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RESUMO 

Silicatos lamelares têm atraído muito interesse devido ao seu grande potencial como 

catalisadores, permutadores, adsorventes e peneiras moleculares. Ácidos silícicos 

hidratados, como a magadeíta e a kaneíta são compostos estruturalmente ricos, podendo 

variar o espaçamento basal a partir de incorporação e/ou troca iônica com outros átomos, 

ou seja, possíveis alterações são as substituições isomórficas do silício por átomos 

trivalentes modificando assim as propriedades químicas da lamela. Neste trabalho a 

magadeíta e kaneíta foram sintetizados pelo método hidrotérmico, posterior 

transformação na sua forma ácida, assim como a mesma síntese hidrotermal de ambos os 

silicatos contendo os metais de Alumínio, Érbio e Cobalto e também processos de troca 

iônica para aplicação em testes catalíticos na reação de Condensação de Knoevenagel. Os 

sólidos foram caracterizados por DRX que mostrou diferenças significativas no 

deslocamento dos picos correspondente ao plano 001 no perfil das matrizes após 

incorporação dos metais. As técnicas espectroscópicas (IV e Raman) revelou mudanças 

nas interações camada/água/cátions que ocorrem em paralelo com as vibrações de  Si-

OH e  Si-O-Si. TG, MET, Determinação da Área Superficial e Volume de Poros foram 

outras técnicas utilizadas, assim como, RMN de 
29

Si que indicou um aumento na razão 

Q3/Q4 que pode estar relacionado com a criação de defeitos gerados por grupos silanóis 

decorrentes da incorporação do metal na rede cristalina da matriz do silicato. A avaliação 

da atividade catalítica das amostras estudadas verificou-se que para a amostra de Kaneíta 

com Er
3+

 incorporado em sua estrutura obtida por método hidrotérmico o melhor 

desempenho seletivo foi de 100% e a conversão de butiraldeído atingiu 86% sobre o 

catalisador estudado, efeitos de parâmetros de reação também tiveram rendimento 

bastante elevado.  

Palavras-Chaves: Ácido silícico lamelar. Catálise. Condensação de Knoevenagel.  



 

X 

ABSTRACT 

 

Layered silicates have attracted much interest due to their potential as catalysts, heat 

exchangers, adsorbents and molecular sieves. Hydrated silicic acids such as magadiite 

and kenyaite rich compounds are structurally, the interlayer spacing can vary from 

incorporation and/or ion exchange with other atoms, or potential changes are isomorphic 

substitution of silicon atoms by trivalent thereby modifying the properties chemical 

coverslip. In this work, magadiite and kenyaite were synthesized by hydrothermal 

posterior processing method in its acid form as well as the same hydrothermal synthesis 

of both metal silicates containing aluminum, erbium and cobalt and also of ion exchange 

processes for application in the catalytic tests Knoevenagel condensation reaction. The 

solids were characterized by XRD which showed significant differences in the 

displacement of 001 peaks corresponding to the plane of the profile matrix after 

incorporation of the metals. The spectroscopic techniques (IR and Raman) revealed 

changes in the interactions layer/water/cations that occur in parallel with the vibrations of 

 Si-OH and  Si-O-Si.  TG, TEM, determining the surface area and pore volume have 

been other techniques as well as 
29

Si NMR indicated that an increase in the ratio Q3/Q4 

may be related to the creation of defects generated by silanol groups resulting from the 

incorporation of metal in the crystal lattice of the silicate matrix. The evaluation of the 

catalytic activity of the samples was found that for sample Kenyaite with Er
3+

 

incorporated in its structure obtained by hydrothermal method, the best selective 

performance was 100% and the conversion of butyraldehyde was 86 % on the catalyst 

studied the effects of parameters reaction were also quite high yield. 

 

 

Key-words: Lamellar Silicic Acid. Catalysis. Knoevenagel Condensation. 
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INTRODUÇÃO 

Estruturalmente os sólidos lamelares são formados pelo empilhamento de planos, 

originando camadas, que na sua maioria são constituídas por átomos ligados 

covalentemente em um mesmo plano e ligações do tipo van der Walls entre átomos de 

camadas adjacentes, ou seja, os sólidos lamelares possuem planos basais de átomos que 

estão firmemente ligados, dentro dos planos, mas fracamente ligados na direção 

perpendicular a eles. 

Dentre estes materiais lamelares estão os ácidos silícicos lamelares que são 

formados por camadas de tetraedros de condensado um sobre o outro, sem camadas 

octaédricas como nas argilas. Eles são conhecidos como silicatos alcalinos cujas lamelas 

não têm coordenação de silício octaédrica e até agora só foram estudadas com 

profundidade cinco tipos de ácidos silícicos naturais como a makatita, a kanemita, a 

magadeíta, a ilerita e a kaneíta (Moura & Prado, 2009). 

Sólidos extremamente versáteis como os materiais lamelares podem ser 

sintetizados através de tratamento hidrotérmico ou puramente sintético que é conduzida 

sob um sistema ternário com Na2O/SiO2/H2O (Almond, Harris & Franklin, 1997). A 

fórmula geral para os ácidos silícicos lamelares é Na2O·(4-22)SiO2·(5-10)H2O e suas 

propriedades estão associadas com sorção interlamelar de água e moléculas orgânicas, 

bem como trocadores iônicos, devido aos contra-íons hidratados lamelares (Ruiz, 

Petrucelli & Airoldi, 2006). 

As aplicações deste tipo de sólidos podem ser ampliadas a partir da substituição 

isomórfica do silício por outros átomos tri- ou tetravalentes (Pires, Oliveira & Airoldi, 

2012), catálise bifuncional ácido-redox (Mihályi, et al. 2013), nanocompósitos (Steudel, 

et al. 2009), processos de adsorção (Petrucelli, et al. 2006), síntese de sólidos 

mesoporosos como zéolitas (Mihályi, et al. 2007). 
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A magadeíta sódica possui uma estrutura lamelar carregada negativamente, 

formada pelo arranjo do silício tetraédrico, contendo átomos de oxigênio terminais 

neutralizados por íons Na
+
 na intergaleria. Exibe uma gama de propriedades tais como 

sorção de água interlamelar e moléculas orgânicas polares, reações na lamela, troca de 

íons sódio interlamelares, transformações em ácidos silícicos lamelares cristalinos por 

troca protônica e inchamento cristalino (Eypert-Blaison, et al. 2002; Moura & Prado, 

2009). A evolução do espaçamento basal do silicato ocorre conforme a quantidade de 

água revelando assim um inchamento estrutural do material, entretanto, vários estudos 

enfatiza sobre a quantidade de água na estrutura do material lamelar, porém, pouco se 

afirma sobre a acomodação dessas moléculas, bem como o nível de inchamento 

estrutural. Logo, o interesse por esse tipo de material incentivou a pesquisa em trabalhos 

sobre os silicatos lamelares de magadeíta e kaneíta. 

A kaneíta é composta por camadas tetraédricas duplicadas em espécies SiO2, 

similares aos argilominerais, sem a presença de alumínio e por ser um silicato lamelar 

altamente cristalino de grande valor de distância basal, também pode ser pilarizada para 

obter derivados ordenados, com elevada área superficial (Royer, et al. 2009; Ruiz, 

Petrucelli & Airoldi, 2006).  Seus detalhes estruturais foram elucidados pela primeira 

vez através de ressonância magnética nuclear, dos núcleos de sódio e silício no estado 

sólido (Royer, et al. 2009). O comportamento dos grupos silanóis dispostos nas 

superfícies lamelares ácidas, sugere que uma grande variedade de materiais sintetizados 

pode ser obtida através de modificações químicas da superfície do material usando 

diversas metodologias, tais como o processo de sol-gel, a evaporação do solvente, e o 

método convencional de refluxo (Royer, et al. 2009).  

Na análise da síntese de materiais lamelares contendo uma variedade maior de 

constituintes, vários fatores devem ser considerados para melhorar as propriedades dos 
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produtos obtidos, visto que o desgoverno de quaisquer parâmetros, como as velocidades 

de hidrólise e condensação podem levar a cristalização de fases não desejadas (Brinker, 

et al. 1990).    

A introdução de metais de transição, além de produzir o aparecimento de sítios 

ácidos de Bronsted, também pode introduzir um sítio redox, cuja presença de dois tipos 

de sítios, ácido e redox, por exemplo, é bifuncional, e acidez é de vital importância na 

área da catálise (Shelesh & Singh, 2004; He et al., 2006). Várias técnicas vêm sendo 

utilizadas para caracterizar adequadamente sítios básicos presentes em catalisadores 

sólidos, dentre elas destaca-se a espectroscópica, adsorção, titulação com indicadores 

específicos e uso de reações modelo (Martins & Cardoso, 2006).   

As reações utilizadas para caracterização das propriedades ácido-básicas dos 

catalisadores devem apresentar características particulares, como apresentar uma rota 

reacional conhecida. Desta forma é possível identificar a função de cada sítio (ácido ou 

básico) na formação de produtos. A reação que pode ser utilizada na caracterização da 

basicidade de sólidos é à condensação de knoevenagel (Martins & Cardoso, 2006).    

A condensação de Knoevenagel (Equação 1) ocorre entre compostos carbonílico 

(aldeídos ou cetonas, composto 1) e compostos ativos de metileno (2), sendo uma das 

reações mais importantes para a preparação de ésteres     – insaturados (3) (Nogueira 

et al., 2011). 

C O

H

H2C

Z1

Z2

C C

Z1

Z2H

R

H2O

2 31
(Equação 1)

R

 

Considerando a utilização de catalisadores sólidos básicos de silicatos lamelares, 

como a magadeíta e a kaneíta, contendo cátions metálicos incorporados em sua estrutura 
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obtidos por métodos hidrotérmicos, a reação modelo da condensação de knoevenagel, 

parece ser adequada para modular sítios ativos de acidez de Bronsted e Lewis do 

material em estudo.  
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RESUMO 

Ácidos silícicos como a Magadeíta e a Kaneíta são compostos que fornecem 

propriedades interessantes mediante a modificação da sua camada intermediária 

formada por grupos SiOH/SiO
-
, a interface entre essas camadas contém íons Na e água. 

Assim, espécies orgânicas podem ser incorporadas a estes grupos pela reação com 

silano para modificar o espaço interlamelar. Esses materiais lamelares podem ser 

sintetizados por métodos hidrotérmicos e é possível sintetizar materiais lamelares 

contendo outros átomos tri- ou tetravalentes, que substituem o silício na estrutura da 

lamela, podendo ter várias aplicações na adsorção, peneiras moleculares, 

nanocompósitos e na área de catálise em reações de alquilação, auto-condensação, 

oligomerização, estabilidade térmica e novos campos de aplicação, tais como catálise 

enzimática e a síntese de produtos químicos de interesse biológico através da catálise 

heterogênea. Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de 

silicatos lamelares, ácidos silícios lamelares, destacando a composição, estruturas 

hipotéticas, propriedades, assim como, processos de síntese e de troca iônica desses 

silicatos contendo metais de transição em sua estrutura e alguns ensaios catalíticos, 

como por exemplo, utilizando a reação modelo condensação de Knoevenagel, que 

fundamenta‐se na acidez acentuada apresentada pelos hidrogênios α à carbonila que, 

posteriormente, sofre protonação gerando o β‐hidróxialdeído onde a finalidade principal 

da reação é a bifuncionalidade, ou seja, materiais com dois sítios, ácido e redox, fator 

determinante na área de catálise. 

 

 

Palavras-Chaves: Ácido Silícico Lamelar. Cátions Metálicos. Catálise. 
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ABSTRACT 

Silicic acids such as Magadiite and Kenyaite are compounds which provide interesting 

properties by modifying their intermediate layer formed by groups SiOH/SiO
-
, the 

interface between these layers contains Na and water. Thus, organic species can be 

incorporated into these groups by reaction with silane to modify the interlayer space. 

These lamellar materials can be synthesized by hydrothermal methods and materials can 

be synthesized containing lamellar other tri-or tetravalent atoms that replace silicon in 

the lamella structure, and may have various applications in adsorption, molecular sieves, 

nanocomposites in catalysis and reactions in alkylating self-condensation, 

oligomerization, thermal stability and new applications, such as enzymatic catalysis, 

and chemical synthesis of biological interest by heterogeneous catalysis. This article 

aims to present a review of lamellar silicates, silicones lamellar acids, highlighting the 

composition, hypothetical structures, properties, as well as processes of synthesis and 

ion exchange these silicates containing transition metals in their structure and some 

catalytic tests for example using the Knoevenagel condensation reaction model, which 

is based on strong acid shown by hydrogens α to the carbonyl, which subsequently 

undergoes protonation generating the β-hydroxyaldehyde in which the primary purpose 

is the bifunctionality of the reaction, in other words, materials with two sites, acid and 

redox determining factor in catalysis. 

 

 

 

 

 

Key-words: Lamellar Silicic Acid. Metal Cations. Catalysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Recentemente os silicatos lamelares vêm se destacando, devido a sua facilidade de 

obtenção, bem como as suas propriedades químicas e físicas que os tornam promissores 

para o desenvolvimento de novos materiais (Joly, et al. 2002), contribuindo assim para 

trabalhos envolvendo troca iônica, adsorção, incorporação e catálise. A estrutura 

complexa e cristalina dos silicatos resulta em características estruturais importantes 

como a presença de grupos hidroxila, sítios ácidos de Bronsted e de Lewis e cátions 

trocáveis na região interlamelar. Desta forma, os silicatos sintéticos modificados 

quimicamente ou não, têm aplicações como catalisadores e peneiras moleculares 

(Negrete, et al. 2004).  

As propriedades lamelares permitem processos de difusão, assim como 

modificações químicas, que ocorrem por reações de intercalação de moléculas orgânicas 

ou troca dos cátions originalmente presentes nas lacunas interlamelares resultando em 

um grande número de sólidos funcionais.  

O espaçamento entre as lamelas pode variar de acordo com a quantidade de água 

disponível, com a natureza do cátion interlamelar e com a presença de outras moléculas 

polares. A sobreposição das camadas leva a formação de lacunas regulares denominadas 

de espaço interlamelar, que é a distância entre duas lamelas adjacentes, e é nesse espaço 

que pode ocorrer à incorporação de uma espécie química de interesse, já o espaçamento 

basal é o espaço entre o início de uma lamela com o início da lamela seguinte, como 

pode ser observado na Figura 1:  
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Figura 1: Representação esquemática da estrutura geral de um sólido lamelar. Fonte: 

Adaptado de Wang, et al. 2007.   

2. ÁCIDOS SILÍCICOS LAMELARES 

A série de silicatos formada por polissilicatos hidratados de formula geral 

Na2O.(4-22)SiO2.(5-10)H2O, são conhecidos como ácidos silícicos lamelares (Lagaly & 

Beneke, 1991). Os compostos que compõem esta série e suas composições químicas 

estão listados na tabela a seguir: 

Tabela 1: Fórmulas para os cinco ácidos silícicos naturais conhecidos. 

Silicato Fórmula 

Makatita Na2O.4SiO2.5H2O 

Kanemita Na2O.4SiO2.7H2O 

Ilerita Na2O.8SiO2.9H2O 

Magadeíta Na2O.14SiO2.10H2O 

Kaneíta Na2O.22SiO2.10H2O 

 

A maioria destes compostos existe na natureza e foram descobertos em 1967, nos 

sedimentos do lago Magadi, no Quênia (Eugster, H. P., 1967). As estruturas hipotéticas 

para formar os silicatos mais espessos de magadeíta e kaneíta, baseados na condensação 

de folhas ou camadas individuais da makatita são mostradas na Figura 2, onde se pode 
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visualizar uma única folha de makatita (a), a magadeíta que é formada por duas folhas 

de makatita condensadas, dando origem a uma dupla camada separada por anéis de 4 a 8 

membros (b) e a kaneíta que é formada pela condensação de quatro lamelas de makatita 

(c), tais estruturas estão relacionadas com a conectividade das relações Q
3
/Q

4
 através de 

29
Si RMN (Almond, Harris & Franklin, 1997). 

 

Figura 2: Estrutura hipotética para os silicatos lamelares makatita (a), magadeíta (b) e 

kaneíta (c). 

No entanto, outras suposições de estruturas para estes materiais existem. Estudos 

mostram a comparação de resultados de ressonância magnética nuclear dos núcleos 

23
Na, 

1
H e 

29
Si onde novas estruturas foram propostas, tendo como base a estrutura do 

silicato do potássio anidro (KHSi2O5), considerando assim o melhor modelo onde o 

silício forma diferentes arranjos de anéis de cinco e seis membros na estrutura lamelar, 

o que parece adequado para estudos de RMN desses compostos (Almond, Harris & 

Franklin, 1997). 

Os ácidos silícicos lamelares podem ser facilmente sintetizados a partir de 

tratamento hidrotérmicos, sendo conduzido sob um sistema alcalino ternário com 

Na2O/SiO2/H2O e convertidos para a forma ácida através da troca direta com ácido 

clorídrico. Podendo assim ser responsáveis por efeitos interativos, desde a ligação de 
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hidrogênio com inserção de íons caracterizando assim intercalação ou incorporação 

(Macedo & Airoldi, 2006).  

A magadeíta foi o primeiro membro da série de polisilicatos de sódio hidratado 

encontrado e descrito, sendo também o mais estudado. A estrutura exata da magadeíta 

ainda é desconhecida, devido as suas pequenas dimensões do cristal do silicato de 

ocorrência natural ou sintética. Porém, a sua forma sódica é uma estrutura lamelar 

carregada negativamente, em que sólidos são formados pelo arranjo do silício 

tetraédrico, possibilitando a existência de sítios básicos do tipo O3SiO
-
 como unidade 

repetitiva em sua superfície e a camada inorgânica é mantida por interações fracas do 

tipo van der Walls, sendo que o oxigênio terminal é neutralizado por íons alcalinos ou 

prótons (Kooli & Yan, 2009).  

Outro membro da série é a kaneíta, onde a sua estrutura foi elucidada através de 

ressonância magnética nuclear dos núcleos de sódio e silício no estado sólido, sendo 

composta por camadas tetraédricas duplicadas em espécies de SiO2, sem a presença de 

alumínio (Royer, et al. 2009). O comportamento dos grupos silanóis dispostos sobre a 

estrutura em multicamadas do silicato se assemelha a superfície de sílica, cuja 

reatividade permite a ligação de moléculas orgânicas com estruturas poliméricas 

inorgânicas (Sales & Airoldi, 2005; Jal, Patel & Mishra, 2004), com fibras crisotila 

(Fonseca & Airoldi, 2001), talco natural (Fonseca & Airoldi, 2001), filossilicatos 

sintéticos (Fonseca, et al. 2004) e mesoporos de sílica (Sales, Prado & Airoldi, 2005). 

Assim, uma grande variedade de materiais sintetizados podem ser modificados 

quimicamente com funcionalidades estabelecidas através de diversas metodologias. 

Hoje em dia, esses tipos de silicatos podem atrair enorme atenção devido à combinação 

favorável de componentes orgânicos e inorgânicos em escala nanométrica, para oferecer 

perspectivas de novas propriedades e sinérgica, resultante da ligação covalente 
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estabelecida entre o suporte inorgânico e a molécula desejada, através de agentes 

alcoxisilano exibindo grupos terminais funcionais como centros ativos para aplicações 

escolhidas (Ruiz, Petrucelli & Airoldi, 2006). 

3. MODIFICAÇÕES 

Silicatos lamelares apresentam propriedades associadas com sorção interlamelar 

de água e moléculas orgânicas, bem como trocadores iônicos, devido aos contra-íons 

hidratados lamelares. Estes compostos cristalinos podem ser transformados em ácidos 

silícicos quando o sódio original é trocado por próton. Isto resulta em uma estrutura 

auto-organizada que tem a habilidade de participar de reações de modificação orgânica 

de superfícies dentro da vacância interlamelar, através da efetiva incorporação de 

agentes funcionalizados, troca iônica, adsorção, nanocompósitos, bem como atuar na 

catálise (Macedo & Airoldi, 2006). 

Esse tipo de material pode sofrer inchamento cristalino provocado por ataque 

ácido onde a aplicação é voltada para a cinética de corrosão da folha octaédrica com 

relação ao Al, Mg e Fe, onde a magadeíta foi incluída devido sua estrutura em camadas 

provar a estabilidade dos silicatos sob ataque ácido conforme descrito no trabalho de 

Steudel, et al. (2009). O mesmo silicato também pode ser utilizado na síntese de zeólitas 

através de processos de recristalização, no trabalho de Wang, et al (2011)  foi relatado a 

conversão hidrotérmica da magadeíta em ferrierita usando Etilenodiamina (EDA). Já 

Ozawa, et al. (2009) investigou a fabricação de compósitos a base de magadeíta com 

nanopartículas de ZnO através de processos de troca iônica.  

Reações que caracterizam intercalação e/ou incorporação são aquelas onde à 

espécie química convidada interage no interior da matriz por forças intermoleculares do 

tipo ligação de hidrogênio, força de van der Walls ou interações eletrostáticas e que 
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pode ser controlada pelo tamanho da espécie convidada e a rigidez da lamela da matriz 

hospedeira, tal rigidez é um parâmetro físico fundamental tendo impacto na porosidade 

do material como também no inchamento estrutural que cada sólido exibe (Solin & 

Hines, 2001). No trabalho de Bi, et al. (2012) foi investigado a inserção de Al nas 

camadas de silicato durante a cristalização hidrotérmica de magadeíta indicando que a 

presença de sítios ácidos é evidenciada pelas atividades dessas amostras em 

craqueamento de cumeno, uma reação modelo forte de acidez de Bronsted. A Figura 3 

ilustra o processo de intercalação e/ou incorporação em silicatos lamelares. 

 
Figura 3: Representação esquemática da intercalação e/ou incorporação de uma espécie 

convidada em sólidos lamelares. 

  A organofuncionalização da superfície de uma matriz mineral sintética ou 

natural pela ligação de grupos silanois também tem um importante papel em reações de 

modificações químicas de superfícies. Agentes silanos de acoplamento caracterizados 

com estrutura geral R-SiX3, são largamente utilizados para modificação da superfície da 

sílica e vem sendo aplicada em trabalhos envolvendo silicatos lamelares como 

adsorventes na remoção de corantes em efluentes aquosos com o objetivo de obtenção 

de um novo material híbrido nano estruturado inorgânico-orgânico por reações de 

modificação química, investigado no estudo de Royer, et al. (2010). Recentemente, 

Matsuo & Yamauchi (2013) relataram em seu trabalho, que o tratamento térmico de 

óxido de grafite silanizado pode fornecer pilares de carbono meso- ou microporosos 

com grande área de superfície e alguns deles mostram uma propriedade de inclusão 

seletiva de moléculas orgânicas polares. Em outro trabalho foi investigado, a 
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possibilidade de uma reação para organomodificação de materiais adsorventes para a 

remoção de corante a fim de aumentar a capacidade de adsorção do material 

organofuncionalizado. Por este propósito a kaneíta foi utilizada como uma fonte de 

silicato em camadas, uma vez que a sua superfície contém um elevado grau de grupos 

silanol regularmente distribuídas que favorecem reações de organomodificações, como 

descrito por Royer, et al. (2009).  

Os diversos usos das reações de modificação química de superfícies consistem na 

condensação de grupos silanóis livres na superfície do suporte inorgânico com os 

grupos alcóxi disponíveis nos agentes organossilanos, onde a ligação covalente de 

oxigênio-silício-carbono é formada, logo, átomos de hidrogênio ativos da superfície dos 

grupos silanóis no suporte inorgânico reagem com os grupos organossilanos para 

incrementar a natureza orgânica a matriz inorgânica (Royer, et al. 2010). 

 

3.1. Substituição Isomórfica  

As aplicações em materiais lamelares podem se expandir a partir da substituição 

isomórfica do silício estrutural por metais de transição, átomos tri e/ou tetravalentes, 

como alumínio, ferro, vanádio, titânio e paládio aumentando assim, a quantidade de 

sítios de troca iônica e a rigidez das lamelas, além de produzir maior acidez de Bronsted 

e introduzir um sitio redox, favorecendo assim reações de oxidação e desidrogenação 

oxidativa.  

Os ácidos silícicos em geral são silicatos puros, porém as substituições 

isomórficas com metais geram grandes alterações em propriedades em função da 

quantidade, do tipo de elemento substituído e o modo de preparo, visto que o 

descontrole de quaisquer parâmetros como a velocidade de hidrólise e condensação 

pode levar a cristalização de fases não desejadas, assim como a não incorporação do 

metal substituinte do silício (Pires, Oliveira & Airoldi, 2012).   
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Alguns trabalhos relatam a substituição isomórfica em silicatos lamelares Pires, 

Costa & Airoldi (2012), investigaram a síntese e caracterização de amostras de ilerite 

contendo alumínio, seguido pela investigação de processos de sorção de cobre em 

equilíbrio sólido/líquido, para elucidar o efeito de troca catiônica. Em outro estudo 

Superti, et al. (2007) descreveu um método para sintetizar magadeíta com maiores 

concentrações de alumínio incorporadas na estrutura em camadas. As propriedades 

físico-químicas também foram discutidas com ênfase na sua acidez e comportamento 

térmico. Já Pires, Oliveira & Airoldi (2012) também investigaram a síntese de derivados 

de magadeíta contendo titânio e alumínio na rede cristalina através de processos 

hidrotérmicos, utilizando curto tempo de cristalização e uma quantidade fixa de metal. 

3.2. Silicatos Lamelares como Catalisadores 

Processos catalíticos que substituem as metodologias tradicionais estão sendo 

altamente investigado. O caminho e o mecanismo da reação envolvida, a natureza e o 

modo de ação dos diversos sítios catalíticos ativos nos componentes individuais dos 

catalisadores, o papel do comprimento da cadeia dos reagentes, o significado da 

estrutura cristalina de materiais lamelares (Mihályi, et al. 2013), assim como, as 

condições de reação, com relação a processos hidrotérmicos, alquilação ou uma 

polimerização, auto-condensação, reações de oligomerização, estabilidade térmica e 

novos campos de aplicação, tais como catálise enzimática, a produção de produtos de 

química fina e síntese de produtos químicos de interesse biológico através da catálise 

heterogênea têm sido estudado detalhadamente. 

Alguns trabalhos publicados recentemente sobre a atividade catalítica de materiais 

lamelares, Park, et al. (2009) investigaram que silicatos de magadeíta e kaneíta foram 

submetidos ao processo de pilarização utilizando Dodecilamina (DDA), sendo 

altamente aplicável como suporte catalítico para reações a altas temperaturas, devido à 



 

34 

sua estabilidade térmica na oxidação parcial do metano (POM). Mihályi, et al. (2013) 

relatou em seu estudo o uso da magadeíta contendo alumínio e boro incorporado em sua 

estrutura, como catalisadores bifuncionais na hidroconversão de n-heptano. Já 

Schwieger, et al. (2004) investigaram uma série de catalisadores de Pt utilizando 

magadeíta como matriz hospedeira relatando as vantagens com relação a sua capacidade 

de troca catiônica e estabilidade térmica. Em outro estudo Seo, Kang & Kwon (2013) 

descreveram propriedades físico-químicas de catalisadores de mesoporos de kaneíta 

pilarizada e impregnada com Pd para a oxidação parcial de metano para hidrogênio. 

 

3.2.1. Condensação de Knoevenagel 

A reação de condensação de Knoevenagel é uma via primitiva na área da catálise, 

porém bastante promissora, para a síntese de compostos de carbonila α,β-insaturados 

por condensação de aldeídos ou cetonas e moléculas contendo grupos metilênicos 

ativados. Desde o seu surgimento por Knoevenagel em 1896, grande atenção vem sendo 

dada para a preparação de uma série de alcanos substituídos e moléculas bioativas. É 

também considerada como um passo essencial na síntese de produtos naturais, drogas 

terapêuticas e produtos farmacológicos, por exemplo, bloqueadores dos canais de cálcio 

e anti-hipertensivos (Ansari, et al. 2012).  

A reação de Knoevenagel de fase líquida foi inicialmente catalisada por bases (por 

exemplo, amoníaco, NaOH, KOH, piridina, piperidina, LiOH e Ba (OH)2) ou por 

ácidos, tais como H2SO4 e HNO3. No entanto, as preocupações em relação à 

corrosividade e eliminação de ácido gasto e materiais de base, forçaram os 

pesquisadores a investigar catalisadores sólidos como substitutos para os ácidos ou 

bases líquidas, a recuperação dos catalisadores convencionais é difícil e a sua utilização 

está associada com a poluição ambiental. Esta substituição resultou na utilização 
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generalizada dos sistemas de bases heterogêneas, incluindo os óxidos, peneiras 

moleculares funcionalizadas com grupos amino, resinas aniônicas, argilas, zeólitas, 

óxidos de líquidos iônicos imobilizados, hidroxiapatita e reações de síntese com a 

facilidade de separação e purificação de produto formado (Nogueira, et al. 2011). 

O desenvolvimento de catalisadores heterogêneos para a síntese química tornou-se 

uma importante área de pesquisa. A vantagem potencial destes materiais (recuperação 

simplificada e reutilização) em sistemas heterogêneos pode levar a procedimentos 

químicos ambientalmente benignos no meio acadêmico e na indústria. A aplicação de 

catalisadores sólidos ácidos e básicos em tecnologias limpa e sustentável é uma 

alternativa para a química verde, em processos químicos. Os materiais proporcionam 

altos níveis de rendimento e seletividade, juntamente com a redução de resíduos mais 

fáceis, onde os procedimentos de recuperação do catalisador e os métodos de operação 

tornam-se mais seguros (Parida & Rath 2009).  

Ansari, et al. (2012) relataram em seu trabalho a síntese de nitrato de carbono 

mesoporosos (MCN) e sua aplicação como catalisador básico promissor assistido pela 

reação de condensação de Knoevenagel. Já Parida & Rath (2009) investigaram a 

caracterização de uma sílica aminada mesoporosa (MCM-41) e sua aplicação na reação 

de condensação Knoevenagel.  

Atualmente, a atividade catalítica de ácidos silícicos lamelares, tem sido 

investigada continuamente como citada anteriormente, porém, não existem relatos na 

literatura desse tipo de material lamelar aplicado na reação de condensação de 

Knoevenagel. Desta maneira esse estudo também é alvo de futuras pesquisas e esforço 

que podem direcionar os rumos da pesquisa na área da catálise.  
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4. CONCLUSÃO 

Materiais lamelares, ácidos silícicos lamelares, sílica mesoporosa contendo 

aminas, zeólitas e peneiras moleculares trouxeram uma nova dimensão às aplicações 

como catalisadores. Seu potencial está atualmente sob intenso estudo em uma grande 

variedade de aplicações catalíticas. Estas incluem os processos hidrotérmicos, reações 

de auto-condensação, oligomerização, estabilidade térmica e em novos campos de 

aplicação na síntese de produtos químicos de interesse biológico, através da catálise 

heterogênea. 

O método hidrotérmico alcalino, de preparação dos silicatos de magadeíta e 

kaneíta, possui vantagens em relação aos demais, tal como o método sol-gel, por ser 

mais barato e de manuseio mais simples. 

Atualmente, a condensação de Knoevenagel vem sendo aplicada com a utilização 

de sistemas catalíticos heterogêneos, uma vez que estes catalisadores podem ser 

separados e reciclados mais facilmente, o que em muitos casos reduz custos de 

produção. Tipicamente a reação de condensação de Knoevenagel pode ocorrer na 

presença de ácidos ou bases como catalisadores. No caso da presença de catalisador 

básico a catálise fundamenta‐se na acidez acentuada apresentada pelos hidrogênios α à 

carbonila. Devido à formação da espécie enolato que é estabilizada por ressonância e 

gerada pela abstração do Hα (ácido) por uma base apropriada. A adição nucleofílica do 

enolato à carbonila de outra molécula fornece um alcóxido denominado aldolato que, 

posteriormente, sofre protonação gerando o β‐hidróxialdeído, a finalidade principal da 

reação é sintetizar compostos desejados com a vantagem de agregar seus valores 

biológicos individuais e formando um composto aperfeiçoado, agora com 

bifuncionalidade, ou seja, materiais com dois sítios, ácido e redox, concluindo assim 

que a acidez é de vital importância na área de catálise. 
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RESUMO 

O silicato lamelar Magadeíta (Na2.Si14.O29.10H2O) foi sintetizado hidrotermicamente 

para obtenção do silicato na sua forma sódica, com posterior transformação na sua 

forma ácida, assim como a síntese e a troca iônica do silicato contendo metais de 

Alumínio e Cobalto incorporados em sua estrutura. Para a obtenção da forma ácida do 

material, MagH, o composto na sua forma sódica, MagNa, foi tratado com HCl 0,1 mol 

L
-1

. Os materiais obtidos foram caracterizados por DRX, IV, Raman, TG, Microscopia 

eletrônica de Transmissão (MET) e as áreas superficiais foram obtidas por meio de 

isotermas de adsorção de nitrogênio, o método utilizado foi o ―t-plot‖ (Harkins e Jura). 

Os dados de DRX evidenciaram o deslocamento dos picos correspondente ao plano 001 

das amostras da magadeíta com os metais incorporados na sua estrutura o que conduz a 

uma interação mais forte entre as lamelas. Os espectros de IV da magadeíta com 

alumínio, na região entre 3750 e 3200 cm
-1

 apresentaram-se bem mais definidos e 

intensos devido à presença do grupo Al-OH. Os espectros Raman da magadeíta 

contendo os metais Al
3+ 

e Co
2+

 apresentaram considerável deslocamento referente à 

interação camada/água/cátions no estiramento das ligações (Si-O-Si), (Si-O-), (Na-O) e 

δ(Si-O-Si). A Termogravimetria confirma o resultado para a presença de dois para a 

magadeíta sódica e três sítios diferentes de adsorção de água para as amostras da 

magadeíta contendo os metais, assim como, a condensação dos grupos silanóis. A perda 

de massa nas amostras contendo alumínio principalmente na faixa de temperatura entre 

25 a 200 ºC para a magadeíta é de 15% sendo maior que nas amostras contendo cobalto. 

A MET confirma a existência de plaquetas, característica da magadeíta. As áreas 

superficiais das amostras exibem isotermas do tipo I, correspondente a materiais 

microporosos e a presença de laços de histereses que se estende a baixas pressões.  

Palavras-Chaves: Silicato Lamelar. Magadeíta. Incorporação. Processos Hidrotermais. 
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ABSTRACT 

The lamellar silicate Magadiite (Na2.Si14.O29.10H2O) was synthesized hydrothermally to 

obtain a sodium silicate shape with its further processing in acid form, as well as the 

synthesis and ion exchange of silicate containing aluminum and cobalt metals 

incorporated into its structure. To obtain the acid form of the material, MagH, the 

compound in its sodium form, MagNa, treated with HCl 0.1 mol L
- 1

. The materials 

obtained were characterized by XRD, IR, Raman, TG, Transmission Electron 

Microscopy (TEM) and surface areas were obtained from nitrogen adsorption 

isotherms, the method used was the "t -plot" (Harkins and Jura). The XRD data showed 

the displacement of the plane corresponding to 001 samples of magadiite with metals 

incorporated into its structure which leads to a stronger interaction between the lamellae 

peaks. IR spectra of magadiite aluminum in the region between 3750 and 3200 cm
- 1

 had 

become much more defined and intense due to the presence of Al-OH. The Raman 

spectra of magadiite containing Al
3+

 and Co
2+

 metal  showed considerable shift 

regarding the interaction layer/water/cations in stretching of bonds (Si-O-Si), (Si-O-), 

(Na-O) e δ(Si-O-Si). Thermogravimetry confirmed the results for the presence of two to 

three different sodium magadiite and adsorption sites for water samples from the metal-

containing magadiite, as well as the condensation of the silanol groups. The mass loss in 

the samples containing mainly aluminum in the temperature range of 25-200 °C for 

magadiite is 15 % greater than in samples containing cobalt. TEM confirms the 

existence of platelets characteristic of magadiite. The surface areas of the samples 

exhibit isotherms of the type I corresponding to microporous materials and the presence 

of hysteresis loops that extends at low pressures. 

 

Key-words: Lamellar Silicate. Magadiite. Incorporation. Hydrothermal Processes.   
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1. INTRODUÇÃO 

Materiais lamelares são sólidos extremamente versáteis e podem ser sintetizados 

por diversos métodos e em diversas composições, como por exemplo, através de 

tratamento hidrotérmico. Dentro dessa sistemática podem ser obtidos silicatos, 

aluminossilicatos e óxidos metálicos, o que permite o emprego em diversas áreas tais 

como, materiais para sensores, nanocompósitos, processos de troca iônica, adsorção e 

incorporação, assim como, têm atraído muito interesse ao seu grande potencial como 

catalisadores e peneiras moleculares (Moura & Prado, 2009; Krüger, Kahlenberg & 

Kaindl, 2005; Tagusagawa, et al. 2009).  

A Magadeíta, silicato lamelar cristalino com composição Na2O.Si14.O29. 10H2O, 

exibe ampla propriedade, como sorção de água interlamelar e moléculas orgânicas 

polares, reações na lamela, troca de íons sódio interlamelar, inchaço intracristalinos, 

enxerto e transformação em ácidos silícicos lamelares cristalinos pela troca de prótons 

(Moura & Prado, 2009; Kooli, et al. 2006). A magadeíta também pode ser aplicada na 

formação de híbridos inorgânico-orgânico, devido à presença de grupos siloxanos na 

sua superfície quimicamente estável, possuindo também uma razoável área superficial. 

O fato de sua superfície conter grupos silanois (SiOH) e silóxido (Si-O) a interface entre 

essas camadas contem íons Na
+
 e água (Eypert-Blaison, et al. 2002; Moura & Prado, 

2009;  Wang, et al. 2007) promovendo, assim a aplicação de Na-magadeíta como 

adsorventes (Petrucelli, et al. 2006), catalisadores (Schwieger, et al. 2003), 

permutadores e peneiras moleculares (Lagaly, et. al. 1991). 

Um diagrama esquemático do espaço interlamelar para magadeíta, apresentando 

íons sódio hidratados entre as lamelas do sólido é mostrado na Figura 1. Tal esquema 

representa os ambientes de átomos de silício ligado a um grupo silanol que faz ligação 

de hidrogênio interlamelar, e o contra-íon sódio hidratado. Assim, explica-se o fato de 
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os silicatos lamelares apresentarem propriedades comuns, tais com a troca iônica, onde 

o próton ligado permite que moléculas de água fiquem livres em torno do íon sódio, 

facilitando sua substituição (Mochizuki & Kuroda, 2006). 

 

Figura 1: Diagrama esquemático do espaço interlamelar para magadeíta.  

A troca iônica de íons Na
+
 por próton, ocorre na superfície das lamelas das 

matrizes originais, representadas por SiO
-
Na

+
, podendo então ser representada pela 

equação: 

SiO
-
Na

+
  +   H

+
       SiO

-
H

+
  +  Na

+ 

Os ácidos silícicos lamelares são responsáveis por efeitos interativos, desde a 

ligação de hidrogênio com inserção de moléculas e íons caracterizando intercalação 

e/ou incorporação (Macedo & Airoldi, 2006). Em geral a estrutura da lamela nos ácidos 

silícicos é constituída basicamente por grupos SiO2, porém é possível sintetizar 

materiais lamelares contendo outros átomos como Alumínio (Pires, Oliveira & Airoldi, 

2012) e Cobalto, dentre outros, que substituem o silício na estrutura da lamela. Quando 

o heteroátomo é tetravalente a substituição não gera cargas na estrutura, porém, quando 

o substituinte for de valência diferente como o Al
3+

, um compensador de cargas não 

estrutural é necessário, normalmente Na
+
, K

+
 e H

+
, embora o próprio alumínio também 
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possa exercer essa função e através de troca iônica, vários outros elementos podem ser 

utilizados (Vaca Mier, et al. 2001; Kosuge, et al. 1996).   

Este trabalho teve como objetivo obter pelo método hidrotermal o silicato lamelar 

da magadeíta, posterior transformação na sua forma ácida, assim como a síntese e a 

troca iônica do silicato contendo metais de transição e caracterizar por técnicas de DRX, 

TG, IR, Raman, MET e Determinação da Área Superficial e Volume de Poros.  

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Materiais 

Para o desenvolvimento das sínteses deste trabalho, foi utilizada Sílica Gel 

(Aldrich), Hidróxido de Sódio (Impex), Ácido Clorídrico (Impex), Isopropóxido de 

Alumínio (Fluka Analytical), Nitrato de Cobalto (Dinâmica).  Todos os reagentes 

apresentam alta pureza, normalmente entre 98 e 99,9%. 

2.2.  Sínteses das Matrizes Sódicas e Ácidas  

Para a síntese da magadeíta sódica, MagNa, foi usada uma suspensão contendo 

10g de sílica gel em 50 mL de uma solução de hidróxido de sódio 1,1 mol L
-1

 e 

submetida a agitação magnética por 40 min. Após homogeneização do gel reacional, 

submeteu-se a tratamento hidrotérmico em autoclave de Teflon, inserida em aço 

inoxidável, sendo mantida numa estufa a 150 ºC durante 72h. Completada a reação, o 

produto final foi separado por filtração, lavado com água Milli-Q até a remoção do 

excesso de hidróxido de sódio para atingir o pH 9,0 e seco em estufa a 50 ºC por 24h 

(Moura & Prado, 2009). 

A protonação, foi feita separadamente, através da troca íons Na
+
 por H

+
 com 1,0 g 

magadeíta sódica em 100 mL da solução de HCl 0,1 mol L
-1

, cuja suspensão foi agitada 
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mecanicamente, à temperatura ambiente durante 24h. O produto ácido foi separado por 

filtração, lavado e seco em estufa a 50 ºC por 24h (Park, et al. 2009).  

2.3. Síntese do Silicato Incorporado com Al
3+

 e Co
2+

 

Para a síntese contendo alumínio foram preparados géis de modo similar ao da 

obtenção da forma sódica da magadeíta e então após a mistura parcial da sílica no meio 

alcalino, adicionou-se o isopropóxido de alumínio [Al(OCH(CH3)2)3] contendo 2% em 

massa do reagente e mantido sob agitação por 5h. Depois disso, a reação foi submetida 

a tratamento hidrotérmico, a 150 ºC por 72h, posterior lavagem e secagem do sólido 

(Bi, et al. 2012). O mesmo procedimento é utilizado para síntese contendo Cobalto 

[Co(NO3)2· 6H2O]. 

2.4. Troca Iônica 

As reações de troca foram realizadas utilizando 250 mg das amostras dos silicatos 

lamelares tanto na sua forma sódica como na sua forma ácida da magadeíta e suspensas 

em 250 mL de cada solução a 0,05 mol L
-1 

de [Al(OCH(CH3)2)3] ou [Co(NO3)2·6H2O]. 

A suspensão foi deixada sob agitação magnética por 24h à temperatura ambiente, em 

seguida, lavada com água de Milli-Q para remoção dos íons solúveis remanescentes de 

cada precursor e posterior secagem em estufa a 50 ºC por 24h (Viana, et al. 2011).  

A nomenclatura para as amostras sintetizadas neste trabalho consistiu na 

abreviação da estrutura desejada, o cátion que contrabalanceia a carga da lamela Na
+
 e 

H
+
 aparecerá no final da simbologia, MagNa e MagH, na sua forma sódica e ácida 

respectivamente, assim como o metal incorporado na síntese hidrotermal na forma 

sódica contendo 2% de Alumínio (Al), exemplo MagNa-Al 2% e no processo por troca 

iônica o exemplo na sua forma sódica e ácida é MagNa-Al e MagH-Al. 
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2.5. Caracterizações 

 Difração de raios X  

Foi utilizado um aparelho de difração de raios-X da Shimadzu, modelo XRD-

6000, utilizando radiação CuKα (λ = 1,54 Å). As análises foram realizadas operando na 

faixa 2θ de 2 a 75º e taxa de varredura 1° min
-1

. 

 Espectroscopia na região do Infravermelho 

Os espectros de IV foram obtidos em um espectrofotômetro Bruker Vertex 70, 

com varredura de 4000 a 400 cm
-1

. As medidas foram feitas por transmissão em KBr, 

sendo que cada pastilha continha aproximadamente 1% de massa do material em relação 

a massa do KBr espectroscópico. 

 Espectroscopia Raman 

Os experimentos foram realizados através de um espectrômetro senterra da Bruker 

com microscópio olympus BX5 acoplado, utilizando como condições de análise, um 

laser de 785 nm com potência de saída de 25mW. Uma varredura espectral de 1530 - 85 

cm
-1

 foi utilizada em uma geometria de retroespalhamento com 10s de tempo de 

integração. 

 Termogravimetria (TG)  

A análise termogravimétrica, TG, foi realizado em um equipamento SDT Q600 

V20.9 Build 20, operando com taxa de aquecimento de 10 °C min
-1

, da temperatura 

ambiente até 1000 °C, sob fluxo de nitrogênio gasoso de 100 mL min
-1

 e taxa de 

variação de massa aproximadamente de 9 a 10 mg de amostra. 
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 Microscopia eletrônica de Transmissão 

Algumas amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET). As amostras foram suspensas em álcool isopropílico, sonicadas e depositadas 

sobre um filme fino de carbono, este depositado sobre uma grade de cobre. As 

micrografias foram coletadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME) do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), os microscópios utilizados foram o 

JEM 3010 URP (com voltagem de aceleração de 300 KV e resolução de 0,17 nm). 

 Determinação da Área Superficial e Volume de Poros  

Medidas de adsorção de nitrogênio foram realizadas em um instrumento 

Micrometrics 2000. Antes da análise, todas as amostras foram pré-tratadas em vácuo a 

100 °C durante 12 h. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Difração de raios X 

A Figura 2 apresenta os difratogramas de raios X para os sólidos da Magadeíta 

sódica, ácida e da magadeíta contendo 2% em massa de reagente tanto para o Alumínio, 

MagNa-Al 2%, como para  o Cobalto, MagNa-Co 2%, na sua forma sódica, obtidos por 

síntese hidrotermal. 
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Figura 2: DRX da Magadeíta sódica (MagNa), Magadeíta ácida (MagH), da MagNa-Al 

2% e MagNa-Co 2%. Cristobalita (c) e Tridimita (t). 

Todos os picos de difração foram indexados segundo as fichas cristalográficas 

JCPDS 42-1350 do sólido MagNa e 29-0668 para o sólido MagH. O pico inicial e 

predominante em materiais lamelares em torno de 5,54º para a magadeíta sódica 

MagNa, representa a reflexão do plano 001, associado ao valor da distância basal 

concordante ao da literatura, que é 1,59 nm (Park, et al. 2009). Os demais picos se 

correlacionam com os outros planos cristalinos de átomos entre as lamelas, tais como 

(002), (003), (020), (021), assim como os planos que indicam a cristalinidade da lamela 
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na região entre 24 e 30º (Bi, et al. 2012) e os planos (204), (115), (301), (312) 

localizados no difratograma da magadeíta também são referentes a cristalinidade do 

material na região entre 31 e 40°. 

Para a magadeíta na sua forma ácida MagH, o valor da distância basal é diminuído 

e passa a ser de 1,19 nm, tal decréscimo se deve a protonação na superfície lamelar  do 

sólido sendo justificado pela diminuição da quantidade de água do espaço interlamelar, 

devido a saída do íon sódio (Petrucelli, et al. 2006).     

Verifica-se que ambos os difratogramas da magadeíta contendo os metais 

apresentam o pico correspondente ao plano 001, em baixa intensidade quando 

comparado ao difratograma da amostra de magadeíta sódica, os valores de 2  e a 

distância basal, calculada de acordo com a lei de Bragg (ʎ = 2d sen ), para as amostras 

da magadeíta com os metais estão apresentados na Tabela 1:  

Tabela 1: Valores do ângulo de 2  e espaçamento basal da Magadeíta sódica e com 

metais. 

Silicato 2   Espaçamento 

basal (nm) 

MagNa 5,54º 1,59 

MagH 7,23º 1,19 

MagNa-Al 2% 5,85º 1,50 

MagNa-Co 2% 5,93º 1,48 

 

Explica-se que tal diminuição relativa do espaçamento basal se deve a 

incorporação do metal na rede cristalina devido à substituição do átomo de silício no 

interior da estrutura original, outro fator é o aumento do caráter ácido, gerado por esta 

substituição, que conduz a uma interação mais forte entre as lamelas (Pires, Oliveira & 

Airoldi, 2012). 
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Os picos localizados em 11,4º e 17,0º para a magadeíta e aqueles em torno de 

11,6º e 17,3º para as amostras que contém alumínio que são picos referentes aos planos 

d002 e d003. Ainda para a amostra contendo alumínio, observam-se os picos na região em 

torno de 24º e 30º relativos aos planos d020, d021, d202, d022 e d203. Os picos dos outros 

arranjos cristalinos estão localizados em 31, 7º (d204), 34,7º (d115), 38,4º (d301), 39,4º 

(d312). Nessas mesmas regiões tem-se um deslocamento de até 0,14º para maiores 

ângulos o que leva a um maior caráter ácido e ao decréscimo dos parâmetros de rede, o 

que esta de acordo com a substituição isomórfica do alumínio (Pires, Oliveira & 

Airoldi, 2012).  

Na amostra com cobalto os picos referentes aos planos d002 e d003 estão em 11,7º e 

17,3º. Os cinco principais picos reaparecem na região entre 24º e 30º representando os 

planos d020, d021, d202, d022 e d203. O deslocamento dos picos para os planos na região de 

31, 9º (d204), 34,8º (d115), 38,4º (d301), 39,7º (d312) é de até 0,29º. 

Os contaminantes co-cristalizados presentes em silicatos lamelares devido ao 

processo de síntese hidrotermal são a tridimita e a cristobalita, identificados pelos picos 

em 20,7º, 22,4º e 36,0º referentes à formação da tridimita (Pires, Oliveira & Airoldi, 

2012) e em 21,8º, 27,3º, 31,2º e 35,4º referente à formação da cristobalita (Chao & Lu, 

2002). A cristalização das referidas fases, ocorre como pequenos cristalitos presentes no 

gel reacional. A formação deles resulta de processos iniciais de nucleação, da 

quantidade de adição dos metais tendo assim a cristalização de fases puras ou a 

segregação de fases distintas (Pires, Oliveira & Airoldi, 2012). A estrutura cristalina da 

cristobalita e da tridimita é feitas pelo empilhamento de camadas construídas a partir de 

anéis de seis tetraedros e em grande parte permutável, resultando assim em polimorfos 

comuns e relativamente estáveis (Malo, Pérez, & Hervieu, 2011).  
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No processo de troca iônica, as amostras da magadeíta contendo os metais na sua 

forma sódica MagNa-Al e MagNa-Co, como na sua forma ácida MagH-Al e MagH-Co, 

são apresentados na Figura 3. Os difratogramas de raios X das amostras de magadeíta 

na sua forma ácida evidencia certa linearização com relação à cristalização das fases.  
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Figura 3: DRX da Magadeíta contendo os metais de Al
3+

 e Co
2+

. Tridimita (t). 

As fases contaminantes pouco houve formação apresentando somente tridimita na 

amostra contendo alumínio. Os difratogramas das formas ácidas da magadeíta 

apresentam picos de baixo ângulo, referentes ao plano 001, deslocados para valores de 

2  maiores quando comparados com os difratogramas da magadeíta na forma sódica 

com os metais de Al e Co, o que indica um decréscimo na distância interlamelar, da 

MagNa-Al (1,48 nm); MagH-Al (1,13 nm); MagNa-Co (1,30 nm); MagH-Co (1,09 nm). 

O desordenamento do empilhamento das lamelas causa a perda da resolução dos picos 

localizados entre 24 e 30º (Eypert-Blaison, et al. 2001; Eypert-Blaison, et al. 2002).  

3.2. Espectroscopia na região do Infravermelho 

Os espectros de absorção na região do Infravermelho das amostras da MagNa, 

MagH e para as amostras de magadeíta contendo 2% em massa de reagente para o 
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Alumínio (Al) e Cobalto (Co) na sua forma sódica, obtidos por síntese hidrotermal são 

mostrados na Figura 4. As atribuições referentes ao espectro do silicato são mostradas 

na Tabela 1.  

O espectro da magadeíta sódica mostrou uma banda larga em 3740 a 3200 cm
-1

, 

correspondente às vibrações de estiramento da água no espaço interlamelar ligada a 

camadas inorgânicas reforçadas a grupos silanol. Os picos entre 1660 a 1628 cm
-1

 foram 

atribuídos à deformação angular simétrica da ligação OH da água. Na região de 1400 a 

500 cm
-1

 encontram-se absorções referentes a estruturas dos grupos silanóis nas 

camadas da magadeíta. As bandas em 1250 a 1000 cm
-1

 são atribuídas as absorções do 

grupo SiO4, bandas em 1235, 1178 e 1086 cm
-1

 referentes ao estiramento assimétrico de 

Si-O-Si e das ligações Si-O terminais. Nas regiões de 950 a 700 cm
-1

 encontram-se os 

picos referente ao estiramento simétrico da ligação Si-O-Si, e em 700 a 400 cm
-1

 as 

deformações das ligações Si-O-Si e O-Si-O (Macedo & Airoldi 2006).                                
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Figura 4: IV da Magadeíta sódica, Magadeíta ácida, MagNa-Al 2% e MagNa-Co 2%.  

Tabela 2: Dados vibracionais (cm
-1

) para Magadeíta e suas atribuições. 

IR (cm
-1

) Atribuição  
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3740 

3669 

3561 

3200 

 (OH) 

1660 

1628 

 (HOH) 

1235 

1178 

 as (Si-O-Si) 

1086  (Si-O
-
) 

817 

782 

 s(Si-O-Si) 

626 

577 

548 

 (Si-O-Si) e  (O-Si-O) 

 

Para a Magadeíta ácida, quando os íons sódio são trocados por prótons, mantêm-

se as mesmas bandas para estruturas inorgânicas. As vibrações de estiramentos axiais de 

grupo OH da água, na região entre 3750 e 3200 cm
-1

 mostradas no espectro, são mais 

estreitas e mais pronunciadas relativa aos grupos silanóis. Uma banda fraca em 704 cm
-1

 

mostra o aumento dos grupos Si-OH durante a substituição do cátion sódio pelo próton 

do ácido, no processo de permuta, fato que também pode ser confirmado pela ausência 

da banda de  SiOH no espectro da magadeíta na forma sódica (Eypert-Blaison, et al. 

2001).  

A adição de Alumínio e Cobalto leva a modificações na intensidade e na largura 

do espectro de IV quando comparado ao da Magadeíta sódica, na região de 1400 a 500 
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cm
-1

 onde se encontram as bandas referentes a estruturas dos grupos silanois nas 

camadas da magadeíta. Além disso, as bandas características da Magadeíta pura ainda 

são observadas nos espectros destas amostras. A banda em 3650 cm
-1

, no caso da 

MagNa-Al 2% deve estar relacionada com a formação da ligação Si-(OH)Al ou Al-OH 

o que torna a identificação mais difícil (Superti, et al. 2007. No caso da amostra de 

MagNa-Co 2% a banda de NO3
-
 livre é encontrada em 1240 cm

-1
 (Fonseca, et.al. 2004). 

Os espectros de infravermelho apresentados na Figura 5 são das amostras da 

magadeíta sódica e ácida contendo alumínio e cobalto obtidos pelo processo de troca 

iônica.  
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Figura 5: IV da Magadeíta contendo os metais de Al
3+

 e Co
2+ 

na sua forma sódica e 

ácida.  

Para a amostra da magadeíta sódica contendo alumínio, as bandas em 3439 cm
-1

 

correspondem moléculas de água adsorvidas. As vibrações assimétricas e simétricas de 

Si-O-Si aparecem em torno de 780 e 1092 cm
-1 

tal deslocamento se deve ao efeito 

precursor de alumínio, ou seja, quanto maior for o deslocamento da banda, mais elevado 

é a substituição de Si por Al (May, et al. 1997). Para a amostra da magadeíta com 
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cobalto, obtida no processo de síntese, as mesmas absorções são observadas nas curvas 

de IV das amostras obtidas por troca iônica.  

Os espectros das amostras na sua forma ácida (MagH-Al e MagH-Co), a mesma 

banda em 704 cm
-1

 é observada nos espectros que indica o aumento dos grupos Si-OH 

durante a substituição do cátion sódio pelo próton do ácido, no processo de troca iônica.  

3.3. Espectroscopia Raman 

Os espectros Raman das amostras, MagNa, MagH e da magadeíta contendo os 

metais Al
3+

 e Co
2+

  na região entre 100 e 1400 cm
-1

, estão apresentados na Figura 6, 

quando a MagNa é hidratada o espectro apresenta duas pequenas bandas em 1181 e 

1238 cm
-1

 e uma ampla banda larga em 1044 cm
-1

 associada  a ligação Si-O
-
/H2O/Na

+ 

(Eypert-Blaison, et al. 2001). As bandas referentes à desidratação na amostra são as 

bandas de deformação da ligação Si-O-Si e as bandas referentes às deformações da 

ligação Si-O.  Na Tabela 2 são apresentadas as principais atribuições Raman da 

Magadeíta. 
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Figura 6: Espectro Raman da MagNa, MagH, MagNa-Al 2% e MagNa-Co 2%. 
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Tabela 3: Frequências Raman da Magadeíta e suas atribuições propostas. 

Raman (cm
-1

) Atribuição  

1238 

1181 

1044  

 as(Si-O-Si) 

 

(Si-O
-
/H2O/Na

+
) 

1082  (Si-O
-
) 

810 

794 

705 

 s(Si-O-Si) 

610 

455 

497 

430 

398 

327 

153 

117 

 (Si-O-Si) e  (Si-O)  

 

O espectro Raman da MagH, exibe as banda em 986 cm
-1

 e 946 cm
-1

, que podem 

ser atribuídas as vibrações do estiramento dos grupos Si-OH, enquanto que a banda em 

1044 cm
-1

 desaparece (Eypert-Blaison, et al. 2001).  

Os espectros da magadeíta contendo os metais Al
3+

 e Co
2+

 (MagNa-Al 2% e 

MagNa-Co 2%) apresentaram deslocamento nas principais bandas referentes à interação 

camada/água/cátions.  



 

61 

No espectro da amostra contendo alumínio é observada uma linearização dessa 

banda em 990 cm
-1

. As  (Si-O-Si) aparecem em 633 cm
-1

,415 cm
-1

, 395 cm
-1

 e as 

bandas 354 cm
-1

, 325 cm
-1

, 292 cm
-1 

são referentes à  (Si-O) (Eypert-Blaison, et al. 

2001). Na amostra com cobalto a banda referente à ligação Si-O
-
/H2O/cátion aparece 

em 1042 cm
-1

 mais larga e intensa e a banda referente à ligação Si-O
-
-Na

+ 
é observada

 

em 1094 cm
-1

. As bandas de deformação δ(Si-O-Si) e δ(Si-O), aparecem deslocadas em 

comparação com as bandas do espectro Raman MagNa, sendo observadas em 605 cm
-1

, 

450 cm
-1

 e em 388 cm
-1

, 362 cm
-1

, 322 cm
-1

, 143 cm
-1

, 106 cm
-1

, respectivamente. 

O espectro Raman das amostras da magadeíta sódica e ácida contendo alumínio e 

cobalto, obtidas por troca iônica são apresentados na Figura 7. Os espectros das 

amostras revelam que o modo de torção SiO4 localizados em 465 cm
-1

 não sofre 

alteração na natureza do cátion trocável, mas é afetada pelo teor de água (Eypert-

Blaison,  et al. 2002).  
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Figura 7: Espectro Raman da Magadeíta sódica e ácida contendo os metais de alumínio 

e cobalto. 

O espectro para a amostra MagNa-Al as  (Si-O-Si) aparecem em 525, 411 e 366 
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cm
-1

, as  (Si-O) estão localizadas em 336, 303 e 276 cm
-1

. Para o espectro da amostra 

MagNa-Co as  (Si-O-Si) aparecem em 682, 611, 509 476 e 453 cm
-1

, a  (Si-O) está 

localizada em 186 cm
-1

. Para a magadeíta incorporada com os metais na sua forma 

ácida, apresentam o estiramento do grupo Si-OH em 985 cm
-1

 com pouca intensidade. A 

banda relacionada à interação Si-O-cátion é localizada em 1074 cm
-1

 (Eypert-Blaison,  

et al. 2002). As bandas relacionadas à interação camada/água/cátions não são 

evidenciadas nos espectros.  

3.4. Termogravimetria 

A análise das curvas termogravimétrica – TG (A) e derivada - DTG (B) da 

Magadeíta sódica, ácida e magadeíta contendo os metais Al
3+

 e Co
2+

 obtidos pelo 

processo de síntese hidrotermal são apresentadas na Figura 8. A eliminação de 

compostos presentes no espaço interlamelar verificadas nas curvas TG ocorrem em três 

faixas de temperaturas. 
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Figura 8: Curvas Termogravimétricas (A) e derivada (B) da MagNa, MagH, MagNa-Al 

2% e MagNa-Co 2%. 
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A amostra da MagNa, possui três eventos de perda de massa na curva TG, o 

primeiro é na faixa de 25- 200 ºC correspondente a 13,1% da massa que está associada a 

desidratação e que na curva DTG nessa faixa de temperatura pode ser melhor 

visualizado dois eventos distintos de perda de massa um em 89 ºC e o outro em 135 ºC, 

o que evidencia que a amostra possui dois sítios diferentes de adsorção de água, 

assumindo assim que uma lamela desidratada adsorva um certa quantidade de água 

(Eypert-Blaison, et al. (2001). Isso pode ser explicado pelo fato que no primeiro estágio 

o Na
+
 fica bem próximo à lamela, e esse primeiro estágio de hidratação é responsável 

pelo afastamento deste cátion da estrutura inorgânica. Quando esse processo de 

afastamento se completa o Na
+
 passa a coordenar moléculas de água até que a sua esfera 

de hidratação se complete, indicando assim um segundo estado de hidratação observado 

na curva TG (Eypert-Blaison, et al. 2002).  

Na faixa de temperatura de 200- 430 ºC, a perda de massa correspondente é de 

1,2% e na faixa entre 430- 650 ºC com perda de 0,8%, atribuídas a condensação dos 

grupos silanóis das lamelas com a subsequente eliminação de moléculas de água. O 

resíduo a 750 ºC foi de 84,8%. 

A curva TG da  MagH, apresenta três eventos de perda de massa, o primeiro na 

faixa de temperatura entre 25- 200 ºC, corresponde a uma perda de 1,3%, devido a 

perda de água de dessorção, o segundo na faixa de temperatura  entre 200- 430 ºC com 

perda de 2,4% e no terceiro evento na faixa de temperatura entre 430- 650 ºC a perda de 

massa foi de 1,2%  devido à eliminação de água, através da condensação de grupos OH 

da estrutura do material (Dailey & Pinnavaia, 1992). O resíduo a 750 ºC foi de 94,1%. 

Na curva DTG da amostra, também é possível verificar a existência de dois eventos 

distintos indicativos de perda de massa em 361 ºC e outro em 661 ºC eventos que não 

estão presentes no perfil DTG da MagNa, confirmando a troca de íons Na
+
 por íons H

+
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(Wong & Cheng, 1993).  

A análise da perda de massa nas curvas TG da magadeíta contendo Al
3+

 na faixa 

de temperatura entre 25- 200 °C apresenta 15,7% de perda, na curva derivada os três 

eventos distintos de perda de massa é observado em 46 °C, 92 °C e 138 °C mostrando 

os sítios ativos de adsorção de água. Na faixa de temperatura entre 200- 430 °C a perda 

de massa é de 1,3% e na faixa de 430- 650 °C a perda correspondente é 0,5% referindo-

se a condensação dos grupos silanóis e subsequentes eliminações de moléculas de água. 

O resíduo a 750 ºC foi de 82,0% (Pires, Oliveira & Airoldi, 2012).  

Na amostra da magadeíta contendo Co
2+

, a curva TG, na faixa de temperatura 

entre 25- 200°C o valor da perda de massa é de 12,4%, na curva derivada são 

observados três máximos em 63 °C, 86 °C e 133 °C mostrando que a amostra possui 

três sítios ativos de adsorção de água. Entre 200- 430 °C a perda de massa é 

correspondente a 1,3%. Na faixa de 430- 650 °C a perda é de 0,8%. O resíduo a 750 ºC 

foi de 85,2%. Ambos os materiais possuem o comportamento térmico semelhantes com 

pequenas diferenças na variação da massa. 

As curvas termogravimétricas (A) e derivadas (B) para as amostras do silicato 

magadeíta na sua forma sódica e ácida contendo os metais Al
3+

 e Co
2+

 obtidas pelo 

processo de troca iônica são apresentados na Figura 9. 
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Figura 9: Curva Termogravimétrica (A) e Derivada (B) da magadeíta sódica e ácida 

contendo os metais alumínio e cobalto. 

Os dados percentuais de perda de massa na análise térmica das trocas iônicas da 

magadeíta sódica e ácida com os metais Al
3+

 e Co
2+

 incorporado no silicato, nas faixas 

de temperatura entre 25- 200 °C, 200- 300 °C e 300- 650 °C são mostrados na Tabela 3: 

Tabela 4: Valores de perda de massa das trocas iônicas da magadeíta sódica e ácida 

contendo os metais alumínio e cobalto. 

 Perda de Massa (%) Resíduo (%) 

Temperatura 25- 200 °C 200- 430 °C 430- 650 °C 750 °C 

MagNa-Al 15,9 9,7 6,8 66,8 

MagNa-Co 7,7 2,0 1,7 88,0 

MagH-Al 3,4 18,1 2,2 75,8 

MagH-Co 1,8 2,6 1,0 94,1 

 

A perda de massa na amostra sódica contendo alumínio é maior que na amostra 

contendo cobalto, devido muito provavelmente a inserção do alumínio na estrutura da 

lamela provocar um desbalanceamento de carga que é compensada por um próton 

adicional e, portanto, adsorve uma quantidade maior de água (Eypert-Blaison, et al. 

2002).  

3.5. Microscopia eletrônica de Transmissão 

Para investigar aspectos estruturais e morfológicos de alguns materiais 

sintetizados em escalas menores, foi utilizada a microscopia eletrônica de transmissão 

como uma ferramenta para esses fins. A Figura 10 mostra as imagens de MET da 

MagNa, MagNa-Al 2% e MagNa-Co 2%, indicando a  presença de partículas em forma 
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de plaquetas, que é característico da Magadeíta, como pode ser observado na forma pura 

do silicato.  

  

  

  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 



 

67 

Figura 10: Micrografias de MET (a) 0,1  m e (b) 20 nm - MagNa, (c) 0,1  m e (d) 20 

nm –MagNa-Al 2%, (e) 0,1  m e (f) 20 nm – MagNa-Co 2%.  

Nas amostras com os metais incorporados na matriz hospedeira do silicato, 

verifica-se que os cátions metálicos estão bem mais dispersos e uniformes na amostra 

contendo cobalto. Embora as orientações das partículas não estejam de forma ordenada, 

observa-se na amostra com alumínio as linhas claras e escuras alternadas que 

representam os espaços de galeria e as lamelas individuais, o que também pode indicar 

que o alumínio pode esta localizado nos espaços da intercamada da magadeíta (Pires, 

Oliveira & Airoldi, 2012), de acordo com o resultado de Área Superficial, dado a seguir.  

3.6. Determinação da Área Superficial e Volume de Poros  

As medidas de área superficial foram feitas por adsorção de nitrogênio e 

representa o maior ou menor volume que o nitrogênio possa ocupar no espaço livre 

existente na lamela, para se determinar os valores de área superficial e de volume 

poroso nas amostras. O método utilizado nos gráficos foi o ―t-plot‖ (Harkins e Jura), por 

se tratar de materiais microporosos, onde o volume adsorvido por unidade de superfície 

(isto é, a espessura estatística t da camada adsorvida) contra a pressão resulta em uma 

única curva independente do sólido (Leofanti, et.al. 1998).  

Na Figura 11, observam-se as isotermas de adsorção de nitrogênio (A) e a curva 

de distribuição do tamanho de poros (B) das amostras de magadeíta contendo alumínio 

e cobalto.  



 

68 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0

10

20

30

V
o

lu
m

e
 A

d
s
o

rv
id

o
 (

c
m

³/
g

 (
S

T
P

)

Pressao relativa P/Po

MagNa-Co 2%

MagNa-Al 2%

A

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

MagNa-Al 2%

MagNa-Co 2%

MagNa-Co 2%

60 120 180

0,00

0,04

0,08

MagNa-Co 2%

MagNa-Al 2%d
V

/d
lo

g
(D

) 
P

o
re

 V
o

lu
m

e
 (

c
m

³/
g

إ·
)

Pore Diameter (Angstron)

MagNa-Co 2%

MagNa-Al 2%

d
V

/d
lo

g
(D

) 
V

o
lu

m
e

 d
e

 P
o

ro
 (

c
m

³/
g

إ·
)

Diâmetro de Poro (Angstrom)

B

 

Figura 11: (A) Isotermas de adsorção de N2 e (B) e curvas de distribuição do tamanho 

de poros para as amostras MagNa-Al 2% e MagNa-Co 2%. 

As amostras exibem isotermas do tipo I, correspondente a materiais microporosos, 

que é quando a adsorção é limitada a poucas camadas moleculares onde os poros 

excedem um pouco o diâmetro do adsorvente. É importante ressaltar que um ciclo 

pequeno de histerese ou até mesmo a ausência de histerese não significa a ausência de 

porosidade, já que alguns formatos de poros podem levar a processos iguais de 

adsorção. 

As áreas de superfície externa SEXT das amostras são apresentadas na Tabela 6. O 

método utilizado foi o ―t-plot‖ (Harkins e Jura), assim como a equação de Barett–

Joyner–Halenda – BJH, que foi aplicada para que se determine a distribuição de 

tamanhos e volumes de poros, levando em consideração que estes materiais possuem 

uma grande distribuição de poros que vão desde a microporosidade até a 

mesoporosidade, mas isso depende da estrutura de cada material. 
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Tabela 5: Propriedades texturais das amostras: área superficial externa (SEXT) pelo 

método Harkins and Jura; BJH- Volume dos poros (Vp) e diâmetro dos sólidos (D). 

Catalisador SEXT (m
2
 g

-1
) Vp

a
 (cm

3
 g

-1
) D

a
 (Å) 

MagNa-Al 2% 25 0,09 58 

MagNa-Co 2% 64 0,19 68 

a
isotermas de dessorção e o método BJH.  

As curvas de distribuição de poros para as amostras referidas verificam-se 

mudanças de inclinação indicando alteração no tamanho e forma dos mesmos, sendo 

não homogênea sugerindo assim a existência de poros intragrãos (formados no interior 

do grão) e intergão (formado na conexão de grãos distintos). 

De acordo com Zebib, et al. (2006), os dados referentes SEXT  e o diâmetro dos 

poros quando comparada aos dados da magadeíta sódica ser de 23 m
2
/g e 110 

Angstrom, respectivamente, um aumento na área de superfície externa e uma 

diminuição do diâmetro dos poros foi observada confirmando assim o processo de 

incorporação.  

4. CONCLUSÃO 

O silicato lamelar magadeíta nas suas formas sódica, ácida e posterior 

incorporação dos metais alumínio e cobalto na síntese e em processos de troca iônica 

foram sintetizados com êxito. A análise em conjunto das caracterizações por diferentes 

técnicas comprovou as características lamelares das mesmas, onde o DRX teve principal 

importância por mostrar as diferenças significativas do perfil das matrizes após 

incorporação dos metais.  

A combinação das técnicas espectroscópicas (IV e Raman) revelou que a água de 

hidratação no silicato é considerada um componente estrutural onde mudanças nas 
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interações camada/água/cátions ocorrem em paralelo com as vibrações de alongamento, 

flexão de moléculas de água, vibrações de estiramento do grupo Si-OH e deformações 

da ligação Si-O-Si. Para as amostras contendo os metais Al
3+

 e Co
2+

, os espectros 

apresentaram deslocamento nas principais bandas referentes à interação 

camada/água/cátions. 

A Termogravimetria confirma os resultados na existência de dois para a 

magadeíta sódica e três sítios diferentes de adsorção de água para as amostras da 

magadeíta contendo os metais, assim como, a condensação dos grupos silanóis. O perfil 

das curvas de perda de massa na forma ácida apresenta menor hidratação porque o 

próton é menos hidratado do que os íons Na
+
. E na interação dos compostos lamelares 

com os metais a perda de massa nas amostras contendo alumínio é maior que nas 

amostras contendo cobalto, devido muito provavelmente a inserção do alumínio na 

estrutura da lamela provocar um desbalanceamento de carga que é compensada por um 

próton adicional e, portanto, adsorve uma quantidade maior de água.  

A Microscopia Eletrônica de Transmissão confirma a existência de plaquetas que 

é uma característica da magadeíta. O indicativo da presença do cobalto pode ser 

observado nas imagens de MET, para amostra com alumínio sugere-se que o metal 

esteja na intercamada do silicato, o que esta de acordo com os resultados de área 

superficial, que sugere a microporosidade do material e uma distribuição de poros não 

homogênea. 
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CAPÍTULO 3 (ARTIGO III):  

Incorporação de Er
3+

 nos Silicatos Lamelares Magadeíta e Kaneíta e sua Atividade 

Catalítica na Reação de Condensação de Knoevenagel 
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RESUMO 

Estudos catalíticos com silicatos lamelares de Magadeíta e Kaneíta com Er
3+

 

incorporado em suas estruturas foram realizados para a produção ésteres α,β-

insaturados, através da reação de condensação de knoevenagel. As propriedades 

estruturais dos sólidos foram avaliadas por análise de difração de raios-X (DRX), 

medições de espectroscopia de IV e Raman, TG, MET e RMN, as propriedades 

texturais foram obtidas por meio de isotermas de adsorção de nitrogênio. As áreas de 

superfície externa dos silicatos são relativamente baixas, e apresentam valores de 

diâmetro de poro de acordo com materiais microporosos de isoterma do tipo I. As 

imagens de MET mostra que a morfologia das estruturas é semelhante com as partículas 

que apresentam placas paralelas, de acordo com as características lamelares. O RMN de 

29
Si evidenciou a incorporação do metal nos silicatos através do aumento da razão 

Q3/Q4 que pode estar relacionado com a criação de defeitos gerados por grupos silanóis 

decorrentes da incorporação do metal na rede cristalina da matriz do silicato.  Através 

das propriedades catalíticas das amostras estudadas verificou-se que para a amostra de 

KanNa-Er o desempenho seletivo foi de 100% e a conversão de butiraldeído atingiu 

86%. Também foi avaliada a influência dos parâmetros da reação, com relação à 

quantidade de massa do catalisador, onde o melhor desempenho catalítico foi utilizando 

a massa de 150 mg. Com relação ao efeito do solvente, o ácido acético e o 

diclorometano foram utilizados, no caso, o ácido acético apresentou melhor rendimento 

com conversão constante de 99% entre os solventes polares, a reação livre de solvente 

também apresentou um rendimento satisfatório de 96% na formação do produto Etil 2-

Ciano 3-Butil Acrilato na reação de Condensação de Knoevenagel. 

 

Palavras-Chaves: Kaneíta. Érbio. Catálise. Knoevenagel. 
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ABSTRACT 

Catalytic studies with lamellar silicates Magadiite and Kenyaite with Er
3+

 embedded in 

their structures were performed to produce esters α,β-unsaturated through the 

Knoevenagel condensation reaction . The structural properties of solids were evaluated 

by analysis of X-ray diffraction (XRD), spectroscopy measurements, Raman and IR, 

TG, TEM, and NMR, the textural properties were obtained by nitrogen adsorption 

isotherms. The areas of outer surface of the silicates are relatively low, and present 

values of pore size microporous materials in accordance with the type I isotherm. TEM 

images show that the morphology is similar structures with particles having parallel 

plates according to the lamellar characteristics. The 
29

Si NMR showed the incorporation 

of the metal silicate by increasing the ratio Q3/Q4 may be related to the creation of 

defects generated by silanol groups resulting from the incorporation of metal in the 

crystal lattice of silicate matrix. Through the catalytic properties of the samples it was 

found that for sample Er-NaKen selective performance was 100% and the conversion of 

butyraldehyde was 86%. The influence of reaction parameters, with respect to the mass 

quantity of catalyst, wherein the catalyst performance was better utilizing the mass of 

150 mg was also evaluated. Regarding the effect of the solvent, acetic acid and 

dichloromethane were used, in this case, acetic acid showed better performance with 

constant conversion of 99% in the polar solvents, solvent free reaction also showed a 

satisfactory yield of 96 % in training product of Ethyl 2-cyano-3Butyl Acrylate in the 

Knoevenagel condensation reaction. 

 

 

 

Key-words: Kenyaite. Erbium. Catalysis. Knoevenagel. 
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1. INTRODUÇÃO 

Magadeíta e Kaneíta, silicatos lamelares, encontrados pela primeira vez nos 

sedimentos do lago Magadi, no Quênia, podem ser facilmente sintetizados através de 

tratamento hidrotérmico de uma dispersão de sílica e hidróxido de sódio. A carga 

negativa nas camadas do silicato é compensada por cátions de sódio hidratado que 

podem ser trocados por prótons (Bi, et al. 2012).  

Os grupos silanóis presentes na superfície dos ácidos silícicos lamelares podem 

interagir com espécies orgânicas para modificar o espaço interlamelar do material. 

Alguns trabalhos descrevem o uso desses silicatos em diversas aplicações, por exemplo, 

Kooli & Yan (2009) relataram que a magadeíta pode reagir com um grande número de 

compostos orgânicos, por exemplo, a utilização de surfactantes catiônicos tais como 

cetiltrimetilamónio (C16TMA) para formar complexos intercalados. Assim como, no 

trabalho de Pires, Oliveira & Airoldi (2012) que descreve sobre a incorporação de 

átomos de alumínio e/ou titânio na rede cristalina do silicato obtido a partir de processos 

simples e original de síntese relacionada com o curto tempo de cristalização e a 

quantidade de metal incorporado em sua estrutura. Em outro trabalho descrito por 

Schwieger, et. al. (2004) foi investigado a importância na utilização de catalisadores de 

platina como suporte na matriz hospedeira magadeíta.  

Recentemente, o espaço interlamelar da magadeíta tem sido modificado com 

diferentes agentes organofuncionalizantes para uso em processos de adsorção como 

relatado no trabalho de Petrucelli, et al. (2006). Assim, como a introdução de alcóxidos 

metálicos ou precursores orgânicos na matriz do silicato com função de suporte 

catalítico para reações a altas temperaturas, devido à estabilidade térmica do material 

visto no trabalho de Park et. al. (2009). Já no estudo de Seo, Kang & Kwon (2013) 

foram elucidadas as propriedades físico-químicas de catalisadores impregnados com 
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Paládio em estruturas mesoporosas de kaneíta sobre a atividade e estabilidade catalítica 

do material.  

A Condensação de Knoevenagel é uma reação aplicada na síntese de produtos 

químicos e intermediários químicos, adequados para produtos farmacêuticos, 

cosméticos e em sólidos inorgânicos como catalisadores. Trata-se da condensação de 

aldeídos com compostos do grupo metileno ativado, que é catalisada por sítios básicos 

para formar ligações carbono-carbono. O desenvolvimento de catalisadores 

heterogêneos para a síntese química em especial tornou-se uma importante área de 

pesquisa. A vantagem potencial destes materiais (recuperação e reutilização) em 

sistemas heterogêneos pode levar a procedimentos químicos ambientalmente benignos 

na indústria (Parida & Rath, 2009). 

Recentemente, muitos trabalhos têm sido publicados abordando sobre a aplicação 

da reação de Knoevenagel em catalisadores sólidos, por exemplo, no trabalho de 

Oliveira, Martins & Cardoso (2009), os autores relataram excelentes resultados usando 

diversas peneiras moleculares orgânico-inorgânicos em testes catalíticos observando 

algumas tendências entre a estrutura de poros das peneiras moleculares e do seu 

comportamento como potenciais catalisadores em reações de condensação. Ansari et. al. 

(2012) relataram o processo de síntese de nitrato de carbono mesoporosos (MCN) e sua 

aplicação como catalisador básico e eficaz para a condensação de Knoevenagel. Assim 

como, Jain, Khatri & Rani (2010) investigaram o uso do escopo de catalisadores Ni 

suportado sobre SiO2 e TiO2 para condensação de Knoevenagel, provando ser excelente.  

Neste trabalho, foram sintetizados silicatos lamelares de Magadeíta e Kaneíta com 

Er
3+

 incorporado em suas matrizes inorgânicas onde o objetivo é avaliar as propriedades 

catalíticas somente destes catalisadores sólidos na reação de Knoevenagel, assim como, 

um estudo dos parâmetros de reação incluindo a quantidade de catalisador, o efeito do 
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solvente, a fim de determinar o desempenho catalítico dos sólidos. Estudos da 

reutilização do melhor catalisador também foram realizados pelo reuso do sólido a fim 

de conhecer a estabilidade catalítica do sólido. O perfil das matrizes sódicas de cada 

material é evidenciado nesse trabalho em todas as caracterizações, a fim de comparar o 

material sódico com as matrizes onde o metal foi incorporado em sua estrutura.  As 

caracterizações por DRX, IV, Raman, MET, TG, RMN de 
29

Si e Determinação da Área 

Superficial também são discutidas. Embora a condensação de Knoevenagel tenha sido 

extensivamente estudada não existem relatos na literatura que demonstram a influência 

destes parâmetros utilizando os catalisadores heterogêneos deste estudo.  

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Materiais 

Para o desenvolvimento das sínteses deste trabalho, foi utilizada Sílica Gel 

(Aldrich), Hidróxido de Sódio (Impex), Carbonato de Sódio (Vetec), Ácido Clorídrico 

(Impex), Nitrato de Érbio (Aldrich), Cianoacetato de Etila (Flucka), Butiraldeído 

(Reagen), Tolueno (Vetec), Ácido Acético (Vetec) e Diclorometano (Vetec). Todos os 

reagentes apresentam alta pureza, normalmente entre 98 e 99,9%. 

2.2. Sínteses dos Silicatos Incorporados com Er
3+

 

Para a síntese da magadeíta contendo érbio foram preparados géis utilizando uma 

suspensão contendo 10g de sílica gel em 50 mL de uma solução de hidróxido de sódio 

1,1 mol L
-1

 e então após a mistura parcial da sílica no meio alcalino, adicionou-se o 

Nitrato de Érbio [Er(NO3)3·5H2O] contendo 2% em massa do reagente e mantido sob 

agitação por 5h. Após homogeneização do gel reacional, submeteu-se a tratamento 

hidrotérmico a 150 ºC por 72h (Moura & Prado, 2009). A kaneíta, foi sintetizada 
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utilizando sílica gel, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e água com uma razão 

molar de 10SiO2:1NaOH:2Na2CO3:200H2O em seguida o Nitrato de Érbio também 

contendo 2% em massa do reagente foi adicionado ao sistema, sendo mantido sob 

agitação por 5h e submetido a tratamento hidrotérmico a 180 ºC por 96h, posterior 

lavagem e secagem de cada sólido a 50 ºC por 24h.  (Bi, et al. 2012; Park, Jeong & 

Kwon 2004). No tratamento hidrotérmico é utilizado uma autoclave de Teflon, inserida 

em aço inoxidável, usada em cada síntese e depois que é mantida numa estufa. As 

sínteses das matrizes sódicas seguem o mesmo procedimento exceto pelo fato da adição 

do metal em meio reacional. 

2.3. Avaliação Catalítica 

A condensação de Knoevenagel foi usada como um teste de reação modelo para 

determinar o desempenho dos sólidos como catalisadores para a produção de ésteres 

insaturados. A atividade catalítica foi realizada normalmente em um sistema constituído 

de um reator de vidro. Cerca de 200 mg para cada catalisador preparado (MagNa- Er; 

KanNa-Er) foi colocado no reator, juntamente com uma mistura equimolar de 

cianoacetato de etila e butiraldeído (4,6 mmol), em tolueno, o sistema foi agitado 

continuamente sob controle de temperatura. Em seguida, o teste catalítico foi realizado a 

80ºC com duração de tempo de 15h, depois a mistura foi centrifugada e arrefecida 

rapidamente. As alíquotas foram analisadas por cromatografia gasosa, utilizando um 

cromatografo (GC-17A, Shimadzu) equipado com um detector FID. O produto obtido é 

identificado por GC-MS (GCMS Shimadzu QP-2010) acoplado a um espectrômetro de 

massa. Os rendimentos foram definidos como a porcentagem da quantidade de 

butiraldeído inicial convertido em produto. A conversão e rendimento são os mesmos 

para reações em que há a formação de um único produto, ou seja, a seletividade para os 
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produtos não foi calculada porque somente um produto foi formado, e esse produto é o 

Etil 2 – Ciano 3 – Butil Acrilato (Santos, et.al. 2013). Além disso, os efeitos das 

condições da reação tais como a reutilização do melhor catalisador (até quatro vezes), e 

os parâmetros de reação como o efeito da quantidade de catalisador e o efeito do 

solvente foram estudados em detalhe. 

2.4. Caracterizações 

  Difração de raios X  

Foi utilizado um aparelho de difração de raios-X (DRX) da Shimadzu, modelo 

XRD-6000, utilizando radiação CuKα (λ = 1,54 Å). As análises foram realizadas 

operando na faixa 2θ de 2 a 75º e taxa de varredura 1°min
-1

. 

  Espectroscopia na região do Infravermelho 

Os espectros de IV foram obtidos em um espectrofotômetro Bruker Vertex 70, 

com varredura de 4000 a 400 cm
-1

. As medidas foram feitas por transmissão em KBr, 

sendo que cada pastilha continha aproximadamente 1% de massa do material em relação 

a massa do KBr espectroscópico. 

  Espectroscopia Raman 

Os experimentos foram realizados através de um espectrômetro senterra da Bruker 

com microscópio olympus BX5 acoplado, utilizando como condições de análise, um 

laser de 785 nm com potência de saída de 25mW. Uma varredura espectral de 1530-85 

cm
-1

 foi utilizada em uma geometria de retroespalhamento com 10s de tempo de 

integração. 
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  Termogravimetria (TG) 

A análise termogravimétrica foi realizada em um equipamento SDT Q600 V20.9 

Build 20, operando com taxa de aquecimento de 10 °C min
-1

, da temperatura ambiente 

até 1000 °C, sob fluxo de nitrogênio gasoso de 100 mL min
-1

 e taxa de variação de 

massa aproximadamente de 9 a 10 mg de amostra. 

  Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Algumas amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET). As amostras foram suspensas em álcool isopropílico, sonicadas e depositadas 

sobre um filme fino de carbono, este depositado sobre uma grade de cobre. As 

micrografias foram coletadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME) do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), os microscópios utilizados foram o 

JEM 3010 URP (com voltagem de aceleração de 300 KV e resolução de 0,17 nm). 

  Ressonância Magnética Nuclear  

As amostras foram analisadas por ressonância magnética nuclear (RMN) no 

estado sólido para o 
29

Si com o tempo de relaxação foi de 60 s e rotação no ângulo 

mágico em um aparelho Brucker 300 MHz e utilizando o tetrametilsilano (TMS) como 

referência. 

  Determinação da Área Superficial e Volume de Poros  

Medidas de adsorção de nitrogênio foram realizadas em um instrumento 

Micrometrics 2000. Antes da análise, todas as amostras foram pré-tratadas em vácuo a 

100 °C durante 12 h.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização estrutural dos catalisadores 

3.1.1. Difração de raios X 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios X de magadeíta e kaneíta contendo 

2% de [Er(NO3)3·5H2O] em massa do reagente (MagNa-Er e KanNa-Er), obtidos por 

síntese hidrotermal, assim como, os difratogramas das amostras sódicas da magadeíta e 

kaneíta (MagNa e KanNa). 
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Figura 1: DRX da MagNa, MagNa-Er, KanNa e KanNa-Er. Cristobalita (c) e Tridimita 

(t).  

Os picos correspondentes ao plano 001, tanto para a magadeíta e kaneíta na sua 

forma sódica o valor de 2  é de 5,5º (1,59 nm) e 4,4º (1,97 nm), respectivamente, esse 

pico que é predominante em materiais lamelares (Park, et al. 2009; Royer, et al. 2009). 

Nas amostras dos silicatos com o metal incorporado em sua estrutura o valor de 2  é de 

5,7º para a MagNa-Er e 6,4º para a KanNa-Er, os valores de distância basal calculados 

com base na lei de Bragg (ʎ = 2d sen ) são de 1,53 nm e 1,36 nm para a magadeíta e 



 

86 

kaneíta, respectivamente. Essa diminuição relativa do espaçamento basal se deve a 

incorporação do metal na rede cristalina no interior da estrutura dos silicatos lamelares, 

o que conduz a uma interação mais forte entre as lamelas (Pires, Oliveira & Airoldi, 

2012). A reação que sugere o íon Na
+
 ser substituído por outras espécies catiônicas, tais 

como metais (M
n+

) é: 

Na2O.nSiO2.10H2O(s)   +  M
n+

(aq)    (M
n+

)2/n nSiO2.10H2O(s)  +  2Na
+
 

A formação da tridimita e cristobalita resulta da quantidade de adição dos metais 

tendo assim a cristalização de fases puras ou a segregação de fases distintas (Pires, 

Oliveira & Airoldi, 2012). Os picos em 20,7º, 22,4º e 36,0º são referentes à formação da 

tridimita (Pires, Oliveira & Airoldi, 2012) e em 21,8º, 27,3º, 31,2º e 35,4º referentes à 

formação da cristobalita (Chao & Lu, 2002). A estrutura cristalina da cristobalita e da 

tridimita é feita pelo empilhamento de camadas construídas a partir de anéis de seis 

tetraedros e em grande parte permutável, resultando assim em polimorfos comuns e 

relativamente estáveis (Malo, Pérez & Hervieu, 2011).  

3.1.2. Espectroscopia na região do Infravermelho 

Os espectros de absorção na região do Infravermelho das amostras da Magadeíta e 

Kaneíta na forma sódica e contendo Érbio são mostrados na Figura 2.  
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Figura 2: IV da MagNa, KanNa, MagNa-Er e KanNa-Er. 

A adição do metal, Er
3+

, leva a modificações na intensidade e na largura dos 

espectros na região entre 1400 a 500 cm
-1

 quando comparado às formas sódicas de cada 

material, nessa região se encontram as absorções referentes à estrutura dos grupos 

silanóis nas camadas dos silicatos. As vibrações de estiramento da água no espaço 

interlamelar ligada a camadas inorgânicas reforçadas ao grupo silanol ocorrem entre 

3700 a 3200 cm
-1

. As bandas em 1250 a 1000 cm
-1

 na MagNa-Er são atribuídas as 

absorções do grupo SiO4, bandas em 1235, 1178 e 1086 cm
-1

 referentes ao estiramento 

assimétrico de Si-O-Si e das ligações Si-O terminais (Macedo & Airoldi, 2006). Um 

ombro em 1200 cm
-1

 na amostra da KanNa-Er pode ser atribuído ao estiramento 

assimétrico de Si-O-Si, a banda em 1090 cm
-1

 é relacionada ao estiramento Si-O (Ruiz, 

Petrucelli & Airoldi, 2006).    

3.1.3. Espectroscopia Raman 

Os espectros Raman da Magadeíta e Kaneíta na forma sódica e contendo Er
3+

 em 

sua estrutura, na região entre 100 e 1400 cm
-1

, estão apresentados na Figura 3. As 

bandas relativas à interação camada/água/cátions, de acordo com a literatura estão 
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localizadas em 1181, 1238 cm
-1

 e 1044 cm
-1

 associada à ligação Si-O
-
/H2O/Na

+ 
(Eypert-

Blaison, et al. 2001).  
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Figura 3: Espectro Raman da MagNa, KanNa, MagNa-Er e KanNa-Er. 

As bandas referentes à desidratação na amostra são as bandas de deformação da 

ligação Si-O-Si que podem ser encontradas entre 610 a 490 cm
-1

 e as bandas entre 390 a 

115 cm
-1

 referente às deformações da ligação Si-O (Eypert-Blaison, et al. 2001). A 

incorporação do metal na estrutura original dos silicatos da magadeíta e kaneíta causa o 

deslocamento dessas bandas, como pode ser observado ao comparar esses espectros ao 

espectro dos silicatos em suas formas sódicas. No espectro da amostra MagNa-Er a 

banda referente à ligação Si-O
-
/H2O/cátion aparece em 1036 cm

-1
com menos 

intensidade e com pouca reincidência em relação ao espectro da MagNa. As bandas em 

622 cm
-1

 e 463 cm
-1

, referem-se às deformações (Si-O-Si), já as deformações Si-O 

aparecem em 394 cm
-1

, 368 cm
-1

, 338 cm
-1

, 162 cm
-1

, 124 cm
-1

. No espectro da amostra 

KanNa-Er, os deslocamentos aparecem nas bandas em 422 e 467 cm
-1

 referente ao 

 s(Si-O-Si) com menos intensidade quando comparado ao espectro da KanNa, a banda 
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 (Si-O
-
)
 
ocorre em 1032 cm

-1 
e as bandas inferior a 400 cm

-1
 se deve aos modos de 

 (Si-O-Si) e estiramento (Na-O) em 304 e 232 cm
-1

, respectivamente. 
 

3.1.4. Termogravimetria 

As curvas termogravimétricas (TG) e derivada (DTG) das amostras de magadeíta 

e kaneíta na sua forma sódica e com érbio incorporado em sua estrutura são mostradas 

na Figura 4A e 4B, respectivamente. A análise das curvas corresponde à eliminação dos 

compostos presentes no espaço interlamelar e que ocorrem em três faixas de 

temperaturas. 
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Figura 4: Curva TG (A) e DTG (B) da MagNa, MagNa-Er, KanNa e KanNa-Er. 

Os dados percentuais de perda de massa na análise térmica da Magadeíta e kaneíta 

sódica e das amostras érbio nas seguintes faixas de temperatura entre 25- 200 °C, 200- 

300 °C e 300- 650 °C são mostrados na Tabela 1: 
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Tabela 1: Valores de perda de massa da Magadeíta, kaneíta sódica e das amostras com 

érbio. 

 Perda de Massa (%) Resíduo (%) 

Temperatura 25- 200 °C 200- 430 °C 430- 650 °C 750 °C 

MagNa 13,1 1,2 0,8 84,8 

KanNa 0,6 0,3 0,3 98,8 

MagNa-Er 16,8 2,2 0,7 79,9 

KanNa-Er 4,5 0,5 0,1 94,7 

 

A análise da perda de massa na curva DTG da magadeíta com érbio na primeira 

faixa de temperatura pode-se visualizar dois eventos distintos de perda de massa um em 

90 ºC e o outro em 136 ºC, o que evidencia que a amostra possui dois sítios diferentes 

de adsorção de água, assumindo assim que uma lamela desidratada adsorva certa 

quantidade de água (Eypert-Blaison, et al. 2001).   

Para a kaneíta com érbio as perdas de massa ocorrem nas faixas de temperatura 

entre 25- 300 °C, 300- 430 °C e 430- 650 °C a primeira perda de massa é de 4,5%, 

referente à desidratação, a segunda perda é de 0,5% e a terceira perda de massa é no 

valor de 0,1%, atribuídas a condensação dos grupos silanóis das lamelas com a 

subsequente eliminação de moléculas de água. Os resíduos a 750 ºC foi de 79,9% para 

MagNa- Er e KanNa- Er foi de 94,7%. A perda de massa para as amostras com o metal 

é mais acentuada quando comparada a forma sódica de cada matriz. 

3.1.5. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

As micrografias de MET são mostradas na Figura 5. A micrografia da MagNa-Er 

(Figura 5a), observa-se a variação de tons de cinza em função da espessura, com relação 

a sobreposição das placas do silicato revelando uma estrutura em camadas (Pires, 

Oliveira & Airoldi, 2012).  
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Figura 5: Imagens de MET das amostras de 20 nm -MagNa-Er (5a) e 20 nm KanNa-Er 

(5b). 

A micrografia para a KanNa-Er (Figura 5b), também mostra uma sequência de 

placas distribuídas sob a forma de camadas sobrepostas. A dispersão do metal na 

superfície do catalisador é de forma homogênea e uniforme por não apresentar uma 

sequencia de pontos, o que pode indicar a presença do metal (Seo, Kang & Kwon, 2013; 

Ruiz, Petrucelli & Airoldi, 2006).  

A morfologia das estruturas é semelhante, com as partículas que apresentam 

placas paralelas de acordo com as características lamelares. As orientações das 

partículas entre o claro e escuro pode representar os espaços interlamelares e as lamelas, 

respectivamente (Pires, Oliveira & Airoldi, 2012).  

3.1.6. Ressonância Magnética Nuclear  

 A espectroscopia de RMN de 
29

Si no estado sólido permite distinguir os átomos 

de silício presentes na estrutura em diferentes ambientes químicos. Um padrão comum 

para o espectro de RMN de 
29

Si é tetrametilsilano (TMS). Quando   é negativo para um 

sinal, considera-se que o núcleo envolvido esteja ―protegido‖ em relação ao padrão, 

quando é positivo corresponde a um núcleo que está ―desprotegido‖ com relação à 

5a 5b 
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referência. 

Os espectros de RMN de 
29

Si no estado sólido CP/MAS, para MagNa, MagNa-Er, 

KanNa e KanNa-Er, mostrados na Figura 6, apresentam picos semelhantes com apenas 

uma pequena alteração no deslocamento químico. Para a amostra KanNa-Er nenhum 

sinal foi observado pela técnica de Polarização Cruzada (CP), a fim de detectá-lo o 

espectro de RMN utilizado foi o método de alta potência de desacoplamento (HPDEC).  

  

  

Figura 6: Espectros de RMN de 
29

Si de Magadeíta e Kaneíta pura  e incorporada com 

Érbio em suas estruturas. 
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O espectro da MagNa, apresenta três sinais Q4 em -105,7 ppm, -110,6 ppm e -

113,5 ppm e um sinal Q3 em -98,8 ppm do TMS, a razão Q3/Q4 sendo igual a 0,3. Para a 

MagNa-Er os sinais Q4 aparecem em -111,6 ppm e -112,6 ppm e o sinal Q3 aparece em 

-99,0 ppm, logo a sua razão Q3/Q4 é 0,4. O sinal Q3 se refere aos grupos silanóis livres 

do tipo [Si(OSi)3(OR)] (R=H, Na) e o sinal Q4 ao grupo siloxano [Si(OSi)4] (Kaoli, et 

al. 2001).  

Para a KanNa, o espectro apresenta três sinais Q4 em -107,3 ppm, -110,3 ppm e -

112,5 e também um sinal Q3 em -98,7 ppm do TMS, logo a sua razão Q3/Q4 é igual a 

0,3. Já para a amostra KanNa- Er, o espectro apresenta os sinais Q4 deslocados em – 

118,6 ppm, -121,7 ppm, -122,4 ppm e -123,2 ppm, os sinais Q3 deslocados aparecem 

em -99,4 ppm, -104,6 ppm e -110 ppm, logo a razão Q3/Q4 é igual a 0,6. O aumento da 

razão Q3/Q4 pode estar relacionado com a criação de defeitos gerados por grupos 

silanóis decorrentes da incorporação do metal na rede cristalina da matriz do silicato. 

3.2. Propriedades Texturais 

A Figura 7 mostra as isotermas de adsorção de nitrogênio dos sólidos de 

magadeíta e kaneíta incorporados com érbio em sua estrutura. As isotermas revelam o 

comportamento da quantidade molar do gás adsorvido pelas amostras, a uma 

temperatura constante em função da pressão do gás. A área superficial externa foi 

determinada através do método ―t-plot‖ (Harkins e Jura), por se tratar de materiais 

microporosos e aplicada para que se determine a distribuição de tamanhos e volumes de 

poros.  
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Figura 7: Isotermas de adsorção de N2 (A) e (B) curvas de distribuição do tamanho de 

poros para as amostras MagNa-Er e KanNa-Er.  

As isotermas dos sólidos MagNa-Er e KanNa-Er são classificadas de acordo com 

a IUPAC como sendo do tipo I que indica a presença de microporos. A histerese é um 

fenômeno que resulta da diferença de mecanismos de condensação e evaporação do gás 

adsorvido, e este processo ocorre em diferentes valores de pressão relativa, e sua forma 

é determinada principalmente pela geometria dos poros (Leofanti, et.al. 1998), para as 

amostras a presença de histerese é mínima, por isso não é tão relevante, no entanto a 

ausência de histerese não significa a ausência de porosidade. 

A Tabela 2 mostra algumas caraterísticas texturais observadas dos materiais 

estudados, obtidos a partir do tratamento dos dados usando o método ―t-plot‖ (Harkins e 

Jura), assim como a equação de Barett–Joyner–Halenda – BJH, que foi aplicada para 

que se determine a distribuição de tamanhos e volumes de poros. Em termos de áreas de 

superfície externa, é observada uma diferença bastante significativa entre os dois 

silicatos apresentando baixos valores do que se poderia esperar para camadas de silicato 

totalmente deslaminadas. A diferença pode então ser atribuída à camada de 

empilhamento que resulta na formação de partículas formadas por várias camadas 

elementares (Eypert-Blaison, et. al. 2002).  
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Tabela 2: Propriedades texturais das amostras: área superficial externa (SEXT) pelo 

método Harkins and Jura; BJH- Volume dos poros (Vp) e diâmetro dos sólidos (D). 

Catalisador SEXT (m
2
 g

-1
) Vp

a
 (cm

3
 g

-1
) D

a
 (Å) 

MagNa-Er  44 0,18 89,5 

KanNa-Er  18 0,03 51,5 

a
isotermas de dessorção e o método BJH.  

Através do método BJH o diâmetro dos poros obtidos, para ambos os silicatos 

observa-se que a distribuição não é homogênea e o volume dos poros é muito pequeno, 

o que pode confirmar a presença do metal, Er
3+

, na estrutura de cada silicato. Apesar da 

área de superfície externa ser reduzida o material mantem um tamanho de poro 

apreciável.  

De acordo com Zebib, et al. (2006) e Royer, et al. (2009), os dados referentes 

SEXT  e o diâmetro dos poros quando comparada aos dados da magadeíta sódica ser de 

23 m
2
/g e 110 Angstrom e da kaneíta sódica ser de 12 m

2
/g e 150 Angstrom, 

respectivamente, um aumento na área de superfície externa e uma diminuição do 

diâmetro dos poros foram observadas confirmando assim o processo de incorporação.  

3.3. Estudos Catalíticos 

Nesse início de estudo as investigações foram conduzidas em avaliar a atividade 

catalítica das amostras estudadas, MagNa-Er e KanNa-Er, através da reação de contato 

entre o butiraldeído (composto 1) e cianoacetato de etila (composto 2) em presença de 

tolueno, a fim de encontrar as condições de reação ótimas para a formação de Etil 2-

Ciano 3-Butil Acrilato (composto 3) , através da reação condensação de Knoevenagel. 

No tempo e temperatura reacionais de 15h e 80 °C, o melhor desempenho catalítico foi 

observado para a amostra KanNa-Er com uma conversão de 86%, que pode ser 

calculada de acordo com a Equação 1 e  por ativar a formação de um único produto, o 
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que não foi constatado na amostra de MagNa-Er e nas amostras sódicas de cada 

material, por isso os testes só foram realizados com o catalisador KanNa-Er.  

A conversão de Butiraldeído nas reações de condensação pode ser calculada de 

acordo com a seguinte fórmula:  

But (%) = 
                            –                          

                           
 x 100 

 

A seletividade do catalisador testado ficou claro que foi de 100%, por formar 

apenas um produto (3), conforme pode ser observado no esquema de reação 1 a seguir: 

C O

CH3CH2CH2CH2

H

H2C

CN

COOEt

C C

CN

COOEtH

CH3CH2CH2CH2

H2O

2 31
(Reação 1)

 

A amostra ativa foi reutilizada até quatro vezes, nas mesmas condições 

(Catalisador -100 mg; 4,6 mmol de uma mistura de Cianoacetato de etila e Butiraldeído, 

em presença de tolueno), a fim de conhecer a estabilidade catalítica do sólido e testar 

sua capacidade de reutilização, visando sondar a influência e a versatilidade do grau de 

seletividade, do caráter ácido-base e da interação superficial do catalisador sobre a 

formação das ligações Carbono-Carbono através da reação de Knoevenagel. Deste 

modo, foi obtido o teor de conversão e seletividade do catalisador mostrado na Figura 8. 

Equação 1 
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Figura 8: Conversão e seletividade do catalisador preparado e os pontos da reutilização 

do catalisador para a produção de ésteres α,β insaturados a 80 °C, a cada 15h de reação. 

Os estudos de estabilidade foram investigados na reutilização do catalisador, 

como pode ser observado no gráfico de conversão, o decaimento na conversão reflete 

uma menor degradação do catalisador, o que pode significar que a incorporação do 

metal na estrutura do silicato foi bastante vantajosa.  

3.3.1. Influência dos parâmetros reacionais 

3.3.1.1. Efeito da quantidade de catalisador 

A massa do catalisador, KanNa-Er, foi testada com 50 e 150 mg, a fim de 

aumentar a atividade catalítica. A Figura 9 apresenta o comportamento típico do 

catalisador durante a reação de Knoevenagel. 
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Figura 9: Influência da quantidade de catalisador na reação de Knoevenagel, a 80 °C 

durante 6h de reação. 

O desempenho catalítico para o catalisador com a massa de 150 mg teve maior 

rendimento, isso porque o aumento de carga do catalisador é proporcional ao aumento 

de sítios básicos e a formação de produto, ou seja, a densidade desses sítios básicos 

afeta fortemente sobre o desempenho catalítico na reação de condensação de 

Knoevenagel. Assim, 150 mg, foi encontrada para ser a melhor massa de catalisador  

para atingir um elevado rendimento do produto  Etil 2-Ciano 3-Butil Acrilato, mas isto 

também depende de outro parâmetro, como por exemplo, o efeito solvente. 

3.3.1.2. Efeito do solvente 

A reação de Knoevenagel entre butiraldeído e cianoacetato de etila foi investigada 

na presença de Ácido Acético (C2H4O2), Diclorometano (CH2Cl2) e sem a presença de 

solvente. A condensação de Knoevenagel foi conduzida de forma eficiente, na ausência 

de qualquer solvente, ou seja, não é um resultado inesperado, uma vez que a reação é 

catalisada por sítios básicos do tipo O3SiO
-
, porém, a reação livre de solvente apresenta 
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um rendimento de 96% de conversão, mas que deveria ser de 100% para que a 

comparação com as reações em que o catalisador sólido é utilizando na presença de 

solventes diferentes fosse de forma constante (Nogueira, et.al. 2011). 

A Figura 10 mostra o gráfico de conversão e seletividade do catalisador KanNa-Er 

na reação de Knoevenagel sem solvente e na presença de ácido acético, diclorometano 

como solventes. 
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Figura 10: Conversão e seletividade do catalisador, KanNa-Er, na reação de 

condensação de Knoevenagel sem o uso do solvente (TSS) e na presença dos solventes: 

ácido acético (TAA) e diclorometano (TDCM), a 80 °C durante 6h de reação.  

O uso dos solventes hidrofílicos, no caso o ácido acético e o diclorometano, 

podem pré ativar os reagentes, interagindo com os grupos carbonila do butiraldeído. 

Assim, os grupos amina reagem preferencialmente com o cianoacetato de etila e outras 

reações de condensação paralelas ao butiraldeído com moléculas de cianoacetato de 

etila podem não ocorrer. Esta tendência torna-se maior à medida que o solvente possui 

uma maior polaridade, resultando numa maior nucleofilicidade das moléculas do 

butiraldeído na presença de solventes polares. 
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Consequentemente, o ácido acético origina o melhor rendimento com conversão 

constante de 99% entre os solventes polares, isso porque ele é capaz de pré ativar as 

moléculas do butiraldeído. O solvente hidrofóbico, o tolueno, pode ou não proporcionar 

um aumento no desempenho catalítico, em comparação com os solventes polares, 

porque o peso, o volume, enfim, o seu uso evita a formação de subprodutos. 

O resumo dessa reação, pode ser sugerida pelo esquema 1:  

O

O

HN H

O

O

O

H

O

N

H

KanNa-Er

O

O

H

O

N

KanNa-Er

H

O

O

N
H2O

Catalisador recuperado

Catalisador

Etil 2 - Ciano 3 - Butil Acrilato 

Enolato Butiraldeído

Intermediário

O

O

HN H

KanNa-Er

Catalisador

Cianoacetato de etila 

 

Esquema 1: Mecanismo sugerido da reação de Condensação de Knoevenagel catalisada 

por KanNa-Er. (Nogueira, et.al. 2011) 
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Em meio ao tolueno, a reação fundamenta‐se na acidez acentuada apresentada 

pelos hidrogênios α à carbonila. Devido à formação da espécie enolato que é 

estabilizada por ressonância e gerada pela abstração do H (ácido) por uma base 

apropriada, ao mesmo tempo, esse hidrogênio ligado ao grupo metileno de cianoacetato 

de etila é desprotonado para formar um intermediário. A adição nucleofílica entre o 

intermediário e a imina seguido por um rearranjo molecular produz o produto final Etil 

2 – Ciano 3 – Butil Acrilato e uma molécula de água.  

4. CONCLUSÃO 

A interpretação dos resultados em conjunto com as caracterizações estruturais, 

térmica, espectroscópica (IV e Raman) e morfológica (MET) comprovaram as 

características lamelares, bem como a incorporação do metal na estrutura dos silicatos 

lamelares da Magadeíta e Kaneíta. A diminuição relativa do espaçamento basal 

apresentados no DRX se deve a incorporação do metal na rede cristalina no interior da 

matriz dos silicatos lamelares, tal evidência teve fundamental importância em poder 

afirmar o processo de incorporação. A MET mostrou que as morfologias das estruturas 

dos silicatos em estudo são semelhantes e com partículas apresentadas sob o formato de 

placas paralelas o que esta de acordo com as características lamelares.  Outra técnica de 

grande importância foi à ressonância magnética nuclear de núcleos de silício que 

evidenciou mais uma vez a incorporação do metal nos silicatos através do aumento da 

razão Q3/Q4 que pode estar relacionado com a criação de defeitos gerados por grupos 

silanóis decorrentes da incorporação do metal na rede cristalina da matriz do silicato. As 

isotermas de adsorção dos sólidos, MagNa-Er e KanNa-Er, são classificadas de acordo 

com a IUPAC como sendo do tipo I que indica a presença de microporos. O aumento na 

área de superfície externa e uma diminuição do diâmetro dos poros para ambos os 
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silicatos foram observados confirmando novamente o processo de incorporação.  

A avaliação catalítica dos catalisadores MagNa-Er  e KanNa-Er foram testados na 

reação de condensação de Knoevenagel, com uma mistura equimolar de Butiraldeído e 

Cianoacetato de etila, em tolueno, porém a MagNa-Er não teve atividade catalítica, 

portanto não houve formação de produto. O desempenho catalítico para a amostra 

KanNa-Er teve uma conversão de 86%, cuja, seletividade do catalisador testado foi de 

100% por formar apenas um produto. Os testes de reuso mostraram o decaimento no 

rendimento, refletindo assim, uma menor degradação do catalisador, o que pode 

significar que a incorporação do metal na estrutura do silicato foi eficiente.  

Os efeitos de parâmetro de reação com relação à quantidade de massa do 

catalisador, o melhor desempenho catalítico foi utilizando a massa de 150 mg, que teve 

maior rendimento, logo, mostrou ser a melhor massa de catalisador  para atingir um 

elevado rendimento para o produto  Etil 2-Ciano 3-Butil Acrilato. Com relação ao uso 

dos solventes hidrofílicos, no caso o ácido acético e o diclorometano, o ácido acético 

apresentou melhor rendimento com conversão constante de 99% entre os solventes 

polares, isso porque ele é capaz de pré ativar as moléculas do butiraldeído, a reação 

livre de solvente também apresentou um rendimento satisfatório de 96% na formação do 

produto Etil 2-Ciano 3-Butil Acrilato na reação de Condensação de Knoevenagel 

mostrando assim a eficiência do catalisador. 
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