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Introdução 

Compostos lamelares são materiais na qual os 

cristais são construídos por empilhamento de 

unidades bidimensionais ligadas entre si através de 

forças fracas do tipo van der Waals
1,2

. Os 

hidroxissais lamelares (HSL’s) são compostos 

derivados da modificação da estrutura da brucita 

(constituída pelo hidróxido de magnésio (Mg(OH)2)). 

Quando os íons Mg
2+

 são substituídos por íons 

divalentes, como por exemplo, Zn
2+

, e/ou ocorre a 

substituição parcial dos íons OH
-
 por íons como o 

NO3
-
, CO3

2-
, entre outros, essa modificação origina 

os hidroxissais lamelares
3
. Estes compostos tem 

despertado o interesse devido ao fato de sofrerem 

reações de intercalação, e com isso alteram as 

propriedades do material formado, como por 

exemplo, as propriedades físicas
4
.  

Resultados e Discussão 

O hidroxissal sintetizado foi o hidroxinitrato de zinco 
(HNZ), foi utilizado o surfactante aniônico 
dodecilsulfato de sódio (SDS) como agente 
intercalante. O método utilizado para síntese do 
hidroxinitrato de zinco modificado com o 
dodecilsulfato de sódio (HSL Zn SDS) foi o de co-
precipitação, utilizando uma solução de hidróxido de 
sódio (NaOH) para acertar o pH em 7,0. O material 
sintetizado foi caracterizado por espectroscopia no 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 
para realização desta análise foi utilizado um 
equipamento da marca Thermo Scientific, modelo 
Nicolet 6700. Foi utilizado o método de pastilha de 
brometo de potássio (KBr). 
Os espectros de FTIR obtidos para o hidroxinitrato 
de zinco sem e com modificação estão 
representados na Fig. 1 e 2. 

 

 
Figura 1. Espectro FTIR do hidroxinitrato de zinco. 

 
Figura 2. Espectro FTIR do HSL Zn SDS. 
No espectro do hidroxinitrato de zinco sem 

modificação são detectadas bandas em 3498 cm
-1

 

referente à ligação O-H das moléculas de água 

presente no espaço interlamelar do HSL, em 1384 

cm
-1

 há uma banda característica do estiramento N-

O do íon nitrato livre. As bandas entre 1000 – 800 

cm
-1

 referem-se às vibrações do íon nitrato, a banda 

em 647 cm
-1

 corresponde à ligação Zn-O
3
. Para o 

HSL Zn SDS foram detectadas bandas em 3503  

cm
-1

, referente à ligação O-H das moléculas de água 

presentes no HSL, em 2920 e 2851 cm
-1

 referem-se 

aos grupos CH2 e CH3 do dodecilsulfato(C12H25SO4
-
) 

em 1218 cm
-1

 há uma banda característica da 

deformação angular do grupo SO2
4-

, presente no 

SDS, abaixo de 1062 cm
-1

 há bandas referentes a 

deformações do CH2, em 631 cm
-1

 há uma banda 

referente à ligação Zn-O
5
. Através das modificações 

observadas nos espectros, verifica-se que houve a 

modificação química do HSL sintetizado. 

Conclusões 

O HNZ modificado com o ânion dodecilsulfato foi 

sintetizado com sucesso pela técnica de co-

precipitação. Houve a troca do ânion nitrato pelo 

ânion dodecilsulfato. Com esta modificação o 

hidroxissal passa a apresentar caráter orgânico, 

podendo ser utilizado como agente de reforço em 

nanocompósitos poliméricos. 
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