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Introdução 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) são 
materiais derivados do mineral brucita (Mg(OH)2), 
no qual os cátions metálicos estão no centro de 
octaedros com vértices ocupados por íons hidroxila. 
Unidos pelas arestas, esses octaedros constituem 
as lamelas. Com a substituição isomórfica de 
cátions divalentes por trivalentes, a estrutura 
adquire uma carga positiva que é contrabalanceada 
por íons na região interlamelar. A fórmula geral dos 
HDLs é [M

2+
(1-x)M

3+
x(OH)2]

x+
(A

n-
)x/n·z H2O, onde M se 

refere aos cátions metálicos e A
n-

 ao ânion 
intercalado

1
. 

Os HDLs têm recebido especial atenção por 
possuírem características que os tornam bons 
carregadores de fármacos, como: 
biocompatibilidade, equilíbrio entre estabilidade 
química e biodegradabilidade, alteração nas 
características da espécie intercalada (estabilidade 
química, solubilidade em água e a minimização de 
efeitos colaterais) e possibilidade de liberação 
controlada, sustentada e alvo-específica

1
.  

O ácido carmínico (Figura 1) é uma substância 
extraída de insetos como a cochonilha e utilizada 

como precursor do 
corante natural carmim. 
Além de corante, o 
ácido carmínico tem 
sido estudado como 
uma molécula com 
potencial antioxidante e 
supressor de radicais 

livres
2,3

.  
Neste trabalho foram 
sintetizados HDLs de 
M

2+
/Al

3+
, com razão 

molar igual a 3, onde M = Zn ou Mg, intercalados 
com ânions provenientes do ácido carmínico 
(materiais abreviados como Zn3AlAC ou Mg3AlAC, 
respectivamente). Os materiais foram então 
caracterizados por difratometria de raios X (DRX), 
espectroscopia vibracional no infravermelho (IV), 
análise térmica (TGA-DSC-MS) e análise elementar 
(CHN e ICP OES). 

Resultados e Discussão 

Os dados de DRX indicam a formação da estrutura 

lamelar pela presença do pico em 2θ ~ 60°, 

atribuído às reflexões dos planos característicos 

(110) e (113). A presença de um pico em 

aproximadamente 2θ = 4,3° (d003 ~ 2,10 nm) para 

Zn3AlAC e 2θ = 3,7° (d003 ~ 2,40 nm) para Mg3AlAC 

sugerem a intercalação do ânion orgânico. 

Os espectros no IV evidenciam a presença do 

carminato nos HDLs através das bandas em 1080 

(C-O, COH) e 1550 cm
-1

 (CO
-
) e a um ombro na 

região de 1700 cm
-1

 (C=O). Tanto para o ácido 

carmínico quanto para os compostos híbridos, há 

uma banda larga entre 3000-3700 cm
-1

, referente ao 

O-H. 

Os dados de análise térmica mostram que o ácido 

carmínico possui quatro regiões de perda de massa, 

e os materiais híbridos, três e duas regiões para as 

matrizes de Zn/Al e Mg/Al, respectivamente. A 

decomposição do íon orgânico ocorre em 

temperaturas superiores quando comparada com a 

sua forma livre, evidenciado pela temperatura de 

início da liberação de CO2 (ácido carmínico: 200°C, 

Zn3AlAC: 300°C e Mg3AlAC: 400°C). 

Os resultados de análise elementar evidenciam a 

formação de compostos com relação molar M
2+

/Al 

próxima a 3 e contendo 35% e 41% (m/m) de ânion 

derivado do ácido carmínico nos HDLs Zn3AlAC e 

Mg3AlAC, respectivamente.  

Os espectros eletrônicos na região do UV-Vis do 

ácido carmínico em solução aquosa mostram que o 

seu perfil é dependente do seu estado de 

protonação.  

Conclusões 

Os resultados indicam a intercalação dos 

carminatos nas matrizes de HDL, com preservação 

de sua estrutura e aumento na sua estabilidade 

térmica. 
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