosidade definida e podem ser aplicadas em diversas reações catalíticas, 

como também em processos de separação e adsorção. 

Neste minicurso será abordado a preparação destes materiais, sua caracterização principal e 

exemplos de aplicações em catálise. 
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3) Materiais Fotoativos Usando Argila como Suporte 
Dra. Josy Anteveli Osajima Furtini/ Universidade Federal do Piauí 

 
A fotocatálise heterogênea pode ser um poderoso método aliado na descontaminação de 

contaminantes como corantes, fármacos, herbicidas e outros contaminantes perigosos no meio 

ambiente. Vários óxidos são utilizados nestes sistemas, sendo o dióxido de titânio o mais 

conhecido, devido sua atividade catalítica, alta estabilidade fotoquímica e sua atoxicidade. Porém, 

o aumento de área superficial pode influenciar nesse processo. As argilas possuem grande área 

superficial e outras propriedades importantes que melhoram e auxiliam o processo fotocatalítico. 

Este minicurso trará uma discussão de preparação dos materiais que usam argila, em especial as 

argilas fibrosas, como suportes nos sistemas de fotodegradação, denominados como material 

fotoativo, mostrando oportunidades e aplicações oferecidas por estes materiais. 
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4) Argilominerais: Estruturas, identificação, ocorrências e aplicações 
Dr. Rômulo Simões Angélica/ Universidade Federal do Pará 

 
Conteúdo 
 

I. Princípios teóricos básicos: Estrutura e classificação – Conceitos fundamentais: mineral, 
cristal, argila, argilomineral, filossilicato, plano, folha, camada; estruturas 1:1 e 2:1. 
Nomenclatura, politipismo. 

 
II. Técnicas de preparação de amostras: Separação da fração argila e confecção das lâminas 

orientadas (e não orientadas). 
 
III. Análise por DRX e interpretação de difratogramas: Princípios de Difratometria de Raios-X, 

instrumentação e Lei de Bragg. Exemplos de difratogramas dos principais grupos de 
filossilicatos, em amostras desorientadas e orientadas.  

 
IV. Ocorrências: Fundamentos sobre a origem e gênese dos argilominerais nos diferentes 

ambientes geológicos. 
 
V. Aplicações: Exemplos de aplicações industriais dos principais grupos de argilas e 

argilominerais (e.g., caulins, bentonitas). 
 
 
Bergaya, F. & Lagaly, G. 2013. Handbook of Clay Science, Vol 5, 2nd Edition, 1752 p. 
 
Jenkins, R. & Snyder, R.L. 1996. Introduction to X-Ray Powder Diffractometry. John Wiley & Sons, 
New York, 403 p. 
 
Meunier, A. 2005, Clays. Springer-Verlag, 472 p. 
 
Moore, D.M. & Reynolds JR., R.C. 1997. X-Ray Diffraction and the  
Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford University Press. New York. 378 p. 
 
Tucker, M. 1988. Techniques in Sedimentology. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 394 p. 
 
Velde, B. 1995. Origin and Mineralogy of Clays. Ed. Springer. Berlin. 334 p. 
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5) Empreendedorismo: Do design de projetos científicos a validação de ensaios biológicos 
 
Dr. Hernane da Silva Barud / UNIARA 
Dra. Mônica Rosas da Costa Iemma /UNIARA 
 
 
A universidade tornou-se uma grande disseminadora do empreendedorismo, e tem se organizado 
cada vez mais com o objetivo de se aproximar e aperfeiçoar a interação Universidade-empresa. Na 
formação do pesquisador/empreendedor faz se necessario o aperfeiçoamento de pelo menos 10 
características comportamentais básicas, além de conhecimentos prévios que vão desde a escrita 
de um projeto, ferramentas de gerenciamento estratégico, como o Canvas, plano de negócios, entre 
outros aspectos. Esse mini-curso tem como objetivo principal despertar  docentes/e ou discentes 
para o empreendedorismo, por meio de uma abordagem prática, englobando aspectos básicos 
para formação de empreendedor, as principais agências de fomento que visam fortalecer a 
interação Universidade-Empresa, aspectos básicos sobre plano de negócios e método Canvas, etc. 
Pensando na validação de um biomaterial, em uma segunda parte do mini-curso serão abordados 
os príncípios básicos de alguns ensaios biológicos de viabilidade e proliferação, adesão e migração 
celular, mineralização de matriz óssea, e diferenciação celular para que se possa ter uma visão de 
qual melhor método escolher para testar quanto a biocompatibilidade do material. 
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6) Fundamentos de Espectroscopia Raman e sua aplicação na caracterização de 
argilominerais 
 
Dalva Lucia Araújo de Faria / Instituto de Química, Universidade de São Paulo 
 
Ementa: Este minicurso objetiva apresentar os principais aspectos teóricos e práticos da 
espectroscopia Raman, com ênfase em sua aplicação na caracterização de argilominerais e 
sistemas químicos afins. Os tópicos a serem abordados estão detalhados a seguir.   
 
1. Caracterização de materiais por técnicas espectroscópicas: aspectos gerais e principais 

características. 
2.   Espectroscopia vibracional: o que é, que informações proporciona em termos gerais e no caso 

específico de argilas. 
3.    Espectroscopia vibracional: características gerais da espectroscopia de absorção no 

infravermelho e da espectroscopia Raman. 
4.    Espectroscopia Raman: alguns conceitos fundamentais. 
5.   Diferenças entre a espectroscopia Raman e a de absorção no infravermelho: como comparar 

os espectros de argilas obtidos com essas diferentes técnicas. 
6.    Aumentando a sensibilidade da técnica: efeito Raman ressonante e efeito SERS. 
7.    Contornando o problema da luminescência das amostras: espectroscopia FT-Raman e efeito 

SERS. 
8.    Microscopia Raman: o que é, para que serve e como se faz. 
9.    Microscopia Raman no estudo de argilominerais e sistemas químicos afins. 
10.  Estudo de casos selecionados sobre aplicações da espectroscopia Raman em investigações 

envolvendo argilas/argilominerais: aspectos conceituais e práticos 
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7) Aplicação de espectroscopia EPR na caracterização e estudo de argilas e outros materiais 
 
Dra. Ana Maria da Costa Ferreira/ Universidade de São Paulo 
 
A técnica de EPR tem sido muito empregada para a caracterização, nos argilominerais, traços de 

espécies estruturais ou de superfície, que contêm elétrons desemparelhados e que podem ser 

importantes na compreensão das propriedades específicas dos mesmos. Associado a isso os 

compostos de intercalação contendo complexos paramagnéticos  muitas vezes podem alterar as 

propriedades dos materiais. Desta forma, o presente minicurso tem por objetivo apresentar os 

fundamentos da técnica de espectroscopia EPR, algumas aplicações na caracterização de íons de 

metais de transição, aplicação na detecção de espécies reativas radicalares e o uso para estudo 

de argilominerais e materiais. 

 

Sumário: 

Fundamentos de espectroscopia EPR 

Aplicações na caracterização de íons de metais de transição em complexos 

Aplicação na detecção e identificação de espécies reativas radicalares 

Uso da técnica na caracterização e estudo de argilas e outros materiais 
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MODIFIED CLAY MINERALS: ENVIRONMENTAL APPLICATIONS 
 

Dr. Enrique Rodríguez Castellón 
 

Universidad de Malaga, Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía, Facultad de 
Ciencias, 29071, Málaga, Spain 
 

Atmospheric carbon dioxide (CO2) levels have grown exponentially in the last two centuries as a 

consequence of the larger anthropogenic CO2 emissions due to the high demand of fossil fuels by an 

increment of the world population and the industrial development. This fact has caused that levels of 

atmospheric CO2 increase to above 400 ppm, which has entailed global warming and ocean acidification. 

Taking into account these consequences, the governments are regulating stringent legislations to diminish 

the anthropogenic CO2 emissions. In this way, the scientific community is devoting considerable efforts to 

develop efficient technologies to redress the CO2 emissions. The synthesis of pillared interlayered clays 

(PILCs) is the most common synthetic procedure to obtain pillared clays. This method consists in the insertion 

of polyoxocations between two adjacent layers, which leads to an increasing of the basal spacing, obtaining 

materials with higher micro- and mesoporosity and larger specific surface area and pore volume. The 

incorporation of bulky cations in the interlayer space is another strategy to expand smectites. After this step, 

silica based pillars are formed by polymerization from silicon alkoxide around the bulky cation, obtaining 

porous materials with high specific surface area and tunable pore size depending on the inserted cation into 

the interlamellar spacing. In addition, these materials are thermally and mechanically more resistant than 

PILCs. These porous materials were denoted as porous clay heterostructures (PCHs)PCHs have been 

previously evaluated as adsorbent of small hydrocarbons, in separation of hydrocarbons or in the 

encapsulation of organic compounds. In addition, PCHs have been also used as catalytic support in the NO 

reduction, partial oxidation of H2S, preferential oxidation of CO  or esterification reactions to obtain 

biolubricants. The high applicability of the PCH in the fields of catalysis and adsorption is attributed to the 

existence of moderate acidity together with high specific surface area and homogeneous micro- and 

mesoporosity, which makes PCH potentially interesting for CO2 adsorption. Thus, the goal of this conference 

talk is present the different possibilities of the modified clay minerals such as sepiolite, palygorskite and 

montmorillonite that were obtained by different methods. These modified clays were studied in different 

environmental applications such as CO2, H2S and NH3 capture, toxic elements removal (As) and low 

temperature VOCs combustion. The applications were studied in lab and industrial scale.  
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FROM A HAZARDOUS WASTE TO HYDROTALCITE-LIKE NANOMATERIALS FOR THE 
REMOVAL OF EMERGING POLLUTANTS 

 
Antonio Gil1,*, Leticia Santamaría1, Miguel Ángel Vicente2, Sophia A. Korili1 

 

1 INAMAT-Science Department, Public University of Navarra, 31006 Pamplona, Spain. 

2 GIR-QUESCAT-Department of Inorganic Chemistry, University of Salamanca, 37008 Salamanca, Spain. 
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A waste classified as hazardous is generated during secondary aluminum melting processes, namely the 
aluminum saline slags. In these processes, NaCl and KCl are used to cover the aluminum materials to reduce 
the melting temperature; protect the aluminum against oxidation; dissolve, absorb, and allow the metal oxides 
and other impurities to be easily separated from the metallic aluminum. From the composition of the saline 
slags generated, the fraction known as non-metallic products, NMP, is the most important, with a content of 
various oxides between 20 to 50 wt.%. Metallic aluminum, flux brines and other components in smaller 
proportions are also present. In general, saline slags are managed by separation of their components for 
possible recovery or by storage in controlled landfills. In a first step, the aluminum metal is separated from 
the material by crushing and screening. The waste is treated with water to separate the soluble and insoluble 
fractions, generating a new solid waste containing less salt and a saline solution containing the salts to be 
recovered. The composition of this new solid waste varies and depends on the nature of the materials used 
for the recycling treatment. The applications are limited due to its heterogeneous composition, reason by 
which the waste is usually sent for landfill. However, the fact that aluminum saline slags are a mixture of 
oxides makes that these materials can be used for direct applications such as inert filling for construction, 
road paving, mortar components, inert filler in polymer composites, mineral wool, etc. Aluminum can also be 
recovered as a high-value-added product and used to synthesize materials such as pure alumina, hydroxides, 
among others. In the present study, saline slags generated during aluminum recycling processes were used 
as alternative aluminum source for the synthesis of nanomaterials, hydrotalcites-like compounds, applied as 
adsorbents and catalysts for the removal of emerging pollutants found in wastewater systems. 
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CÁLCULOS DE ESTRUTURA ELETRÔNICA E TERMODINÂMICA ESTATÍSTICA APLICADOS 
À PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES DE ARGILAS 
 

Dr. Alexandre Amaral Leitão/ Universidade Federal de Juiz de Fora 
 
As metodologias de cálculo de estrutura eletrônica baseadas na teoria do funcional da densidade 
(DFT) com condições de contorno periódicas e a capacidade dos processadores computacionais 
evoluíram de tal forma que já é possível a simulação de propriedades de argilas em nível realístico. 
As possibilidades vão desde a otimização da estrutura geométrica dos materiais, e também 
simulação de dados experimentais de difração de raios X por policristais, espectros de RMN de 
sólidos, espectros de absorção na região do infravermelho e outros, com grande confiabilidade até 
a determinação de potenciais termodinâmicos macroscópicos e cálculos de transições eletrônicas. 
No meio destes resultados observáveis, uma série de dados não-observáveis, tais como cargas 
parciais, diferença de densidade eletrônica e densidade de estados projetados, também são 
calculados e permitem o entendimento das interações predominantes e tendências de 
comportamento físico-químico de argilas. Neste seminário serão apresentados diversos resultados 
do Grupo de Físico-Química de Sólidos e Interfaces (GFQSI) do DQ-UFJF na simulação de 
propriedades de argilas. Uma atenção mais aprofundada será dada na discussão de resultados de 
simulação de estrutura eletrônica de hidróxidos duplos lamelares, dando enfoque às interações 
mais relevantes em suas estruturas, simulação de experimentos de caracterização e aplicações 
ligadas à troca iônica e estabilização de ânions interlamelares.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V REUNIÃO SOBRE ARGILAS APLICADAS – 28, 29 e 30 de agosto de 2019 - Franca (SP) 

 

 

 

 
METALOPORFIRINAS E SÓLIDOS LAMELARES: UMA DUPLA EFICIENTE NA CATÁLISE! 
 

Dra. Shirley Nakagaki / Universidade Federal do Paraná 
 
As inúmeras características naturais apresentadas por sistemas biológicos norteiam diferentes 
estudos de sistemas biomiméticos capazes de reproduzí-las. Nesse sentido, existe um grande 
interesse na obtenção de diferentes complexos que sejam capazes de mimetizar comportamentos 
catalíticos que ocorrem em sistemas biológicos. A utilização de metaloporfirinas em solução ou 
imobilizadas em diferentes suportes, por exemplo, tem sido alvo de inúmeros estudos que visam à 
catálise de reações de oxidação de alcanos e alcenos, cujos produtos apresentam potencial 
interesse industrial e farmacêutico. Adicionalmente, é possível citar a possibilidade de utilizar esses 
sistemas na oxidação de corantes de interesse na indústria têxtil. Neste seminário pretende-se 
apresentar alguns recentes resultados obtidos pelo Grupo de Bioinorgânica e Catálise do 
Departamento de Química da UFPR na preparação e caracterização de sistemas biomiméticos 
baseados principalmente em metaloporfirinas imobilizadas em compostos lamelares, visto essa 
família de suporte de catalisadores apresentar características marcantes e adequadas ao 
desenvolvimento de sólidos catalíticos baseados nesses complexos para processos de catálise 
heterogênea. 
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COMPOSTOS LAMELARES E POLÍMEROS: MATERIAIS HÍBRIDOS ORGÂNICO-
INORGÂNICOS PARA APLICAÇÕES NA AGRICULTURA. 
 

Dr. Jairo Tronto / Universidade Federal de Viçosa   
 

O crescimento populacional que ocorrerá nos próximos anos exigirá o desenvolvimento de novas 
tecnologias e produtos que possam promover o aumento da produtividade agrícola. Neste sentido, 
estudos envolvendo a combinação de polímeros e compostos lamelares têm apresentado um 
grande crescimento nos últimos anos devido às propriedades singulares destes compostos. Nestes 
materiais, a combinação da parte inorgânica (compostos lamelares) com a parte orgânica  
(polímeros) prove a formação de compostos híbridos com propriedades únicas que não podem ser 
encontradas nos componentes separados. Entre os compostos lamelares mais utilizados para 
produção destes materiais tem destaque as argilas catiônicas e aniônicas.  Os materiais  híbridos 
orgânico-inorgânicos apresentam grandes possibilidades de uso na agricultura como matrizes 
hospedeiras para o armazenamento e a liberação sustentada de nutrientes, reguladores de 
crescimento e agroquímicos. Nesta apresentação serão reportados os principais métodos de 
síntese e caracterização de materiais híbridos orgânico-inorgânicos na forma de microesferas e 
filmes para aplicações na agricultura. Também serão abordadas as potenciais aplicações destes 
materiais no desenvolvimento de plantas, em bioensaios como matrizes de liberação sustentada 
de nutrientes, reguladores de crescimento, agroquímicos. 
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NANOCOMPÓSITOS ARGILA/POLÍMEROS 

 
Dr. Francisco Rolando Valenzuela Diaz/ POLI/USP 

 
 

O século XXI muito provavelmente vai ser chamado o século dos compósitos, os quais vão 
proporcionar materiais leves e com alta resistência mecânica. Entre esses compósitos aqueles com 
matriz polimérica e contendo cargas com dimensões nanométricas deverão desempenhar um papel 
importante. O grande interesse que os nanocompósitos poliméricos vem mostrando advém da larga 
gama de propriedades que eles podem ter. Por exemplo, com relação à matriz polimérica, maior 
resistência mecânica, melhores propriedade térmicas e de barreira a gases, propriedades 
antichama, flexibilidade de processamento e facilidade de serem recicláveis. Intensas pesquisas 
também vem sendo realizadas visando o uso dos nanocompósitos poliméricos em sistemas de 
liberação controlada de fármacos, cosméticos, herbicidas e pesticidas.  

Entre as nanocargas inorgânicas não metálicas, mais utilizadas em nanocompósitos 
poliméricos estão as bentonitas (argilas esmectíticas), principalmente aquelas contendo o 
argilomineral montmoriloníta, Tendo as suas partículas morfologia geralmente lamelar, com 
diâmetros da ordem de um micrômetro e espessura de aproximadamente um nanômetro. As 
mesmas são utilizadas tanto na sua forma hidrofílica como após serem organofilizadas. Intensas 
pesquisas também bem sendo efetuadas visando utilizar caulins como nanocargas em polímeros, 
dado os grandes depósitos, de excelente qualidade, existentes desse tipo de argila. Argilas 
sintéticas e argilas aniônicas também vem sendo pesquisadas para uso como nanocargas em 
polímeros. Nesta palestra serão abordados os diversos tipos de nanocompósitos argilas/polímeros 
com ênfase nas bentonitas que incham em água e nas argilas organofílicas. 
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PALYGORSKITA PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS 
 

Dr. Luiz Carlos Bertolino/CETEM 
 

A palygorskita é um argilomineral que tem cristais alongados e aspecto fibroso, cuja 
composição química é (Mg,Al)5Si8O20(OH)2(OH2)4.4H2O (GUGGENHEIM e KREKELER, 2011). 
Quando comparada com outros argilominerais, apresenta elevada área superficial, estimada em 
torno de 125 a 210 m2/g e capacidade de troca catiônica entre 20 e 50 miliequivalentes/100g de 
amostra. A aplicação como adsorvedor ocorre devido principalmente às substituições isomórficas 
que podem existir em sua estrutura cristalina. As substituições mais comuns são de Si4+, nos 
tetraedros, por cátions trivalentes (Al3+ ou Fe3+) e de Al3+, nos octaedros, por cátions divalentes 
(Mg2+ ou Fe2+), levando a uma deficiência de cargas e a um potencial negativo na superfície do 
argilomineral (MURRAY, 2000). Estas características contribuem para a sua aplicação como 
adsorvedor de contaminantes ambientais. 

O estudou consistiu de um beneficiamento prévio de amostras de palygorskita com o intuito 
de remover impurezas mineralógicas e concentrar o argilomineral de interesse. A partir das 
amostras beneficiadas com granulometria abaixo de 20 µm foi avaliada a capacidade como 
adsorvente de metais potencialmente tóxicos (cádmio, chumbo e mercúrio) e de glifosato 
(herbicidas).  

Os estudos realizados de adsorção com efluentes sintéticos, indicaram que a palygorskita 
apresenta elevada eficiência de remoção de íons de mercúrio, de cádmio, de chumbo e de glifosato. 
Para a adsorção de glifosato as amostras foram organofilizadas com brometo de cetil trimetil 
amônio (CTAB), a fim de modificar a carga superficial da palygorskita de negativa para positiva e 
assim obter uma interação efetiva com o contaminante aniônico. Os resultados indicaram que a 
palygorskita estudada apresenta elevado potencial para remoção de contaminantes ambientais. 
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EXEMPLOS DO ESTUDO DE ARGILOMINERAIS NAS ETAPAS DE EXPLORAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETOS 
 

Dra. Camila Wense Dias dos Anjos/PETROBRAS 
 

O estudo de argilominerais está presente em diversos setores da indústria do petróleo, 
desde à fase de exploração de novas fronteiras até a produção de campos maduros. O objetivo 
dessa palestra é apresentar algumas linhas de pesquisa em que a caracterização de argilominerais 
é necessária, tanto para a modelagem de sistemas petrolíferos, quanto para solucionar problemas 
técnicos de perfuração e produção em campos de petróleo.   

No sistema petrolífero, os argilominerais estão presentes nas rochas geradoras, selantes e 
reservatório. Nas rochas geradoras, o estudo das transformações diagenéticas dos argilominerais 
é utilizado para avaliar a maturidade térmica da bacia, e dessa forma, auxiliar na construção do 
modelo de geração de óleo e gás. Dentre as transformações mais comuns observadas nas rochas 
geradoras destaca-se a ilitização e a cloritização de esmectitas. As rochas-reservatório, 
caracterizadas por apresentar propriedades permo-porosas adequadas à acumulação de 
hidrocarbonetos, podem conter argilominerais, principalmente na forma de cimento diagenético. 
Esses argilominerais em geral reduzem o espaço poroso, mas em determinadas condições, podem 
também preservar uma parte da porosidade em grandes profundidades, como é o caso das cloritas. 

Durante as etapas de perfuração de poços e de produção de campos de petróleo, a 
reatividade dos argilominerais aos fluidos de perfuração, completação e injeção classifica-os como 
ativos ou passivos. O grau de reatividade varia tanto com as características dos argilominerais 
(composição química, estrutura cristalina e textura, entre outras) quanto dos fluídos (composição, 
pressão, temperatura e viscosidade, entre outras). Os argilominerais ativos são reativos a esses 
fluidos, e podem causar danos à formação, devido ao desenvolvimento de processos físicos e/ou 
químicos que culminam com a obstrução do fluxo, reduzindo a permeabilidade.  A expansão de 
esmectitas e a dissolução de cloritas são exemplos clássicos de processos que causam danos à 
formação. 
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WATER ABSORPTION, KINETIC AND STRUCTURAL CHARACTERIZATIONS OF POLIMERIC 
HYDROGELS CONTAINING CLOISITE Na+ USING CEMENT PORTLAND AND WATER AS 

SWELLING MEDIUM 
 

Adhemar W. Filho1,2*, Marcia R. de Moura1, Fauze A. Aouada1 
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Polyacrylamide and carboxymethylcellulose hydrogels containing Cloisite Na+ are considered a three-
dimensional cross-linked hybrid, hydrophilic, nanocomposites with absorption and release characteristics 
over time (1). The application of these as internal curing additives of cementitious materials is justified 
because they can act as water inclusions (macropores) that continuously moisturizes the cementitious matrix 
in order to reduce its self-drying and microcracks during hardening (1). The aim of this study was to analyze 
the water absorption by swelling degree measurements, kinetic and structural characteristics of hydrogels 
prepared from different concentrations of Cloisite Na+ nanoclay (0, 10 and 20%), using water solution and 
Ordinary Portland cement type CPII-Z-32 (water/binder ratio of 0.48) as swelling media. The results showed 
that the mean values of swelling in cement and water solution were 42.35 ± 1.34 g/g, 29.96 ± 0.41 g/g and 
29.38 ± 0.44 g/g, for hydrogels with concentrations of 0, 10 and 20% of nanoclay, respectively. Indicating that 
the presence of Cloisite Na+ interferes directly on the absorption of the solution because the free hydrophilic 
groups of the nanocomposite decrease with the increase of ions concentration in solution (2). Compared to 
the hydrogels swollen in distilled water (3), the nanocomposites when placed in water and cement solution 
presented an increase of 28, 18 and 22% in the degree of swelling, at the same nanoclay concentrations. 
This increase can be attributed to factors such as elevation of pH and solvation due to the ions present in the 
solution. On the other hand, the analyzes of the k kinetic parameters allowed to observe an increase in the 
speed of water absorption when compared to results obtained from swelling degree in distilled water. The 
values of diffusion coefficient (n) show that the swelling mechanisms of the hybrid nanocomposites tend to 
anomalous behavior. The diffractograms indicated that the amorphous character of the hydrogel in the 
nanocomposites was discrete; however, it is possible to observe the appearance of crystalline peaks was 
attributed to cement hydration products, such as hydrated calcium silicates (2θ = 30.1° and 31.8°) and 
portlandite (2θ = 31.7°). In addition, it was no observed the basal spacing of the nanoclay peak (2θ = 7.36°; 
d001 = 1.19 nm) in the polymeric matrices, indicating that its platelets are probably exfoliated in the hydrogel 
chains. With this, the application of hybrid nanocomposites becomes an alternative for cementitious materials 
as a way of attenuating problems related to retraction and thus guarantee the improvement of its properties, 
whether in the fresh or hardened state. 
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Argilas são materiais amplamente utilizados em processos industriais, com destaque para as áreas 
cerâmicas e farmacêuticas. A aplicação industrial é reconhecida, no entanto, nas últimas décadas tem-se 
intensificado o estudo de suas propriedades para síntese de materiais híbridos inorgânico-orgânicos que 
apresentam aplicações multifacetadas, o que tem ampliado as possibilidades de aplicações em sistema 
como suporte de catalisadores, adsorventes de poluentes orgânicos e inorgânicos, em catálise assimétrica, 
Diels-Alders, cargas em nanocompósitos dentre outros. Inúmeros estudos destacam as modificações 
estruturais através de processos sintéticos de intercalação e funcionalização de moléculas orgânicas em 
estruturas lamelares, como ácidos piridino carboxílicos¹, aminoácidos e aminoálcoois. Neste cenário, o 
argilomineral caulinita destaca-se, devido a sua estrutura lamelar unida por ligações de hidrogênio entre os 
grupos OH-Al e Si-O, característica que interessante para intercalação e posterior funcionalização uma vez 
que o grupo aluminol é reativo frente a outros grupos álcoois e ácido carboxílico o que pode resultar em 
maior estabilidade dos sistemas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi apresentar o estudo de 
organofuncionalização da caulinita natural, proveniente da jazida localizada no município de Equador-RN 
(fornecida pelo CETEM) com o alcóxido 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). Para a caracterização do 
material, foram utilizadas as técnicas de difração de raios X e espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho. Esta foi inicialmente intercalado com DMSO.² Posteriormente foi realizado o processo de 
funcionalização, através da suspensão do material Kaol-DMSO – caulinita intercalada com dimetilsulfóxido 
– em 40 mL do alcóxido APTES. O sistema foi mantido sob agitação e aquecimento a 180°C durante 48h, 
em atmosfera inerte. Após este processo, o material foi inicialmente centrifugado para retirada do solvente, 
lavado com etanol e novamente centrifugado. Em seguida, o material foi seco em estufa a 100 ºC por 24h. 
O material híbrido Kaol-APTES foi caracterizado pelas técnicas de difração de raios X e espectroscopia de 
absorção na região de infravermelho. No difratograma de raios X do argilomineral purificado foi observado 
pico na região de 12,72 º em 2ϴ, que segundo à Lei de Bragg indica o espaçamento basal de 7,14 Å.  No 
material intercalado com dimetilsulfóxido (Kaol-DMSO) observou-se um pico em 7,96º em 2 ϴ que denota 
espaçamento basal de 11,15 Å e comprova a intercalação. Na amostra do Ka-APTES há um pico em 9º 2 
ϴ que resulta em espaçamento de 9,8 Å, evidenciando a presença do alcóxido no espaçamento interlamelar 
da caulinita. A funcionalização foi comprovada pela técnica de espectroscopia IV, em que os espectros 
apresentaram bandas em 3698, e 3626 cm-1, características das vibrações OH interlamelares e 
intralamelares. Por outro lado a ausência de bandas referentes às hidroxilas interlamelares do argilomineral 
(3667 e 3650 cm-1) foi observada, o que indica a funcionalização pelo APTES. Outro indicativo desta 
interação é ausência da banda em 938 cm-1 referente ao grupo aluminol interlamelar. No espectro do material 
híbrido Kaol-APTES há ainda bandas características da função amina (NH2) em 1650 cm-1. 
Diante dos resultados observados nas técnicas analíticas é possível inferir a funcionalização da caulinita 
pelo alcóxido APTES. Importante ressaltar que a modificação do espaçamento basal deste argilomineral e 
inserção de grupos amina abre novas perspectivas na síntese de materiais híbridos, assim como em 
propriedades e possíveis aplicações como suporte de catalisadores, adsorventes dentre inúmeras outras. 
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Surfactants can be used to organophilize Layered Double Hydroxides (LDH) and promote the solubilization 
of hydrophobic organic compounds. The adsorption of the surfactant modifies the surface of the LDH and 
favors the absorption of molecules of the solution by which they would not be absorbed in the absence of the 
surfactant. Thus, the objective of the present work was to obtain LDH organomodified with dodecil sodium 
sulfate (SDD) and coated with Eudragit® L100 to obtain gastroresistant systems that increase the dissolution 
rate of drug glyburide (GLIB). Synthesis of LDH was carried out based on the coprecipitation method at 
constant pH (1). The synthesis was performed in methanol solution under nitrogen atmosphere and magnetic 
stirring. The flask contained SDD (5.18 x 10-3 mol), in one of the funnels was added KOH (0.2 mol) and in the 
other the saline solution containing anhydrous ZnCl2 (6.03 x 10-3 mol) and AlCl3∙6H2O (3.01 x 10-3mol) in pH 
7.5 ± 0.5 was reached for Zn2Al-Cl-DDS synthesis. For the synthesis of Zn2Al-Cl the methanolic solution did 
not contain SDD. For the synthesis of Zn2Al-Cl-DDS-GLIB the solutions used were SDD e GLIB. Ao DRX, 
Zn2Al-Cl presented spacing of 7.7Å, Zn2Al-Cl-DDS of 12.7Å and Zn2Al-Cl-DDS-GLIB 14.03Å indicating the 
intercalation of SDD and adsolubilization of GLIB, respectively. The percentage of GLIB carrying was of 
400μg.1000 μg system. In the infrared spectra bands at 2.924 and 2.852 cm-1 the antisymmetric and 
symmetrical stretches -CH2-, antisymmetric stretch of -CH3 at 2.955 cm-1 and symmetrical 2.849cm-1 are 
observed. These bands related to SDD prove that the synthesized LDH was modified. For Zn2Al-Cl-SDD-
GLIB, in 1.619 cm-1 and 1.714 cm-1 displacements corresponding to the groups C=O of urea and amide, and 
in 1.529 cm-1 the band corresponding to the urea flexion. For coated systems, the presence of the carbonyl 
stretch of the Eudragit® L100 ester group in 1.715 cm-1 for coated Zn2Al-Cl was observed. The first heat 
event of TG for HDL occurs from room temperature to approximately 120°C corresponding to the removal of 
adsorbed water and water of hydration. After the dehydration process, the thermal events that occur 
correspond to loss of lamellar hydroxyls. The final mass losses between 500°C and 600°C for all LDH 
correspond to the last stage of degradation of the intercalated chloride and hydroxyls of the lamellae leading 
to the total collapse of the lamellar structure and formation of the mixed oxides, such as spinel (MgAl2O4) and 
or magnesium oxide (MgO). For LDH synthesized with GLIB, the mass losses between 500°C and 600°C 
are also added to the decomposition of GLIB. In the table are the mass losses according to the time for all 
the systems. The GLIB release was performed in simulated gastric pH 1.2 and intestinal pH 7.4. The 
quantification was performed by HPLC with the mobile phase phosphoric acid: methanol (80:20), C-8 column 
(250X4.6mm2, 5μm) and reading at 254 nm. Thus, it can be concluded that SDD was able to modify the 
surface of LDH and to which GLIB was inserted through adsolubilization, Eudragit L100® coated the systems 
providing gastric protection and there was an increase in GLIB solubility in LDH compared to GLIB alone in 
half simulated intestinal. 
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Composites with Layered Double Hydroxie (LDH) have aroused great interest, since the addition of small 
amounts of particles in polymers can improve the properties of these materials, such as mechanical, thermal, 
gas barrier and corrosion protection. (1) Thus, the objective of this work was to evaluate the interactions 
between acrylic polymers PMMA and Eudragit L100® with LDH Zn2Al-Cl and Zn2Al-Cl-SDD (modified with 
sodium dodecyl sulfate). For this, two methods were used: in situ polymerization of PMMA (method 1) and 
coating with Eudragit L100® (method 2). Initially the LDH Zn2Al-Cl was obtained by the coprecipitation 
method at constant pH: the synthesis was performed in methanol solution under nitrogen atmosphere and 
magnetic stirring. In one of the funnels was added KOH (0.2 mol) and in the other the saline solution 
containing anhydrous ZnCl2 (6.03 x 10-3 mol) and AlCl3∙6H2O (3.01 x 10-3mol) in pH 7.5 ± 0.5. After the 
synthesis, the LDH was centrifuged and washed successively with water and methanol and then dried at 50 
° C. To obtain the composite by method 1, the methyl monomer methyl methacrylate (MMA) was polymerized 
in the presence of Zn2Al-Cl. The polymerization was performed with 1% (m / m) benzoyl peroxide and 
magnetic stirring for 2h and 80 ° C. For method 2, LDH Zn2Al-Cl-SDD obtained by coprecipitation was also 
used in addition to Zn2Al-Cl, but with SDD (5.18 x 10-3 mol) solubilized in methanol. To obtain the composites, 
500 mg of Zn2Al-Cl-SDD or Zn2Al-Cl- was shaken at 500 rpm in 10 mL of Eudragit® L100 methanolic solution 
at 70 ° C for 2 h. Then, the suspension was poured into water and stirred at 500 rpm, the resulting product 
was filtered and dried at 70°C. X-ray diffraction (XRD) for method 1 showed d003 of 7.0Å for Zn2Al-Cl and 
35.29Å for the Zn2Al-Cl-PMMA composite, indicating that the growth of the polymer chain during 
polymerization occurred within the lamellae and led to the progressive increase of interlamellar space until 
its total exfoliation. For the composites obtained by method 2, Zn2Al-Cl-Eudragit, Zn2Al-Cl-DDS-Eudragit XRD 
showed d003 of 7.7Å and 26.42Å indicating coating and exfoliation by Eudragit®, respectively. These results 
show that when Zn2Al-Cl is associated with the acrylic polymer by method 1 exfoliation of lamellae occurs, 
but by method 2 this does not occur, because the use of the ready polymer prevents its entry into the 
interlamellar space, while the use of monomers allows the entry into the interlamellar space and the 
polymerization reaction takes place inside. On the other hand, method 2 can originate exfoliated systems in 
Zn2Al-Cl-SDD, since the intercalated SDD facilitates the entrance of the polymer chains due to the increase 
of the interlamellar space and to provide hydrophobic characteristics to the LDH, functioning in this way as a 
"facilitator" for exfoliation. All systems were characterized by FTIR and indicated the interaction of LDH with 
acrylic polymers. In this way, it is concluded that the in-situ polymerization method is capable of producing 
exfoliated composites in comparison to the coating method, however the coating method can give rise to 
composites when organo-modified LDH, such as Zn2Al-Cl-SDD, is used. 
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REVESTIMENTO DE TOLETES DE CANA-DE-AÇÚCAR COM ARGILOMINERAL E 
BIOPOLÍMERO PARA USO COMO RETARDANTE DA OXIDAÇÃO DA SACAROSE DURANTE 

O PROCESSO GERMINATIVO 
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A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) é uma das culturas mais importantes no Brasil1.Um dos 

principais problemas no plantio dessa cultura é a falta de mão de obra qualificada e, por isso, técnicas de 
mecanização desenvolvidas para a plantação de toletes são bem-vindas. Dessa forma, materiais híbridos 
orgânicos-inorgânicos2 surgem como uma alternativa para o recobrimento dos toletes de cana evitando a 
oxidação da sacarose. O objetivo deste trabalho foi avaliar as variáveis: (i) índice de brotação; (ii) altura; (iii) 
área superficial e (iv) graus Brix de toletes de cana, após revestimento com materiais híbridos orgânicos-
inorgânicos. Os tratamentos avaliados foram identificados como, o tratamento 1 sendo o controle do 
experimento; tratamento 2, 4% argilomineral; o tratamento 3, 2% biopolímero + 2% argilomineral; e o 
tratamento 4, 3% de biopolímero + 2% de argilomineral. O argilomineral presente nos recobrimentos foi 
caracterizado por DRXP e FTIR/ATR, sendo que o difratograma apresenta um pico largo em 2ɵ = 6,75°; d 

001 = 13,1 Å referente à reflexão basal. Em relação à análise FTIR/ATR, é possível observar 4 bandas 
características desse argilomineral, sendo a vibração em 957 cm-1 atribuída ao estiramento do grupo Si-O, 
as vibrações desse grupo estão associadas a presença de grupos oxigênio em forma basal. Para as 
variáveis analisadas foi observado por meio de uma análise descritiva, os tratamentos 2 e 3 apresentaram 
um percentual de 20% a mais que o controle, indicando que o recobrimento auxiliou na brotação da gema, 
evitando a oxidação da sacarose de forma rápida. Para a variável altura de brotos, pode-se observar uma 
baixa dispersão dos resultados pois, o tratamento 2 apresentou a maior média, mostrando que a interação 
entre o tolete e esse tipo de material híbrido foi mais eficiente no desenvolvimento da parte aérea da cana-
de-açúcar quando comparada aos demais tratamentos. Para a variável área superficial das raízes, pode-se 
observar que a maior média foi para o tratamento 2, a qual apresentou maior dispersão dos dados. Essa 
alta variabilidade no tamanho das raízes, pode ser explicada por uma possível competição entre as canas 
pelo nutriente disponível no solo e, podendo ser observada também no tratamento 1, seguida pelo 
tratamento 3. Na última variável, que está diretamente relacionada com altura e a área superficial, foi 
possível observar que apenas o tratamento 2 apresentou uma média maior que o controle apesar da alta 
variabilidade dos dados, o que não ocorreu nos tratamentos 3 e 4 que apresentaram uma média abaixo do 
controle e, dessa forma, sendo estes tratamentos os que mais correspondem a literatura na relação 
inversamente proporcional entre altura/área de raiz com o grau Brix do broto. Com isso, é possível concluir 
que os revestimentos aplicados nos toletes de cana-de-açúcar foram eficientes, permitindo a germinação 
pois o argilomineral presente no revestimento aumenta a propriedade mecânica do filme e também retarda 
a oxidação devido ao efeito de barreira de gás produzido pela argila esfoleada. Dentre os tratamentos 
utilizados, o que apresentava em sua composição 2% do biopolímero + 2% do argilomineral, foi o mais 
eficiente dentro das relações pré-estabelecidas.  
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Os ácaros são responsáveis por significativas perdas em muitos cultivos hortícolas, causando muitos danos. 
O controle de artrópodos-pragas pode ser realizado utilizando repelentes, como 2-undecanona. Porém, 
devido à volatilidade das moléculas repelentes, novas formas de aplicação no campo precisam ser 
desenvolvidas. Uma opção interessante é a síntese de materiais híbridos orgânico-inorgânicos na forma de 
filmes, contendo biopolímero, a molécula repelente, e uma argila. A hectorita sódica é uma argila catiônica, 
a qual apresenta algumas propriedades peculiares, como o processo de esfoliação. Essa característica pode 
provocar um efeito de barreira, dificultando a passagem das moléculas de gás, além disso, as propriedades 
mecânicas do filme podem ser melhoradas, tendo em vista que a argila pode atuar como estabilizante. Este 
trabalho teve como objetivos sintetizar, caracterizar e a aplicar (bioensaios) um biofilme híbrido orgânico-
inorgânico contendo acetato de celulose, hectorita e o repelente, para uso em cobertura de solos como 
repelente para ácaros. Para a obtenção do biofilme, o acetato de celulose foi suspenso em acetona por 24 
h. Após esse período, a mistura foi agitada, e em seguida foi adicionado o agroquímico repelente, 
permanecendo em agitação (suspensão 1). Concomitantemente, uma suspensão aquosa contendo hectorita 
esfoliada foi preparada (suspensão 2). A suspensão 2 foi adicionada à suspensão 1, deixando o sistema 
sob agitação por 30 minutos. Por fim, verteu-se a solução resultante sobre uma superfície de vidro plana, 
espalhando-a com um bastão de vidro, formando o biofilme após a evaporação do solvente. No espectro 
FTIR-ATR para a hectorita pura, é possível verificar a presença de quatro bandas em 957 cm-1 relacionadas 
aos estiramentos do grupamento Si-O. No filme puro com acetato é possível notar a presença de bandas 
em 1700 cm-1 relacionados a carbonila do grupo carboxilato. Já no filme contendo undecanona não há 
variação significativa em relação ao filme puro, já que a molécula repelente apresenta também o grupamento 
carbonila. Devido à baixa quantidade de hectorita nos filmes, não é notada a presença de bandas 
relacionadas aos estiramentos Si-O nos filmes contendo a argila. O difratograma da hectorita pura 
apresentou um padrão de difração característico deste material, com um pico em 2θ = 6,75 Å, d(001) = 1,31 
Å, relacionado ao empilhamento das lamelas com a intercalação de íons Na+. Para o acetado puro é possível 
notar a presença de um pico bastante largo e pouco intenso em 2θ = 17,9 Å (Medir). A presença desse pico 
pode ser notada nos difratogramas dos filmes AC e AC-undec. Devido à baixa quantidade, e também a 
possível esfoliação das lamelas, não são notados picos referentes a presença da Hectorita nos filmes. Os 
bioensaios foram realizados utilizando ácaros Tetranychus urticae em folíolos de tomateiros com discos 
circulares contendo os filmes sintetizados. As avaliações foram feitas em tempos de 24h e 48 h. Observou-
se que houve uma diminuição significativa na quantidade de ácaros no folíolo contendo a Undecanona em 
relação ao folíolo controle (branco). Conclui-se que os biofilmes sintetizados foram eficientes para o controle 
dos ácaros e a presença da hectorita no biofilme retardou a liberação dos repelentes.  
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A large amount of chemical pollutants from the most diverse activities has been a major concern in the 
scientific community, considering the damage caused to the environment. Actually, environment 
contamination has been pointed out as one of the major problems of modern society.[1] According to recent 
reports by WHO, nearly 3.7 million people have died globally due to environmental pollution in the twenty-
first century and nearly 92% of the world's population lives in the regions where there is a high level of air 
and water pollution. Hence, remediation of hazardous waste materials from water and air has become a topic 
of high national and international priority [2]. In the present work we study the effect of the TiO2 concentration 
on the Laponite / TiO2 catalyst in the photodegradation of methylene blue dye as a simulating of environment 
pollutants. The photocatalyst were synthesed in three proportions of TiO2/Clay. The synthesis was carried 
out by impregnation followed by calcination of a mixture of commercial grade TiO2 in a pre-dispersion of 
laponite RD in water. The photodegradation was evaluated by measurements of the absorption spectrum in 
the range 400–800 nm of the irradiated solutions in presence of the synthesized photocataliyst. The initial 
concentration of the dye was 2.0x10-5 mol L-1. We observed a small amount of adsorption of the dye in the 
photocataliyst, as evidenced by the experiments in absence of light. In presence of light, the kinetics of the 
photodegradation of methylene blue follow a pseudo-first-order rate law, were in around three hours the 
absorbance of solution was reduced by 85%.  The reaction rate is proportional to the TiO2 content 
incorporated in the clay, therefore the catalyst with higher clay / TiO2 ratio presented the best degradation 
results, as expected. According to the experiments the Laponite / TiO2 catalysts are a promising low cost 
material for increase the efficiency of water treatment.  
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Clays are solids found abundantly in nature, which can have their properties modified in order to improve 

their catalytic activities. This can be performed by acid activation process that aims to change clay porosity 
and acidity. Therefore, acid activation is a simple and inexpensive method that allows the use of clays as 
catalysts, for example in esterification reactions, without increase these process costs. This is interesting 
since provides value added esters used as biofuels, surfactants, plasticizer additives and lubricants (1-3). 
According to this, the aim of this study was to use three Brazilian clays, AVL (AV), Aço AP (AP) and green 
mud (GM) activated by H3PO4 in the esterification of lauric acid with methanol. The samples were dispersed 
in hydrogen peroxide at the ratio of 1:3 (g of clay:mL of H2O2), while mechanically stirred at room temperature 
for 24 h, there upon being the solids exhaustively washed with deionized water. After this, the samples were 
elutriated for 2 h under mild N2 flow and dried overnight at 105 °C. Purified clays were activated with a solution 
of 0.5 mol L-1 H3PO4 at the ratio of 1:4 (g of clay:mL of solution), that was stirred vigorously for 2 h under 
reflux, followed by washing with deionized water until neutral pH. Then, the catalyst was dried in an oven at 
110 °C for 24 h and calcined at 250 °C for 2 h (1). Esterification reactions were performed with natural (AP, 
AV, GM), purified (PAP, PAV, PGM) and acid activated (HAP, HAV, AGM) clays in a 15 mL Teflon reactor at 
120 °C, lauric acid:methanol molar ratio of 1:3, 5 wt% of catalyst in relation to the lauric acid mass for 2 h. 
After reactor cooling, the catalyst was removed by simple filtration and lauric acid conversion was obtained 
by titration with standardized NaOH (0.1 mol L-1). The main results showed that the purification and activation 
improved the conversions due to the removal of impurities and enhancement of the catalyst Bronsted-Lowry 
acidity. The samples PAP and PGM presented gains of 18.5 p.p. and 12.2 p.p. in relation to their natural 
counterparts and the HAP and HGM had 37.6 p.p. and 42.9 p.p. more conversion than the natural ones. On 
the other hand, the conversions obtained with PAV were very similar to that with AV (nearly 50%) and the 
conversion with HAV increased 5.9 p.p. in relation to AV. This esterification results can be related to the 
change in the catalyst structure, since it was observed enhance of the Bronsted sites concentration 
(measured by pyridine adsorption) added to a reduction of the particle size and better dispersion of it 
(observed by scanning electron microscopy). Furthermore, activated clays presented conversion gains 
between 9.8 p.p. and 19.8 p.p. in relation to the reaction performed without catalyst. HGM provided the higher 
conversion among the catalysts (60.9%), while HAP and HAV achieved 51.0% and 55.2%, respectively. It 
was related to the lower hydrophilicity of this solid in relation to other, which reduces the adsorption of water 
produced in esterification on Bronsted sites that inhibits its catalytic activity. These results were very similar 
to the achieved by commercial catalysts K-10 (64.2%) and silica Q15 (49.1%), which demonstrated that the 
Brazilian acid activated clays of this study are very promising in the methyl esterification of lauric acid and 
can be useful to reduce this industrial process costs. 
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Layered double hydroxides (LDHs) were first synthesized in 1933 by Feitknetch by means of the controlled 
precipitation of metallic cations, M2+ and M3+, with an alkaline solution. Such compounds are based on the 
brucite-like structure, where M2+ are octahedrally coordinated with hydroxide anions and the octahedra share 
edges, forming two-dimensional layers. Regarding LDHs, however, there are divalent and trivalent metal 
cations in which part of the divalent cations is replaced by trivalent ones, leading to an excess of positive 
charges in the layers, which are counterbalanced by the intercalation of anions. LDHs can be represented by 
the general formula [M+2

1-xM+3
x(OH)2](An-)x/n.yH2O, with characteristics that vary depending on the metals M2+ 

and M3+ and the intercalating species (1,2). These compounds used to be only designated as anion 
exchangers, however, recent studies involving the synthesis of LDHs with the chemical composition 
(Na(H2O)6)[M6

2+Al3(OH)18](SO4)2·6H2O (M2+= Mg, Zn and Mn) showed the ability to exchange cations, anions or 
both simultaneously (1,2). As observed in the mineral Shigaite (3), the interlayer domains present the anion 
[NaSO4.SO4(H2O)12]3-, where sodium cations are coordinated to six water molecules in an octahedral 
arrangement that balances the cationic layer domains [M2+

6Al3(OH)18]3+ (1). Phases containing copper, 
aluminum and sodium were synthesized at different pH values by co-precipitation at increasing pH. Solution 
of CuSO4, Al2(SO4)3, and Na2SO4 in 100 mL of Mili-Q water, with molar ratios close to 6:3:1 were slowly 
added to a solution of 1.0 mol L−1 NaOH in an automatic glass titration reactor operating at 40 °C, under N2 

flow. After the precipitation, the materials were maintained at 90 °C for 120 h, centrifuged at 4000 rpm, 
washed several times with Milli-Q water, and dried in an oven at 60 °C for 48 hours. For the exchange 
reactions, an aqueous dispersion of the synthesized compound was stirred with excess K2SO4 or Li2SO4 
(three times the sodium concentration intercalated) for 96 hours at room temperature under N2 flow. 
Subsequently the materials were centrifuged at 4000 rpm, washed and dried in an oven at 60 °C for 48 hours. 
The compounds were evaluated by several instrumental techniques indicating crystalline phases, 
characteristic morphology of LDH and formation of phases with the chemical composition 
(A(H2O)6)[Cu6Al3(OH)18(SO4)2]·6H2O (A+= Li, Na and K), indicating that this LDHs can not only exchange 
anions but also exchange cations. 
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Aluminum saline slags are hazardous wastes generated during secondary aluminum melting processes. 
Considering the chemical composition of the saline slags, the fraction known as non-metallic products, NMP, 
is the most important, with the presence of aluminum oxide under high contents. Aluminum can be recovered 
as a high-value-added product and used to synthesize materials with catalytic applications such as pure 
alumina, salts and hydroxides. The material used in the present study was a saline slag previously treated 
with hot water in order to separate the soluble salts. This material was used for aluminum chemical extraction, 
which was carried out using aqueous solutions 2 mol/dm3 of NaOH for 2 h using a reflux system. In this 
treatment, 10 g of saline slag was added to 100 cm3 of aqueous reagent solution and the resulting suspension 
stirred at a speed of 500 r.p.m. The slurries were separated by filtration and the extracted aluminium, 
determined by ICP-OES, was about 7 gAl/dm3. The CoAl, MgAl and NiAl hydrotalcites were prepared via the 
coprecipitation method. For this purpose, 200 cm3 of 0.2 mol/dm3 of Na2CO3 and Me2+, with the amount of 
this cation for reaching the Me2+/Al required mole ratio, was added drop-wise to a stirred solution composed 
of 200 cm3 of Al3+, 0.04 mol. The final mixture was continuously stirred for 1 h at 60 ºC. The resulting solid 
material was separated by filtration and washed with hot water to remove unreacted substances. The cake 
obtained was dried at 60 ºC and calcined at several temperatures. The catalysts were characterized by 
powder X-ray diffraction (PXRD), thermal analyses (DTA-TGA), nitrogen adsorption at -196ºC and scanning 
electron microscopy (SEM). After thermal treatment at 200 ºC, the CO2 adsorption at 50, 100 and 200 ºC was 
evaluated under dry conditions. The results showed a remarkable sorption capacity of 5.26 mmol/g at a 
pressure of 80 kPa and at a temperature of 50 ºC for the MgAl sample, with sorption capacities considerably 
higher than those reported in the literature for hydrotalcites under similar conditions. The Henry’s law 
constants were obtained directly from the adsorption isotherms at low pressures and the values found are 
between 0.01 and 4.20 mmol/kPa·g. The isosteric heats of CO2 adsorption found, using the Clausius-
Clapeyron equation, were in the range of 5.2 to 16.8 kJ/mol. 
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This work reports the synthesis of Zinc-Titanium-Aluminum (ZnTiAl) layered double hydroxides (LDHs) with 
various proportions of Al-Ti and a Zn/(Al-Ti) mole ratio of 3:1 by the co-precipitation method. Two series, 
made with commercial aluminum (Al) and aluminum extracted from saline slags (Al*), have been considered 
and reported. Structural characterization and comparison of the two series has been made using powder X-
ray diffraction (PXRD), nitrogen physisorption at 77 K, Scanning electron microscopy (SEM), X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS) and thermogravimetric measurements. The presence of Ti in the LDH 
structrure has been discussed. The adsorption capacity of diclofenac (2-[2,6-
dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, C14H10Cl2NNaO2) and salicylic acid (2-hydroxybenzoic 
acid, 2-(HO)C6H4COOH), as examples of emergent pollutants, by the different LDHs on batch and fixed-bed 
column experiments has been analyzed. The effect of various parameters, such as the pH, the initial 
concentration of pollutant, the mass of adsorbent and the contact time, on the sorption behavior were studied 
and compared. The contact time to attain equilibrium for maximum adsorption was found to be between 100 
– 400 min. The kinetic and equilibrium results were correlated to several adsorption and isotherm equation 
models. The synthesized materials are more effective in removing diclofenac than salicylic acid, being Zn6Al*2 
the hydrotalcite that shows the highest adsorption capacity. The results show a new application of a material 
obtained from the valorization of an industrial waste such as aluminum saline slags. 
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AVALIAÇÃO DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES NA DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA 

DE CONTAMINATES ORGÂNICOS  
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A contaminação do meio ambiente é motivo de preocupação em virtude dos agressivos fenômenos naturais 
recorrentes na atmosfera terrestre. Legislações e normas vigentes apresentam-se progressivamente mais 
restritivas, afim de sanar esse problema. O ambiente aquático é o compartimento de maior preocupação 
devido a solubilização de muitos poluentes, estes são de difíceis detecção por tratamentos convencionais 
devido as baixas concentrações que se encontram. Diante da problemática, a fotocatálise surge como 
tratamento alternativo, onde esta consiste na transferência de elétrons da banda de valência para a banda 
de condução causando uma reação redox, e para maior eficiência a recombinação dos elétrons/lagunas 
(e/h) deve ser mínima2. Nesse contexto, o uso dos hidróxidos duplos lamelares (HDL) como novos tipos de 
catalisadores estão sendo empregados, onde suas propriedades adsorventes conseguem capturar altas 
taxas dos poluentes e quando passam por processos fotocatalíticos conseguem degradar, reconstituindo 
esses efluentes. Semicondutores de Zinco e Alumínio são reportados na literatura devido a boa propriedade 
optica e fotocatalítica3, no entanto, metais de terras raras estão sendo incoporados na estrutura desses 
devido a capacidade de aumentar a eficiência em razão da diminuição da recombinação e/h durante as 
reações fotocatalíticas. Diante do exposto, o presente trabalho objetiva um estudo sobre material a base 
ZnAl dopado com Cério e sua aplicação como fotocatalisador de poluentes orgânicos. A partir dos 
difratogramas de raios X observa-se que os materiais sintetizados apresentam picos estreitos e simétricos 
em ângulos baixos, confirmando a formação dos hidróxidos com estrutura hexagonal e alto grau de 

cristalização, onde a presença do óxido de cério é confirmada pelas reflexões em 2 = 29°,30°, 31° e 46°, 
sinais esses não evidenciados no branco ZnAl-HDL1. Os espectros na região do infravermelho indicam 
formação do material, a partir da observação das bandas características de suas ligações, OH- (3471-
3481cm-1), H2O interlamelar (1612-1632 cm-1) e ânion NO3

- interlamelar (1380-1377cm -1). Além disso, área 
superficial e energia de bandgap foram obtidas por medidas de adsorção e dessorção de N2 (BET) e 
refletância difusa, respectivamente, foram realizadas nos HDLs de ZnAl e ZnAlCe sintetizados. Esses 
apresentaram histerese tipo 3 com ramos assintóticos quase verticais e isotermas do tipo IV típico de 
materiais mesoporosos e área superficial de 5,78 m2/g e 9,99 m2/g, energia de gap 3,10 e 2,99 eV 
respectivamente. Ensais fotocatalíticos empregando os materiais sintetizados na degradação do antibiotico 
ciprofloxacino demostram que a presença de cério causa um incremento significante nas taxas de 
degradação comparado aos materiais a base de ZnAl puro, indicando ser promissores em processos 
oxidativos avançados. 
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Desde o século XX, o estudo e desenvolvimento da ciência que envolve as argilas tem buscado 

maneiras de utilizá-los de forma inovadora, eficiente e prática, a fim de que se possa melhorar a qualidade 
de vida do homem moderno trazendo, portanto, avanço técnico e científico. Nesse sentido, a modificação 
de argilas esmectitas visando o aumento da capacidade organofílica, tem ganho especial atenção nos 
últimos anos, pela sua capacidade de adsorção de espécies caracteristicamente orgânicas. A título de 
exemplo, pode utilizar-se as argilas organofílcas para remover substâncias indesejáveis de corpos hídricos 
(1) e em fluidos para perfuração (2). O presente trabalho tem o objetivo de tornar amostras de argilas 
esmectitas, a fim de melhorar sua organofilia para poder ser adicionada à sequência de fabricação do asfalto, 
melhorando assim, suas propriedades físico-químicas. Para atingir esse objetivo, utilizamos o brometo de 
cetiltrimetilamônio (CTAB) como espécie convidada na denominada Argila Manga in natura fornecida pela 
Dalba Engenharia. Para tanto, foram preparadas cinco dispersões da amostra de argila em 100 mL de água 
e mantidas sob agitação magnética por duas horas. Cada uma contendo a seguinte quantidade em massa 
de argila: 1, 2, 3, 5 e 10 g. Após um período de repouso de 24 horas, as amostras foram colocadas sob 
agitação e adicionados 10% em massa de CTAB e, mantidas sob agitação por 24 horas. Após essa etapa, 
os materiais foram filtrados, lavados, secos em estufa e macerados. As amostras foram denominadas, 
respectivamente: Manga-1, 2, 3, 5 e 10%. Além dessas, também foram produzidas amostras contendo 15, 
20 e 25% de CTAB. A primeira série de amostras foram dispersas em óleo NPA, visando serem aplicados 
na composição de asfalto (3). As demais amostras foram analisadas a partir de perfil de difração de raios-x 
para observar como o pico d(001) muda em função do aumento da porcentagem de CTAB. A dispersão em 
óleo NPA ocorreu da seguinte forma: 0,5g da argila modificada para cada 10g do NPA. A dispersão era 
mantida em placa de petri por 24 horas. Passado esse período, as amostras foram aquecidas a 60 °C por 
30 minutos, para melhor homogeneização da combinação argila/NPA. As amostras contendo CTAB na 
proporção de 10, 20 e 25% foram caracterizados pela técnica de difração de raios-x, na qual verificou-se 
que de fato ocorre um deslocamento do pico (001). Por outro lado, as argilas tratadas a 60 °C, apresentaram 
maior afinidade pelo NPA, não ocorrendo separação de fase após serem esfriadas à temperatura ambiente. 
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As esmectitas, tais como a Laponita, são as argilas mais comumente utilizadas como cargas para polímeros, 
cujas propriedades mecânicas e térmicas são melhoradas com a adição de pequenas quantidades de argila.  
Uma das principais razões da utilização destas argilas em matrizes poliméricas é a abundância natural e o 
consequente baixo custo final do material. (1) Esse estudo foi realizado com a argila Laponita sódica, nas 
quais íons Na+ foram substituídos por troca iônica, pelos íons Fe3+ com o objetivo de comparar o efeito do 
ferro na estabilidade térmica do polímero poli(metil metacrilato) (PMMA).(2) Resultados de difração de raios 
X (DRX) e espectroscopia na região do infravermelho (FTIR, Raman), do ultravioleta-visível (UV/Vis) e de 
absorção de raios X (XAS) evidenciaram a formação da fase de óxido de ferro intercalado na estrutura. As 
análises termogravimétricas (TGA) mostraram que os nanocompósitos PMMA-Laponita e PMMA-Fe-
Laponita apresentaram maior estabilidade térmica em relação ao PMMA. Esse ganho na estabilidade está 
relacionado ao efeito de barreira de difusão aos gases liberados na queima do material, promovido pela 
presença da argila. Os espectros de absorção de raios X coletados in situ durante a termodecomposição 
(25 a 550ºC) dos nanocompósitos mostraram um deslocamento de -5,3 eV na borda de absorção do Fe. 
Este comportamento indica que os íons Fe3+ sofreram redução a Fe2+ devido a captura do elétron 
desemparelhado do radical, interrompendo a reação de despolimerização e retardando a degradação do 
polímero. Este processo acontece apenas quando a argila está dispersa no polímero. Os espectros Raman 
evidenciaram a formação de carvão (caracterizados pelas linhas D e G entre 1000-1600 cm-1) para 
temperaturas superiores a 400 °C. Neste estágio, a formação de carvão contribui para a estabilidade do 
PMMA remanescente até 550 °C, atuando como barreira física adicional ao transporte de massa. O conjunto 
de resultados indica que a argila Fe-Laponita agrega maior estabilidade térmica à matriz polimérica devido 
a um mecanismo de sequestro de radicais decorrente da presença dos átomos de ferro adicionados 
combinado ao efeito de barreira física gerado pela formação de carvão.  
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Composites containing layered double hydroxides (LDH) or their mixed metal oxides derivatives and carbon 
are suitable materials for application in fields such as energy storage and catalysis.(1) In this regard, the 
pyrolysis of organic species intercalated into LDHs is an interesting synthetic route since it can tune the 
properties of the composites by the simultaneous obtaining of carbonaceous structures and metal/metal oxide 
particles.(2) Transition-metal-based LDHs intercalated with organic species are able to undergo in 
carbothermal reaction under high temperature, so that the resulting metallic particles can act as catalysts for 
graphitization of the carbonaceous structure.[3] Furthermore, the carbonaceous matrix can play a role on the 
control of the size, distribution and morphology of the particles. In this study, it was evaluated the effect of 
temperature on the products of thermal treatment of Ni-based LDH intercalated with carboxymethylcellulose 
(CMC). CMC intercalated into Ni2Al layered double hydroxide was obtained by co-precipitation under 
constant pH (7.5) method. After washing, the resulting solid (LDH-CMC) was recovered by freeze drying and 
pyrolyzed on tubular furnace, under nitrogen flow, at 500, 600, 700, 800 or 1000 °C and the corresponding 
materials were denominated LDH-CMC-X (X being the pyrolysis temperature). LDH-CMC X-ray 
diffractograms displayed the peaks corresponding to reflections on the (003), (006) (012), (110) and (113) 
plans, which confirms the formation of the layered structure as well as the CMC intercalation (d003 = 1.94 nm). 

In situ XRD under heating revealed that until 200°C a shift of the (00𝓵) peaks to higher 2 values is observed 
and attributed to dehydration process. Above 500°C, peaks associated to Ni cubic phase appears, suggesting 
the occurrence of carbothermal reaction. In consonance to this, thermal analysis showed three main steps 
of mass loss between 30-200 °C, 200-350 °C and 350-500 °C, attributed to dehydration, layers 
dehydroxylation and CMC thermal decomposition, respectively. As observed on the in situ XRD data, ex-situ 
XRD pattern of thermal treated LDH-CMC indicates the reduction of Ni2+ to metallic Ni. As higher the pyrolysis 
temperature, narrower and more intense are the diffraction peaks, which is in accordance to the crystallite 
size increasing observed on transmission electronic microscopy (TEM) images. Moreover, TEM micrographs 
revealed some regions containing graphitic carbon surrounding the well dispersed and size homogenous Ni 
nanoparticles, suggesting the catalytic role of metal on the graphitization of the carbonaceous structure. 
Supporting these results, Raman spectra of the pyrolyzed materials presented the characteristic G (C=C 
stretching) and D (aromatic ring breathing) bands at 1590 and 1350 cm-1, respectively. For LDH-CMC-1000 
sample, the presence of bands correspondent to 2D and D+G suggests the well-ordered graphitic moiety of 
the carbon matrix. Although the ID/IG ratio slight increased as higher the temperature from 0.83 to 0.90, the 
full width at half maximum of D-band decreases, indicating the higher organization of the structure. 
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 Os materiais lamelares podem ser funcionalizados através da intercalação de moléculas em seu 
espaço interlamelar, no caso de materiais com interesses farmacêuticos, a funcionalização pode ser feita 
com materiais sintéticos como é o caso de diversos princípios ativos de vários medicamentos ou naturais 
que possuem propriedades terapêuticas com as mais diversas finalidades (doenças, feridas, estética), Um 
destes compostos é o óleo de copaíba, encontrado no mercado já a algum tempo, extraído da Copaífeira 
Langsdorffii, viscoso de coloração amarelada, possuí eficácia comprovada para vários tratamentos. A 
intercalação deste óleo em matrizes de HDL, podem ter como objetivo a liberação lenta do óleo para diversas 
aplicações na farmacologia. O Hidróxido duplo lamelar foi precipitado nas razões molares 2:1, 3:1 e 4:1 para 
Zinco – Alumínio respectivamente, pela técnica de co-precipitação a pH constante em temperatura ambiente 
e em presença de Dodecilsulfato de sódio (HDL_DSS), para formação de uma atmosfera hidrofóbica para 
adsolubilização do óleo. Posteriormente, o material foi agitado em excesso de óleo de copaíba (HDL_COPA) 
por duas horas, em seguida foi realizado a lavagem com álcool e acetona, e a secagem foi em estufa por 
24 horas em temperatura de 40°C. Os resultados do difratogramas de raios X indicaram para o  HDL-DSS  
que a matriz lamelar possui boa cristalinidade e um padrão de difração característico para este material, 
com espaçamento basal de 27.7 Å,  calculado pela formula de bragg no pico 006 dos índices de Miller, 
indicando que o dodecil sulfato de sódio foi intercalado na matriz, condizente com a literatura [1].  O 
difratograma do HDL-COPA, possui a mesma série de picos indicando o mesmo padrão dos materiais 
lamelares, a distância basal calculada foi de 29,7 Å, o pequeno aumento na distância basal comparada a 
distância basal do HDD-DSS refere-se as cadeias moleculares do óleo de copaíba, que estão 
adsolubilizadas no HDL. Os resultados de FTIR obtidos para os compostos DSS, HDL-DSS, HDL-COPA, 
mostram que nos espectros é possível observar banda larga e intensa na região de 3500 cm-1, característica 
do grupo hidroxila, presente no HDL. As bandas na região de 2952 e 2852 cm-1 são referentes a deformação 
axial das ligações C-H dos agrupamentos CH2 e CH3, em 1465 cm-1 a banda refere-se a deformações 
simétricas e assimétricas das ligações C-H da metila provenientes das cadeias orgânicas. As bandas em 
1212, 1049,977 e 814 cm-1, evidencia que houve sulfonação na estrutura do HDL, pois são bandas referentes 
aos modos vibracionais do S-O do grupo sulfonato. Os resultados das análises indicaram a intercalação do 
DDS na estrutura lamelar do HDL quando analisados os espectros do FTIR, considerando que todos 
possuem as bandas relativas aos modos de vibrações da estrutura do HDL e DSS. A intercalação referente 
ao óleo de copaíba são sugeridas nas bandas de estiramentos das cadeias orgânicas (2952 cm-1, 2852 cm-

1 e 1465 cm-1).  Os resultados dos difratogramas de Raios X analisados também indicaram a intercalação 
do óleo, através do aumento das distâncias basais de HDL-DSS (27.7 Å)  para HDL-COPA (29,7 Å).  
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As argilas são materiais bastante utilizados, e que atualmente apresentam inúmeras aplicações devidos as 
interessantes propriedades que apresentam, mas algumas aplicações são viáveis somente após a 
modificação superficial dessas argilas. Um exemplo de modificação é a organofilização da argila, que 
permite diversas aplicações tecnológicas, agregando valor a mesma. Argilas organofílicas são as que 
contém moléculas intercaladas entre as camadas estruturais, e essa intercalação é um modo de se construir 
conjuntos inorgânico-orgânico. A inserção de moléculas orgânicas faz com que ocorra uma expansão entre 
os planos d(001) da argila mudando sua natureza hidrofílica para hidrofóbica ou organofílica. O 
procedimento de organofilização da argila é a etapa chave para que ocorra uma dispersão bem-sucedida 
das partículas, proporcionando assim diversas possibilidades de aplicações para as argilas. O principal 
objetivo do presente trabalho foi modificar a estrutura da argila combinando-a com resina de pinus para 
utilização de dispersão em fluído a fim de ajustar suas propriedades de escoamento. O material objeto de 
estudo neste trabalho foi a argila natural bentonítica modificada com resina de pinus, em proporção de 10% 
em relação a massa de argila. Realizamos tratamento térmico para comparação de umidade em relação a 
argila “in natura”. Em seguida realizamos ensaios de dispersão em óleo NPA, que é um fluído cuja mistura 
é de hidrocarbonetos, aromáticos e compostos polares. Testes preliminares de dispersão atingiu até 40% 
do compósito em NPA a temperatura de 120 °C. Dados de difração de raio X (DRX) mostram que o 
compósito preparado apresenta diferença no perfil em relação argila “in natura”, com aumento do grau de 
cristalinidade com diminuição do tamanho de cristalito. 
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As argilas pilarizadas são sintetizadas a partir da troca iônica de cátions localizados nas galerias das argilas, 
como Ca+2 e Na+, por óxidos de cátions maiores. O processo de pilarização pode ser resumido nas seguintes 
etapas: expansão ou não da argila em água ou outro solvente polar; troca dos cátions naturais interlamelares 
por oligômeros catiônicos do metal de interesse (intercalação); secagem e calcinação do material intercalado 
para transformar as espécies do metal em óxidos, esses agindo como pilares mantendo as lamelas 
afastadas e formando ligações covalentes com a estrutura do filossilicato (2), esse procedimento dura em 
média dois a três dias. Esses materiais possuem elevada área específica, poros volumosos e ajustáveis 
permitindo melhor acessibilidade, maior acidez devido a inserção de óxidos metálicos e exposição da 
superfície, aumento na estabilidade térmica e propriedades catalíticas associadas aos metais inseridos e o 
poder adsortivo que é característico dos argilominerais (3). Objetivando a redução do tempo nesse processo, 
diversos estudos têm sido realizados com alteração do próprio procedimento de pilarização ou mesmo na 
síntese ou uso do agente pilarizante.  Este trabalho tem o objetivo de reduzir o tempo de síntese com 
alteração dos dois parâmetros citados. A solução pilarizante foi obtida por meio da adição gota-a-gota de 
uma solução 0,6mol/L de NaOH (200mL) a uma solução 1,0 mol/L de AlCl3.6H2O (50mL), com razão molar 
OH/Al = 2,4. Durante a adição da solução de hidróxido de sódio, o aquecimento da solução foi mantido a 
95°C e agitação vigorosa. Ao término, a solução foi mantida sob agitação a 95°C durante 12h, sob agitação 
e em sistema de refluxo, a argila não passou por pré-expansão e foi dispersa na solução pilarizante a 95°C. 
A dispersão foi agitada continuamente durante 2h, o produto foi filtrado e lavado com água destilada até que 
a solução estivesse isenta de cloreto. Esse material foi calcinado a 300 ○C por 2h. 
 

Material SBET(m2/g) Vo(cm3/g) VT(cm3/g) d001 TG 

Natural 66 0,007 0,093 1,21nm 1° Evento 10,46 m(%) 

2° Evento 2,40 m(%) 

3° Evento 4,47 m(%) 

Pilarizada 249 0,080 0,150 1,83nm 1°Evento 11,67 m(%) 

2° Evento 6,27 m(%) 

 
O aumento do espaçamento basal, maior área de microporosidade, mudança no perfil da curva gravimétrica 
confirmam a eficiência do procedimento de pilarizanção empregando apenas 16h de síntese. Portanto, a 
redução para apenas 16h no procedimento de pilarização se mostra tão eficiente quanto os métodos 
tradicionais de pilarização com a vantagem de um maior espaçamento entre as lamelas da argila e de se 
economizar tempo e energia na obtenção de uma argila pilarizada. 
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Quando partículas coloidais são imersas em uma solução eletrolítica, elas geralmente adquirem carga 
elétrica na superfície devido a adsorção de íons e\ou ionização de grupos dissociáveis de superfície. Isso 
faz com que ocorra um rearranjo na distribuição dos íons ao redor das partículas suspensas. Íons móveis, 
de carga contraria a partícula (contra-íons), aproximam-se da superfície para neutralizar o excesso de carga, 
enquanto que, a concentração de íons com o mesmo sinal de carga (co-íons) da partícula é muito baixa 
próximo da superfície (1). Entretanto, o movimento térmico dos íons impede que eles se acumulem em torno 
da partícula, fazendo com que crie uma nuvem iônica (difusa), em torno da partícula. Tal redistribuição dos 
íons em torno das partículas, juntamente com os íons adsorvidos, da origem ao que é conhecido como dupla 
camada elétrica (EDL) (1). A EDL desempenha um papel fundamental no comportamento eletrocinético de 
partículas e interfases carregadas, controlando as interações entre partículas coloidais carregadas (descritas 
pela teoria DLVO) e também o movimento de partículas carregadas devido a presença de um capo elétrico 
(eletroforese). Medidas de mobilidade eletroforética (μ) são um método poderoso para estimar as 
propriedades elétricas de partículas carregadas. Os valores de μ são convertidos em valores de potencial 
zeta (ζ) (que é praticamente igual ao potencial elétrico da superfície) através de uma equação apropriada 
(1). Neste trabalho, a μ das partículas da argila montmorilonita (AMT) foram determinadas 
experimentalmente e o ζ foi calculado a partir de diferentes modelos eletrocinéticos. A densidade de carga 
(σ) e o total de carga elétrica (Qeff) também foram calculados.  A μ e os tamanhos das partículas da AMT 
foram determinados em diferentes pH’s, força iônica e temperatura utilizando o equipamento ZetaSizer 
NanoSZ 90 (Malvern-Uk). Os tamanhos hidrodinâmicos das partículas (DH) foram determinados por 
espalhamento dinâmico de luz onde, a partir dos coeficientes de difusão das partículas, também foi possível 
estimar os espaçamentos médios entre as partículas suspensas. A AMT apresenta carga elétrica negativa 
em toda a faixa de pH estudado (2-12), devido a substituição isomórfica de Si3+ por Al3+ (2). A magnitude dos 
valores da carga depende do modelo eletrocinético utilizado para calcular ζ a partir de μ. Utilizando os 
modelos clássicos de Smoluchowski e Henry (válido para baixos potenciais, ± 25mV), as partículas da AMT 
apresentam valores de ζ entre -25 a -40 mV na faixa de 2-12 de pH (2), enquanto que, utilizando o modelo 
de Ohshima (valido até ± 125 mV), as partículas de AMT apresentaram valores de ζ entre -43 a -65 mV. Os 
altos valores de ζ sugerem que as partículas apresentam elevada estabilidade coloidal, comprovados pelos 
valores constantes de DH (246-255 d.nm) determinados. O aumento da temperatura (25-50oC, em intervalos 
de 5 oC) fez com que os valores da μ aumentassem (devido a diminuição das forças viscosas que atuam 
contrárias ao movimento das partículas), entretanto, os valores de ζ diminuíram (em módulo). Esse 
comportamento pode ser atribuído a falha do modelo de Poisson (utilizado para descrever o potencial 
elétrico) ao assumir que a permissividade elétrica é uniforme em torno de toda EDL (1). Uma vez que, mesmo 
com a diminuição da magnitude dos valores do ζ (com o aumento da temperatura), a suspensão permaneceu 
estável, sem que ocorresse a agregação das partículas. A σ e Qeff apresentaram valores constante na faixa 
de 2-12 de pH, entretanto, seus valores dependeram fortemente da concentração de eletrólito e da 
temperatura.   
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Devido a suas propriedades adsorventes, os argilominerais, são freqüentemente usados em diferentes 
processos industriais e tecnológicos1. A possibilidade de modificar quimicamente as argilas possibilita uma 
grande gama de aplicações, dentre as quais o uso como suporte para óxidos visando a produção de 
fotocatalisadores se destaca. O sistema possibilita a síntese de fotocatalisadores para degradação de 
poluentes eficientes e baratos, sendo o entendimento dos processos envolvidos na fotocatálise um 
importante passo para o desenvolvimento desta tecnologia. O objetivo do presente trabalho é avaliar a 
capacidade de adsorção de uma argila sintética e organofílica modificada com óxidos em comparação com 
a argila na ausência de óxidos (CLO). Utilizou-se a argila comercial claytone R (bentonita modificada com 
surfactantes com cadeia alquílica de 16 a 18 átomos de C). Para a modificação com TiO2 (CLOTi), foi 
utilizado o método de adição do óxido na forma de pó a uma dispersão de argila, obtendo-se a concentração 
final de 3% (m de óxido/m de argila). Para a modificação com ZnO (CLOZn) adicionou-se o óxido na forma 
de gel a uma dispersão de argila2, obtendo-se a concentração final de 3%. Todas as amostras foram 
calcinadas a 600oC por 2 horas. Para os estudos de adsorção, as amostras de CLO, CLOTi, CLOZn foram 
dispersas em água por um período de 12 horas nas concentrações de 0,5 g L-1, 2,5 g L-1 e 5,0 g L-1. Após 
este período adicionou-se o corante azul de metileno obtendo-se a concentração final de 1 x 10-5 mol L-1.  
Os experimentos foram realizados a temperatura de 28ºC por um período de 4horas. Foram retiradas 
alíquotas das suspensões em diferentes intervalos de tempo, centrifugadas a 4000 rpm por 15 minutos e os 
sobrenadantes analisados por UV-vis. Os resultados da absorbância em função do tempo após a adição do 
corante indicam uma adsorção instantânea do corante verificada por valores de absorbância na região de 
665 nm (corante na forma monomérica) da ordem de 0,002. Observou-se que entre os três materiais 
analisados (CLO, CLOTi, CLOZn), CLOTi apresentou uma capacidade de adsorção do corante ligeiramente 
maior que CLO. No entanto, CLOZn apresentou menor capacidade de adsorção. Com o tempo observa-se 
um comportamento crescente da absorbância neste mesmo comprimento de onda, o que pode ser 
interpretado como a liberação de partículas pequenas que não foram precipitadas por meio da centrifugação. 
Este comportamento é mais evidente na argila pura. Serão necessários estudos de adsorção em diferentes 
relações de concentrações argila/corante procurando encontrar uma condição de saturação desta argila. 
Pretende-se ainda analisar a estabilidade coloidal do sistema por meio de medidas de tamanho de partículas 
como espalhamento de luz.  
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The anticancer drug tamoxifen has become a promising therapy (1), but some management deficiencies 
should be improved, in physical-chemical terms and biopharmaceuticals (2), since it is a water insoluble drug. 
The use of montmorillonite (MMT) as mineral carrier natural tamoxifeno can be an interesting pairing (3) for 
the drug release system and increased solubility of the latter can happen with an organo-montmorillonite 
system by intercalation leading to adsorptive increase and structural chemical changes. The objective of this 
work was study of obtaining for forming release systems using organo-montmorillonite and the drug tamoxifen 
citrate through understanding of adsorptive processes and characterization. The lipid used was soybean 
phosphatidylcholine (PC) in the ratio of 1 mM and 10 mM, where they were solubilized in metanol (VHSPC 
1mM, VHSPC 10mM). The solids formed were evaluated removal capacity of the drug tamoxifen citrate in 
methanol (VHSPC-TMX 1mM/ VHSPC-TMX 10 mM), where the parameters contact time and concentration 
of the drug were investigated. The time was studied on a scale of 10 to 1680 min and the concentration range 
from 533.3 mg.L-1 to 2300 mg.L-1 of TMX in methanol. The samples were placed in an incubator and after 
that centrifugadas e quantificadas por UV-vis λ=274 nm. The drug possessed affinity for active clay sites, in 
the first few minutes of adsorption (up to 10 min) of 314, 45 mg / g, being fast. Dynamic processes were 
adjusted to a pseudo-second model order where r 2 = 0.999, suggesting chemosorption, with the qe 
calculated (338.98 mg.g-1) close to the qe experimental (339.84 mg.g-1) and k2 = 6.9 x 10-4. The effect of the 
amount of drug adsorbed was dependent on the initial concentration and the adsorption capacity 
progressively varied, both for  VHSPC-TMX 1mM as for VHSPC-TMX 10 mM, having linear adjustment of 
data high values of r2 = 0.999 for the Freundlich model, being non ideal material with heterogeneous surface. 
In the XRD analysis the d (001) characteristic of montmorillonite shifted at angle 2θ, with basal spacing for 1.8 
nm VHSPC-TMX 1mM, considering that the molecule may be present in only one layout plane. Already for 
analysis of VHSPC-TMX 10 mM were obtained three reflections 6.50 °2θ of 1.3 nm, 5.34 ° 2θ of 1.8 nm and 
3.40 ° 2θ of 2.5 nm were obtained. Vibrational spectroscopy presents characteristic bands of clay, 
phosphatidylcholine and the drug, suggesting that the drug is present in the clay matrix. Bands designated 
for TMX associated with C-H elongation at 3000-2930 cm -1, were inhibited by stretch bands CH2 located at 
2920-2850 cm -1 of the PC. Bands of PO2 and CN+ from PC at 1231 cm-1 and 970 cm-1 were inhibited by the 
Si-O bands in 1000 cm-1 of MMT. HRTEM images were used and an EDS spectrum demonstrated the 
presence of nitrogen and phosphorus, confirming the presence of elements in the system. Thus, the system 
formed showed good adsorbent due to the effective amounts of adsorption in a few minutes and with high 
concentrations, besides being a potential system of release of the drug tamoxifen. 
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Computational tools have been used for the understanding of the relationships involved in adsorption 
processes, to explain the chemical interactions that occur inside of these materials after adsorption. The 
purpose of this work was to use methods based in force field calculations atomic to evaluate and to predict 
the interactions and the quantity of species present in interlamellar spacing between tamoxifen citrate (TMX) 
and montmorillonite as a function of pH. Computational work was performed with the graphical interface 
package and Calculation Materials Studio 6.0. Optimization calculations were done using the Forcite code 
with force field (FF) based on empirical empirical potential PCFF (1). The crystalline structure of the drug was 
gotten da Cambridge Structural Database (CSD), already the crystalline structure of montmorillonite was 
taken from the atomic coordinates and loads, according to (2) and was generated a 3x2x1 supercell, with 
stoichiometry Na6 (Al19Mg5) (Si47Al1) O120 (OH)24. The data were based in a previous job of montmorillonite 
adsorption (CEC = 0.806 mmol.g-1) and tamoxifen citrate (3) and were generated models of interleaving of 
cation tamoxifen (TMXH+) substituted by Na+ by a process of cation exchange varying the quantity of ion pair 
tamoxifen citrate present in the interlamela, for pH 3.0, 4.0 and 5.0. The powder x-ray diffraction pattern 
based on the atomic positions of the crystal lattices were simulated with the Reflex code using a crystallite 
size of 200x200x200 Å. At pH 3.0, there was an adsorption amount of 0.611 mmol TMX and Na + quantified 
in solution was 0.465 mmol (3), remaining 0.341 mmol.g-1 Na + in the interlamella, considering CEC = 0.806 
mmol.g-1, 0.146 mmol.g-1 was adsorbed as the citrate salt of tamoxifen. Thus, the models were constructed 
with 3TMXH+, a TMX citrate and 6 water molecules (VHS_3TMX_1citTMX_6w_3Na). After optimization, the 
energy (Eads) was -115.91 kcal / mol, being energetically favourable. The main distances intermolecular are 
d (NH...OSi) = 2.49 and 2.38 Å. Citrate interacts with itself, through the hydroxyl groups of the carboxylic 
groups, but does not interact with tamoxifen. At pH 4.0, 0.673 mmol.g-1 was adsorbed, remaining 0.241 
mmol.g-1 Na+ in the interlamellar space (3). Thus, a model with 2Na+, 4 TMXH+ and one ionic pair of tamoxifen 
citrate and 6 water molecules was constructed (VHS_4TMX_1citTMX_6w_2Na). Tamoxifen, after 
optimization, rearranges in the interlamellar space in order to become more stable having a different twist θ 
(CCOC) for each molecule. The interatomic distances of the adsorbent surface are d (NH ... OSi) = 4.94 Å, 
there is no hydrogen bonding interaction. Citrate interacts with itself, and TMX2 interacts with TMX3, by 
hydrogen bonds. After optimization, Eads was -35.21 kcal/mol, being favourable, but lower than the previous 
model. For pH 5.0, an adsorption of 0.994 mmol.g-1 of TMX, remaining 0.237 mmol.g-1 Na+ in the interlamellar 
space (3). A model with 2Na+, four TMXH+ cations, two pairs of TMX citrate ion and 6 water molecules 
(VHS_4TMX_2citTMX_6w_2Na). After optimization, Eads foi -152,15 kcal/mol, being a process more 
energetically favourable than pH 3.0 or 4.0. There are different torsions of TMX. None TMX molecule interacts 
with clay surface by interactions of H, but there is interaction between TMX and citrate. The calculated 
reflections (001) for theoretical models pH 3.0, 4.0 and 5.0 are 21,04, 22,07, 24,26 Å, and the results 
experimental, interaction products were 21.26, 21.42, 22.59Å, respectively. Thus, it was possible analyse 
what happened experimentally through modelling computational classic and comprise the molecular 
interactions in these studied structures.  
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The development of new technologies using hybrid organic/inorganic compounds has attracted great 
research interest in Materials Chemistry. Particular interest has been devoted to a new class of these 
materials, known as biohybrids, consisting of the combination of an inorganic matrix with biomolecules such 
as amino acids, proteins, carbohydrates, peptides and nucleic acids1. Kaolinite was functionalized with the 
amino acid proline by three different routes: i) Reaction between the amino acid and the clay, which had been 
previously intercalated with DMSO, by the displacement method; ii) Reaction between proline and kaolinite 
previously functionalized with the alkoxide 3-aminopropyltriethoxysilane, catalyzed by boric acid; and iii) 
Reaction between the alkoxide and proline catalyzed by boric acid and further reaction of the product 
obtained with kaolinite2. The materials obtained were characterized by powder X-ray diffraction, infrared 
spectroscopy, scanning electron microscopy, thermal analysis, element chemical analysis and nitrogen 
adsorption for surface area and porosity. X-ray diffraction of biohybrid materials showed the increase of basal 
space between 0.7 nm to 8.5 nm indicating interaction in the interlamellar hydroxyl, perhaps, in the 060 
reflection shows the structure maintenance of kaolinite. In the infrared spectroscopy, can be observed 
interactions in the aluminol intermolecular in the region between 3622 to 3702 cm-1, the loss bond in the 936 
cm-1 indicates covalent bond. All the synthesis procedures led to effectively functionalized materials, which 
showed delamination. The syntheses involving the amidation reaction catalyzed by boric acid led to a greater 
dispersion of the organic phase than the displacement synthesis.  

 
 
Acknowledgement: Unifran, GPMatLam, CNPq, CAPES (2017/01719-0) 
 
 
References 

1. DIRKS, A. J. et al. From (bio)molecules to biohybrid materials with the click chemistry approach. QSAR and Combinatorial Science, v. 
26, n. 11–12, p. 1200–1210, 2007. 

2. Brandt KB, Elbokl T a., Detellier C. Intercalation and interlamellar grafting of polyols in layered aluminosilicates. d-Sorbitol and adonitol 
derivatives of kaolinite. J Mater Chem. 2003;13(10):2566. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:*denistalarico@gmail.com


V REUNIÃO SOBRE ARGILAS APLICADAS – 28, 29 e 30 de agosto de 2019 - Franca (SP) 

 

24 

 

RELEASE STUDIES OF N-ACETYL-L-CYSTEINE INTERCALATED INTO LAYERED DOUBLE 
HYDROXIDES 

 
Denise Eulálio1*, Ruberlan de Oliveira Santos3, Otávio Mendes Gil1, Christine Taviot-Gueho2, 
Fabrice Leroux2, Cristina Helena dos Reis Serra3, Dalva Lúcia Araújo de Faria 1, Vera Regina 

Leopoldo Constantino1 
  
1 Departamento de Química Fundamental, Instituto de Química, Universidade de São Paulo - USP, Av. Prof. Lineu Prestes 748, 

CEP 05508-000, São Paulo, SP, Brazil. 
2 Université Clermont Auvergne, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France.  
3 Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo - USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 

580, CEP 05508-000 - São Paulo, SP - Brazil 

*deniseeulalio.de@usp.br 

 
N-acetyl-L-cysteine (NAC) is a L-cysteine-derived amino acid applied as mucolytic agent in the treatment 

of paracetamol intoxication and in the control of the formation of bacterial biofilms caused by the bacterium 
Xylella fastiodiosa (1). However, NAC presents a very low bioavailability (from 4 to 10%). The aim of this work 
is to investigate the delivery of the NAC intercalated into layered double hydroxide (LDH) with zinc-aluminum 
composition (Zn2Al-NAC). Zn2Al-NAC was synthesized by the coprecipitation method and characterized by 
structural, spectroscopic, thermal, textural and elemental chemical analysis. The release of the intercalated 
NAC was assessed by in vitro experiments in simulated biological medium, applying both the dynamic 
(apparatus 1), flow-cell (apparatus 4) and static methods. X-ray diffraction patterns presented d003 basal 
spacing of 16.3 Å, suggesting a bilayer arrangement of the antioxidant species between the layers. Scanning 
electron microscopy images showed the presence of flat particles with low degree of aggregation. Zn2Al-NAC 

FTIR spectrum presented bands at 1566 (as COO-) and 1392 cm -1 (s COO-); Raman spectrum showed 

bands at 1642 ( C=O of amide group), 1399 (s COO-), 683 ( CS) and 124 cm-1 (δ O-Zn-O). S-H stretching 
band is absent in the vibrational spectra. This behavior has been explained due to the hydrogen bonding 
between the neighboring hydroxyl and the free oxygen of the coordinated carboxylate (2). The set of 
characterization techniques indicates the partial substitution of hydroxide ions coordinated to the metal 
cations layers for the oxygen of NAC carboxylate group. From thermal and elemental analysis, it was 
proposed the following formula: [Zn2.04Al(OH)5.72(C5H7NO3S)0.18] (C5H7NO3S)0.501.6H2O. In vitro assay 
suggested a modified (prolonged) NAC release, since 35% of the antioxidant was released along 96 h 
applying the dynamic method, in contrast with 20% of release in the static and 24% of release in the flow-cell 
approach. Raman stratigraphic analyzes of the tablets after the release test in vitro showed that ion exchange 
occurred only in its external regions as evidenced by the appearance of a band at 973 cm -1 assigned to P-
O stretching of HPO4

2- anions. Zn2Al-NAC material presented potential for application in the medicinal and 
agronomic fields, since the antioxidant intercalation occurred in a satisfactory amount, and the application of 
LDH as a host propitiated a NAC modified release profile (prolonged). 
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Three-dimensional (3D) bioprinting is a technology that has recently gained significant attention in the field 
of Tissue Engineering. The use of bioinks for the bioprinting process uses biomaterials due their properties 
because they are biocompatible, non-toxic and because they have a reproduction capacity in cellular 
microenvironment. Gellan gum (GG) is polysaccharide, have high molecular weight, biodegradable, non-toxic 
produced from the bacterium Pseudomonas elodea and composed of repetitive linear tetrasaccharide units 
consisting of two residues of D being 4) -Lrhamnopyranosyl- (α -1 to 3) -D-glucopyranosyl- (β-1 to 4) -D- D-
glusose and a residue of L-Ramnose and glucuronic acid, where it has properties such as biodegradability 
and biocompatibility (1,2), whereas Laponite (LAP) is a synthetic clay frequently used to improve the 
performance and properties of products as a modifier rheology. The main interest in the use of clay based 
hydrogels is due to the potential of the materials for the application in regenerative medicine (3). The objective 
of this work was to develop a new biotin with Gelana gum / Laponite to be used in a microextrusion bioprinter. 
The obtained biotin was characterized techniques such as Scanning Electron Microscopy (SEM), 
thermogravimetric analysis (TGA), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The bioink were also 
tested on a homemade bio-printer of the microextrusion method. Our results demonstrated that the composite 
bioink of Gellan gum / Laponite has excellent properties for applications in additive manufacturing and 
biomedical applications. 
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Devido ao crescimento populacional que vem ocorrendo ao passar dos anos, está sendo requisitado um 
grande aumento na produtividade agrícola para suprir as necessidades alimentares. Para garantir a 
demanda de alimentos consumidos pela população mundial é necessário utilizar elevadas quantidades de 
fertilizantes. No entanto, este produto é facilmente dissolvido e percola rapidamente no solo com a água da 
chuva, prejudicando o desenvolvimento das plantas que precisam absorver quantidades suficientes de 
nutrientes fornecido pelo fertilizante (1). Uma forma de minimizar este problema é produzir um fertilizante 
que seja capaz de resistir a lixiviação provocada pela chuva. Neste contexto, este trabalho visa desenvolver 
um fertilizante resistente a lixiviação da água da chuva composto por um argilomineral intercalado com uma 
base nitrogenada, encapsulado em uma matriz polimérica biodegradáveis. No presente trabalho o 
argilomineral utilizado foi a vermiculita expandida intercalada com ureia comercial das marcas Dimy e 
Azobel, respectivamente. A matriz polimérica utilizada para o encapsulamento é composta de alginato de 
sódio e colágeno. Para a intercalação da ureia entre as lamelas da vermiculita expandida foi utilizado o 
processo mecanoquímico, macerando os dois materiais em um cadinho de porcelana, com a proporção 
variável de vermiculita/ureia de 10, 20 e 30 %(m/m). Através da análise de difratometria de raios X foi 
possível identificar a intercalação de ureia na vermiculita expandida. A amostra de vermiculita expandida 
com ureia a 20%(m/m) mostrou dois picos a baixos ângulos em 2θ igual a 6,12° e 7,02°, com distância 
basais de 14,80 e 12,92 Å, correspondente a literatura (2). Com relação a quantificação de ureia liberada 
em meio aquoso pelo fertilizante foi utilizado o reagente Ehrlich e uma solução de 10% de ácido 
tricloroacético, seguido a metodologia (3). As amostras foram analisadas no equipamento espectrofotômetro 
UV-Vis, destacando como melhor resultados entre todas as amostras o fertilizante que obteve o tempo de 
liberação de 72 horas, composto de Alginato de sódio 1% (m/V), colágeno 4% (m/V) e vermiculita intercalada 
com ureia a 2% (m/V). O fertilizante de liberação lenta produzido através da intercalação de vermiculita 
expandida com a ureia, encapsulada com alginato de sódio e colágeno possui um elevado potencial para 
aplicação na agricultura, visando minimizar os impactos ambientais e favorecer o custo benefício em sua 
aplicação. 
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Os agentes infecciosos estão presentes em nossos ambientes, vírus, bactérias, fungos, 
protozoários e uma série de outros micro-organismos patogênicos causadores de infecções. Deste 
modo, a tecnologia de liberação controlada tem recebido uma atenção crescente em áreas 
científica aplicadas, incluindo engenharias (ambientais, química), farmacológicas, medicina, e 
ciência dos materiais. Com a liberação controlada se encontram inúmeras vantagens frente aos 
meios convencionais de aplicações para agentes biologicamente ativos [1,2]. Desta forma, neste 
trabalho objetivou-se avaliar a influência sobre o alcóxido contendo grupos NH2 frente à 
organofuncionalização do argilomineral caulinita. Os materiais puros e organofilicos contendo o 
alcoxido e o fármaco foram caracterizados por difratometria de raios X, espectroscopia de absorção 
na região do infravermelho e analises termicas.  Através da difratometria de raios X observou-se 
que que o espaçamento basal da caulinita após sua funcionalização com APTES apresentou 
expansão em seu espaçamento de 7,2 para 8,75 Å, evidenciando a inserção de moléculas 
orgânicas no espaço interlamelar da caulinita. Assim, foi realizando a incorporação do fármaco na 
matriz caulinita funcionalizada (Kao-APTES) por meio de fusão, utilizando-se no estudo um grama 
de Kao-APTES para cinco gramas do fármaco de Triaxon® (TRX), mantendo a síntese sob a 
temperatura 155 °C (temperatura de fusão do fármaco), tendo como principal objetivo de intercalar 
este na estrutura da matriz Kao-APTES. Após 48 horas o material foi lavado com etanol para retirar 
o excesso de fármaco, sendo este seco e triturado. A difração de raios X demonstra uma pequena 
variação no espaço interlamelar do material após a fusão na presença do fármaco, nota-se ainda 
que a estrutura apresenta maior caráter amorfo, ocorre ainda uma redução de 0,14 Ǻ, indicando 
que a molécula de TRX possivelmente não conseguiu entrar no espaçamento basal, portanto, 
devido a alteração da estrutura da matriz concluímos que ocorre uma interação efetiva entre a 
matriz e o fármaco TRX. Desta forma, conclui-se que a interação entre o fármaco e a matriz 
organofuncionalizada induz a esfoliação do argilomineral.  
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Muitas vezes as propriedades necessárias para determinada aplicação não são encontradas em um 
único componente, assim, a combinação adequada de constituintes orgânicos e inorgânicos resulta em um 
novo material com propriedades complementares. O objetivo deste trabalho é desenvolver materiais híbridos 
orgânico-inorgânicos de poli óxido de etileno com adições de diferentes teores de argila bentonita (1, 5 e 
10%, em massa). Por meio da análise macroscópica, nota-se que a adição de bentonita ao híbrido de PEO 
afeta diretamente a coloração do material, contudo não deixa de ser transparente. O DRX da bentonita indica 
o comportamento esperado. Para a composição com adição de 10% de argila foi observado a redução do 
ângulo de difração de 6º para 5º, e, consequentemente, o aumento da distância interlamelar, de 15,4 Å para 
17,4 Å indicando que houve a intercalação do PEO nas lamelas da argila (1). A variação dos valores da 
temperatura de transição vítrea e temperatura máxima, encontrados pelo DSC, sofrem pequenas alterações, 
contudo, é observado que o grau de cristalinidade diminui à medida que bentonita é adicionada ao PEO (2). 
O resultado encontrado para a absorção no infravermelho para as composições é semelhante ao PEO puro, 
com a presença de picos característicos da argila, através do pico em torno de 3600 cm-1, referente ao 
aluminol, pode-se confirmar que houve interação entre o PEO e a bentonita, visto que este não aparece no 
resultado das composições (3). Já a análise termogravimétrica indicou que a adição de argila ao híbrido de 
PEO não age sobre a estabilidade térmica deste material. Ao analisar as perdas de massa, observa-se que 
há uma redução no percentual de massa perdida à medida que se adiciona bentonita ao material híbrido, 
ou seja, quanto maior o teor de bentonita menor a perda de massa, fato que pode ser consequência da 
presença de sílica, que é um material bastante resistente a altas temperaturas. O MEV corrobora os 
resultados obtidos anteriormente, indicando a redução da cristalinidade do material à medida que se adiciona 
bentonita ao PEO e a interação entre os componentes. Com o teste de intumescimento foi observado que 
há um alto grau de absorção, cerca de 290%, o que confirma o comportamento de hidrogel do material. Para 
as matrizes compostas de PEO 1900 e argila, o comportamento observado é o aumento da variação de 
massa com valores relativamente próximos (240%). No tempo de 240 minutos, a matriz que apresenta maior 
quantidade de bentonita em sua composição (10%) possui maior absorção. De maneira geral, pode-se 
afirmar que a adição de bentonita ao híbrido de PEO não causa diferença nas propriedades térmicas do 
material, contudo é responsável pela variação da microestrutura do material, que se torna menos cristalino 
com a presença de bentonita.  
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Diversas pesquisas desenvolvidas apresentam uma atenção considerável relacionada ao nível de toxicidade 
ou bioatividades indesejadas de alguns produtos naturais. Sendo assim necessário em alguns casos 
potencializar por meio de transformações químicas as atividades farmacológicas e diminuir o índice de 
toxicidade dos compostos. Os produtos naturais encontrados em plantas, animais e micro-organismos, 
representam um grande grupo de substâncias provenientes dessas fontes naturais, essas substâncias são 
de inúmeras classes diferentes e apresentam variadas atividades biológicas e terapêuticas de importância 
elevada para a humanidade. O ácido copálico é um produto natural da classe dos diterpenos pertencente à 
família dos lábdanos, e apresentam alto potencial para atividades biológicas, tais como a antiparasitária, 
anti-inflamatória, citotóxica, anticancerígena entre outras ¹. A palygorskita é um argilomineral pertencente ao 
grupo das argilas fibrosas, caracterizada como um filossilicato 2:1 (tetraédrica:octaédrica:tetraédrica). 
Devido à sua natureza alongada das partículas e a sua granulometria fina, a palygorskita dispõe de uma 
grande área superficial (>200 m2/g) e alta capacidade de adsorção quando é ativada. Os catalisadores à 
base de argila são considerados promissores, diante da sua alta variabilidade, propriedades facilmente 
manipuláveis, seletividade, baixo custo da matéria-prima, e a facilidade de recuperação e reutilização ². As 
argilas, em particular a palygorskita, são consideradas bons catalizadores por terem íons facilmente 
trocáveis, área de superfície elevada e boa capacidade de adsorção ᶟ. Além disso, as argilas não são 
agressivas ao meio ambiente. Neste contexto, a proposta desse trabalho é estudar o emprego da 
palygorskita purificada (Pa) como catalisador para o ácido copálico, proveniente de produtos naturais 4. Os 
estudos realizados partiram da paligorsquita já purificada, cedida pelo centro de tecnologia mineral 
(CETEM). Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado um estudo cinético, partindo de uma 
concentração inicial de 30 mg/L de ácido copálico, em tubos de ensaio contendo 50mg de Pa, foram 
adicionados 5mL da solução de ácido copálico, sendo então submetidos a um sistema isotérmico com 
temperatura de 25ºC, sob agitação magnética constante. O tempo adotado para a avaliação do parâmetro 
cinético foi 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos. Para a análise, o material foi centrifugado por 15 minutos a 
3000 rpm e após submetido a espectroscopia UV-Vis. Através da cinética foi possível evidenciar o tempo de 
60 minutos como o melhor para a adsorção do material. Durante os experimentos cinéticos, em fase aquosa, 
notou-se que desde os primeiros intervalos de tempo avaliados houve uma mudança na banda referente ao 
ácido copálico, e ainda foi observado o surgimento de novas bandas na região de 270 nm, evidenciando 
que pode ter ocorrido uma mudança estrutural do  ácido copálico, catalisada pelo argilomineral. Por se tratar 
de um argilomineral natural, este pode ter em sua constituição ferro e outros metais de transição como 
substituintes isomórficos o que justificaria a atividade catalítica do sólido em sua forma natural, ocorrendo 
assim uma reação de oxidação na molécula, indicando uma hidroxilação promovida por radicais hidroxila, 
devido à presença de ferro na argila, esta justificativa tornou-se possível após observar o experimento de 
adsorção. Novos experimentos serão realizados para confirmar quais foram as modificações ocorridas na 
estrutura do ácido copálico, assim como estudos das condições reacionais ótimas para obter estes produtos 
com maior seletividade. 
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Atualmente, o câncer é uma das doenças mais graves que assola a humanidade. E apesar do 

problema, grande parte dos tipos de câncer tem tratamento e cura se diagnosticados precocemente. 
Entretanto, um dos grandes desafios dos tratamentos quimioterápicos é a redução dos efeitos colaterais. O 
5-fluorouracil (5-FU), fármaco com ampla aplicação na quimioterapia, apresenta rápida metabolização e, por 
isso, requer a administração de altas doses, aumentando o risco de atingir ou exceder uma concentração 
tóxica e causar efeitos colaterais graves como problemas dermatológicos, neurais, gastrointestinais e 
mielosupressão (1). Por esse motivo, sistemas de liberação de fármacos são desenvolvidos para 
proporcionar uma melhora na eficiência terapêutica de princípios ativos empregados em formulações de 
medicamentos (2). Dentre as matrizes mais empregadas, os hidróxidos duplos lamelares (HDL) conhecidos 
como argilas aniônicas são comumente usados devido a sua inércia química, baixa ou nenhuma toxicidade 
e alta biocompatibilidade (3). Portanto, na busca por uma melhor atuação do 5-FU, neste trabalho um 
sistema de liberação foi desenvolvido empregando o hidróxido duplo lamelar (HDL) de Mg e Al como suporte 
para o 5-FU. Para alcançar tal objetivo, o híbrido HDL-5FU foi sintetizado mediante reações de troca aniônica 
entre o sólido inorgânico e o fármaco. Resultados de DRX mostraram que o HDL apresentou reflexões 
características de sua estrutura lamelar. Por sua vez, através do difratograma do híbrido HDL-5FU foi 
possível evidenciar um deslocamento da reflexão (003) para menores ângulos de 2 theta, indicando a 
intercalação do agente antineoplásico no espaço interlamelar do HDL. A quantidade de fármaco intercalado 
por grama de HDL foi determinada por espectrometria UV-Vis e apresentou um valor de 27,4 g de fármaco 
para 100 g de HDL. Através da técnica de FTIR foi possível observar que as principais interações entre o 
fármaco e o HDL envolvem grupos –OH do sólido inorgânico com grupos funcionais do 5-FU.  A morfologia 
do HDL e do híbrido HDL-5FU foi avaliada por imagens obtidas por MEV, enquanto a estabilidade térmica 
foi investigada por TG/DTA, no qual indicou uma melhora significativa do comportamento térmico do híbrido 
em comparação ao fármaco livre, comprovando a intercalação do agente antitumoral no HDL. Ensaios de 
liberação in vitro realizados em tampão acetato pH 5,0 e tampão PBS pH 7,4 demostram que o sistema 
híbrido desenvolvido é capaz de liberar o fármaco intercalado de forma gradual, alcançando 81,11 % em 48 
h de ensaio em tampão PBS, mostrando-se, portanto, promissor como sistema para o transporte e liberação 
controlada do antineoplásico 5- fluorouracil.  
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O glifosato ou N-(fosfonometil)glicina é o herbicida de amplo espectro de ação mais utilizado no mundo. Sua 
eficácia é atribuída ao seu caráter sistêmico, ou seja, permanece circulando pelo sistema linfático da planta 
atingindo praticamente todas as partes da mesma. Atualmente muitos estudos estão sendo realizados com 
relação aos danos causados por este herbicida ao meio ambiente, bem como aos seres humanos. Umas 
das maiores preocupações associada à aplicação de glifosato como defensivo agrícola é o seu processo de 
degradação biológica que leva a formação do ácido aminometilfosfônico (AMPA), um metabólito com alto 
grau de toxicidade [1]. Contudo, esforços vêm sendo realizados para minimizar os efeitos deletérios do 
glifosato e favorecer o máximo aproveitamento de suas propriedades químicas como herbicida. A formação 
de materiais híbridos contendo glifosato pode ser uma alternativa muito atrativa para garantir a plena 
utilização deste composto. Visando na proveitar sua propriedade química e diminuir seu efeito nocivo ao 
meio ambiente, este trabalho teve como objetivo a otimização de rotas sintéticas para a formação de HDL-
glifosato, que sejam mais eficientes e de menor custo, bem como estudar suas características estruturais. 
As sínteses dos HDLglifosato foram realizadas empregando-se sais de Mg+2 e Al+2 , fazendo-se adaptações 
de metodologia descrita na literatura [2]. As características dos materiais obtidos foram estudadas, 
principalmente, por espectroscopia no infravermelho e também DRX de pó. Em alguns casos, independente 
do pH da rota de síntese, foi possível observar a presença de ombros a 3450 e 3550 cm-1, quando foi 
observada a região de 3600 a 3000 cm-. De acordo com alguns autores esta região é característica para 
modos vibracionais de OH pertencentes a brucita ou gibbsita [2]. A presença destes minerais no meio 
reacional pode estar associada à formação de distintas fases durante o processo de reação, causada pela 
baixa homogeneização do meio reacional. Porém, a partir dos resultados obtidos pelos dos difratogramas 
para estes compostos, foi possível observar apenas a formação da fase hidrotalcita, o que é desejado na 
reação. A observação das bandas acima de 3450 cm-1 presentes em alguns materiais obtidos pode sugerir 
que durante a formação da lamela de hidrotalcita, a distribuição entre os metais M2+ e M3+ não tenha ocorrido 
de forma regular, ou seja, respeitando uma ordem contínua e repetitiva. Esse resultado, explicaria a 
formação de domínios com características típicas da gibbsita ou da brucita no mesmo material, justificando 
assim, as bandas no infravermelho, mesmo estes compostos 
não estando presentes no sólido. 
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A N-(fosfonometil) glicina ou glifosato é um herbicida não seletivo, pós-emergente e sistêmico mais usado 
no mundo. Apresenta amplo espectro de ação, sendo utilizado em cultivos perenes e anuais, tanto em 
plantas de folhas largas como também estreitas. Uma vez aplicado na lavoura, uma parte do glifosato é 
absorvida pelas plantas e outra parte vai para o solo, onde pode sofrer diversos processos, tais como: 
lixiviação, percolação, complexação com metais do solo e biodegradação. Um dos principais problemas é a 
formação do AMPA (ácido aminometilfosfônico) a partir da biodegradação. Esta substância apresenta tempo 
de meia-vida até 30 vezes maior que o precursor glifosato. Uma alternativa para minimizar os efeitos 
deletérios do glifosato no meio ambiente pode ser a partir da formação de uma matriz de hidróxido duplo 
lamelar (HDL) contendo este ânion em sua constituição, para que possa ser assim, liberado lentamente no 
meio. Desta forma, este trabalho teve como objetivo sintetizar HDLs em diferentes pH (7, 9 e 10) contendo 
glifosato e caracterizar estes materiais por espectroscopia de RMN de sólidos de 13C e 31P [1]. A análise por 
RMN CP-MAS de 13C do glifosato apresentou um sinal estreito em 168 ppm, enquanto os HDLs-glifosato 
apresentaram dois sinais na mesma região, um estreito em 173 ppm e outro alargado em 180 ppm. Para o 
composto sintetizado em pH 10 foi observada baixa intensidade no sinal em 180 ppm, enquanto para os 
materiais sintetizados em pH 7 e 9 este sinal se mostrou bem intenso. O sinal alargado foi atribuído ao 
glifosato intercalado, uma vez que este deve apresentar maiores interações dipolares. O processo de 
intercalação foi estudado variando-se o tempo de contato no experimento de CP, onde foi possível observar 
que os sinais atribuídos ao glifosato intercalado (mais alargados) apresentaram maior variação de 
intensidade do sinal do que os sinais atribuídos ao glifosato adsorvido superficialmente (mais estreitos). Tais 
variações podem ser atribuídas aos processos distintos de relaxação presentes em cada sistema [2,3]. Por 
meio dos resultados obtidos por RMN de sólidos pode-se concluir que a síntese do HDL contendo glifosato 
em pH 7 e 9 foram mais eficientes para o processo de intercalação do herbicida do que em pH 10. 
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Muitas indústrias têxteis enfrentam problemas para a remoção de corantes em seus efluentes, isso se deve 
a elevada estabilidade das moléculas orgânicas, a estabilidade química e elevado coeficiente de 
absortividade molar que tornam esta classe de compostos orgânicos um grave problema ambiental, pois 
mesmo em baixas concentrações podem impedir a penetração de luz. Neste sentido, argilominerais em sua 
forma natural são muito utilizadas como adsorventes para a remoção de uma gama de contaminantes, tais 
como metais, fármacos, corantes. Isso se deve a sua estrutura lamelar possuindo ou não cátions 
interlamelares (dependendo do tipo de arranjo entre as folhas octaédricas e tetraédricas), associado a isso 
o seu uso se deve ainda a elevada disponibilidade, baixo custo e a possibilidade de modificação química 
seja por ativação ácida ou alcalina, organofilização, pilarização o que torna esta classe de sólidos atraente 
para aplicações ambientais. Desta forma, neste trabalho, utilizou-se o argilomineral Palygorskita proveniente 
de Atapulgus, Georgia, USA (Clay Minerals Society), que foi modificada via metodologia sol-gel com o 
organosilano 3-mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTMS).  O argilomineral natural e organofilizado foram 
caracterizados pelas técnicas de difração de raios X, análises térmicas, microscopia eletrônica de varredura 
e espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho. Estes sólidos foram empregados como 
adsorventes dos corantes catiônicos: azul de metileno, verde malaquita e safranina. As técnicas de 
caracterização ao revelaram que o argilomineral foi organofuncionalizado com o alcóxido MPTMS e a 
presença do grupo funcional sulfidrila (SH) foi comprovada a partir da técnica FTIR banda na região de 2540 
cm-1, as análises de DRX apresentaram espaçamento basal de 10,43 Å, assim como relatado por outros 
autores1, a funcionalização com MPTMS não produz qualquer alteração nas distâncias basais, devido a 
estrutura fibrosa desta argila. As propriedades absortivas dos argilominerais, palygorskita purificada e 
organofílica foram avaliadas mediante estudo cinético e de equilíbrio, o modelo cinético de pseudo-segunda 
ordem foi o que melhor descreveu o processo de adsorção. O argilomineral funcionalizado com MPTMS 
pode ser considerado como uma alternativa para a remoção dos corantes uma vez que os sólidos estudados 
apresentaram elevada eficiência, da ordem de 99,8% de remoção para o corante azul de metileno, 99,7% 
para o corante verde malaquita e 99,4% para o corante safranina.  
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With the growing demand for petroleum products, such as polymer materials and fuels, there is a high 
number of oil spills at sea and discards of oily products in rivers and river basins. One method to mitigate the 
problem of oil spilled at sea and also reduce the amount of improperly disposed plastic in the environment is 
the use of innovative adsorbent materials such as recycled polypropylene nanocomposites with palygorskite-
magnetite filler. Polypropylene is an apolar thermoplastic polymer, essentially linear and highly crystalline, 
with low density, easily processable and having excellent thermal and mechanical properties (1). Palygorskite 
is a fibrous and porous structure with high surface area, excellent thermal resistance, chemical stability and 
excellent adsorptive properties (2). The present work aims to prepare a polypropylene nanocomposite with 
palygorskite-magnetite filler (3) for using in oil removal from water. The magnetization of palygorskite 
consisted of the impregnation Fe+3 ion impregnation in palygorskita followed by magnetite synthesis through 
co-precipitation in alkaline medium; and the production of the polymer nanocomposite was performed using 
an internal mixer. The characterization of the materials was performed using XRD, FTIR, TGA and magnetic 
force techniques. The results showed that the filler has a good dispersion in the material, moreover, the 
magnetic force for the 1% filler nanocomposite is practically non-existent, but increases with increasing load 
content and precursor concentration. In addition, a reduction of the thermal stability of the nanocomposite is 
observed with the increase of the load content. Oil removal from water tests will be performed at a future 
stage of the work. 
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The so-called "green chemistry" has been the focus of several recent studies involving the area of catalysis. 
Looking for ways to reduce the damage to the environment, clay minerals have shown great results in the 
"green" synthesis of heterogeneous catalysts. Therefore, the aim of this work was to synthesize and 
characterize the new hybrid material composed of organic compounds (picolinic and dipicolinic acids) 
bounded to the inorganic layered matrix of clay mineral kaolinite. The São Simão´s kaolinite was purified 
using dispersion and sedimentation method. The purified matrix was then intercalated with dimethylsulfoxide 
(DMSO); the suspension of kaolinite and DMSO was refluxed in a glass flask system at 180 ºC for 48 hours. 
The intercalated precursor named "Kaol-DMSO" (kaolinite with dimethylsulfoxide) was fractioned into two 
portions for functionalization with the two carboxylic acids (picolinic and dipicolinic acids) in a typical reflux 
system using different temperatures (150 ° C for picolinic acid and 190 ° C for dipicolinic)(1). To obtain the 
point of zero charge (PZC) for functionalized materials, 11 tubes containing 10 mL of 0.1 mol / L NaCl solution 
and 10 mg of sample were adjusted to 11 different pHs (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) and stirred for 24 
hours at 25 ° C. Final pHs were measured after this period using pH meter (2). Derivatives and precursors 
were characterized by XRD (X-ray diffraction) method, infrared spectroscopy (FTIR), and PZC; XRD showed 
the shift of kaolinite reflection 001 to the left in the diffractogram, from 12.44º to 7.8º, corresponding to basal 
spacing of 7.12 Å and 11.33 Å confirming the increasing of the basal spacing of kaolinite (3). Besides, the 
infrared spectroscopy analysis showed the characteristic bands of the sulfoxide interacting with interlayer 
hydroxyl groups. For the derivatives functionalized with picolinic (Kaol-pa) and dipicolinic (Kaol-dpa) acids, 
the interlayer hydroxyl bands at 3653 cm-1 and 3669 cm-1 disappeared, evidencing the functionalization. The 
XRD analysis of the Kaol-pa and Kaol-dpa did not show the displacement of the 001 reflection, however, the 
peaks are broaded, evidencing the delamination of the lamellar structure. The PZC graphic (initial pH vs. final 
pH) showed points of zero charge at pH=5 .5 for Kaol-pa and pH=8 for Kaol-dpa, evidencing that changes at 
kaolinites surfaces occurs by grafting of mono and di carboxylic acids, and confirms that the ideal pHs to 
adsorb the cations are near to the mentioned points, where the matrix will adsorb efficiently. The 
characterizations confirmed that Kaol-pa and Kaol-dpa derivatives were obtained, and that a covalent bond 
was formed between the inorganic matrix and the organic molecules. The materials obtained were promising 
“green” catalyst supports for immobilization of inorganic cations such as V(III), Co(II) or Cr(III). Future studies 
with pH variation will be carried out in order to observe if the ideal pHs promote the coordination of the 
transition metal at kaolinite surfaces. 
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Todos os anos são propostas novas tecnologias que buscam a degradação ou imobilização de corantes 
presentes nos efluentes industriais. Entre os métodos mais utilizados para o tratamento de efluentes 
contendo corantes destaca-se a adsorção. Nos últimos anos, o estudo do comportamento sortivo das argilas 
esmectitas naturais ou modificados vem ganhando espaço entre os pesquisadores. A capacidade de 
adsorção de um material é uma das propriedades físico-químicas que está intimamente associada a 
fenômenos de superfície e carga superficial. Como a adsorção de corantes aniônicos sobre esmectitas 
naturais é limitada porque tanto a superfície das esmectitas quanto a superfície das moléculas dos corantes 
apresentam carga superficial negativa, propomos nesse estudo a modificação de duas argilas esmectitas 
(Argel® e Volclay®) com íons Fe(III) (1) e assim alterar suas cargas superficiais a fim de utilizá-las na 
descoloração de um efluente sintético contendo uma mistura de sete corantes aniônicos (tartrazina, amarelo 
ouro, azul brilhante FCF, pink, preto, verde e amaranto). A eficiência de descoloração do efluente foi 
determinada por meio de leituras em espectrofotômetro de UV/VIS no comprimento de onda da banda de 
maior absorção na região do visível (2). A análise do potencial zeta dos argilominerais modificados mostrou 
o aparecimento de um ponto isoelétrico em pH 5,8 para Argel-Fe e em pH 7,3 para Volclay-Fe. A variação 
na carga superficial dos argilominerais pode ser atribuída às substituições de íons monovalentes e/ou 
bivalentes constituintes das argilas pelos íons Fe(III). Os experimentos de adsorção foram realizados em pH 
natural de 3,3±0,3 resultante da mistura adsorvente/adsorvato. Para ambos os adsorventes o tempo de 
contato necessário para o sistema atingir o equilíbrio foi de aproximadamente 5 min. Os dados cinéticos de 
adsorção para os argilominerais modificados se ajustaram melhor ao modelo cinético de pseudo-segunda 
ordem. Foram utilizados os modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich e o modelo de Langmuir-
Freundlich para dois sítios de adsorção. O modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o de 
Langmuir- Freundlich, sugerindo a existência de dois sítios de ligação com baixa e alta energia de ligação 
na superfície adsorvente, onde a capacidade máxima de adsorção foi de 88,68 mg.g-1 para Argel-Fe e 392,21 
mg.g-1 para Volclay-Fe. De acordo com o primeiro valor de pKa dos corantes investigados (grupo sulfônico 
pKa=2,0) as moléculas estarão na sua forma aniônica favorecendo a atração eletrostática entre a superfície 
carregada positivamente dos adsorventes e as moléculas aniônicas dos corantes. O mecanismo de 
adsorção também pode ser atribuída à interação ácido-base de Lewis entre Fe(III) e os pares de elétrons 
livres nas moléculas dos corantes (3). Desta forma, as argilas esmectitas enriquecidas com íons Fe(III) 
apresentam grande capacidade de remoção de corantes aniônicos de meio aquoso.  
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Layered hydroxide salts (LHSs) structures with the chemical composition M2+(OH)2–xAn–

x/n·yH2O are 
characterized by packing positively charged layers separated by intercalated hydrated anions. One of them, 
the layered mineral sodium gordaite (NaZn4(OH)6SO4Cl·6H2O), discovered in 1997, has drown much 
attention in the last years. Its ability of cation exchanging is rather seldom since LHSs are very well known to 
exchange anions. Gordaite can be synthesized in laboratory and some cation exchange reactions were also 
recently reported (1-3). The synthesis is relatively easy, however, the published reports until now show only 
one synthesis route, which involves always the same reactants, days of reaction and the production of small 
particles with frequent contamination of osakaite (Zn4(OH)6SO4·5H2O), with no cation exchange capacity. 
Sodium gordaite was synthesized using zinc acetate in presence of zinc sulfate and sodium chloride in na 
oven at 90 ºC for 3 days. X-ray diffraction results show great difference between the crystallinity of the 
common route synthesized gordaite and our new one, which is much more crystalline and does not show 
osakaite contamination peak (usually seen in the common route). Scanning electron microscopy images 
showed that the crystals in the new synthesis route are much bigger, comparing to the other one. This work 
therefore proposes modifications of the usual synthesis route, utilizing different quantities and reactants, 
reducing the time of reactions and yielding products of much higher crystallinity and purity. 
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Layered hydroxide salts (LHSs) structures with the chemical composition M2+(OH)2–xAn–

x/n·yH2O are 
characterized by packing positively charged layers separated by intercalated hydrated anions. Sodium 
gordaite (NaZn4(OH)6SO4Cl·6H2O) is a mineral on which the grafting of one chloride and one sulfate anions 
leads to negatively charged layers, charge balance with the intercalation of hydrated sodium cation. This 
creates an unusual LHS with cation exchange capacity. Cation exchange reactions and synthesis of similar 
structures of sodium gordaite changing the interlayer species have already been reported (1-3) using for 
example alkali metals, ammonium and calcium. A cobalt analogous to sodium gordaite is cobalto gordaite 
(known as thérèsemagnanite), which presents the same structure as sodium gordaite but with cobalt ions 
instead of zinc composing the layers. This work studies the possibility of isomorphic substitution of the Zn2+ 
species in the hydroxide layer for other transition metals by diadochy reactions, with no change in the crystal 
structure. The process was carried out by treating a previously synthesized sodium gordaite with 
concentrated solutions of the transition metal. The white powder of sodium gordaite acquired color (reddish 
with cobalt and greenish with nickel) during the process that lasted for three weeks in order to guarantee the 
incorporation. Selected area electron diffraction as well as X-ray diffraction techniques showed the crystals 
keep almost the same lattice parameters, evidence of successful isomorphic substitution, with no change in 
the original crystalline structure. FTIR spectra support the data, showing no great difference in the nature of 
the chemical bonds in the samples. This process can therefore generate new cation exchanging LHSs with 
mixed metal in the layer domains, which normally cannot be obtained by direct synthetic methods. 
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As atividades antrópicas e o aumento populacional acarretam danos ao ambiente, principalmente nas 

fontes de águas, as quais vêm recebendo despejos contendo poluentes tóxicos e não biodegradáveis, dentre 
eles os íons metálicos, problemática na qual o presente projeto está inserido. Os argilominerais são 
potencialmente retentores desses íons e têm sido objeto de atenção, por apresentarem viabilidade técnico-
econômica decorrente de sua potencialidade no que se refere à fenômenos de adsorção e de reutilização 
(1, 2). Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento eletroquímico e 
eletroanalítico de sistemas microestruturados, modificados, empregando compósito argila montmorilonita-8-
hidroxiquinolina (SWy-1:8-HQ), como agente modificador de eletrodos de disco de platina, considerando a 
sua capacidade em complexar um considerável número de íons metálicos (Mn+). Inicialmente é proposto a 
caracterização físico-química e de superfície dos compósitos binários (SWy-1:8-HQ) e ternários (SWy-1:8-
HQ-Mn+), por meio dos estudos em suspensão aquosa pelas técnicas de espectrofotometria no UV-Vis e 
espectrofluorimetria, e em estado sólido por análise térmica (TG-DTA, DSC), difratometria de raios X, 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia ótica e espectroscopia vibracional na região do 
infravermelho (FTIR-ATR). A caracterização do ponto de vista eletroquímico foi realizada por meio da técnica 
de voltametria cíclica (VC), iniciando-se pela avaliação do efeito do número de deposições do compósito 
binário no eletrodo de disco de platina sobre o perfil voltamétrico, seguido de estudo da resposta 
eletroquímica e a estabilidade mecânica do filme (SWy-1:8-HQ) depositado no eletrodo, posterior estudo do 
comportamento eletroquímico do eletrodo modificado, em presença dos íons metálicos com potencialidades 
tóxicas Mn+ = Fe(III), Ni(II), Co(II). O desenvolvimento da aplicação eletroanalítica do eletrodo modificado na 
quantificação dos íons Mn+ é proposto juntamente à abordagem metrológica, química, incluindo a validação 
dos procedimentos analíticos, obtenção dos parâmetros de desempenho, como limites  de  detecção  e  
quantificação,  faixa  de  trabalho,  linearidade,  eliminação  pontos  aberrantes (outliers), precisão em 
condições de repetibilidade e precisão intermediária, levantamento das fontes e cálculo de incerteza para 
os resultados.  
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Argilominerais são materiais que podem ser usados tecnologicamente em benefício do homem devido sua 
grande abundância na natureza e seu baixo custo, podendo ter diversas aplicações em processos de 
recuperação ambiental de diferentes compostos como metais potencialmente tóxicos, corantes, pesticidas, 
fármacos, entre outras. A caulinita (componente majoritário do caulim) é um dos argilominerais mais comuns 
na crosta terrestre, sendo facilmente encontrado em jazidas minerais, com baixo índice de impurezas, o que 
tornam esse material barato e de fácil extração. Seu espaço interlamelar é constituído por ligações de 
hidrogênio envolvendo os grupos aluminol (Al-OH ) e silanol (Si-O) o que resulta na obtenção de uma matriz 
inorgânica bastante coesa e de dificulta processos de intercalação direta. Ainda assim, é uma matriz 
importante para a síntese de novos materiais, especificamente biohíbridos, originados pela interação de 
fases orgânicas e biológicas com a matriz do argilomineral. Se diferencia das demais argilas justamente pelo 
seu espaçamento basal restrito, isso proporciona uma maior seletividade ao material, o que dificulta a 
possibilidade de lixiviação após funcionalização. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o estudo da síntese da argila biohíbrida pela imobilização do aminoácido alanina em caulinita, 
via reação de amidação. Após passar por processo de purificação, a caulinita natural, originada da jazida 
localizada no município de São Simão/SP e fornecida pela Mineradora Darcy R. O. Silva de Cia, foi 
intercalada com dimetilsulfóxido – DMSO [1]. Posteriormente foi realizada a reação de amidação entre 
alcóxido e aminoácido, na proporção molar de 1:1, de forma detalhada 15mL do alcóxido 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTES) foram suspensos em tolueno junto a 6,23g do aminoácido L-alanina, 
catalisada por 0,432g de ácido bórico. O sistema foi mantido em agitação vigorosa, em atmosfera inerte e 
temperatura de 180°, por 24 h. Subsequentemente, para inserção deste novo composto no espaço 
interlamelar da caulinita, foi adicionado ao sistema 5 g de Ka-DMSO e mantida a suspenção nas mesmas 
condições de temperatura e tempo. O material obtido foi centrifugado (15 min/300rpm), lavado em etanol 
por 3 vezes e seco por 24 h em estufa a 60°C. O material foi submetido a ensaio de lixiviação por 7 dias 
com água destilada a fim de verificar se a possível estrutura formada entre a fase orgânica e caulinita foi 
mantida. O material biohíbrido Kaol-APTES-ALA foi caracterizado pela técnica de difração de raios X e 
espectroscopia de absorção na região de infravermelho. No difratograma de raios X foi observado pico em 
2θ=10,44° revelando um espaçamento de 8,55 Å, indicando a presença do alcóxido modificado APTES-ALA 
no espaço interlamelar da caulinita. A estrutura cristalina do argilomineral modificado foi considerada estável, 
fato evidenciado pela presença de picos no difratograma característicos nas regiões de 2θ=35° e 62°. Pela 
técnica de espectroscopia IV, foi observado vibrações em 1590 e 1620 cm-1 atribuídas a carbonilas de 
grupamentos amidas [2], indicando a efetividade da formação do grupo amida e funcionalização do material 
pelo novo alcóxido. A reação de amidação sobre a estrutura da caulinita confirmada pelas diferentes técnicas 
de caracterização confere ao material biohíbrido a propriedade de imobilizar fármacos via adsorção e estes 
por sua vez podem ser avaliados no futuro em sistemas de liberação controlada. 
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Os azocorantes, uma categoria de corantes muito difundida e utilizada pelas indústrias têxteis, são 
compostos orgânicos aromáticos que podem conter um ou mais grupos cromóforos (azo) (-N=N-). O 
descarte incorreto desses compostos em águas naturais pode provocar a alteração de um ecossistema, 
dificultando a sobrevivência dos seres que vivem neste ambiente e dos que necessitam de atividade 
fotossintética, e consequentemente, a saúde pública também é prejudicada em uma reação em cadeia(1). 
Dentre as estratégias conhecidas para solucionar este problema estão o uso de catalisadores em Processos 
Oxidativos Avançados (POA), onde o radical formado em reações radicalares do tipo Fenton estimuladas 
pela presença de metais com par redox como o Fe ou Cu, catalisa a decomposição do material orgânico. 
Um desafio atual nestes sistemas é a recuperação do catalisador do sistema reacional, que geralmente são 
utilizados na forma de pós, argilas, óxidos, etc. Em busca de soluções para este problema, propõe-se a 
incorporação de uma argila sintética ZnCuAl de estrutura hidróxido duplo lamelar (HDL) em matrizes 
insolúveis e hidrofílicas, como é o caso dos hidrogéis híbridos orgânico-inorgânicos (HOI) do tipo siloxano- 
poli(óxido de etileno), U-PEO. HOI possuem ampla aplicação comercial, tecnológica e industrial, devido a 
suas excelentes propriedades físico-químicas, que combinam a estabilidade térmica e química, encontrada 
em cerâmicas, com a flexibilidade e facilidade de modelagem dos polímeros orgânicos. Os materiais HOI 
desenvolvidos neste trabalho são nanocompósitos baseados em Ureasil – Siloxano (U) ligados de forma 
covalente com o óxido de polietileno (PEO) (mm: 1900 g.mol-1) (2,3), incorporados com o HDL ZnCuAl 
contendo o par redox Cu2+↔Cu+ (U-PEO:HDL) e sintetizados pelo método sol-gel. Estes nanocompósitos 
foram testados para aplicação como material bifuncional na adsorção e catálise via processo Fenton, da 
molécula modelo do Acid Blue 29 (AB29). Análises de adsorção e degradação do AB29 foram monitoradas 
por Espectroscopia na Região do UV-vis, cujo espectro revelou a presença de dois picos  localizados em 
389 e 602 nm referentes à transição π→π* dos anéis adjacentes do naftaleno, e à cor característica do 
corante atribuída à adsorção da transição π→π* dos grupos cromóforos N=N, C=N e C=O, respectivamente. 
A análise do efeito catalítico do U-PEO:HDL neste corante revelou que o pico em 389 nm desaparece nas 
primeiras horas de reação acompanhado do desaparecimento do pico em 602 nm devido à quebra dos 
sistemas π da molécula do AB29. As propriedades térmicas, estruturais, micro e nanoestruturais dos HOI 
contendo ou não a argila HDL ZnCuAl foram investigadas por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 
Espectroscopia na região do Infravermelho (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura e Espalhamento de 
Raios X a Baixo Ângulo (SAXS). Os resultados sugerem que o novo material U-PEO:HDL pode ser aplicado 
como um material bifuncional, para a adsorção e degradação de corantes, acompanhado de sua 
recuperação facilitada da solução. 
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Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs), também conhecidos como materiais do tipo da hidrotalcita 

ou ainda minerais da família das argilas aniônicas, são materiais com estrutura formada pelo empilhamento 

de camadas positivamente carregadas, a partir de hidróxidos mistos de cátions divalentes e trivalentes, 

juntamente com ânions hidratados nos espaços entre as camadas. A estrutura dos HDLs é constituída por 

“folhas” ou lamelas com dimensões nanométricas de espessura, sendo denominados sólidos 2D 

(bidimensionalmente estruturados) (1). A versatilidade da aplicação de compostos HDLs tem chamado a 

atenção de diversos pesquisadores, visto seu potencial no desenvolvimento de diversas áreas, como a 

medicinal e farmacológica, por exemplo (2). A utilização destes, em conjunto com outros compostos, tem 

demonstrado propriedades inovadoras que contribuem para o desenvolvimento de novos materiais, com 

suas propriedades e aplicações grandemente ampliadas, o que se torna um fator determinando para o 

estudo da síntese e caracterização desses materiais (3). Neste trabalho foram sintetizados dois tipos de 

HDLs, um sistema formado por Mg2+/Al3+ e outro por Ca2+/Al3+, ambos intercalados com o íon nitrato. Esses 

sistemas foram sintetizados utilizando água ou álcool etílico, sendo as razões entre os cátions de 2:1 e 3:1 

e submetidos a um processo de esfoliação utilizando formamida. Os sistemas foram caracterizados por 

Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e 

também foi utilizada a Ressonância Magnética Nuclear de sólidos para caracterizar e avaliar o método de 

esfoliação, utilizando uma molécula sonda de Glifosato para determinar a sua eficiência nos sistemas 

estudados. Através da técnica de DRX foi verificada a cristalinidade e calculado o espaçamento basal, que 

condiz com o descrito na literatura. Com os resultados obtidos na Espectroscopia de Infravermelho foi 

possível identificar os grupos característicos e intercalados presentes nos sistemas estudados. Com o auxílio 

da Ressonância Magnética Nuclear de sólidos, foi verificada que para os sistemas onde a razão entre os 

cátions foi maior, a esfoliação é mais eficiente, visto que há uma redução da densidade de carga, que implica 

na diminuição dos íons intercalados e favorece o processo de esfoliação, fazendo com que as lamelas 

apresentam uma área de contato maior. 
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Halloysitic kaolin is fine granulometry composed of kaolinite and halloysite and secondarily by muscovite, 
quartz and feldspar. The deposits derived from the in situ alteration of feldspar rich rocks are denominated 
primary and of secondary sedimentary origin. The deposits that are in the southeast of Minas Gerais (Eastern 
Pegmatitic Province, in the Paraíba do Sul, Raposo and Andrelândia groups). Halloysite exhibits hexagonal 
tubular morphology and has distinct kaolinite technological properties. It is used in special segments of the 
industry, as a transport mechanism and controlled release of active principles. The objective of this study is 
to characterize the performance of halloysitic kaolin as adsorbent and K+ release. The samples obtained in 
the region of Mar de Espanha (MG) were benefited in the CETEM by granulometry (<44μm) followed by 
magnetic separation, chemical bleaching and gravitational hydraulic separation. The fractions were analyzed 
by granulometry, X - ray diffractometry, X - ray fluorescence and scanning electron microscopy (SEM). These 
analyzes identified the presence of halloysite and euhedral kaolinite, feldspar, muscovite, quartz and 
impurities. The performance of halloysitic kaolin as adsorber and K+ (1) was compared with the performance 
of sodium bentonite (2) (commonly used in agriculture) for a solution ranging from 25-1000mg/L. The ratio of 
adsorbed / released amount of adsorbate (mg/g) to equilibrium adsorbate concentration (mg/L) at constant 
ambient temperature of 25°C is called the adsorption and release isotherm. The logarithmic K+ (1) adsorption 
model developed a difference in the angular component between halloysitic kaolin (3) and sodium bentonite 
of 1.36%, and for K+ release a difference of 0.68%. The conclusion is that the relationship of the 
adsorption/release isotherm mathematically modeled for both materials (kaolin and sodium bentonite) 
showed similarity. And that in relation to sodium bentonite, halloysitic kaolin has an adsorption rate of 50% 
and a release rate of 20%. And that the ideal solution concentration should be between 25-400 mg/L. 
Halloysitic kaolin has been shown to be able to adsorb and release K+ ion at a lower rate than sodium 
bentonite, and for a solution with 50% concentration used for sodium bentonite. 
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Considering that the soaps should protect the skin, allowing the preservation of its natural microbiota, it was 
proposed in this study to verify the physico-chemical quality parameters of the soaps that in its composition 
a percentage of halloysitic kaolin was used in its synthesis. For this, quality tests (1) (required by the cosmetic 
industry) were performed such as: general characteristics, crack; mass absorption rate; weight loss; foam 
formation; measurement of mass compression strength, and color. In order to compare, bar soaps with five 
distinct compositions of clay minerals (halloysitic kaolin with and without quartz) were analyzed. The 
halloysitic kaolin extracted in the region near of the city of Mar de Espanha (MG), was benefited in the 
CETEM-MCTIC, and the synthesis and the technological tests of the soaps were realized at the UTFPR - 
Campus Pato Branco. The soaps were produced by the cold process (2). The results of the quality cosmetic 
tests (1) performed on the bar soap synthesized samples showed that soaps containing halloysitic kaolin 
without quartz (CH-Q) presented higher hardness, lower mass loss when immersed in water, lower foam and 
higher level of fracturing (Type II) compared to halloysitic kaolin with quartz (CH+Q). The mass compression 
force measurements (3) were made so that the maximum penetration was 8mm at a speed of 1mm/s, to an 
ambient temperature of approximately 25°C. The maximum positive force (the force required to penetrate the 
soap) up to the 8mm distance was 4.63N for the soap with CH-Q, and 3.66N for the soap with CH+Q. The 
value of the impulse calculated for the soap CH+Q presented the value of 19.40N.sec and for the soap CH-
Q presented the value of 28.91N.sec. The difference between the ratios (CH-Q)/(CH+Q) in the calculation of 
the impulse with respect to the calculation of the maximum penetration force was 16%, being analogous to 
the hardness of the soap. It can be concluded that halloysitic kaolin with quartz (CH+Q) and without quartz 
(CH-Q) presented compatible technological properties to be an input for future use as components in the 
synthesis of bar soaps. The CH-Q synthesis showed higher values of hardness and fracture than CH+Q, and 
presented lower values of mass loss and foam formation than CH+Q. Hardness values were higher in CH-Q 
than in CH+Q. This difference in hardness was similar in mass compression measurements and also in the 
calculated values of the impulse. 
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         Atualmente, um dos problemas mais sérios que afetam o meio ambiente é a poluição por metais 
pesados oriundos de efluentes industriais e despejos residenciais. Esses metais, em geral, são 
bioacumulativos e persistentes no meio ambiente, além de extremamente tóxicos. Este tipo de poluente 
pode causar danos muitas vezes irreversíveis à saúde humana. O processo de adsorção é um das técnicas 
mais utilizadas para remover íons metálicos de sistemas aquosos devido ao seu menor custo, alta eficiência 
e a possibilidade de usar vários tipos de adsorventes.Uma classse de adsorventes que têm sido sintetizados 
e aplicados na remoção de poluentes orgânicos, inorgânicos e biológicos são os materiais híbridos formados 
por argila e polímeros [1]. Em geral, a montmorilonita é um dos argilominerais mais utilizados no preparo 
desses materiais. A montmorilonita (MMT) é um argilomineral pertencente a família dos argilominerais 
filossilicatos 2:1. A MMT é amplamente utilizada como adsorvente de poluentes, porém a sua capacidade 
de adsorver espécies aniônicas é muito baixa [2]. Portanto, a modificação da MMT com polímeros catiônicos 
pode ser uma estratégia que permite a adsorção de moléculas aniônicas que podem formar complexos com 
os íons metálicos e remove-los do meio aquoso. Entre essas moléculas podemos citar o ácido tânico que é 
um polifenol encontrado em uvas, lentilhas, chocolates, vinho tinto, cerveja, café, chá preto e chá verde. O 
objetivo deste trabalho foi imobilizar o TA sobre a MMT modificada com o polímero polidialildimetilamonio 
(PDDA) e caracterizar esse novo material pelas técnicas de espectroscopia vibracional na região do 
infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e difratometria de raio X (DRX). A imobilização de 
TA sobre as partículas de MMT modificada com PDDA (PDDA/MMT) foi realizada deixando 250 mL de uma 
solução de TA (0,4 % m/v) em contato com 0,5 g das partículas de PDDA/MMT. Após 24 h, as partículas de 
PDDA/MMT contendo o TA (PDDA/MMT/TA) foram coletadas após centrifugação a 11.000 rpm por 5 
minutos.  O espectro FTIR da partícula PDDA/MMT/TA apresentou uma banda em 1714 cm-1 que é atribuída 
à carbonila do TA, indicando que o TA foi incorporado à partícula PDDA/MMT. Os resultados de DRX 

mostraram que o pico em (2) 6,14°, d001, que é característico da MMT foi observado em 6,18° após a 
imobilização do TA. Este resultado mostra que não houve a intercalação do polifenol. A curva 
termogravimétrica (TGA) do PDDA/MMT/TA apresentou 4 eventos de perda de massa. Um evento em torno 
de 82ºC que é atribuída a liberação de moléculas de água. Os outros eventos de perda de massa ocorreram 
entre 260°C e 450°C e estão associados à decomposição do PDDA e do TA.Os resultados experimentais 
mostraram que o TA foi imobilizado sobre as partículas de PDDA/MMT. O estudo da capacidade de adsorção 
de íons metálicos desse novo material está sendo investigado. 
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Mais de 30% dos edifícios em todo o mundo estão contaminados por microorganismos que causam 
problemas de saúde. Esses microrganismos podem gerar contaminantes, como esporos que causam 
alergias, toxinas e outros metabólitos, que contribuem para a redução da qualidade do ar em espaços 
fechados (1-2). Para superar este problema, diferentes materiais com propriedades antimicrobianas foram 
testados como produtos antimicrobianos; por exemplo, vidro, cerâmica, plásticos, produtos têxteis e tintas 
(3). O estudo em questão investiga a argila de paligorskita (Pal) suportada com nanopartículas de ZnO como 
agente antimicrobiano inorgânico em uma argamassa comercial visando o controle de microrganismos e 
melhoria da segurança e estabilidade deste material para aplicações prediais. O nanocompósito ZnO/Pal foi 
obtido pelo método sol-gel em pH 7 e 11 e calcinado a 250 °C e 400 °C para avaliar os diferentes parâmetros 
da síntese. A atividade antimicrobiana foi avaliada utilizando Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O 
composto argamassa ZnO/Pal foi caracterizado por DRX, TG-DTG, FTIR, MEV. A partir dos padrões de 
DRX das amostras de ZnO/Pal foi observado o ZnO na fase wurtzita na estrutura de argila. Os espectros de 
FTIR mostraram as interações entre nanopartículas de ZnO e argila fibrosa. A análise de TG-DTG mostrou 
os eventos térmicos de Pal antes e depois da incorporação de zinco. A avaliação morfológica demonstrada 
no MEV do material mostrou o ZnO com forma esférica e dispersa nas fibras da argila, que estava na forma 
de agulhas. O híbrido ZnO/Pal apresentou-se como material promissor com efeito antibacteriano para 
formulação de argamassas. O compósito argamassa ZnO /Pal mostrou-se eficaz contra bactérias 
Escherichia coli e Staphylococcus aureus quando testado pelo método de contato direto, podendo ser um 
material antimicrobiano alternativo para aplicações em construções. Testes antibacterianos demonstraram 
que a argamassa/ZnO/Pal apresentou propriedades antimicrobianas A argamassa pura, principalmente 
contra bactérias Gram-negativas, atinge até 54% de inibição do crescimento bacteriano. A partir dos 
resultados, observa-se que a adição de apenas 5% de ZnO/Pal melhora significativamente a atividade 
antimicrobiana dos compósitos argamassa/ZnO /Pal. 
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A tetraciclina (TC) é um antibiótico bem conhecido e de uso extensivo na terapia de infecções 

humanas e animais. Algumas drogas são sensíveis à luz ou à temperatura, o que pode levar à degradação, 
diminuindo a qualidade e a estabilidade do produto final (1). O objetivo deste trabalho foi investigar a 
estabilidade da tetraciclina incorporada em diferentes argilas naturais tais como montmorilonita e 
paligorskita. Experimentos de adsorção foram realizados em 50 mL de solução aquosa de TC (2 g L -1) 
usando 100 mg de cada amostra de argila sob agitação por 1 h em pH controlado. Os testes de estabilidade 
de luz foram realizados por exposição das amostras à luz UV por 200 h. A análise termogravimétrica foi 
realizada no padrão DST-TGA SDT Q600, registrada na faixa de 20-1000 °C, vazão de 100 mL min-1 e taxa 
de 2 ° C min-1 sob condições de atmosfera de argônio. As curvas TG / DTG mostraram que a quantidade de 
tetraciclina incorporada das estruturas de argila antes e após a irradiação. A partir dos resultados da 
decomposição térmica, observa-se alta incorporação de tetraciclina na estrutura das argilas estudadas e 
indicou um aumento na estabilidade térmica do fármaco após a intercalação (2-3). A baixa fotodegradação 
do fármaco após os ensaios de luz UV é sugerida pela pequena variação de massa e resíduos calculada na 
análise térmica, especialmente para argila em camadas. 
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Conventional treatments are not effective for the removal of most of the contaminants from urban wastewater, 
so it’s necessary to search for new materials that can oxidize these substances of interest (1). Among the 
different types of clays, the bentonite and kaolinite are groups of interest, bentonites, which consists in 
crystalline and lamellar particles, described as very thin, irregularly shaped or blades, disposed in a typical 
TOT (2:1) arrangement, constituted by two tetrahedral silica layers alternated by an octahedral Al, Fe and 
Mg hydroxyl layers and kaolinite has fine granulometry and contains other substances in the form of impurities 
such as sand, quartz, mica, feldspar grains, titanium oxides, among others. The minimum kaolinite formula 
can be represented by Al2Si2O5(OH)4, which has a characteristic restricted basal spacing of 7.14 Å. Since 
the kaolinite consists of a 1:1 structure (TO), which is formed by the combination of SiO4 (T) tetrahedral 
sheets and octahedral sheets of Al(OH) (O). A variety of semiconductors have been tested in photo assist 
techniques, among them, TiO2 has been the most widely used because of its unique properties such as high 
chemical stability, non-toxicity, biocompatibility and strong reduction power. Niobium based materials have 
received greater attention in the field of heterogeneous catalysis, being studied as catalyst and catalyst 
support in important chemical reactions (2). Thus, the goal of this work was to evaluate the kinect study of 
photodegradation of the dye methylene blue on nanocomposites using bentonite, titanium dioxide doped with 
niobium oxide. The synthesis of nanocomposites titled KaolNb400, KaolTiNb400, BentNb400 and 
BentTiNb400 was based on the work of Barbosa, et al (3). For this, was kept under constant mechanical 
stirring for 24 hours, 1 g of bentonite (or kaolinite), 20 mL of isopropyl alcohol, 0.1 mL of acetic acid, 0.2 mL 
of titanium (IV) isopropoxide and ammonium (V) niobite (5% ratio of titanium). The nanocomposites were 
heated at 400 ºC. For kinetic study was used 10 mg from each material in 5 mL of methylene blue solution 
(10 mg.L-1); the tests were performed in the presence and absence of ultraviolet irradiation (λ = 394 nm and 
P = 15 W). X-ray diffraction showed that the materials have all the kaolinite and bentonite reflections that are 
between 20 and 40 2θ°, as well as the Miller indices with a basal spacing of 7.14 Ǻ for Kaol, 7.09 Ǻ for 
KaolNb400, 7.19 Ǻ for KaolTiNb400, 14.91 Ǻ for Bent, 9.71 Ǻ for BentNb and 9.73 Ǻ for BentTiNb, indicating 
that the semiconductors are only on the surface. The bandgap energy of the TiO2 is approximately 3.2 eV, 
while the niobium can vary from 0 to 2 eV when together with the titanium, and the materials have an average 
bandgap of 4.60 eV. Therefore, the support of clay minerals favored in all cases the increase of bandgap 
energy. On the other hand, it is evident that the semiconductor absorbs in a very wide region, up to 650 nm, 
which demonstrates that the presence of Nb plays a fundamental role in the construction of more efficient 
semiconductors for application in milder conditions, for example sunlight for the generation of hydroxyl 
radicals in aqueous medium. Through the kinetic study it was possible to conclude that all the materials 
presented a photodegradation profile, since the ratio between final and initial concentration was shown to be 
decreasing, with BentTiNb400 material being the most efficient, so these materials would jut into to be used 
in photodegradation of other interest substances.   
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Argilominerais estão sendo comumente estudados para serem utilizados como reforço para 
matérias poliméricos devido as suas propriedades de interação, encontrando-se alguns desafios 
cruciais no desenvolvimento da síntese, como a interação química entre a matriz polimérica e as 
nanofillers em nano escala e também e a dispersão do nanofiller dentro da matriz polimérica, sendo 
que esses fatores tem uma influência significativa no desempenho de compósitos polímero/argila 
(1). O objetivo deste estudo foi avaliar a síntese e caracterização da caulinita delaminada na 
presença de polietileno de baixa densidade para a criação de filmes poliméricos. A produção do 
filme polimérico teve início na diluição do polietileno de baixa densidade em tolueno em proporção 
de 1:10 massa/volume, utilizando agitação magnética com temperatura durante uma hora a 120 
ºC. Após a diluição total do polietileno, foi adicionado caulinita a solução em variadas proporções 
(1%, 3%, 5% e 10% m/m) em relação ao polietileno, deixando em constante agitação e temperatura 
durante 30 minutos a 120 ºC. Posteriormente os materiais ficaram em secagem durante 24 horas 
em temperatura ambiente e após esse tempo os sólidos foram finamente triturados e aquecidos em 
placa de vidro a 160 ºC para obtenção dos filmes poliméricos. As amostras foram caracterizadas 
pelos métodos de difração de raios-x (DRX) e espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho (FTIR), onde no DRX vemos que o pico 001 aumenta gradativamente de acordo com 
o aumento da proporção de caulinita presenta no polietileno (2). Há também o aparecimento do 
pico 060, que indica que não houve interação da caulinita com o polímero, portanto não houve 
delaminação. Percebe-se o surgimento de duas bandas a 1032 cm-1 e 1008 cm-1, que indica uma 
ligação Si-O característico da caulinita (3). A caracterização indica que a caulina está presente no 
filme polimérico, mas que não a interação entre os materiais. 
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Dentro dos princípios da química verde e a necessidade de um desenvolvimento sustentável, tem-se como 
regra que a química deve manter e melhorar a qualidade de vida. O grande desafio é a continuidade do 
desenvolvimento, diminuindo os danos causados ao ambiente. Nesse contexto, esse trabalho relaciona a 
preparação e caracterização (por espectroscopia na região do Infravermelho (IV), análises térmicas (TG e 
DTA), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV)) de saponita, argila da classe 
da esmectita, funcionalizada com grupamentos amino ou amônio aplicada na adsorção da cafeína presente 
em soluções aquosas. A saponita natural (Cabañas, Espanha) foi purificada por sedimentação, denominada 
SAP e funcionalizada, ora com o surfactante brometo de n-hexadeciltrimetilamônio (CTAB) e ora com o 
alcoxissilano 3-aminopropiltrietoxissilano (APTS), as amostras foram denominadas como SAP-CTAB e SAP-
APTS, respectivamente (1). Nos resultados de análises térmicas, a argila apresentou duas perdas de 
massas principais: a primeira, 25-250°C, 11%), atribuída a perda de moléculas de água adsorvidos no 
argilomineral, uma segunda perda (400-890°C, 7%), referente desidroxilação da saponita. As duas perdas 
foram referentes a processos endotérmicos e ainda, indicou a presença de um pico exotérmico, sem perda 
de massa, a 910°C, referente a um rearranjo da saponita formando a enstatita. Para SAP-CTAB, observou-
se também além das perdas citadas para SAP, uma perda que aconteceu em duas etapas consecutivas, 
centradas em 300 e 600ºC, sugerindo a decomposição do surfactante indicando que o CTAB está localizado 
em diferentes áreas do sólido. Comportamento semelhante foi observado pelo material SAP-APTS. 
Comparando-se difratogramas de raios X, nota-se que os materiais funcionalizados com CTAB e/ou com 
APTS, apresentaram um deslocamento do pico d001 para ângulos mais baixos, indicando um aumento na 
distância basal das argilas de 14,7 Å da argila purificada para 18,4 e 18,1 Å para a argila SAP-CTAB e SAP-
APTS.  Os espectros de IV dos materiais apresentaram modificações que evidenciam a funcionalização no 
espaço interlamelar da saponita, como por exemplo, a banda na região de 3684 cm-1 referente às hidroxilas 
unidas aos cátions octaédricos foi intensificada. Nas imagens de MEV, as partículas antes e após 
funcionalização são similares com tamanhos da ordem 20-100 μm. Os estudos de adsorção evidenciaram 
que a modificação foi fundamental para o desempenho do material. A SAP-APTS apresentou uma 
capacidade de adsorção de 80,54 mg/g enquanto que a SAP-CTAB  de 33,39 mg/g, em 4 horas. Nos estudos 
cinéticos, os materiais se ajustaram melhor ao modelo de pseudo-segunda ordem, por outro lado no estudo 
de equilíbrio os materiais ajustaram-se muito bem aos modelos de Freundlich, Langmuir e Sips. A isoterma 
obtida foi classificada como do grupo L-3 para SAP-APTS e L-4 para a SAP-CTAB. Experimentos foram 
realizados com a saponita natural, porém a mesma não apresentou afinidade com a cafeína.Os resultados 
apresentados mostram que os híbridos inorgânicos-orgânicos obtidos podem ser utilizados como potenciais 
materiais na remoção, pelo fenômeno de adsorção, de poluentes orgânicos emergentes presentes em meios 
aquosos. 
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The intercalation and functionalization of natural layered materials such as clay minerals attract great interest 
in the scientific and technological fields; these materials present physical and chemical characteristics that 
allow their use in various areas, as adsorbents, catalysts, composites and among others. Thus, kaolinite is 
TO clay mineral very cheap, extensively found in Brazilian soil with higher purity, resulting in lower treatment 
costs in its purification (1-3). The kaolinite surfaces are very interesting for deposition of inorganic 
semiconductor particles for developments of heterogeneous photocatalysts. In this sense the uses of 
advanced oxidation processes (AOP), such as heterogeneous photocatalysis involving the generation of 
highly oxidizing radical species, have attracted much attention because of their potential in eliminating 

recalcitrant organic pollutants from different environmental matrices (5,6). Thus in the present work, were 
synthesized a kaolinite-titanium dioxide photocatalysts by functionalization of kaolinite with titanium (IV) 
triethanolaminate isopropoxide (Ka-TEA) and utilization of this material against the adsorption and 
photodegradation of methylene blue. The materials were characterized by several techniques, such as X-ray 
powder diffraction (XRD), infrared absorption spectroscopy (IR) and thermal analysis (TG). The sample Ka-
TEA was applied to heterogeneous photocatalysis experiments using as model molecule the methylene blue 
(MB). For the adsorption study, a kinetic study was performed and the data were adjusted to the pseudo-first 
order, pseudo-second order and intraparticle diffusion models, and also the equilibrium and data were 
adjusted to the Langmuir and Freündlich models. Photodegradation studies were performed with samples of 
Ka-TEA calcined samples at 400, 700 and 1000 ºC. X-ray powder diffraction shown the increase of the 
interlayer space of kaolinite after functionalization; purified kaolinite present basal space of 7.14 Å after the 
intercalation was expanded to 11.26 Å and after TEA functionalization. IR showed bands typical of the CH 
and -NH2 groups that confirms the interaction of the titanium alkoxide in the kaolinite structure. TG and DTG 
curves show changes in kaolinite dihydroxylation temperature after functionalization and the presence of new 
regions mass losses that are related to titanium (IV) triethanolaminate isopropoxide present in the kaolinite 
structure. The model that best described the kinetic adsorption process was the pseudo-second order model. 
The equilibrium study, the Langmuir model best described the adsorption process. The photodegradation 
studies reveal that composites calcined at temperatures of 400 and 700ºC shown the best photodegradation 
profile for degradation of the MB, assigned to the presence of the metakaolinite and anatase phases as 
observed by X- RD at 700 °C associated with the presence of the mixed phase Al4Ti2SiO12, which also present 
good photocatalytic capacity. Then, after 24 hours, the non calcined sample showed 98% MB removal (by 
adsorption), however, the Ka-TEA 400ºC and Ka-TEA 700ºC samples showed the highest removal, reaching 
99% of the MB (of photodegradation). 
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O caulim, cujo componente majoritário é caulinita: um argilomineral do tipo 1:1 (tipo TO), que apresenta 
estrutura formada a partir da junção de folhas tetraédricas de sílica (com átomos de silício coordenados 
tetraédricamente por oxigênios, T) com a gibbsita (com átomos de alumínio coordenados octaédricamente 
por oxigênios ou hidroxilas, O) (1,2). É um mineral de grande destaque do ponto de vista industrial para 
os seguimentos que envolvem aplicações em cobertura e cargas em papéis, cerâmicas, tintas, 
plásticos, borracha, fibras de vidro, suporte de catalisadores para o craqueamento de petróleo, dentre 
outras (1). A caulinita é uma matriz estruturalmente interessante para a inserção de íons lantanóides devido 
a sua alvura, apresentar índice de refração muito próximo a sílica e possuir estrutura altamente coesa. 
Associado a isso, a aplicação dos elementos lantanóides é vasta, engloba desde o craqueamento de 
petróleo, catalisador automotivo, imãs permanentes, lasers, ligas, eletrônica, iluminação, concentradores 
solares, bio-análises, imageamento, visão noturna, comunicação, entre outros (3). Diante de tantas 
aplicações, as propriedades luminescentes são de suma importância, a utilização em pequenas quantidades 
como ativadores ou dopantes em matrizes hospedeiras, preservam suas características espectroscópicas, 
tais como: tempo de vida na ordem de milissegundos, finas bandas de emissão e grande deslocamento 
Stokes. Neste trabalho, estudou-se a influência da temperatura de tratamento térmico nas propriedades 
estruturais e luminescentes da caulinita dopada com íon Eu3+. Para isto, 5g de caulinita foram adicionados 
a 100 mL de uma solução aquosa contendo 1,0% (m/m) de EuCl3. Após 30 minutos de agitação magnética, 
o solvente foi evaporado e o material obtido foi tratado termicamente a 400, 70 e 1000°C por 4h em atmosfera 
oxidante. Os materiais foram caracterizados por difratometria de raios X (DRX) e espectroscopia de 
fotoluminescência. A partir dos resultados de DRX, pode-se observar que os materiais tratados a 400ºC 
mantém a estrutura cristalina da caulinita, com espaçamento basal característico de 7.2Å, por outro lado os 
argilominerais tratados a 700 e 1000°C apresentaram mudanças estruturais significativas, identificando-se 
as fases cristalinas mulita e quartzo e metacaulinita (aluminossilicato amorfo). Os espectros de excitação 
(λem: 620 nm) mostraram uma banda larga de baixa intensidade em cerca de 280 nm para as amostras 
tratadas a 700 e 1000°C, a qual está relacionada à transferência de energia da matriz para o íon Eu3+. Além 
disso, todas as amostras apresentaram bandas atribuídas às transições intraconfiguracionais f-f do íon Eu3+. 
Os espectros de emissão (λexc: 280 nm) apresentam bandas largas nas regiões da cor azul atribuídas à 
emissão da matriz, e bandas na região do vermelho, as quais foram associadas às transições 5D0 → 7FJ (J 
= 1,2,3 e 4) do íon Eu3+ (3). Uma banda larga entre 650 e 850 nm também foi observada para as amostras 
tratada termicamente a 700 e 1000°C, a qual pode ser atribuída à emissão da matriz devido à mudança 
estrutural, conforme observado pelos resultados de DRX. Desse modo, pode-se observar que a temperatura 
de tratamento térmico afeta diretamente as propriedades estruturais ocasionando consequentemente 
alterações significativas nas propriedades luminescentes da matriz. 
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Os apocarotenoides bixina (Bxn) e norbixina (NBxn) são os principais componentes da semente de urucum 
e apresentam aplicações como agente bactericida e fungicida, antioxidante, inativação de radicais livres e 
agente anticâncer (1). Entretanto, possuem baixa estabilidade em condições ambiente devido à ação de 
espécies reativas do ar e fotossensibilidade (1). Uma alternativa para contornar esses problemas consiste 
em intercalar esses compostos em hidróxidos duplos lamelares (HDL) (2) visando entrega modificada ou 
melhoria de propriedades. Os HDL são conhecidos como argilas aniônicas, com fórmula geral [M2+

(1-

x)M3+
x(OH)2][An-]x/n·zH2O (3). São estruturalmente derivados da brucita, onde há cátions metálicos di- ou 

trivalentes no centro dos octaedros que formam sua estrutura, tornando essa lamela positivamente 
carregada, de forma que ânions no espaço interlamelar são necessários para que a espécie atinja a 
eletroneutralidade (3). A norbixina é um diácido carboxílico enquanto que a bixina é um monoéster derivado 
dela (1); desta forma, dependendo do valor do pH em que a solução se encontra, essas espécies estarão 
ionizadas e, portanto, negativamente carregadas, permitindo que se alojem na região interlamelar. Este 
trabalho buscou purificar os compostos bixina (Bxn) e norbixina (NBxn) a partir de extratos comerciais 
lipossolúvel (rico em bixina) e aquoso (rico em norbixina), assim como caracterizá-los utilizando 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) em fase reversa, com detector de arranjo de diodo, e por 
espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR). O estudo de intercalação dessas espécies se deu 
através do método de co-precipitação a pH constante em 7,5, e caracterização por difratometria de raios X 
pelo método do pó e por FTIR. Os cromatogramas dos compostos purificados apresentaram perfis 
diferentes, nos quais o pico de maior intensidade da NBxn ocorreu em t = 5,98 min, enquanto que o da Bxn 
ocorreu em t = 8,59 min, condizente com o esperado, já que a Bxn apresenta um grupo metila a mais e, em 
coluna de fase reversa, fica mais tempo ali retido. Além disso, em ambos os casos, observou-se 
concordância entre os espectros eletrônicos obtidos experimentalmente e os relatados na literatura (1), 
apresentando bandas em 431, 458 e 484 nm. O espectro vibracional FTIR apresenta as bandas 
características de ambos os compostos, tais como o estiramento da ligação C=O, em 1712 cm-1; a 
deformação de ângulo da ligação O-H, em 1606 cm-1; e a vibração antissimétrica e simétrica das ligações 
C-O-C, da Bxn, em 1155 cm-1. O difratograma de raios X do HDL-Cl, utilizado como padrão, possui os planos 
(003) em (2θ) 11,4º, (006) em 22,9º, (110) em 60,3º e (113) em 61,4º. O difratograma do HDL preparado 
com os ânions orgânicos possui (003) em (2θ) 3,03º, (006) em 7,11º e (009) em 10,86º, de forma que a 
distância interplanar d003 variou de 0,77 nm no HDL-Cl para 2,67 nm no HDL-Orgânico, esses dados sugerem 
a presença do corante orgânico na região interlamelar. Considerando os resultados obtidos na 
caracterização dos compostos isolados, pode-se observar que os procedimentos desenvolvidos foram 
eficientes em isolar e purificar os compostos de seus extratos, assim como o procedimento de co-
precipitação permitiu a inserção do corante no interior da estrutura do HDL. Análises posteriores serão 
realizadas para quantificar e/ou verificar a alteração das propriedades dos corantes na matriz de HDL em 
comparação aos compostos não intercalados. 
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A água é um recurso natural renovável que vem sofrendo com o mau uso, sendo necessários processos de 
filtração para sua potabilidade e consumo humano. A produção de “filtros de barro” ou “potes de barro” tem 
se tornado foco das investigações científicas, por ser um produto simples e de fácil construção, que é 
utilizado na purificação e refrescamento da água, sendo o Brasil o pioneiro na produção e exportação dos 
filtros1. Neste contexto, o trabalho tem como objetivo a transformação do empirismo, presente nos 
processos de preparação de massa argilosa e produção do “pote de barro”, em um processo científico, 
baseado em estudos que contemplam o controle estatístico e técnicas de análise química com rigor 
metrológico. O trabalho tem como material de partida argilas coletadas da região denominada de Taquaral-
SP, sendo este fornecido por uma empresa de extração de areia, as margens do rio Tietê, município: Rincão. 
As amostras de argilas são extraídas de pontos distintos. Após a coleta de amostras que são disponibilizadas 
no pátio da empresa (fabricante dos “potes de barro”), procedia-se o quarteamento e homogeneização das 
mesmas. As amostras são preparadas em laboratório para posterior análise. As amostras foram analisadas 
em duas condições: 1- sem pré-tratamento; 2- pós-tratamento (realizado na empresa) ( = 700 o C/ 24 horas, 
β = 2,5 o C min-1). Todas as amostras foram investigadas empregando-se as técnicas: 1- TG/DTA simultânea; 
2- difratometria de Raios-X; 3- microscopia (diferentes aumentos: 50 a 1500x); 4- análise granulométrica 
(por método do densímetro)2. As medições de XRD foram realizadas em equipamento Rigaku Mini Flexll 
600 (condições experimentais: de (5,0 ≤ 2θ ≤ 60,0) o; velocidade de varredura de 1o min-1 e stepsize de 0,1o). 
A análise granulométrica é realizada a partir de uma amostra de argila na presença de NaOH, onde se obtém 
a densidade da amostra e os teores de argila, areia grossa, areia fina e silte presentes em sua composição. 
Para avaliação das fases mineralógicas, presentes nas amostras originais e posterior ao tratamento térmico, 
foram obtidos os espectros de XRD juntamente com as micrografias correspondentes. Os XRD obtidos após 
a queima evidenciam que reações termoquímicas aconteceram ao se comparar com as amostras anteriores 
a queima, de modo que as fases mineralógicas características encontram-se ausentes após o aquecimento 
e, se fazem presentes em novas raias. Desta forma, por sofrer com o aquecimento, as raias características 
da argila caulinita apresentam menor intensidade, sendo que acontece uma transformação irreversível de 
caulinita para a fase metacaulinita e posterior mudança para mulita3.  

As amostras foram satisfatoriamente separadas de acordo com seu tamanho de partícula através do 
método do densímetro o que pode ser comprovado com os XRD, que foram evidenciados através das 
inflexões caulinita e quartzo. 
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Neste trabalho, o processo de organifilização da argila policatiônica bentonitica do tipo montmorilonita, 
extraída da jazida localizada dentro da Formação Rio do Rastro na região de Melo (Uruguai)1 foi realizado 
por meio da troca iônica entre os íons originalmente presentes na argila e um composto orgânico introduzido, 
visando o aumento permanente da distância basal do argilomineral e posterior avaliação de mudanças 
estruturais por efeito térmico. A primeira etapa do processo consistiu na sodificação da bentonita 
policatiônica através da adição de cloreto de sódio (NaCl) em uma mistura de argila com água deionizada, 
onde os cátions interlamelares puderam ser substituídos pelo Na, o que propiciou uma maior afinidade da 
argila com o composto orgânico, surfactante, que foi posteriormente introduzido, já que a bentonita sódica 
tem uma maior capacidade de troca iônica quando em ambiente aquoso. A segunda etapa constitui-se de 
repetidos processos de lavagem da solução, em água deionizada, para remoção de excesso do sal contido 
na solução, com a utilização de uma centrífuga em ciclos contínuos de 3500rpm por 10minutos. Após, a 
argila já sodificada foi seca e peneirada em malha de 200 mesh. Numa terceira etapa, uma solução com a 
adição do brometo de cetil-trimetilamônio (C19H42BrN-CTAB) foi preparada, aquecida e agitada com a 
utilização de uma chapa quente e agitador termomagnético a 80ºC por 20 minutos, para que o surfactante 
pudesse reagir e realizar as trocas iônicas necessárias para a permanência da expansão interlamelar. Após 
24 horas de resfriamento em temperatura ambiente, foi feita uma lâmina para a análise. A caracterização da 
bentonita foi realizada por difratometria de raios X em lâminas orientadas, por meio da comparação dos 
resultados das análises puras com as de diferentes concentrações do surfactante. A partir dos resultados 
obtidos, verificou-se que a organofilização da bentonita foi alcançada, uma vez que foi observado nos 
difratogramas um deslocamento da distância basal do pico (001) para Cu Kα os ângulos 15,12Ǻ para 12,48Ǻ 
na sodificação e de 12,48Ǻ para 23,21Ǻ no tratamento com sal de amônio. Os testes térmicos foram 
realizados com as temperaturas de 300°C e 550ºC, para a avaliação de possíveis mudanças estruturais e 
de propriedades físicas do mineral. Constatou-se que a bentonita organofílica adquiriu uma maior resistência 
a temperaturas elevadas, visto que a 300°C sua estrutura ainda comporta a molécula orgânica introduzida, 
com distância basal de 13,66Ǻ, porém como efeito adicional sua coloração mudou abruptamente. Assim, 
com o conhecimento destes processos de transformações químicas e físicas e com os resultados obtidos, 
procura-se, em trabalhos futuros, aplicar a bentonita de Melo em compósitos poliméricos e testes de 
modificações físicas sob condições e parâmetros específicos, como temperatura menos elevada, visando à 
avaliação de suas propriedades. 
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Estudos mais detalhados das propriedades dos argilominerais como a palygorskita vêm despertando 
interesse crescente para a sua utilização como materiais sorventes adequados para a adsorção de cátions 
metálicos. A palygorskita é considerada um argilomineral da classe dos filossilicatos, cuja composição 
química é (Mg,Al)5Si8O20(OH)2(OH2)4.4H2O (1). Sua estrutura porosa com presença de canais, juntamente 
com suas partículas alongadas e granulometria fina, conferem uma elevada área superficial e alta 
capacidade de sorção, se comparada com outros argilominerais. A aplicação como adsorvente ocorre devido 
às substituições isomórficas que podem existir em sua estrutura cristalina. O Neodímio é um importante 
elemento representativo das terras raras mais valiosas que são usadas em ligas, componentes eletrônicos 
e filtros ópticos (2), justamente pela diversificada utilização em indústrias de alta tecnologia a demanda por 
elementos de terras raras vem se intensificando, porém, embora mais abundantes que alguns outros metais 
não são encontrados em concentrações suficiente para torná-los facilmente explorados economicamente. 
Esse estudo tem como objetivo introduzir a utilização de sorventes não convencionais e de baixo custo, 
avaliando a capacidade de sorção do neodímio utilizando como adsorvente o argilomineral palygorskita. Os 
ensaios de adsorção foram realizados em batelada, segundo um planejamento onde foram variados cinco 
parâmetros separadamente, sendo eles: pH (1 à 5), temperatura (20 à 40 °C), tempo de equilíbrio (5 à 240 
min), concentração do adsorvente (0,5 à 2 g) e concentração do íon metálico (50 à 890 mg/L), no qual os 
melhores resultados obtidos foram utilizando 2 g do adsorvente palygorskita, 50 mL da solução de íons Nd3+ 

na concentração de 250 mg/L, essa solução foi deixada sob agitação com um tempo de contato de 1 h, a 
30°C e pH = 5,0, posteriormente a solução foi centrifugada a 4000 rpm por 15 minutos e realizado a coleta 
do sobrenadante. A concentração final do neodímio em solução foi realizada pela análise de espectrometria 
de emissão óptica com plasma (ICP-OES). Os resultados de adsorção apontaram valores de remoção de 
99,15% para uma concentração de 250 mg/L da solução do íon metálico estudado, e a análise do coeficiente 
de determinação indicou que o modelo de Langmuir (R2 =0,9973) se ajustou melhor aos dados experimentais 
quando comparados ao modelo de Freundlich (R2 =0,9818), indicando que a adsorção ocorre em 
monocamada. Ademais, podemos concluir, que a utilização de palygorskita como sorvente foi eficiente 
devido ao alto percentual de remoção do íon metálico, justificando sua utilização como adsorvedor de terras 
raras de baixo custo e reutilizável. 
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Introdução: Nos últimos anos, regulamentações ambientais mais rígidas referentes a redução do teor de 
enxofre permitido nos combustíveis automotivos foram vigoradas em diversos países (1). Desta forma, o 
desenvolvimento de novos materiais/processos que promovam a redução do teor de organossulfurados 
presentes na gasolina, unindo tecnologias limpas e que apresentem alta viabilidade econômica, vêm 
chamando atenção da comunidade científica. É consolidado, em literatura, que os argilominerais são 
materiais naturais, abundantes, de baixo custo e baixa toxicidade, que apresentam potencial em diversas 
áreas de aplicação (2,3). As argilas são sólidos inorgânicos que possuem alta área superficial específica, 
capacidade de troca catiônica, entre outras características (4). A atividade catalítica pode ser 
introduzida/otimizada por processos de modificação estrutural e textural, como a ativação ácida e a 
pilarização (5,6). A pilarização é uma metodologia que permite a expansão do espaço interlamelar das 
argilas, possibilitando o fluxo de moléculas com maiores dimensões. Com base nas propriedades da 
bentonita, o objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito das alterações estruturais e texturais provocadas 
pela pilarização da argila (a partir de polihidroxicátions de alumínio) a fim de estudar seu potencial como 
catalisador para dessulfurização dos principais compostos sulfurados tiofênicos presentes na faixa da 
gasolina (tiofeno, metiltiofeno e benzotiofeno), cujo tamanho médio é de 5,3 à 6 Å (7). 
Metodologia: O agente pilarizante sintetizado a partir do gotejamento de uma solução 0,2 mol/L de hidróxido 
de sódio (NaOH – Sigma Aldrich) em uma solução 0,2 mol/L de cloreto de alumínio (AlCl3.6H2O - Sigma 
Aldrich) foi colocado em contato com a argila bentonita para intercalação dos polihidroxicátions metálicos. 
Após 2 h de contato, a argila foi filtrada, seca e calcinada para formação dos pilares óxidos (temperatura 
ambiente - 150ºC, 5°C/min; 150°C – 450°C, 5°C/min, permanecendo por 180 min).  
Resultados: As alterações estruturais submetidas à bentonita podem ser analisadas através da Difração de 
Raios X. Os espaços basais das argilas foram: Bentonita = 11,9 Å e Bentonita-Pilarizada = 17,6 Å. A partir 
da Fluorescência de Raios X, observou-se a presença de cátions interlamelares em todas as amostras (Fe, 
Na, Ca e K), além de teores de alumina e sílica, que compõem a maior fração da rede estrutural das argilas. 
As propriedades texturais foram analisadas a partir da Adsorção e Dessorção de N2 à 77K. A área superficial 
específica foi determinada pelo método BET, evidenciando um aumento acentuado após a pilarização (de 
20 m²/g para 259 m²/g). O volume total de poros foi determinado pela regra de Gurvich, onde foi observado 
um aumento após a pilarização (de 0,05 cm³/g para 0,18 cm³/g). Com base nos resultados obtidos, observa-
se que a argila foi efetivamente pilarizada. As dimensões de poros e propriedades texturais são adequadas 
para a utilização da argila como catalisador que promova reações de dessulfurização envolvendo moléculas 
volumosas que estão presentes na faixa da gasolina, como o tiofeno, metiltiofeno e benzotiofeno. 
Conclusões: A partir das caracterizações analisadas, observou-se que a pilarização forneceu propriedades 
estruturais e texturais adequadas à bentonita para uso em reações de dessulfurização. 
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A palygorskita é um filossilicato do tipo 2:1, com fórmula química (Mg,Al)5Si8O20(OH)2(OH2)4.4H2O 
apresentando uma folha octaédrica compartilhada com duas folhas tetraédricas, o arranjo estrutural da 
palygorskita propicia a formação de microcanais e microporos resultando em uma alta superfície específica 
com excelente capacidade de sorção1. O estudo tem como objetivo a caracterização mineralógica e 
tecnológica de uma amostra de palygorskita proveniente da região de Guadalupe, Piauí. Inicialmente a 
amostra foi submetida à etapa de classificação granulométrica a úmido visando remover as impurezas 
mineralógicas, em seguida a fração menor que 20µm foi submetida à separação magnética em campo de 
alta intensidade (14.000 Gauss). As frações bruta (ROM) e menor que 20µm Não Magnética foram 
caracterizadas por meio das seguintes técnicas: Difratometria de Raios X (DRX), Fluorescência de Raios X 
(FRX), Capacidade de Troca Catiônica (CTC), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Análise 
Termodiferencial e Termogravimétrica (DTA-TG), Análise por Infravermelho por Transformada de Fourier 
(FTIR) e Potencial Zeta, realizadas no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) e no Instituto de 
Macromoléculas (IMA). As análises por DRX e FRX indicaram que a amostra é constituída por palygorskita, 
caulinita e quartzo, observou-se que ocorreu a redução desse último mineral nas frações mais finas. As 
análises através do microscópio eletrônico de varredura mostraram que o aspecto fibroso da palygorskita foi 
preservado após as etapas de beneficiamento, formada por nanopartículas entre 20nm a 100nm. Os 
resultados do DTA-TG apresentaram picos característicos da perda da água fisicamente adsorvidas em 
torno de 58oC, perda da água  internamente absorvida em torno de 174oC e perda da água por cristalização 
em torno de 442oC. As análises por FTIR exibiram bandas de vibrações características de grupos OH de 
água, coordenada ao átomo de magnésio na borda da folha octaédrica, em regiões que variam entre 3619 
e 3582 cm-1, quatro bandas característica apareceram em 987, 1030, 1088 e 1007 cm-1 na região 
correspondente a palygorskita. Os resultados obtidos através do Potencial Zeta demonstraram que a 
palygorskita apresenta carga superficial negativa na faixa de pH compreendida entre 2,2 a 13,59. Os 
resultados obtidos até o momento indicam que a palygorskita estudada apresenta grande potencial para 
aplicações industriais e ambientais. 
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A argamassa de rejunte é um importante componente de revestimentos de fachadas, embora ainda 

seja um material com carência de pesquisas. Por esse motivo, o presente trabalho avaliou desempenho 
mecânico através da resistência à compressão e o índice de consistência de argamassas de rejunte com 
adição de paligorskita. A metodologia seguiu a norma ABNT 13281. Os corpos-de-prova foram 
confeccionados utilizando porcentagens de paligorskita de 1%, 2,5% e 5% (m/m) no rejunte comercial. Para 
os ensaios de compressão e de índice de consistência, foram confeccionados 16 corpos-de-prova em 
moldes cilíndricos de 5 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Com os resultados, concluiu-se que o ensaio 
de resistência e consistência com adição de paligorskita mostra que incorporação da paligorskita, nas 
concentrações utilizadas, não apresentou efeitos negativos na argamassa de rejunte, sendo que a 
resistência à compressão e índice de consistência não houve alterações significativas em relação as 
amostras de rejunte comercial, mostrando ser um material promissor para inovação tecnológica, uma vez 
que a estrutura da paligorskita permite incorporação de óxidos ou modificações em sua estrutura, podendo 
oferecer importantes propriedades para a construção civil como atividade antimicrobiana e autolimpeza. 
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In this work was studied the use of two high-charge swelling micas, Na-Mica-4 and organo-highly 

charged micas with different percentages of cation exchange capacity (C18-mica-4(25%); C18-mica-4(75%); 
C18-mica-4(150%) y C18-mica-4(250%) for the removal of propranolol, ibuprofen and mixtures of both from 
aqueous samples. To this end, Na-Mica-4 was synthesized by the NaCl melt method [1]. The interlayer space 
of the highly charged synthetic mica Na-mica-4 can be modified by ion-exchange reactions involving the 
exchange of inorganic Na+ cations by surfactant molecules (octadecylamine) which results in the formation 
of an organomica (C18-mica-4) [2,3]. The physicochemical characterization of the synthetic materials was 
evaluated in detail by conventional techniques: plasma emission spectroscopy (ICP), X-ray diffraction (XRD) 
and Zeta potential (ζ) before and after the adsorption experiments. The range of interlaminar expansion d 
(001) was measured by XRD: (Na-mica-4 (12.05-12.21 Å); C18-mica-4(25%) (47.25 – 47.96 Å); C18-mica-
4(75%) (47.62-48.80 Å); C18-mica-4(150%) (48.05 – 49.33 Å); C18-mica-4(250%) (49.54 – 49.25 Å). Surface loading 
of all materials was measured by zeta potential in a range (-20.11 – 55.43 mV). The adsorption studies of the 
emerging contaminants were carried out by HPLC in water samples enriched with 10 mg·L -1 of propranolol, 
ibuprofen or with a mixture of both drugs (prop. + ibu.). The pollutant removal rates were: Ibuprofen – C18-
mica-4(250%) (93%); Propranolol – Na-mica-4 (70%) and ibuprofen in mix–C18-mica-4(250%) (96%) at pH 6, 
after 24 h. The present study, showed an excellent availability of synthetic highly charged mica (Na-Mica-4) 
to be organofunctionalized, high correlation between the log Kow (distribution coefficient) of the emerging 
pollutant and the adsorption affinity of the materials towards the drug. Finally, organomica C18-mica-4(250%) 
was considered the most efficient in the removal of ibuprofen from both the solution containing only ibuprofen 
and the solution containing a mixture of both drugs. Propranolol was essentially eliminated with Na-mica-4 
from the pure propranolol solution. 
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As argilas são minerais cujas propriedades e características específicas, tais como, partículas muito finas, carga e área 

superficial elevadas, alta capacidade de troca de cátions1, conferem a possibilidade de aplicação na área cosmética 

incorporada como ativo em formulações. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da bentonita de 

Melo, uma argila originária do Uruguai, sobre as características físico-químicas de uma máscara facial secativa e 

clareadora. Primeiramente, foi realizada a descontaminação da bentonita de Melo com calor seco (120°C/24h) e 

posteriormente foi realizada avaliação microbiológica e distribuição granulométrica por peneiramento. Foram 

preparadas formulações cosméticas de uma máscara facial com concentração de 30 % (m/m) de argila, utilizando a 

bentonita com partículas na faixa granulométrica ≤ 180 μm. As formulações foram submetidas a ensaio de estabilidade 

acelerada por 90 dias e avaliadas em função das características (cor, odor, aspecto e textura), pH e espalhabilidade. A 

avaliação microbiológica realizada após a descontaminação mostrou que a argila estava em conformidade com 

parâmetros estabelecidos pela legislação2. A partir da análise granulométrica foram obtidos 23,98 % das partículas 

retidas na faixa granulométrica ≤ 180 μm. As características organolépticas apresentadas pelas formulações foram 

adequadas, com aspecto homogêneo, textura de pasta e coloração bege, a mesma da argila bentonita de Melo. Os valores 

de pH obtidos para as formulações ficaram na faixa considerada neutra3, entre 6,6 e 7,5 em conformidade com faixa 

aceitável pela legislação. Quanto à espalhabilidade foi verificado que a máscara facial apresentou boa espalhabilidade, 

se distribuindo regularmente na pele. O teste de estabilidade2 mostrou que as amostras após 30 dias de armazenamento 

a temperatura ambiente (20 ºC ± 2) e geladeira (5 ºC ± 2), permaneceram adequadas ao uso. Os resultados obtidos a 

partir dos testes mostram que a argila bentonita de Melo possui potencial para aplicação em produtos cosméticos, 

podendo ser utilizada como ativo em máscaras faciais com o intuito de clarear manchas e diminuir a oleosidade.  
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Argilominerais são minerais constituídos por silicatos hidratados de alumínio dispostos em camadas 
e de tamanho de grão inferior a 2 µm, a esse tipo de material pode se atribuir algumas 
características específicas de acordo com a disposição e/ou composição [1]. Uma delas refere-se 
a capacidade de elevar a sua área superficial e está por sua vez ser altamente reativa, pois esses 
materiais tem a capacidade de fixar cátions na superfície de suas entrecamadas os quais podem 
ser trocados [2]. Visando a remoção de compostos corantes aniônicos de meios aquosos, levando 
em consideração que estes podem causar prejuízos ao meio ambiente e são amplamente 
empregados em diversos setores industriais [2]. A argila bentonita nomeada como Manga, 
constituída majoritariamente por montmorillonite (53,8%), quartzo (46,2%), valores obtidos por meio 
de análise das bandas de maior intensidade do difratograma da amostra. Foi realizado um 
tratamento químico no material, através da suspensão em meio aquoso 1,0% (m/V) em constante 
agitação, sendo promovido o aumento da área superficial seguido da adição de uma solução 3 mol 
L-1 contendo o íon (alumínio, cálcio, e ferro) respectivamente, e então as amostras foram filtradas 
e secas. Posteriormente foram realizados testes de adsorção de corante comercial azul marinho, 
utilizando amostras do argilomineral precursor in natura e com os preparados, no qual foi possível 
verificar uma melhora na taxa de remoção da coloração do meio com o uso dos argilominerais 
enriquecidos quando comparados com argila in natura sendo confirmada por meio da técnica de 
espectrofotometria na região do visível. As taxas de remoção respectivamente obtidas foram: 25% 
(Manga-Fe), 15% (Manga-Al), 3% (Manga-Ca), e Manga in natura não adsorveu.  
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This work is concerned with the development and characterization of polylactic acid (PLA) – Layered Double 
Hydroxides (LDHs) membranes able to modulate drug release. In this way, membranes were prepared by 
deposition of successive electrospun PLA and electrosprayed LDHs layers, with different fibers thickness in 
order to obtain a thinner (approach A1), an intermediate (approach A2) and a thicker (approach A3) PLA 
layer. LDHs are bidimensional materials with general formula M2+(1-x)M3+x(OH)2](An-)x/n•zH2O, formed by the 
stacking of positively charged layers composed by di (M2+) and trivalent (M3+) metal cations and hydrated 
anions (An-) between the layers. LDHs are able to encapsulate satisfactory amount of organic anions and to 
prolong drug release. Besides, it may interfere positively in tissue regeneration, being able to conduct the 
formation of different types of collagen according with the layer composition (1). Electropun fibers mimic the 
extracellular matrix, possess high surface area/volume ratio and high porosity, which create species 
gradients, imposing additional barriers for drug release, besides acting as supports for solid particles. (2,3) 
Thereby, PLA-LDH composites are also promising for the development of devices for drug release and wound 
healing purposes, as implantable films or dressings. In order to turn the drug delivery devices more promising 
for medical applications, the Mg4FeAl iron-based LDH was employed in this work. Naproxen (NAP) was 
applied as model molecule and was pre-encapsulated into LDHs layers by ion-exchange reaction from 
pristine Mg4FeAl-Cl phase. NAP release was performed applying saline solution (0.9 % NaCl) as dissolution 
media. Scanning electron microscopy (SEM) micrographs show that few LDHs particles are exposed on the 
surface of the membrane containing the thinnest PLA layers. Increasing the PLA thickness, fewer particles 
are visualized on PLA_LDHNAP_A2 surface and no particles are observed for the PLA_LDHNAP_A3 
sample. After 8 h of experiment drug release percentage was around 8 % for the PLA_LDHNAP_A3 
membrane and approximately 40 % for the other membranes. Later release profile shows a considerable 
release rate difference among the samples. After 11 days, approximately 100 % of NAP was released from 
PLA_LDHNAP_A1 sample, 84 % for PLA_LDHNAP_A2 and 58 % PLA_LDH_NAP_A3. As observed by SEM 
analyses, for PLA_LDH_A3 sample PLA fibers completely covered the LDH layers, conferring a higher 
hydrophobicity to the membrane surface hindering the aqueous media permeation. Besides, as thicker the 
PLA layer, higher the diffusional barrier. To conclude, drug delivery devices prepared were able to maintain 
NAP release for weeks. Naproxen release was sensitive to PLA thickness and the release rate could be 
modulated.  
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Os processos oxidativos avançados, POA’s, em conjunto com catalisadores sólidos, são as tecnologias mais 
eficazes para o tratamento de águas residuais que contenham contaminantes. Materiais constituídos por 
partículas nanométricas de TiO2 apresentam potencial para uso na técnica de POA’s, porém para seu uso 
ser efetivado com sucesso alguns problemas necessitam ser controlados como a falta de seletividade gerada 
em reações, especialmente por fotocatálise, onde radicais livres (responsáveis pela oxidação) agem de 
maneira não seletiva. Portanto, o desenvolvimento de catalisadores a base deste semicondutor (TiO2) que 
apresentam seletividade catalítica é muito necessário. Uma alternativa é a heterogeneização do TiO2 em 
matrizes inertes que poderiam, a exemplo das enzimas biológicas, criarem sítios de isolamento das espécies 
ativas promovendo então seletividade no processo catalítico oxidativo, assim como aumento de área 
superficial e melhor dispersão do mesmo nas matrizes. Agentes fotossentibilizadores, como corantes 
naturais, como por exemplo a clorofila, podem ser acrescidos ao material aumentando sua eficiência 
fotoquímica. Este trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar um material constituído de clorofila-
bentonita- titânio empregada como potencial catalisador para oxidação de hidrocarbonetos, como cis-
cicloocteno ou ainda para a degradação de poluentes orgânicos emergentes. A clorofila foi extraída das 
folhas de amendoeira de praia (Terminalia catappa L.; Combretaceae) utilizando metanol como solvente; a 
extração foi realizada por aquecimento em forno de micro-ondas Ethos Easy, Millestone, (P = 1600 W); 
utilizando 2 g de folhas cortadas em 20 mL de metanol. O catalisador foi sintetizado utilizando 10 g de 
bentonita (aproximadamente 90% de montmorilonita sódica), 400 mL de água destilada, 2 mL de ácido 
clorídrico, 40 mL de clorofila e 10 mL de Trietanolaminato de titânio (IV), em propanol-2, mantido sob 
agitação magnética por 24 h. O material resultante, denominado BenTiClo foi centrifugado e seco em estufa 
por 24 h e caracterizado pelas técnicas de difração de raios X e espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho. Por meio da técnica de difração de raios X notou-se que a bentonita apresentou um 
espaçamento basal de 14,24 Å e o material BenTiClo apresentou espaçamento basal de 14,96 Å indicando 
que possivelmente a clorofila e o dióxido de titânio estejam na superfície da Bentonita. A espectroscopia de 
absorção na região do infravermelho apresentou mudança na estrutura do argilomineral Bentonita, no sólido 
BenTiClo, apresentando bandas características, 1389 cm-1 refere-se a CH3, 2630 cm-1 referente a O-H, em 
2975 cm-1 referente a CH2 todas estão presentes na estrutura da clorofila. O teste de foto-oxidação sob 
radiação ultravioleta (λ=394 nm e P=15 W) foi realizado utilizando o sólido BenTiClo suspenso em uma 
solução contendo água e cis-cicloocteno na proporção de 1:1; sendo coletadas alíquotas em tempos pré 
determinados entre 30 min e 480 min, no último tempo foi realizada uma análise de espectroscopia de 
absorção molecular na região do infravermelho na qual apresentou uma banda em 3356 cm -1 que é 
característica do epóxido, que é formado através da oxidação do cis-cicloocteno. Desta forma, o material 
BenTiClo teve sua interação comprovada pelas técnicas de caracterização e o teste de foto-oxidação 
mostrou que o catalisador é eficiente pela oxidação do cis-cicloocteno. 
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O solo de algumas áreas da região amazônica é rico em caulinita, um argilomineral 1:1 que, devido a sua 
baixa capacidade de troca de cátions e área de superfície, possui baixa capacidade adsortiva quando 
comparado com outros argilominerais [1]. No entanto, estes podem sofrer processos de modificação tanto 
químicos quanto físicos, a fim de modificar sua estrutura e propriedades, formando novos materiais que 
podem ter maior capacidade adsortiva. O presente trabalho relata as modificações em argissolo caulinítico 
da região amazônica por meio de tratamento térmico e adição de ácido oleico, glicose e lignina kraft. O 
argissolo foi pré-tratado com peneiramento, lavagem com HCl para eliminação de impurezas, lavagem com 
NaCl para a obtenção de um argissolo homiônico sódico, lavagem e secagem ao ar, cujo sólido final foi 
utilizado nas calcinações em mufla. Estas aconteceram a 400 0C, tanto sem material orgânico quanto com 
a adição de cada um dos materiais, em proporção de 1:1 em massa, nos períodos de 2 a 4 horas. Também 
foi realizada uma calcinação sem material orgânico a 800 0C, a fim de fazer a desidroxilação da caulinita e 
formação da metacaulinita, utilizando-a como padrão dessa transformação. A caracterização de cada 
material foi feita por meio de difratometria de raios X (DRX) e espectrometria na região do infravermelho 
(FTIR-ATR). Os estudos de adsortivos foram feitos por meio de isotermas de adsorção, utilizando o corante 
azul de metileno (AM) como sonda espectrofotométrica. A avaliação das adsorções foi realizada tanto pela 
classificação de Giles para isotermas quanto pela adequação destas aos modelos de adsorção de Langmuir 
e Freundlich [2]. Os DRX das amostras com material orgânico mostram inflexões nos mesmos graus do 
material sem o material orgânico, denotando que as calcinações não modificaram a estrutura da caulinita 
[1]. Os dados de adsorção, tanto de classificação quanto de adequação aos modelos é apresentado no 
quadro 1. Pode-se notar que a adição de ácido oleico na calcinação do argissolo diminuiu tanto a capacidade 
de adsorção quanto a afinidade com o AM, com um patamar de adsorção menor e, no caso da amostra 
calcinada por 2 h, a mudança de tipo de classificação de isoterma de alta afinidade (tipo H) para adsorção 
de Langmuir. A adição de lignina a calcinação, apesar de diminuir a afinidade da adsorção, com a 
classificação de isoterma passando do tipo H para o tipo S (adsorção não favorável), aumentou a capacidade 
adsortiva do material quando comparada com as outras modificações. A adição de glicose a calcinação 
proporcionou resultados mistos, onde a calcinação por 2 h aumentou a capacidade adsortiva e não modificou 
a classificação de isoterma enquanto as calcinações realizadas por 3 h e 4 h resultaram em adsorções 
similares ao ácido oleico, com capacidade adsortiva menor e mudança da isoterma de tipo H para tipo L. 
Assim, pode-se concluir que a adição dos materiais orgânicos modificam os modelos de adsorção do 
argissolo caulinítico, onde a adição de Lignina aumentou a capacidade de adsorção do material apesar de 
diminuir a afinidade deste com o AM, e a adição de glicose e calcinação de 2 h aumentou a capacidade 
adsortiva e manteve a alta afinidade com o AM. 
Quadro 1: resultados obtidos da classificação de Giles e dos modelos de Langmuir e Freundlich 
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Os biocarvões são sólidos de baixa densidade, com grande quantidade de material carbonáceo e 
com estrutura porosa estável, muito utilizados como material alternativo em processos adsortivos 
[1]. Outros compostos, como as argilas, podem ser introduzidos aos biocarvões, a fim de se 
melhorar as propriedades adsortivas do material resultante [2]. Quando empregados em sistemas 
de tratamento de água e esgoto, costuma-se utilizá-los na forma de pellets, a fim de evitar que o 
pó deste venha a entupir tubulações usadas em nos sistemas mais comuns de tratamento de 
águas. Assim sendo, objetiva-se avaliar a influência da introdução da argila caulinita, de fórmula 
Si2Al2O5(OH)4, na estabilidade em água dos pellets formados com biocarvão de biomassa de pinha. 
A pinha utilizada passou pelos processos de lavagem, secagem em estufa a 60 0C, moagem e 
peneiramento a 60 mesh. A argila foi tratada com ataque ácido, troca de cátions, lavagem, secagem 
ao ar e peneiramento a 240 mesh. Os pellets foram produzidos utilizando-se o mesmo volume de 
material, onde o mesmo foi prensado com força de aproximadamente 185 kgf cm-2 e posteriormente 
torrefado em mufla em diferentes temperaturas. Foram torrefados pellets formados apenas com a 
biomassa de pinha de 200 0C a 300 0C e misturas de biomassa de pinha e argila caulinita, variando 
entre 1% e 50% de argila em massa e temperatura de 220 0C a 260 0C. O estudo de estabilidade 
em água consistia na introdução de dois pellets em 50 mL de água deionizada, onde avaliava-se 
qualitativamente a estabilidade de cada pellet de acordo com o passar do tempo. No ensaio de 
estabilidade dos pellets apenas com pinha observou-se que as torrefações a 200 0C e 220 0C, bem 
como os pellets feitos sem calcinação, se desmancharam com menos de uma hora em água, 
enquanto os pellets torrefados a 240 0C, incharam com a adição de água e se desmancharam com 
nove dias em água. O material torrefado a 260 0C e temperaturas superiores permaneceram inteiros 
durante os treze dias do ensaio em água. No ensaio com misturas de pinha e argila a 260 0C, 
nenhum deles inchou durante todo o ensaio de treze dias, sendo possível notar apenas pequenas 
partes desmanchadas nos pellets com 0% e 1% de argila caulinita, com todos os outros se 
mantendo completamente inteiros. A 240 0C, apesar de todos permanecerem inteiros durante todos 
os treze dias do ensaio, os pellets com 0% e 1% mostraram-se inchados após nove dias, e houve 
a liberação de óleos e resinas oriundas da pinha, deixando a água do ensaio com uma cor 
amarelada. A 220 0C, houve o desmanche de todos os pellets: com dois dias desmanchou-se as 
misturas de 0%, 1%, 30% e 50%, enquanto os pellets com 5% e 20% se desmancharam com cinco 
dias de ensaio e o pellet com 10% desmanchou-se com nove dias de teste, sendo também 
observada a mesma cor amarelada. Sendo assim, avalia-se que a caulinita tem influência positiva 
na estabilidade em água dos pellets, pois estes se mostraram mais estáveis com torrefações em 
temperaturas menores que os produzidos somente com biomassa. 
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O desenvolvimento de novos materiais para serem utilizados como matrizes para o armazenamento e a 
liberação sustentada de fármacos é um campo de pesquisa que vem apresentando um desenvolvimento 
considerável nos últimos anos1-2. Diversos materiais produzidos para liberação controlada de fármacos têm 
sido reportados na literatura3-4. Dentre estes materiais estão os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) e os 
Sais Básicos Lamelares (SBL)3. Os HDL são materiais formados pelo empilhamento de lamelas de 
hidróxidos mistos de cátions bivalentes e trivalentes contendo ânions hidratados intercalados entre essas 
lamelas. Estes compostos podem ser representados pela seguinte fórmula geral: 

OnHA])OH(MM[ 2

m

m/x2

3

x

2

x1 −++

−
, onde: M2+ representa um cátion bivalente; M3+ representa um cátion 

trivalente; Am- representa um ânion intercalado com m-.  As camadas dos materiais do tipo dos SBL 
apresentam em sua estrutura vacâncias em sítios octaédricos, e a compensação de cargas é realizada pela 
presença de grupamentos aniônicos completando a coordenação tetraédrica do metal divalente. Nestes 
últimos, os tetraedros são localizados fora da camada do tipo da brucita, acima e abaixo das lacunas 
octaédricas. Os objetivos deste trabalho foram: (i) a síntese e a caracterização de ZnAl-HDL e Zn-SBL 
intercalados com o fármaco Gabapentina; (ii) estudo da liberação “in vitro” da Gabapentina intercalada no 
ZnAl-HDL e Zn-SBL. O HDL foi sintetizado pelo método de coprecipitação a pH constante e o SBL por troca 
iônica utilizando uma solução concentrada de Gabatentina, a partir de um precursor de SBL-acetato 
preparado por método direto de precipitação. Os materiais sintetizados foram caracterizados por DRXP, 
FTIR-ATR. Os materiais lamelares foram submetidos a experimentos de liberação “in vitro”. Os 
espaçamentos basais encontrados foram de14,4 Å para o HDL e 13,5 Å para o SBL, que são valores 
coincidentes com os valores experimentais calculados e também reportados na literatura. Os espectros 
FTIR-ATR apresentaram bandas entre 1400-1350 cm-1 característicos de grupos COO- assimétrico e uma 
absorção na região de 3100 – 2800 cm-1 referente ao alongamento de vibração –NH3+ presentes na 
Gabapentina. Os resultados da liberação “in vitro” demostraram um perfil de liberação sustentada do 
fármaco, que comprova que os materiais lamelares têm potencial para serem aplicados como carregadores 
para liberação sustentada de Gabapentina. 
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Recentemente, materiais híbridos biocompatíveis, como os hidróxidos duplos lamelares (HDLs), 
estão sendo usados em sistemas de liberação de medicamentos devido á sua capacidade de troca 
iônica e os biopolímeros quitosana/alginato usados na medicina como materiais para regeneração 
óssea, visando o controle da dor no pós-operatório concomitantemente com a estimulação da 
regeneração óssea. (1)  Os HDLs de Zn/Al nas razões molares 2:1 e 3:1 intercalados com o fármaco 
Ibuprofeno (reagente de grau farmacológico) foram sintetizados pelo método de co-precipitação a 
pH constante. Esses compostos lamelares foram caracterizados pela técnica instrumental DRX, as 
qual comprovou a formação dos HDLs contendo o fármaco intercalado pelo deslocamento para 
menores ângulos em 2θ do pico basal referente ao plano (003), e pela presença dos picos 
referentes aos planos (012) e (110), e assim obteve-se uma distância basal de 2,560 nm para 
ambos os HDLs, indicando a presença do íon ibuprofenato no espaço interlamelar. (2) Depois de 
devidamente caracterizados, foram realizados testes de liberação in vitro dos HDLs nos meios de 
água destilada e solução tampão fosfato (PBS), onde foi possível observar a liberação mais lenta 
do fármaco para o meio. (3) Assim, os HDLs sintetizados foram adicionados às membranas de 
quitosana/alginato, sendo a quitosana utilizada de grau farmacológico, visando a utilização de 
reagentes de baixo custo. Nos testes de liberação in vitro dos HDLs contidos nas membranas, foi 
possível observar aumento na insolubilidade do fármaco que se encontra intercalado no espaço 
interlamelar desses HDLs, sendo esse aumento na insolubilidade observado na porcentagem de 
liberação do fármaco ser inferior à porcentagem de liberação do fármaco nas amostras livres e 
visualmente pela translucidez das membranas. Foram obtidas as seguintes porcentagens de 
liberação 15,48 % e 17,5 % do fármaco em água, e 23,22 % e 26,25 % do fármaco em solução 
tampão PBS, respectivamente para as amostras das membranas contendo os HDLs Zn/Al-IBU 2:1 
e Zn/Al-IBU 3:1. Sendo assim, as membranas híbridas sintetizadas (quitosana/alginato – HDLs-
Ibuprofeno) são bastante promissoras na aplicação como enxerto ósseo aloplástico com liberação 
lenta de fármacos. 
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O óxido de magnésio é classificado como um material cerâmico com alta resistência térmica, por isso há 
muita aplicação em refratários. Sua simples estrutura cristalográfica e eletrônica faz com que o MgO seja 
conhecido pelo seu nome mineral periclase [1], com estrutura cúbica de face centrada. Para sua síntese, 
pode-se fazer por meio de precipitação e posterior calcinação ou através do preparação de materiais 
híbridos orgânicos-inorgânicos que são materiais de grande interesse em aplicações comerciais que 
combinam os materiais cerâmicos com os compostos e polímeros orgânicos [2], que no caso foi utilizado 
amido que atua como reserva energética e o nitrato de magnésio. Dependendo da condição térmica de 
queima, magnésia cáustica ou magnésia queimada é obtida. A cáustica é um material mais poroso e 
reativo obtido em temperaturas relativamente baixas [3]. O referido trabalho teve como objetivo comparar 
os dois métodos de síntese, e através da caracterização por meio de difratometria de raios X (DRX) foi 
identificado além da periclase, a fase brucita proveniente da estrutura de Hidróxidos Duplos Lamelares 
(HDLs) [Mg(OH)2] que pode ser utilizado para remoção de ânions em aplicações industriais como 
adsorventes de corantes e catalisadores. Os difratogramas de raios X identificou que a síntese MgO-Amido 
contém 98,5% de fase periclase e 1,5% de brucita; enquanto que a síntese MgO-precipitação obtém 
apenas 25,8% de periclase e 74,2% de brucita. Outras técnicas de caracterização serão realizadas para 
maior compreensão da composição e estrutura. Testes de adsorção de corantes aniônicos servirão para 
compreender a aplicação do MgO em função da fase predominante, periclase ou brucita.   
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Com o desenvolvimento de novas técnicas, a preocupação com o descarte de rejeitos industriais e 

agrícolas tem aumentado, levando pesquisadores buscarem métodos eficazes de solucionar problemas 
causados por estes rejeitos no meio ambiente1. Técnicas como a fotocatálise heterogênea, onde um 
catalizador gera um radical para mineralizar contaminantes, tem sido amplamente estudada, devido sua 
eficácia e baixo custo. Uma maneira de amplificar o desempenho, é o uso de argilominerais como suporte 
para os fotocatalisadores, pela sinergia entre as propriedades adsortivas das argilas e das fotocatalíticas 
dos óxidos de semicondutores como TiO2 e o Fe2O3. Estes óxidos apresentam baixo band gap, podendo 
serem utilizados com irradiação da luz solar 2,3. Este trabalho tem como objetivo a  síntese e caracterização 
de fotocatalisadores de TiO2 e Fe2O3 suportados em argila Laponita RD, com vias a utilização em 
fotocatálise. A síntese dos fotocatalisadores se deu através da técnica sol-gel, (Cervantes2 com 
modificações), seguida de calcinação a 600°C. Os materiais foram caracterizados através de infravermelho 
com transformada de Fourier (FTIR). Foi observado a incorporação do óxido na estrutura da argila pelos 
espectros de FTIR através dos picos característicos dos óxidos. A atividade fotocatalítica foi testada em uma 
solução de azul de metileno de concentração 3,3x10-5 mol.L-1, onde por meio da espectroscopia de UV-
visível  avaliou-se a descoloração. Observou-se também o efeito da adsorção através de um controle que 
foi mantido fora da irradiação. Os fotocatalisadores foram irradiados por um período de 4 horas à luz solar. 
Alíquotas das amostras foram coletadas com auxílio de uma seringa em intervalos de 30 minutos e 
analisadas, afim de se obter dados para análise da cinética de reação. Observou-se uma melhor 
performance frente aos óxidos puros, com destaque para o fotocatalisador a base de TiO2, onde a velocidade 
de descoloração foi 4 vezes maior frente ao óxido puro. 
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Nos últimos anos, a contaminação de efluentes aquosos por metais pesados vem causando graves 
impactos ao meio ambiente e à saúde humana. Neste contexto, estudos com a aplicação de 
argilominerais na remediação da contaminação ambiental por metais potencialmente tóxicos estão 
sendo realizados com o objetivo de propor métodos eficientes e menos custosos (1). A adsorção 
de metais pesados por argilominerais é um conhecido e importante processo que controla a 
biodisponibilidade de metais em ambientes aquáticos (2). A palygorskita ou atapulgita é um silicato 
de alumínio e de magnésio hidratado de hábito fibroso que apresenta alta sorção. Substituições 
isomórficas podem ocorrer na rede cristalina promovendo um déficit de cargas positivas e, assim, 
um potencial superficial negativo propício para adsorção de cátions. A aplicação industrial direta da 
palygorskita apresenta limitações nos processos de filtragem devido a granulometria fina (<37µm) 
deste argilomineral. O processo de pelotização envolve a adição de aglomerantes para a formação 
um pellet com resistência física e mecânica, impedindo a migração de finos durante a filtração e 
aumentando a superfície de contato com a solução. Este trabalho teve como objetivo a adsorção e 
íons Hg2+ e Cu2+ pela palygorskita da região de Guadalupe-PI. A amostra beneficiada na fração 
menor que 44 µm não magnética foi pelotizada em disco rígido de 35 cm com adição de 10% de 
WAX e 20% Cimento Portland. Para estudo termodinâmico, 60 gramas de pelotas secas foram 
dispostas em coluna de filtração de 125 ml com base preenchida com quartzo e 180 ml de soluções 
individuais de HgCl2 ou CuCl2 com concentrações na faixa de 50 a 1000 ppm foram percoladas 
com auxílio de uma bomba peristáltica com vazão de 2,4L/h por 120 minutos. A determinação dos 
íons em solução foi realizada por Espectroscopia de absorção atômica. A interpretação dos dados 
de equilíbrio de adsorção utilizarou os modelos de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. 
A análise do coeficiente de determinação indicou que os modelos de Freundlich e 
Langmuir se ajustaram melhor aos dados experimentais para Hg2+ e Cu2+, 
respectivamente. Através do parâmetro kL foi possível calcular a energia livre de Gibbs para 
adsorção de Hg2+ e Cu2+, as quais apresentaram valores de ΔintG = -15,64 e -28,02 kJ/mol, 
respectivamente. Os valores negativos para energia livre de Gibbs evidenciam espontaneidade 
para ambos processos adsortivos.  
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Nowadays, the search for higher yields and lower energy costs in chemical transformations increases the 
research for nanocatalysts. Nanocatalyst characteristics combine advantages of both heterogeneous and 
homogeneous catalysis, with the ease of handling, separation and recycling of heterogeneous catalysts, 
together with the higher activities and selectivity of the homogeneous catalysts. In this sense, nanocatalysts 
derived from the thermal decomposition of layered double hydroxides (LDH) can be used in different 
reactions, presenting high dispersion of the active phase, low costs and high catalytic yields. LDH are 
described by the expression: [M2+

(1−x)M3+
x(OH)2]layer [An−

x/n·zH2O]interlayer, where M2+ and M3+ are metal cations 
occupying the octahedral interstices of sheet, while An− represents anions. Upon thermal treatment and 
reduction, LDH lead to highly dispersed and stable metallic nanoparticles strongly interacting with the mixed 
oxide matrix.1 In this work, a CuZnAl-LDH system containing 5, 10 and 20 %wt copper (A5, A10 and A20, 
respectively) and a M2+: M3+ ratio of 2:1 was synthesized via coprecipitation method to be applied on the 
ethanol dehydrogenation reaction (EDR). In situ quick-XAS characterization during the thermal 
decomposition (450 °C in air atmosphere) and catalyst activation (350 °C in a 5% H2/He atmosphere) were 
carried out at the ROCK beamline of the SOLEIL Synchrotron. The time-resolved normalized Zn and Cu-K 
edge XAS dataset was analysed by Principal Component Analysis (PCA) and Multivariate Curve Resolution 
with Alternating Least Squares (MCR-ALS) analysis in order to identify and quantify the zinc and copper 
species formed upon thermal decomposition and catalyst activation2. On the one hand, the copper, initially 
at LDH environment was converted into nano-CuO species at around 350 °C, during the calcination. After 
activation in H2 atmosphere, the copper species passes through an intermediate nano-Cu+ and becomes Cu0 
nanoparticles. The samples with lower Cu-loadings showed lower nanoparticle sizes, ranging from 2.2 to 2.7 
nm for A5, 2.8 to 3.6 nm for A10 and 3.2 to 4.5 nm for A20. On the other hand, the zinc species showed a 
correlated evolution profile, forming beyond the expected species (ZnO and ZnAl2O4), a zinc tetrahedral pre-
nucleous (TPN).3 Those TPN intermediate species can also be related to the catalyst activity, since it 
influences the support composition and its properties. In this sense, the nanocatalysts were obtained and 
characterized with success showing interesting properties to be applied in a wide variety of catalytic reactions. 
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In September 2017, the Supreme Court banned the use of asbestos in the manufacture of materials prepared 
from asbestos cement, for example roof tiles, water tanks, tarpaulins and brake pads, among others. The risk 
of this material to human health is related to inhalation of isolated fibers or fibrils that accumulate in the lungs 
and may be related to respiratory diseases such as lung cancer (1). Thus residues of asbestos-cement 
artifacts must be adequately treated; One of the promising methods for replacing expensive heat treatments 
is associated with mechanochemical activation (2,3), which promotes the rupture of the asbestos structure, 
inactivating its toxic characteristic. Based on previous studies involving the amorphization and inactivation of 
chrysotile fibers, this study investigated the effect of the addition of KH2PO4 and milling of the chrysotile-
containing tiles. The ratio of 3:1 (m/m) of chrysotile-containing tile and KH2PO4, respectively, was placed in 
a 50 mL zirconia vessel containing 5 zirconia balls of 10 mm (ᴓ), the mixture was milled for 8 h at 700 rpm, 
and the final product was characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) and Scanning electron microscopy (SEM). The X-ray diffraction patterns indicate that not only the 
characteristic chrysotile peaks disappear indicating a structure collapse, but there is also a strong influence 
on the diffraction pattern of calcite present in the chrysotile-containing tiles. The destruction of the chrysotile 
fibers could also be corroborated by FTIR showing absence of bound hydroxyl bands present in chrysotile 
structure and also by SEM in which no fibrous chrysotile morphology was observed. With these observations 
it is concluded that the addition of KH2PO4 in the process of milling and treatment of chrysotile-containing 
tiles guarantees the destruction of the chrysotile structure, promoting structural changes in the calcite phase 
present in the original material, besides making the final product loaded with phosphorus and potassium, 
which suggests potential agricultural applications. 
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Na atualidade, a busca por melhores e mais eficientes materiais aplicados na remediação de solos e águas 
apresenta um crescimento significativo. As argilas apresentam um grande potencial para este fim devido 
suas propriedades adsorventes e aplicação como suporte para espécies  que atuam como catalisadores 
em processos de degradação. A possibilidade de descobrir novas fontes naturais de argila e aplicá-las é de 
grande interesse, devido ao baixo custo e abundancia do material. Neste sentido, este trabalho visa a 
caracterização de uma argila natural da região sudoeste do estado de Goiás quanto a sua capacidade de 
adsorção. O corante azul de metileno, muito utilizado como sonda e em estudos de sistemas micro 
heterogêneos (1), foi utilizado nos estudos de adsorção. A argila estudada do tipo montmorilonita foi extraída 
da região da cidade de Montividiu-GO, purificada e calcinada a 600 oC por 4 horas. Foram preparadas 
suspensões das argilas naturais calcinadas (MGOcalc) e sem calcinar (MGO) nas concentrações 0,5 gL-1, 
1,0 gL-1, 2,5 gL-1, 3,5 gL-1 e 5,0 gL-1. As suspensões permaneceram sob agitação magnética por 24 horas.  
Após este período adicionou-se uma alíquota do corante azul de metileno (5x10-4 molL-1), obtendo-se a 
concentração final de corante de 4x10-5 mol.L-1 nas suspensões de argila. Os experimentos foram realizados 
a temperatura de 28 ºC por um período de 4 horas. Alíquotas foram retiradas das suspensões em diferentes 
intervalos de tempo, centrifugadas a 4000 rpm por 15 minutos e os sobrenadantes analisados em UV-vis. A 
absorbância residual do azul de metileno medida no comprimento de onda de 667 nm indica que a adsorção 
é mais rápida com o aumento da concentração de argila em ambos os sistemas, atingindo um tempo de 
equilíbrio em torno de 25 minutos para a MGOcalc. A amostra de argila sem calcinar (MGO) apresenta 
grande dificuldade de análise dos dados pois com o tempo libera pequenas partículas em solução, as quais 
não precipitam com centrifugação. Ambas amostras apresentaram grande capacidade de adsorção. Pode-
se concluir que o processo de calcinação não alterou a capacidade de adsorção da argila, porém a amostra 
calcinada apresentou espectros de UV-vis foi significativamente melhores.   
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Mica muscovite have been shown to be able to record the passage of swift particles as dark tracks produced 
by the precipitation of excess iron and grown by accretion. However, they were only a minority among the 
tracks observed in natural crystals of muscovite. Most of the tracks were along the close packed lines of the 
potassium layer and lacked the characteristic kinkiness due to Rutherford scattering of swift particles. They 
were predicted to be produced by energetic packets of energy, called quodons, travelling along the atom 
chains, It was confirmed experimentally by bombarding an edge of an specimen of muscovite and observing 
the ejection of an atom at the opposite side along close packed lines [1]. A review of the subject [2] observed 
that only the tracks of positive particles as protons, positrons and antimuons were recorded. The tracks of 
swift particles at low velocities were similar in thickness to the quodons, which led to the hypothesis that 
quodons were also able to carry electric charge. This was confirmed experimentally by measuring the electric 
currents in absent of an electric field when a specimen of muscovite was filled with quodons produced by 
alpha bombardment [3]. This phenomenon was called hyperconductivity. The present work presents 
experimental results on hyperconductivity in several layered silicates of the mica group: lepidolite, phlogopite 
and synthetic fluorphlogopite. Other silicates as biotite and quartz were also tested with negative results, 
showing that the layered structure is a necessary but not sufficient condition. Several new experiments were 
performed in the previous minerals and also in muscovite. They were able to detect new properties: the 
hypercurrent flowed a few seconds after irradiation was stopped, proving the long life of nonlinear excitations. 
The hypercurrent was also able to flow over defects and dislocations and even to anneal some of them. This 
was demonstrated by joined damaged surfaces and observing the recovery of the hypercurrent after some 
initial time. It was also shown that the hypercurrent was unaffected by magnetic fields up to one tesla. The 
use of hyperconductivity for technological application is under study.  
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Muitos estudos têm sido realizados sobre um subgrupo de materiais lamelares de troca anionica, 

especialmente os hidroxissais lamelares (HSL- M2+(OH)2-x(Am-)x/m.nH2O, onde M2+ é o cátion metálico e A 
com carga “m-” será chamado de contra-íon.), descrevendo principalmente sua síntese e caracterização 
estrutural 1. Os HSL são formados quando uma fração dos sítios hidroxilas presentes na estrutura da brucita 
(Mg(OH)2) são substituídas por moléculas de água ou ânions. Neste ultimo caso, são necessários contra 
íons na segunda esfera de coordenação do metal para estabilizar a carga eletrostática 1,2. O sal de 
hidróxinitrato de zinco possui fórmula geral Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O, é um hidroxissal em que as lamelas são 
compostas de átomos de zinco coordenados octaedricamente e tetraedricamente, por ânions hidroxila 1. 
Diferentes morfologias de hidroxissal de zinco foram preparados por diferentes métodos de sínteses, dentre 
elas destaca-se o método da hidrólise da ureia. Os hidroxissais de zinco foram preparados com excesso de 
íon dodecilsulfato para que fosse possível obter a morfologia de nanocones 3. Outra síntese envolvendo a 
hidrólise da ureia, contendo sais de nitrato de zinco, gerou outro produto com morfologia denominada “flower 
like” 4. Compostos produzidos pelo método de co-precipitação apresentaram morfolgias de aglomerados de 
lamelas. Os compostos obtidos foram analisados por difração de raios X (DRX), espectroscopia na região 
do infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS). Os resultados de DRX mostraram que os compostos obtidos apresentaram uma boa sequencia de 
picos na direção de empilhamento basal (h00), indicando a formação de um material lamelar cristalino. 
Aqueles que tiverem o íon orgânico tiveram suas reflexões referentes ao empilhamento basal deslocados 
para menores ângulos, obtendo distância basal de aproximadamente 27,4 Å. As morfologias foram 
verificadas com auxilio de MEV. 
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Enzimas são reconhecidas como catalisadores biológicos que permitem a execução de processos 
específicos sob condições reacionais definidas. Com isso a busca de processos econômicos e eficientes 
tem criado novos estudos para expandir o uso de enzimas em processos industriais. A imobilização de 
enzimas é empregada para melhorar a estabilidade da enzima e possibilita ao mesmo tempo a recuperação 
e reutilização sem perder sua função catalítica 1. Muitos suportes inorgânicos e polímeros orgânicos já foram 
empregados para imobilização de enzimas 2. Argilominerais são materiais muito versáteis com uma gama 
de aplicações, podem ser usados em cerâmicas e materiais de construção, moldes de fundição, produtos 
farmacêuticos, catalisadores ou suportes para catalisadores. O desenvolvimento de métodos para obter 
estas argilas modificadas tem recebido considerável atenção nas últimas décadas 3. Dentre as classes 
nanoestruturados destacam-se os materiais baseados em heteroestruturas porosas, similares a classe das 
sílicas mesoporosas, mas com propriedades únicas. Devido a presença de poros bastante definidos ao 
longo da estrutura. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo principal a síntese de uma 
heteroestrutura porosa composta de argilominerais (Bentonita e LAPONITA®RD/Silica). Para o preparo das 
heteroestruturas porosas, tratou-se a argila com surfactante brometo 1-Hexadecilamina, N,N,N-trimetil (1:1) 
(HDTMBr) em n-propanol. Os pilares de sílica (SiO2) entre as lamelas da argila bentonita e LAPONITA®RD 
são obtidos a partir da incorporação de uma solução de tetraetilortossilicato (TEOS). Aos sólidos calcinados 
a 550ºC foi incorporada a enzima α-amilase. Os sólidos antes e após incorporação da enzima foram 
caracterizados por análises térmicas, espectroscopia de absorção na região do infravermelho e difração de 
raios X. Todos os experimentos de adsorção e lixiviação da fase ativa por espectroscopia na região do 
ultravioleta e visível. Através da técnica de  difratometria de raios X notou-se a existência de um pico largo 
a cerca 2θ = 2° atribuido à presença de silica entre as interlaminas dos argilominerais, o que confirma a 
expansão dos argilominerais pela silica porosa. Após a calcinação dos materiais, observa-se uma maior 
amorfização na estrutura, devido aos picos menos definidos. A espectroscopia de absorção molecular na 
região do infravermelho apresentou mudança na estrutura do argilomineral, de forma especifica a banda em 
3740cm-1 atribuida à vibração de alongamento do  grupo silanol (Si-OH), situados entre as lamelas dos 
argilominerais.Realizou-se.o estudo cinético de incorporação da enzima α-amilase nas heteroestruturas 
porosas, onde o tempo otimo de interação foi alcancado em 120 minutos, onde ocorreu maior adsorção da 
enzima. O estudo de equilibrio revelou que  a concentração onde ocorreu a maior adsroção foi em 
1,1511x106 UEA/L(Unidade de enzimas ativas/ litro). Desta forma, pode-se comprovar a alteração na 
estrutura do argilomineral com a expansão das lamelas, o que possibilitou a adsorção efetiva das enzimas. 
Este processo abre perspectiva para a utilização e recuperação do catalisador que será empregado em 
reações de hidrólise. 
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A síntese de materiais híbridos permite alterações em várias características da superfície dos 
argilominerais (por exemplo: carga superficial, rugosidade, reatividade, energia de superfície), propriedades 
de grande interesse em processos industriais como em operações de separação e adsorção(1). Neste 
sentido, métodos como a formação de microesferas com compostos inorgânicos e poliméricos tem sido uma 
estratégia para o desenvolvimento de novas propriedades; isto se deve à obtenção de materiais com 
propriedades novas ou melhoradas em relação aos componentes individuais (polímero e argilomineral). Por 
isso, a adição de silicatos lamelares, tais como argilominerais naturais e sintéticos, tem sido uma alternativa 
promissora para aumentar a capacidade de sorção de água e contaminantes para estes materiais (2). O 
objetivo do presente trabalho foi a síntese, caracterização e avaliação cinética da capacidade adsortiva de 
microesferas utilizando materiais naturais (caulim com maior conteúdo de caulinita) proveniente do município 
de São Simão, interior de SP e compostos poliméricos (quitosana - Q e álcool polivinílico – PVA). Para a 
preparação das microesferas, partículas de quitosana-argila (KQ) e quitosana-argila/PVA (KQPVA), 25 mL 
da solução de PVA foi adicionada à 25 mL de solução de Q a 2% (m/v), permanecerão sob agitação e 
aquecimento constante. Após este processo 7 g de caulim foram adicionados na solução, com agitação 
mecânica constante durante 24 horas. A solução assim obtida foi gotejada sobre uma solução de NaOH 8% 
(m/v) sob agitação magnética, produzindo as microesferas. A partir do ensaio de intumescimento foi possível 
notar a taxa máxima de 40 minutos para ambas microesferas. No compósito KQ a porcentagem máxima de 
intumescimento foi de 75% e para o compósito KQPVA foi de 70% esta diferença pode estar relacionada a 
modificação da estrutura da quitosana em misturas miscíveis com PVA, esta compatibilidade entre quitosana 
e PVA é resultante da presença de ligações de hidrogênio entre grupos específicos (hidroxila, amida) de 
cadeias de quitosana e PVA, gerando um aumento superficial, observa-se também que o equilibrio absortivo 
é atingido no tempo de 200 minutos para ambas microesferas. No estudo cinético a capacidade adsortiva 
(qt) para os íons Ni2+ na amostra KQ encontrado foi de 109 mg/g e para a amostra KQPVA 56 mg/g. 
Resultados obtidos através do DRX comprovaram a adição dos polímeros no caulim devido a presença do 
halo de difração característico dos polímeros amorfos. Ambos materiais mostraram-se eficazes para a 
remoção de cátions em fase aquosa, os ensaios de intumescimento foram fundamentais para verificar qual 
seria o tempo otimo de contato para promover a maior expansão das microesferas. Desta forma, o uso de 
argilominerais modificados para a adsorção de íons metálicos em soluções aquosas, para fins de purificação 
de água ou tratamento de efluentes torna-se uma alternativa viável e de baixo custo.  
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A Bacia de Triunfo (ou Bacia de Uiraúna-Brejo das Freiras) é uma bacia do Cretáceo Inferior, em zonas 
de falha transcorrentes, e que compõe uma das bacias do Rio do Peixe (Carvalho, 2004). Está localizada 
no oeste do Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. A bacia é um graben assimétrico, separada por altos 
estruturais do embasamento relacionados aos movimentos de falhas transcorrentes ao longo de lineamentos 
pré-existentes do pré-cambriano de direção NE, durante a abertura do Oceano Atlântico. Nesta região, são 
encontrados fósseis e pegadas de dinossauros (Carvalho et al., 2017) em depósitos de leques aluviais, rios 
anastomosados, meandrantes e lagos rasos de idade Neocomiana (Berriasiano a Barremiano inferior). 
Tendo em vista a preservação das pegadas, este estudo visa realizar a caracterização mineralógica das 
argilas existentes nas rochas onde são encontradas, possibilitando assim, ampliar as interpretações acerca 
das condições paleoambientais que levaram à sua preservação. Foram coletadas seis amostras de rochas 
com material argiloso, em depósitos da Formação Sousa, incluindo o nível de ocorrência das pegadas de 
dinossauro. A metodologia utilizada no beneficiamento foi: cominuição (quebra e moagem), análise por 
difratometria de raios-x (DRX) pelo método do pó visando identificar a composição mineralógica e a presença 
ou não de carbonatos. Também foram verificados os Limites de Atterberg, para obtenção dos Limites de 
Liquidez (LL) e Plasticidade (LP), fornecendo assim, o Índice de Plasticidade (IP) que se apresentou entre 
15 e 30 (plasticidade média). Os resultados do DRX demonstraram que as amostras são compostas de 
carbonato, dos minerais quartzo, ortoclásio, ankerita, albita, muscovita, calcita, gibsita e analcima, além do 
argilomineral montmorilonita (2:1). A presença deste argilomineral corrobora o índice de plasticidade obtido 
no ensaio, o que sugere condições favoráveis à preservação das estruturas fósseis encontradas no local. 
Com relação à presença da zeólita analcima, acredita-se que possa ter influência no Índice de Plasticidade 
devido à sua característica de diminuir a porosidade dos materiais. Portanto, cabe investigação em trabalho 
futuro, a fim de definir se sua origem deu-se pela alteração de algum mineral ou se possui origem vulcânica, 
o que contribui na interpretação paleoambiental da região. 
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Uiraúna. 
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A contaminação do meio ambiente por íons metálicos potencialmente tóxicos tem se tornado comum 
atualmente. Eles são lançados, principalmente, na forma de efluentes industriais1. A remoção destes íons 
por argila e argilas modificadas tem sido estudada como uma alternativa aos métodos tradicionais1. A argila 
mais abundante é a montmorilonita, uma esmectita 2:1 pertencente ao grupo dos filossilicatos, com estrutura 
constituída por duas folhas tetraédricas de sílica com uma folha central octaédrica de alumina. A associação 
dessas camadas se dá por forças polares fracas e por foorças de van der Waals, além disso entre elas 
existem lacunas denominadas lamelas as quais residem os cátions trocáveis2. A 8-hidroxiquinolina (8-HQ), 
é um complexante orgânico utilizado na determinação por espectrofotometria e extração de íons metálicos2. 
Estudos envolvendo argila, SWy-1 e moléculas orgânicas como por exemplo a 8-HQ, indicam que a 
presença do complexante potencializa a adsorção da argila, promovendo a formação de complexos ternários 
mais estáveis,2. Com isso, o presente trabalho objetivou avaliar o comportamento do sistema micro-
estruturado montmorilonita-8-hidroxiquinolina (8-HQ) e sua interação com o íon metálico Sn(II), visando 
aplicação futura como agente modificador de eletrodos para sua determinação em águas residuais. Para o 
estudo utilizou-se argila SWy-1 (Wyoming-USA) montmorilonita e experimentalmente a técnica UV-Vis 
para análise do comportamento dos sistemas: 1-[8-HQ:H2O], 2-[SWy-1:8-HQ], frente a adição de íons Sn(II). 
Por meio da técnica de UV-Vis foi possívelelucidar a formação do compósito binário [SWy-1:8-HQ].  O estudo 
do sistema [8-HQ:H2O] na região do UV-visível revelou que a 8-HQ está em equilíbrio entre as espécies: 
dímero, (8-HQ)2 e monômero, 8-HQ; apresentando banda em λmax 239 nm para o dímero e ombro de 
absorção λ 254 nm, referente a espécie 8-HQ. A adição de 8-HQ à suspensão de argila, com a formação do 
[SWy-1:8-HQ], revela a intensificação da banda em λ 257 nm, referente ao monômero protonado (8-HQ-H+) 
presentes nos sítios ácidos da argila. Após a saturação é verificando a intensificação da banda em λ 239 nm 
(8-HQ)2. A avaliação espectrofométrica da interação do íon Sn(II) nos sistemas aquoso [8-HQ:H2O] e em 
suspensão [SWy- 1:8-HQ] não evidenciou surgimento de nova banda. A ausência de uma nova banda pode 
ser explicada pela formação preferencial da espécie (Sn(OH)2), em pH 6. Os compósitos sólidos (sistema 2) 
foram caracterizados por XRD e TG/DTG-DTA (atmosferas: ar sintético e N2). A interação do íon Sn(II), 
preferencialmente no compósito [SWy-1: Sn(II)]-8-HQ foi sugerida a partir dos resultados obtidos em estado 
sólido por análise térmica (TG/DTG-DTA, etapas da decomposição) e XRD (espaçamento basal). A partir 
do estudo térmico, foi possível sugerir a decomposição dos compósitos ternários (1-[SWy-1:8-HQ]-Sn(II) e 
2-[SWy-1: Sn(II)]-8-HQ), em 4 etapas, curvas TG e DTG: 1- eliminação solvente (62 oC, endotérmico); 2- 
decomposição do complexo (1- 331 oC / 2- 353 °C, exotérmico); 3- oxidação do Sn(II) a Sn(IV), SnO2 3 (470-
530 oC, exotérmico) e 4- decomposição da matéria orgânica residual seguido de desidroxilação da SWy-1 
(627 oC, endotérmico). Análise comparativa do evento 2 para os compósitos 1 e 2, evidenciou a efetiva 
interação dos íons Sn(II) no compósito 2, considerando um aumento de estabilidade térmica (Δ 23 C) em 
atmosfera oxidante. A atmosfera inerte (N2) elucidou a existência de um processo redox na etapa 2 de 
decomposição do compósito e na efetiva formação da espécie SnO2. Os resultados de XRD corroboram a 
discussão, uma vez que os compósitos 1 e 2 apresentaram um incremento no espaçamento basal quando 
comparado a argila pura (SWy-1), evidenciando a formação dos complexos ternários [SWy-1:8-HQ]-Sn(II) e 
[SWy-1: Sn(II)]-8-HQ. 
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Diferentes métodos de preparação de nanopartículas (NP) metálicas de platina, ouro, prata e nanopartículas 
bimetálicas tem sido reportadas, como a fotoredução, redução química em meio aquoso, redução em 
micelas reversas, redução química por deposição de vapor, dentre outras.1-2 Neste sentido, a aplicação de 
argilominerais para a preparação destes novos materiais funcionais torna-se uma estratégia interessante 
pois o uso de argilominerais funcionalizados possibilitam a melhor dispersão das nanopartículas de prata na 
superfície da matriz, evitando a formação de agregados que possam minimizar os efeitos bactericidas das 
NP de prata.2 Algumas aplicações de materiais antibacterianos atraíram grande interesse, onde destacam-
se aqueles que tenham nanopartículas de prata, por promoverem a rápida morte dos microrganismos (efeito 
bactericida).2-4 O trabalho apresenta o estudo da imobilização de nanopartículas de prata em LAPONITA® 
RD organofuncionalizada com os grupos melamina e biureto em rota aquosa e não aquosa.5 Estes sólidos 
obtidos foram avaliados frente a atividade antibacteriana contra as cepas de bactérias gram-positiva 
(Staphylococcus aureus – ATCC 25923) e gram negativas (Escherichia coli – ATCC 25922). Os materiais 
foram caracterizados por difratometria de raios X (DRX), análises térmicas (TG/DTA) e espectrometria de 
massa acoplado a plasma indutivo (ICP). A atividade antibacteriana foi avaliada por difusão em ágar (técnica 
do poço). Os difratogramas de raios X demonstraram que a prata foi incorporada aos materiais, pois em 
todos foram observados picos referentes ao cloreto de prata. Os resultados de ICP confirmam que a 
estrutura da LAPONITA® RD foi alterada após a funcionalização e incorporação das NP de Ag, esta técnica 
também foi utilizada para a quantificação de prata imobilizada nos materiais, sendo: Lap-Mel-Ag 2600 ppm; 
Lap-MelH-Ag 5560 ppm; Lap-Biu-Ag 4470 ppm; Lap-BiuH-Ag 4670 ppm. Os testes antibacterianos foram 
realizados estudando os materiais com e sem prata, comparados aos controles com penicilina ou 
streptomicina. Os resultados demonstraram que todos os materiais promoveram grande inibição do 
crescimento bacteriano, atingindo 50% da inibição quando comparado aos controles. Vale ressaltar que 
esses resultados são extremamente promissores, pois são experimentos realizados em meio sólido, quando 
o controle é solubilizado em solvente adequado, facilitando a difusão dos fármacos no gel de ágar.  
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A new option of nanostructured materials obtained from the incorporation of nanoparticles into 
polymeric materials has attracted the attention of researchers because it presents excellent 
mechanical performance, stability, biocompatibility, and others (1-2). The objective of this work was 
to prepare several hybrid nanocomposites based on carboxymethylcellulose and polyacrylamide 
hydrogel and different concentrations of layered double hydroxides nanoparticles intercalated with 
acetate anions (LHDac) (0 - 10 %) and evaluate the effect of these nanoparticles on the structural 
and thermal properties of these nanostructured hydrogels. Nanostructured hydrogels, crosslinked 
with N’-N-methylenebisacrylamide, were synthesized by free radical polymerization using potassium 
persulfate as initiator. The structural and thermal properties were investigated by using the X-ray 
diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TG), respectively. The results of XRD indicated 

the appearance of LHDac crystalline peaks at 2 = 11.61º, 2 = 22.86º e 2 = 34.64º in the 
diffractograms of the nanostructured hydrogel with 10 % of LHDac, confirmed the presence of the 
LHDac after dialysis process. The results also indicate that the layers of LHDac are probably 
exfoliated in the hydrogel matrix because it was not possible to observe their basal spacing 

characteristic peak at 2 = 7.0º (d003 = 1.4 nm) in the diffractograms of nanostructured hydrogels. 
TG results demonstrated that the addition until 2.5 % of LHDac increased the initial degradation 
temperature of the nanostructured hydrogels from 220 to 226 ºC, evidencing a small increase in the 
thermal stability of nanostructured hydrogels. On the other hand, when the LHDac was added in 
high concentration, it was observed a small decrease in these values, reaching 212 ºC for 10 % 
LHDac. This behavior was not still understood by the authors. It is also noted that the increase of 
the concentration of LHDac from 0 to 10 % in the polymer matrix increased the residue after the 
final process from 15 to 20 %, respectively. Therefore, the increase in the residual mass, 
corroborated with the results of XRD, demonstrates the presence of LHDac in the hydrogel structure. 
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Hybrid materials constituted by layered double hydroxides (LDH) intercalated with organic species 
have enormous potential as precursors of nanocomposites based on mixed metal oxides (MMO) and 
graphitic carbon. The development of these nanocomposites is of great scientific and technological interest 
due to the synergism between the properties of their components.1 In this work, carboxymethylcellulose 
(CMC) intercalated within LDH materials composed by Mg2+/Al3+ and Zn2+/Al3+ ions (Mg2Al-CMC and Zn2Al-
CMC) were evaluated as precursors of carbon-based nanocomposites. It was investigated the influence of 
LDH cation composition on thermal behaviour of precursor aiming to assess the transformation from LDH to 
MMO, and determine the best temperature range to obtain nanocomposites. Precursors were synthesized 
by coprecipitation and characterized by X ray diffraction (XRD), FT-Raman, chemical analysis and thermal 
analysis coupled to mass spectrometry (TG-DSC-MS). Following, the materials were pyrolyzed between 500-
1000 °C and characterized by XRD, Raman microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and energy 
dispersive spectroscopy (EDS). XRD patterns of precursors presented reflections attributed to (003)/(110) 
crystallographic planes with dhkl equal to 1.75/0.15 nm and 2.49/0.15 nm, respectively. FT-Raman spectra of 
LDH-CMC showed characteristics bands of CMC and the elemental analysis indicated that precursors 
formula are [Mg2.18Al(OH)6.36](RU)1.15(Cl)0.20∙2.36H2O and [Zn1.84Al(OH)5.68](RU)1.43(Na0.23RU0.33)∙2.88H2O 
(RU: repeating unit of CMC). The results of TG-DSC-MS in N2 atmosphere showed that Mg2Al-CMC and 
Zn2Al-CMC possess different thermal behaviours. Mg2Al-CMC presented constant mass between 600-1000 

C, while Zn2Al-CMC presents 18.8% of loss mass with endothermic peak at 880 C (DSC). Above 600 C, 
Raman spectra of pyrolyzed samples presented remarkable characteristics bands D (1340-1350 cm-1) and 
G (1590-1600 cm-1) of graphitic carbon materials. XRD patterns of Mg2Al-CMC pyrolyzed between 600-1000 

C presented only indicatives of poorly crystallized MgO, while sample Zn2Al-CMC at 800 C presented only 

peaks attributed to crystalline ZnO and, at 1000 C, ZnAl2O4 spinel phase and poor crystalized -Al2O3. 
However, when precursors were calcined in air atmosphere at 1000 ºC, XRD patterns showed peaks 
attributed to both crystallized oxides and spinels. SEM micrograph of Zn2Al-CMC pyrolyzed at 800 °C is 
composed mainly by well-defined crystallites reaching up to hundreds of nanometers in size. When material 
is pyrolyzed at 1000 °C, a new Al-rich phase (EDS) of anisotropic acicular nanocrystals emerges, whereas 
the superficial features of pyrolyzed Mg2Al-CMC are preserved. EDS spectra revealed considerable decrease 
in Zn signal from 800 °C to 1000 oC and no significant changes were detected in Mg signal. Interestingly, 
thermal analysis data and characterization of pyrolized samples suggested that occurs the carbothermic 
reaction of ZnO with the loss of Zn0 vapour (boiling point: 920 °C) between 800-1000 ºC. In addition, graphitic 
carbon formed during pyrolysis was hindering the formation of crystalline spinels. In conclusion, LDH-CMC 
materials appear as excellent precursors of MMO/graphitic carbon nanocomposites. Moreover, according to 
data, the suitable temperature range for nanocomposites preparation is 600-800 ºC and 600-1000 ºC for 
Zn2Al- and Mg2Al-CMC, respectively. This study opens perspectives of nanocomposites isolation and their 
evaluation in a broad application fields as catalysts, pollutant adsorbents, and so on.  
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As formigas cortadeiras, Atta spp. são pragas severas que causam prejuízos de bilhões de dólares em 
cultivos florestais anualmente. Atualmente, o uso de iscas granuladas, pó seco e termonebuização são 
opções de técnica de manejo para o controle desses insetos. Nesse sentido, novas tecnologias são bem-
vindas para expandir as opções de controle, como, por exemplo, os materiais híbridos orgânico-inorgânicos, 
formados a partir da combinação adequada de componentes orgânicos e inorgânicos, permitindo criar 
materiais com propriedades únicas e multifuncionais (1). Desse modo, os objetivos deste trabalho foram: (i) 
sintetizar e caracterizar materiais híbridos orgânico-inorgânicos derivados da interação entre microesferas 
de alginato e caulinita, incorporadas com agroquímicos (tetraborato de sódio, esporos de Beauveria 
bassiana e clorpirifos); (ii) avaliar por meio de bioensaios a atividade forrageira no campo e a toxicidade das 
iscas em laboratório para as formigas cortadeiras(2); (iii) realizar estudos de lixiviação em solo dos 
agroquímicos utilizados. As microesferas foram caracterizadas por um conjunto de técnicas: difração de 
raios X no pó (DRX), espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho com transformada 
de Fourier (FTIR-ATR) e análise termogravimétrica acoplada à calorimetria exploratória diferencial (TGA-
DTA). Nos bioensaios, um delineamento inteiramente casualizado foi realizado e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade. As técnicas de caracterização forneceram informações 
sobre os materiais preparados, apresentando indícios dos materiais precursores utilizados na síntese das 
iscas. Os bioensaios permitiram verificar a toxicidade e eficiência das iscas em atividade após o 
confinamento em laboratório e teste no campo. Por meio da análise estatística, foi determinado que o 
controle químico dos organismos vivos foi eficiente. Dentre as microesferas testadas, as que continham o 
composto químico clorpirifós, apresentaram maior percentual de mortalidade dentro do período de avaliação, 

causando morte mais rápida do que a isca comercial Mirex®. Com base nos resultados, conclui-se que a 
síntese das microesferas de alginato e caulinita contendo os agroquímicos, originou produtos com potencial 
formicida, sendo eficientes como técnica de manejo. 
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A fotopolimerização é empregada atualmente em uma infinidade de novas aplicações tais como 
impressão 3D, aplicações medicas, dentárias, etc. A fotopolimerização tem algumas vantagens em 
relação à polimerização térmica, pois proporciona em geral uma elevada taxa de polimerização em 
temperaturas fisiológicas e permite maior controle sobre a forma e localização do polímero. 
Contudo, ainda há limitações sobre estes materiais, por exemplo, no seu acabamento, pois este 
necessita de um período pós-cura e não apresenta em geral um aspecto físico estético desejável 
a uma série de aplicações. Portanto, este trabalho tem como objetivo aprimorar as propriedades de 
uma resina fotopolimerizável comercial, matéria prima empregada em impressões 3D, por meio da 
dispersão de cargas inorgânicas (LAPONITA®RD e LAPONITA®RD organofílica), pois segundo o 
trabalho realizado por Lima, A.B.T. (1), argilominerais possuem propriedades que possibilitam 
melhorar as propriedades físicas, químicas e mecânicas de uma série de polímeros. A 
LAPONITA®RD tem sua estrutura e composição igual ao argilomineral hectorita, pertencente ao 
grupo de argilominerais esmectíticos. Sendo a LAPONITA®RD uma versão sintética da hectorita, 
além de ser livre de impurezas, ela é comumente comercializada, tornando viável a aplicação deste 
material como é afirmado por Coelho et al. (2). Partindo dessa resina fotopolimérica, determinaram-
se testes para observar suas propriedades e seu comportamento, podendo assim aprimorá-la a 
partir da dispersão de cargas. Para a dispersão do argilomineral, primeiramente, para tornar mais 
fácil a homogeneização, testou-se três tipos de solventes (etanol, diclorometano e clico hexano) na 
resina, com proporção de 1g de resina para 0,5mL de solvente, sendo possível observar um melhor 
resultado com o diclorometano, após isso utilizando-se béqueres de 250mL revestidos com papel 
alumínio, pesou-se as quantidades de cargas (0,5%, 2% e 4%(massa/massa)) em relação a 
quantidade de resina medida em uma matriz de teflon resultando em 20,1g, adicionou-se em cada 
béquer 10mL de diclorometano e deixou por 1h no agitador mecânico. Em seguida, foi feito um 
estudo de cinética de cura (polimerização mediante emissão de luz em determinado comprimento 
de onda) sobre a interferência da carga na resina, similar ao realizado por Zhao et al. (3), onde foi 
utilizado uma lâmpada UV de LED com o comprimento de onda de 365nm, coletando assim 
fragmentos dos materiais para serem analisados por espectroscopia no infravermelho com 
transformada de Fourier (FTIR). Para a caracterização destes utilizou-se análises térmicas e 
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Sendo assim, notou-se que 
houve uma redução da intensidade de uma banda próxima a 1700cm-1 (referente a vibração C=O 
do grupo acrilato) dos fragmentos expostos a luz UV por mais tempo, provando que a 
fotopolimerização ocorreu de maneira bem-sucedida. Consequentemente, foi possível observar 
que o tempo de cura total dessa resina foi de 20 minutos na luz UV e após a dispersão de cargas 
foram obtidos resultados positivos, sendo que seu tempo de cura diminuiu para 5 minutos. Portanto, 
com este estudo pode-se concluir que a dispersão de cargas em resina gera um produto de maior 
eficiência do que a resina pura. 
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Halloysite is a kaolinite polytype with tubular/prismatic morphology and with higher quantity of water 

molecules in its structure, which contributes to a higher surface area, making possible nobler industrial 

applications, as in the pharmaceutical and fertilizer segments, for example, as active principle carrier and 

potassium fixer in soils, respectively [1]. Halloysite is generally associated with kaolin deposits, which could 

be classified as primary, when derived from in situ weathering of rocks rich in feldspar or as secondary, when 

of sedimentary origin. In Brazil, there is no halloysite occurrence neither in the northern giant sedimentary 

kaolin deposits nor in the Borborema Pegmatite Province primary deposits [2]. However, new halloysite 

occurrences in the Rio de Janeiro Pegmatite Province bring out the necessity of detailed studies aiming the 

identification of new prospects [3]. The study goals the prospection and mineralogical, chemical and 

micromorphological characterization of kaolin samples from Rio de Janeiro State looking for new possible 

halloysite deposits. For this, there were collected 23 samples in outcrops from 13 different pegmatites bodies. 

The samples were dried, homogenized, quarted and classified in vibratory sieve in wet conditions in 44 µm 

to obtain the most common particle-size used in industry and classified in 20 µm followed by classification by 

suspension in order to obtain the clay-size fraction (< 2 µm). The fractions were studied by X-ray 

diffractometry, chemical analysis by X-ray fluorescence and scanning electron microscopy. Preliminary 

results indicate yields in 44 µm ranging from 5.53 to 65.77% and that some samples are composed by 

prismatic halloysite with dimensions close to 5 x 0.5 µm and by booklets of kaolinite. As impurities, smectite, 

vermiculite and illite were identified as clay minerals besides quartz, muscovite, biotite and feldspar. Although 

the results are preliminary, there is occurrence of halloysite, indicating the possibility of new prospects of the 

mineral in Rio de Janeiro State. 
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A fotopolimerização de resina é uma técnica desenvolvida no final da década de 60 e aperfeiçoada 
no início da década de 70, com aplicações inicialmente focadas na área de odontologia, no entanto a medida 
que novas resinas e aditivos se difundiam a área de atuação desta técnica se amplia, de modo a abrir uma 
nova área de pesquisa. Portanto o desenvolvimento de novas resinas ou aditivos se torna relevante do 
ponto de vista tecnológico, e mediante isso no presente estudo selecionou uma resina fotopolimerica 
comercial base de diacrilato de tripropileno glicol (TPGDA) na qual foram adicionadas cargas para 
melhoramento de suas propriedades e obtenção de novas características. Devido o TPGDA ser um 
monômero comumente aplicado em revestimentos, adesivo, tintas e foto-polímeros com baixa viscosidade 
(1) os argilominerais se tornam candidatos para incorporação na resina como carga. Os argilominerais 
possuem características interessantes para melhoria de materiais ressaltando o que Coelho e 
colaboradores (2) relatam que por dezenas de anos foram utilizados argilominerais como carga na indústria 
brasileira, desta forma estes materiais foram selecionados como ideais para esta aplicação. A argila 
selecionada para este trabalho foi a bentonita sódica, pertencente do grupo das esmectitas que são argilas 
catiônicas, de forma mais especifica apresenta características muito similares a mantmorillonita sódica, que 
é facilmente expansível em meio aquoso assim facilitando processos como intercalação e funcionalização. 
Mediante isso organofilizar a argila para melhor interação com a resina e evitar possíveis formações de 
grumos ou empecilho para uma dispersão homogênea. Partindo disso a argila foi organofilizada através da 
funcionalização com o alcóxido 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) e posteriormente caracterizada por 
difração de raios X, analises térmicas e espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho 
a fim de comprovar a funcionalização. As argilas em natura foram dispersas na resina a base de TPGDA 
nas proporções 0,5, 2 e 4% (massa/massa). A dispersão foi realizada em um becker revestido por papel 
alumínio para impedir exposições a luz ambiente, em agitação mecânica com um agitador de pás a 
aproximadamente 1000 R.P.M. com a adição de 10 ml de diclorometano por uma hora. A resina já com as 
cargas dispersas é levada para ser fotopolimerizada, onde é exposta a uma lapada UV de LED com o 
comprimento de onda de 365 nm e 115 watts, e em intervalos de tempo predeterminados (entre 0 e 10 
minutos onde há a polimerização total) fragmentos foram coletados para que a fotopollimerização fosse 
acompanhada  por espectroscopia na região do infravermelho (3). Os espectros de espectroscopia na região 
do infravermelho obtidos das análises dos fragmentos nos permite acompanhar a redução da intensidade 
de uma banda próxima a 1600 cm-1 (referente a vibração C=O do grupo acrilato), nos fragmentos com maior 
exposição a luz UV tem a maior redução na intensidade dessa banda o que evidencia que o processo de 
fotopolimerização ocorreu de forma efetiva. Este acompanhamento permitiu comparar com precisão a 
influência das cargas no processo de fotopolimerização e observar que inicialmente o processo levava 25 
minutos e com a adição das cargas foi reduzido para 5 minutos. Mediante os resultados deste estudo, abrem 
perspectivas para uma gama de aplicações destes materiais, ressalta-se que as propriedades mecânicas 
destes materiais ainda serão avaliadas. 
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 Contamination of water by organic pollutants from industrial waste is a risk not only for the 
environment, but also for public health. Several strategies have been researched for the mitigation of this 
problem, among which the use of advanced adsorbents such as palygorskite-based magnetic 
nanocomposites (1). Palygorskite is a hydrated magnesium aluminium silicate that exists in nature in the form 
of fibrous mineral with high specific surface area and diversity of active adsorption sites (2) and excellent 
chemical stability. These characteristics combined with its strong adsorptive properties and the ecological 
character of its application made paly stand out as an adsorbent material. In addition, the association of 
magnetic nanoparticles represents a gain in properties and has been widely researched for diverse 
applications, such as in the biomedical and environmental areas. Several processes have been studied to 
optimize the use of these materials, such as acid and thermal treatments and organophilization of the 
material. This work presents a study about the synthesis and characterization of magnetic nanocomposites 
based on the clay mineral palygorskite as well as the efficiency of thermal treatment processes in the 
optimization of the adsorbents and its subsequent application in the adsorption of methylene blue. The clay 
was treated for the elimination of impurities through milling and particle size separation processes. The 
magnetite synthesis on the palygorskite surface was performed by the alkaline coprecipitation reaction. The 
materials were characterized by X-ray diffraction, N2 adsorption at 77K, thermogravimetric analysis, scanning 
electron microscopy and transmission electron microscopy. The paly retained its morphology after heat 
treatment process, and the magnetite was successfully synthesized on the clay mineral´s surface, visible 
through MET analysis. The clay presented adsorption of 112mg of methylene blue per gram of adsorbent. 
The process of the clay magnetization did not lead to a significant loss of adsorption performance. 
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The use of clay materials and related products has accompanied the evolution of human society 
since pre-historic ages, and nowadays accounts for a significant industry in key markets such as 
ceramics, electronics, glasses, chemical, etc. More recently high technology areas like aerospace, 
automotive, pharmaceuticals, cosmetics, have developed important know how in the development 
of specific raw materials to improve the performance of their final products and processes (1). Clays 
are natural products from different sources in nature worldwide, though having different types of 
contaminants, organic contents and even chemical composition, what makes it very important to 
precisely characterize each type of clay previously to the use in industrial processes (1).This 
workpaper is focused in the evaluation of a kaolin originated from the state of Sao Paulo, Southeast 
of Brazil, having more attention paid to its cosmetic oils sorption properties. It was observed that 
there are not many published reasearches available in regards to kaoliln use in the cosmetic industry 
for the preparation of emulsions, creams, etc, where different types of oils sorption and intercalation 
properties need to be better understood (2). A full characterization of the kaolin was carried out 
covering X-Ray diffraction, FTIR, SEM, particle size distribution, DTA/TG, CEC exchange capacity, 
among others, with special attention to oil sorption capacity (2). In sequence the sorption properties 
were evaluated considering relevant oils used in the cosmetic industry. Results achieved were all 
superior to 150% oil absorption on a weight basis, which demonstrates being an attractive raw 
material for this industry, both technically and cost effective (3).   
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Nos últimos anos, o termo “Nanotecnologia” praticamente se tornou sinônimo de inovação. Baseada 

em dimensões nanométricas, a nanotecnologia visa ampliar o conhecimento humano, a fim de aumentar a 
capacidade de manipular a matéria até o seu limite atômico. Os esforços dentro da pesquisa dos 
nanomateriais visam prever e controlar a morfologia nanométrica, produzindo materiais com nanoestruturas 
específicas, de acordo com a sua finalidade. Diante disso, os diferentes métodos de secagem podem ser 
selecionados para produzir diferentes nanopartículas ou materiais nanoestruturados de uma mesma matéria 
prima, pois esses métodos de têm efeitos nas propriedades dos nanomateriais, incluindo tamanho de 
partícula, morfologia de partículas, estrutura porosa, área de superfície específica, etc.Devido a sua 
versatilidade química, troca iônica e capacidade de regeneração, os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs), 
também conhecidos como argilas aniônicas, foram recentemente reconhecidos como um material promissor 
devido às suas várias áreas de aplicação. São estruturalmente representados por duas lamelas carregadas 
positivamente, devido à presença de cátions metálicos, sendo estabilizadas pela presença de ânions 
interlamelares. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo estudar o efeito das condições de secagem 
no tamanho dos cristalitos do HDL. A síntese do HDL foi realizada segundo o método de coprecipitação 
descrito por Reichle (1). Uma solução de MgCl2.6H2O (1 mol) e AlCl3.6H20 (0,5 mol), diluída em 700 mL de 
água deionizada, é adicionada a uma solução contendo NaOH 50% (3,5 mols) e Na2CO3 anidro (1 mol), 
diluída em 1000 mL de água deionizada. A suspensão resultante é mantida nas mesmas condições durante 
18 horas. As nanopartículas de HDL foram centrifugadas e lavadas.  Após isso, as nanopartículas foram 
encaminhadas à etapa de secagem em estufa, finalizando o processo de sintetização. Um planejamento 
experimental foi realizado na secagem, onde variou-se a temperatura, entre 75°C e 105°C, e o tempo, entre 
16 h e 20 h, nesse processo. Parte do material seco foi calcinado à 650°C por 5 horas, com rampa de 
aquecimento de 10°C/minuto. O material seco foi caracterizado através da técnica de difração de raios-X e 
o tamanho dos cristalitos foi calculado através da equação de Scherrer e pelos métodos de Williamson-Hall 
e Halder-Wagner (2). Observou-se que os HDL apresentaram uma tendência de aumento de tamanho com 
a elevação de temperatura no processo de secagem, com os cristalitos variando de 13,10 nm a 38,94 nm, 
o que já é esperado devido o processo de sinterização. Entretanto, após a calcinação, a tendência de 
tamanho foi inversa à encontrada inicialmente, com os cristalitos de maior tamanho sendo obtidos a partir 
da menor temperatura no processo de secagem. Os cristalitos obtidos após a calcinação apresentaram 
tamanhos de 52 nm a 140,19 nm, variando com a temperatura de secagem e o método utilizado para 
obtenção desse tamanho. Esse resultado pode ser ocasionado pela competição entre o processo de 
densificação e o crescimento dos grãos, onde temperaturas mais baixas tendem a favorecer a densificação, 
de modo que o posterior crescimento levará a tamanhos maiores do grão, pois os poros não estarão 
presentes para segurar o avanço do contorno (3).  
 
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Brasil (CAPES). 
 
Referências 

1. W. T. Reichle, J. Catal. 1985, 94, 547-557.  
2. P. M. Kibasomba et al., Results Phys, 2018, 9, 628-635 
3. A. Leriche, F. Cambier, S. Hampshire in Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, S. Hashmi, Ed.; Elsevier, 

Amsterdam, 2017; Vol. 1, 1-23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:*ld_neto@hotmail.com


V REUNIÃO SOBRE ARGILAS APLICADAS – 28, 29 e 30 de agosto de 2019 - Franca (SP) 

 

91 
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Tratado em diversas áreas, o estudo das argilas conta atualmente com técnicas instrumentais sofisticadas, 
favorecendo a caracterização precisa destas partículas, tendo como técnica básica as análises por Difração 
de Raios-X (DRX). Para as Geociências, os diversos tratamentos por DRX, incluindo-se o uso de softwares 
específicos, aliados às análises por Microssonda Eletrônica, Microscopia Eletrônica e Geoquímica favorece 
a caracterização mineralógica das argilas. Assim, é buscada a compreensão da evolução e das 
características de solos (pedogênese), de depósitos minerais (bauxita, níquel, vermiculiita, manganês, 
dentre outros), da diagênese até a epizona e ao metamorfismo de contato, bem como a qualidade de rochas 
geradoras e reservatórios de hidrocarbonetos. Este trabalho apresenta alguns exemplos de pesquisas com 
foco nos filossilicatos, particularmente argilominerais, para a compreensão da proveniência/gênese, do 
contexto deposicional, das relações estratigráficas, da evolução diagenética e da influência tectônica de 
sequências sedimentares, na região Centro-Oeste. Os argilominerais foram identificados por difração de 
raios X, em amostra total e na fração argila, seguindo as técnicas convencionais de orientação, secagem ao 
ar, solvatação em glicerol e aquecimento a 490º C.  
1- Gênese: a) filossilicatos detríticos em amostra total: micas e cloritas nas unidades siliciclásticas do 
Grupo Bambuí, mas apenas a muscovita no Grupo Paranoá, subjacente; b) argilominerais autigênicos em 
amostra total e na fração argila: saponita e talco/estevensita na Formação Irati, esmectita indiferenciada na 
Formação Tamengo, glauconitas no Ritmito Superior do Grupo Paranoá e na Formação Corumbataí; c) 
argilominerais diagenéticos na fração argila: illitas como constituinte maior do Grupo Paranoá, das 
unidades siliciclásticas do Grupo Bambuí e da Formação Guaicurus; como constituinte menor na Formação 
Tamengo e traço na Formação Corumbataí. 
2- Marcador estratigráfico: a) glauconita no Grupo Paranoá marca a unidade Ritmito Superior; b) a 
distinção das unidades pelíticas dos grupos Paranoá e Bambuí é marcada pela presença de clorita neste 
último; c) a saponita é constituinte maior dos pelitos da Formação Irati, mas não ocorre na Formação 
Corumbataí, sobrejacente d) as formações Tamengo e Guaicurus se distinguem pela contribuição da 
esmectita como constituinte maior na primeira, mas não ocorre (ou é rara) na última. 
3- Estágio diagenético indicado pelo Ìndice de Kübler: a) as unidades pelíticas do Grupo Bambuí se 
situam no campo da anquizona a oeste, enquanto mostram diagênese precoce a leste, na Serra de São 
Domingos, indicando distintas profundidades de soterramento; b) nas formações Tamengo e Guaicurus, é 
indicado estágio de anquizona, mas a presença de esmectitas na primeira sugere um evento de retro-
diagênese. 
4- Influência tectônica indicada pelo Ìndice de Kübler: a) em testemunho de sondagem do Grupo 
Paranoá, o intervalo adjacente a zona de cisalhamento indica epizona, contrastando com estágio de 
anquizona nos outros níveis; b) esta mesma relação é constatada desde as proximidades de zona de 
empurrão em direção a áreas menos deformadas.  
É ampla a literatura internacional sobre estes aspectos, além de trabalhos de datação, geoquímica isotópica, 
controle de técnicas de preparação, tratamento de dados e estabelecimento de acervo de referência.  
Entretanto, são ainda escassas, no Brasil, pesquisas com foco nas argilas de sequências sedimentares, de 
perfis de intemperismo e de depósitos minerais, sendo os dados apresentados neste trabalho, resultado das 
pesquisas desenvolvidas pelos autores em dissertações e teses, não havendo espaço suficiente para 
inclusão como referências. 
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Processos de intercalação e/ou funcionalização de argilominerais têm sido extensivamente estudados há 
alguns anos, pois a inserção de substâncias orgânicas e inorgânicas nos espaços interlamelares leva a 
obtenção de materiais com propriedades específicas que têm despertado o interesse para possíveis 
aplicações industriais, como catalisadores, materiais para adsorção, liberação controlada de substâncias, 
luminescência, sensores eletroquímicos, entre outros (1). Este trabalho apresenta os resultados obtidos 
após a funcionalização da caulinita com os ácidos piridino 2-carboxílico e piridino 2,6-dicarboxílico e 
complexação com o íon Eu3+ (2), a partir de um estudo de adsorção deste íon, para análise de suas 
propriedades luminescentes e futura aplicação destes materiais como sensores luminescentes de poluentes. 
As caracterizações dos materiais híbridos luminescentes foram feitas através de difração de raios X, 
espectroscopia de absorção na região do infravermelho, análise térmica (TG/DTG/DSC), microscopia 
eletrônica de varredura, espectroscopia de absorção na região do ultravioleta/visível, espectroscopia por 
dispersão de energia e por fotoluminescência (excitação e emissão) e medidas de tempo de vida do estado 
de excitado. Para a complexação do íon Eu3+ foi realizado um estudo cinético e de equilíbrio de adsorção, 
utilizando modelos clássicos para discutir o mecanismo, encontrando as condições ótimas de reação, 
correspondendo a 48 horas para a caulinita funcionalizada com ácido dipicolínico e concentração de 
adsorvato de 0,5 mol.L-1 e 24 horas para o material funcionalizado com ácido picolínico onde esse material 
mostrou uma capacidade de adsorção maior do que testado, sendo a concentração máxima testada de 0,8 
mol.L-1 utilizada para sintetizar o material luminescente. Para esse estudo foi elaborada uma metodologia 
de determinação quantitativa da quantidade de európio adsorvida pelos materiais por meio da 
espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível. Os materiais mostraram-se promissores, com 
eficiências quânticas de 31,16% para a amostra funcionalizada com ácido picolínico e 45,18% para a 
amostra com ácido dipicolínico. Utilizando destas características, a luminescência dos materiais foi 
verificada após um estudo cinético de adsorção de poluentes orgânicos, o fármaco ibuprofeno e o herbicida 
prometrina, e inorgânico, com o íon cromo III, para a finalidade de aplicação no campo dos sensores 
químicos luminescentes. Após os testes foram obtidas as faixas de adsorção onde os materiais se 
comportaram de forma linear como sensores quantitativos dos poluentes por meio da integração das 
emissões em função da concentração de adsorvato na superfície dos solidos, com destaque para a amostra 
de caulinita funcionalizada com ácido picolínico que ao entrar em contado com o fármaco ibuprofeno, 
apresentou seletividade e grande linearidade, mostrando um espectro de emissão em função do tempo 
totalmente diferente dos demais poluentes, que evidencia que a coordenação do fármaco altera o ambiente 
químico do ion Európio (III). 
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The development of pH indicators for application in smart packaging has been shown in recent years as a 
promising technology to indicate deterioration of food and thus avoid possible contamination and diseases, 
increasing food safety [1]. The present work aimed the development of pH indicators based on Hibiscus 
Anthocyanins encapsulated in Hydrotalcite ([Mg6Al2 (OH) 16] CO3.4H2O), a Layered Double Hydroxide 
(LDH) for future incorporation into polymer films and application in smart packaging for food. The indicators 
were obtained by infusing the hibiscus powder into water and then mixing (via sonication) the solution into 
two types of hydrotalcite: commercial and post structural reconstruction. Indicators were developed in three 
different concentrations of hydrotalcite: 250, 500 and 1000mg for each 200mL of hibiscus solution. After 
sonication, the system was centrifuged and the decanted material was frozen and lyophilized to obtain a pH 
indicator powder. The results of the UV-Vis spectrophotometry show that the indicators obtained from the 
hitrotalcite after structural reconstruction did not retain anthocyanins, so they did not present colorimetric 
changes. Unlike the commercial hydrotalcite that retained the compounds and showed color changes in all 
the pH ranges. The results of UV-Vis spectrophotometry and X-ray diffraction suggest that the mechanism 
of encapsulation of anthocyanins in hydrotalcite is that of adsorption on the surface of the material and that 
there is no intercalation of anthocyanins between the lamellae of structurally reconstructed hydrotalcite [2]. 
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In September 2017, the Supreme Court banned the use of asbestos in the manufacture of materials prepared 
from asbestos cement, for example roof tiles, water tanks, tarpaulins and brake pads, among others. The risk 
of this material to human health is related to inhalation of isolated fibers or fibrils that accumulate in the lungs 
and may be related to respiratory diseases such as lung cancer (1). Thus residues of asbestos-cement 
artifacts must be adequately treated; One of the promising methods for replacing expensive heat treatments 
is associated with mechanochemical activation (2,3), which promotes the rupture of the asbestos structure, 
inactivating its toxic characteristic. Based on previous studies involving the amorphization and inactivation of 
chrysotile fibers, this study investigated the effect of the addition of KH2PO4 and milling of the chrysotile-
containing tiles. The ratio of 3:1 (m/m) of chrysotile-containing tile and KH2PO4, respectively, was placed in 
a 50 mL zirconia vessel containing 5 zirconia balls of 10 mm (ᴓ), the mixture was milled for 8 h at 700 rpm, 
and the final product was characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) and Scanning electron microscopy (SEM). The X-ray diffraction patterns indicate that not only the 
characteristic chrysotile peaks disappear indicating a structure collapse, but there is also a strong influence 
on the diffraction pattern of calcite present in the chrysotile-containing tiles. The destruction of the chrysotile 
fibers could also be corroborated by FTIR showing absence of bound hydroxyl bands present in chrysotile 
structure and also by SEM in which no fibrous chrysotile morphology was observed. With these observations 
it is concluded that the addition of KH2PO4 in the process of milling and treatment of chrysotile-containing 
tiles guarantees the destruction of the chrysotile structure, promoting structural changes in the calcite phase 
present in the original material, besides making the final product loaded with phosphorus and potassium, 
which suggests potential agricultural applications. 
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Clays are natural materials with favorable physicochemical properties for various applications, the ability to 
reflect solar radiation as well as the presence of channels or lamellae may be responsible for photoprotection 
of drugs when incorporated into their structure. Tetracycline is a well-known and used antibiotic, but the 
effects caused by its exposure to light are still poorly studied.[1]. The objective of this work was to investigate 
the photostability of the tetracycline incorporated onto smectite and fibrous clays such in a mixture of the 
montmorillonite and saponite (Veegum©) purchased from Vanderbilt Company (USA). Adsorption 
experiments was performed in 50 mL of TC aqueous solution (2 g L-1) mixed with 100 mg of each clay sample 
under stirring for 1 h in controlled pH. Light stability tests were performed by exposing of the samples to UV 
light for 200 h. The adsorption behavior of the antibiotic molecule onto different clays was investigated. 
Drug/clay systems were characterized by carbon elemental analyses, N2 adsorption/desorption isotherms, 
X-ray diffraction and thermogravimetric analyses. The loading of TC onto clays decreased specific surface 
area of samples also total volume pores and suggested that the pores were blocked due incorporation of the 
organic molecule into raw clays [2]. XRD results showed the intercalation of the tetracycline in the interlayer 
spacing of the layered clays [3] The results obtained in this study showed that there was the intercalation of 
the drug and the thermal analysis revealed that the incorporation of the drug in the clay had the potential to 
improve the photostability of the drug. This effect can be attributed mainly to the lamellar nature of the clay 
and its ability to establish specific interactions with the drug, which makes the exposed material a promising 
excipient for the enhancement of the photostability of the drug. 
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A poluição por metais potencialmente tóxicos é um fator que afeta a qualidade do meio ambiente e 
constitui risco eminente de intoxicação aos seres humanos. Esses metais são originários de atividades 
antrópicas, como a atividade mineradora, entre outras. A redução dos impactos causados pela poluição do 
solo e da água é fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e de vida (1). A palygorskita é um 
argilomineral hidratado de alumínio e de magnésio que possui uma estrutura porosa e elevada capacidade 
de troca catiônica, conferindo a este material características adsortivas (2). Por apresentar granulometria 
fina (<20 μm), a aplicação direta deste argilomineral em escala industrial visando a remoção de metais 
potencialmente tóxicos fica comprometida e dessa forma, o processo de pelotização se torna uma alternativa 
para viabilizar seu uso. O objetivo do trabalho foi avaliar a interação da palygorskita com a casca de banana 
(não liofilizada e liofilizada), cera WAX e com a lignina, aglomerantes utilizados no processo de pelotização, 
bem como visualizar o formato esférico, testar a estabilidade em meio aquoso e determinar as propriedades 
texturais das pelotas formadas. Uma amostra de palygorskita previamente beneficiada e caracterizada foi 
submetida ao processo de pelotização em disco pelotizador com os seguintes parâmetros operacionais: 
diâmetro do disco de 35 cm, rotação de 50 r.p.m., ângulo de inclinação de 45º e tempo de pelotamento de 
30 min para a casca de banana e 50 min para a lignina. As pelotas formadas foram analisadas no 
microscópio binocular estereoscópico e no microscópio eletrônico de varredura, para melhor visualização 
de sua forma esférica. O teste de solubilidade em meio aquoso foi realizado com 20 mL de água destilada 
e o comportamento de estabilidade estrutural das pelotas foi observado. As pelotas formadas por meio da 
combinação de palygorskita com cera WAX e casca de banana não liofilizada apresentaram formato 
esférico, não homogeneidade interna e estabilidade ao meio aquoso. Já a mesma combinação utilizando 
casca de banana liofilizada apresentou todas as características adequadas. O resultado do sistema com 
lignina não apresentou formato esférico característico de pelota, no entanto, a estabilidade em meio aquoso 
foi favorável. Os resultados das propriedades texturais estão sendo avaliados e discutidos. 
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Estão sendo estudadas seis amostras de argilas provenientes dos vales fluviais de rios tributários aos 

rios Doce e Jequitinhonha (1), nas porções leste e nordeste do estado de Minas Gerais, respectivamente. 
As amostras foram fornecidas pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil - Superintendência Regional de 
Belo Horizonte. A pesquisa tem como propósito realizar a caracterização mineralógica e tecnológica das 
argilas e, assim, suas possíveis utilizações na indústria, seja de cerâmica, de papel e entre outras, além de 
aprimorar o entendimento geológico da região. As amostras foram coletadas como material depositado em 
vales soterrados, sendo quatro delas no vale fluvial de tributários do Rio Doce, em ocorrências minerais, e 
duas do Rio Jequitinhonha, em um garimpo. Todas foram amostradas por sondagem de trado mecânico, 
entre profundidades de 0 a 7 m e das seis amostras, cinco são de diferentes furos. A fim de adquirir uma 
fração suficientemente representativa para as análises de caracterização, as amostras passaram por etapas 
de preparação. Inicialmente, foram secas a temperatura ambiente e em seguida foram desagregadas, 
homogeneizadas, em pilhas cônicas e longitudinais, como uma forma de quarteamento e após isso, 
separadas em alíquotas de 500 g. Posteriormente foram realizadas classificações granulométricas à úmido 
com separação das frações < 44 µm. As técnicas utilizadas na caracterização mineralógica e química foram 
difratometria de raios X (DRX) (2), fluorescência de raios X (FRX) e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV/EDS). Os resultados preliminares indicam que as amostras são constituídas por caulinita, muscovita, 
quartzo, gibbsita, sillimanita e ortoclásio. Os resultados da FRX indicam que a química mineral é composta, 
principalmente, pelos óxidos Al2O3 e SiO2, comprovados pela presença de caulinita, muscovita, gibbsita e 
quartzo. Outros óxidos encontrados são Fe2O3, TiO2 e K2O, que também estão na composição dos mesmos 
minerais, em menores porcentagens. Em geral, as amostras apresentaram um alto índice de PPC, com 
mínima de 15,2% e máxima de 23,9%, por amostra. Os resultados obtidos por meio do MEV/EDS 
confirmaram as informações da difratometria de raios X e análises químicas por fluorescência de raios X.  
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          O amido (AM) é um polissacarídeo formado pela união de moléculas de glicose, sendo encontrado 
em raízes ou sementes de uma grande variedade de plantas. Quando presente nas raízes atua como 
reserva de energia e, dependendo do tipo de planta, sua concentração em massa pode variar de 15 a 37%. 
É constituído por um polissacarídeo linear, a amilose, e um polissacarídeo altamente ramificado, a 
amilopectina [1]. O AM é considerado um dos materiais mais promissores para ser utilizado como substituto 
de polímeros a base de petróleo, em virtude do seu baixo custo, alta degradabilidade em solos e abundância 
[1,2]. É o terceiro biopolímero mais abundante na Terra, atrás da celulose, presente em vegetais, e da 
quitina, encontrada em exoesqueletos de insetos e crustáceos [3]. O AM apresenta algumas desvantagens 
como a hidratação descontrolada, a contaminação microbiana e a queda da viscosidade durante o 
armazenamento [4]. Para contornar esses problemas, duas estratégias podem ser utilizadas: o preparo de 
blendas poliméricas ou de compósitos. Portanto, este trabalho tem como objetivo obter e caracterizar filmes 
de amido na presença de um polímero com potencial atividade antimicrobiana, a poliacrilamida-co-
dialildimetilamônio (PAADDA) e do argilomineral montmorrilonita (MMT). Os filmes das blendas de AM e 
PAADDA na proporção 50/50% foram preparados pelo método de evaporação do solvente. Os compósitos 
da blenda de AM/PAADDA foram preparados adicionando-se as partículas de MMT de forma a terem a 
concentração de 3%, 5% e 7% m/m no filme da blenda. Os filmes obtidos foram caracterizados por 
espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e 
difratometria de raios X (DRX). Os espectros de infravermelho dos filmes da blenda AM/PAADDA exibiram 
as principais bandas dos polímeros AM e PAADDA. Para todos os compósitos obtidos, a presença da banda 
Si-O em 1030 cm-1 nos espectros FTIR indicou que a argila foi incorporada no filme da blenda. As curvas 
TGA dos compósitos de AM/PAADDA com 3, 5 e 7% de MMT apresentaram uma maior temperatura inicial 
de degradação em relação ao filme da blenda de AM/PAADDA, indicando que a argila aumenta a 
estabilidade térmica do filme da blenda. Os resultados de DRX mostraram que os filmes da blenda 
AM/PAADDA com de 3 e 5% de MMT possuem uma morfologia característica de nanocompósito esfoliado. 
Entretanto, com 7% de MMT na blenda, houve a formação de microcompósito. Portanto, os resultados 
experimentais mostraram que foram obtidos novos nanocompósitos de AM/PAADDA/MMT.  
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Agrotóxicos são compostos químicos usados para o combate de doenças de plantas e pragas na agricultura. 
Um dos princípios ativos muito utilizados na formulação de agrotóxicos é o glifosato (C3H8NO5P). Em 2017, 
segundo o IBAMA, o Brasil comprou, aproximadamente, 173 mil toneladas de agrotóxicos que contem 
glifosato e seus sais, o que representa cerca de três vezes mais que o segundo colocado no ranking de 
agrotóxicos que é o 2,4-D. Em 2015 a International Agency for Research on Cancer reclassificou o glifosato 
para provavelmente carcinogênico para humanos. Estudos indicam que o argilomineral palygorskita 
((Mg,Al)5Si8O20(OH2)4.4H2O)) pode ser usado como adsorverdor de contaminantes por apresentar elevada 
área superficial (125 a 210 m2 g-1) e capacidade de troca catiônica (30 a 50 meq 100 g-1). No entanto, 
para palygorskita apresentar maior interação com o glifosato, que é predominantemente aniônico em meio 
aquoso, é necessário mudar sua carga superficial de negativa para positiva, o que pode ser feito por meio 
do processo de organofilização com surfactante catiônico (1). Este trabalho teve como objetivo a aplicação 
de uma amostra de palygorskita (PI-Brasil), previamente beneficiada e organofilizada com brometo de 
cetiltrimetil amônio (CTAB) 1% m/m, na remoção de glifosato contido em efluente sintético. Os ensaios de 
adsorção foram realizados em tubos de polipropileno com fundo cônico no qual foi adicionado 20 mL de 
solução de glifosato padrão e 1 g de PALY_CTAB, em seguida, caso necessário, ajustou-se o pH para 3,8 
com solução de NaOH ou HCl e encaminhou para agitação por 2 h a, aproximadamente, 150 r.p.m. e 30 ºC. 
Após agitação, centrifugou-se, filtrou-se e o sobrenadante foi encaminhado para quantificação de fósforo 
por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) em linha de emissão 
213,618 nm. A curva de adsorção foi feita variando a concentração de glifosato de 99,92 a 1.119,3 mg L-1 e 
aplicou-se os modelos de isotermas de adsorção de Langmuir e de Freundlich aos dados obtidos. As 
amostras após adsorção foram caracterizas por análise de potencial Zeta (PZ) e microscopia eletrônica de 
varredura e espectroscopia de energia dispersiva (MEV-EDS). Os resultados mostraram que a palygorskita 
organofilizada foi capaz de remover cerca de 86% de glifosato do efluente. Baseado no modelo de Langmuir, 
a capacidade máxima de adsorção de glifosato e a energia livre de Gibbs foi de 11,69 mg g-1 e -18,98 kJ 
mol-1, respectivamente, o que indica que o processo de adsorção foi espontâneo. O modelo de Freundlich 
também indicou que a adsorção é espontânea uma vez que apresentou constante de Freundlich maior que 
1 e igual a 2,09. O valor de R2 de Langmuir foi próximo ao de Freundlich, sendo 0,9734 versus 0,9603, 
respectivamente. Portanto, o processo de adsorção de glifosato em palygorskita organofilizada pode ocorrer 
por um processo químico ou físico. A análise das curvas de PZ da amostra após adsorção indicou que houve 
diminuição da carga superficial da PALY_CTAB, sugerindo que o glifosato foi adsorvido na palygorskita uma 
vez que este é predominantemente aniônico em meio aquoso. Na análise de MEV-EDS da amostra após 
adsorção observou-se o aparecimento de fósforo na PALY_CTAB indicando que o glifosato esta presente 
na superfície da palygorskita. Conclui-se que a palygorskita organofilizada foi eficiente na remoção de 
glifosato contido em efluente aquoso com cerca de 86% de adsorção. A análise dos modelos de Langmuir 
e de Freundlich sugeriu que a adsorção de glifosato em palygorskita organofilizada foi espontânea e pode 
ocorrer por processo químico ou físico.  A análise de PZ e MEV-EDS indicou que o glifosato foi adsorvido 
pela amostra PALY_CTAB, corroborando com os dados obtidos por ICP OES.  
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Over the past decades, new materials based on functionalized organic, inorganic-organic clays or minerals 
have attracted attention in clay science. Insertion of organic substances in the interlayer and/or on the surface 
of natural clays facilitates the preparation of hybrid materials with specific properties like excellent chemical, 
structural, and thermal stability1 for application in dye adsorption 2. Amine derivatives grafted on the interlayer 
surface of clays provide materials for selective adsorption and applications in environmental pollution control 
and catalysis3. Recently, grafting of amine derivatives followed by methylation with iodomethane in the 
interlayer space of a mineral has been reported4. To diminish the synthesis time requirements and 
temperature, microwave heating has been used. Here, the kaolinite interlayer space previously intercalated 
with dimethyl sulfoxide (DMSO) was functionalized with organosilanes containing one, two, and/or three amine 
groups: 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES), N-[-3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine (TMPD), and 
N-[-3-(trimethoxysilyl)propyl]diethylenetriamine (TMPT). The tertiary amino group of the resulting materials 
was further alkylated by reaction with an alkyl halide, namely iodomethane (CH3I), to form a positively charged 
organic-inorganic layered material for application in improved adsorption of anionic species. Microwave 
radiation (MW) was employed as the heating source during the preparation. The resulting materials were 
characterized by various techniques. Thermal analysis established the mass losses related to the 
functionalized materials. Powder X-ray diffraction demonstrated the reaction of kaolinite with APTES, TMPD, 
and/or TMPT and revealed well-developed basal reflections, an indication that the kaolinite layer structure 
was preserved after the functionalization process. Infrared spectroscopy provided more evidence of amine 
group intercalation in kaolinite as judged from the absence of the bands at 3500 and 3540 cm-1, which can 
be attributed to intercalation of DMSO molecules through hydrogen bonding with the clay mineral interlamellar 
hydroxyls. The prepared solids were used as adsorbents of the azo dyes methylene blue (MB) and orange II 
(OII), to show that the hybrids were able to remove the dyes effectively thanks to the presence of 
iodomethane, which improved adsorption of the anionic species. 
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