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Resumo 

Montmorilonita como suporte para remoção de proteínas no processo de 

clarificação/estabilização dos vinhos e para obtenção de pigmentos híbridos 

 

A adsorção de moléculas orgânicas nas argilas pode levar à formação dos materiais 
híbridos e/ou nanocompósitos através de diferentes mecanismos de interação, tornando 
estes materiais interessantes para diversas aplicações. O presente trabalho apresenta 
duas diferentes aplicações para uma argila montmorilonita: como suporte para remoção 
de proteínas no processo de clarificação/estabilização dos vinhos e como suporte para 
obtenção de novos pigmentos, investigando as modificações estruturais e ressaltando as 
interações entre os compostos orgânicos e a superfície do material inorgânico. No 
primeiro estudo, foram investigados os nanocompósitos baseados na adsorção de uma 
proteína modelo e um polifenol de interesse na superfície da montmorilonita, em uma 
solução hidroalcoólica modelo. A quantidade da parte orgânica foi determinada por 
análise de ultravioleta-visível (UV-VIS) e térmica (TG/DTG). As análises de difração 
de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET) informaram sobre o 
empilhamento/esfoliação das camadas nos nanocompósitos. Os métodos de 
espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) e infravermelho (ATR-FTIR) 
enfatizaram a formação de um complexo entre a proteína e o polifenol antes da adsorção 
no argilomineral. A mobilidade/rigidez das partes orgânicas foi determinada por 
espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo. No segundo estudo, foram 
preparados pigmentos à base dos corantes orgânicos ácido carmínico e alizarina 
carregados sob montmorilonita pilarizada com cátions de Al ou Ti, em diferentes pH. A 
estabilidade dos pigmentos formados foi testada sob luz durante 340 h. O processo de 
pilarização foi investigado por difração de raios-X, análise textural, microscopia 
eletrônica de transmissão e ressonância magnética nuclear no estado sólido do 27Al. As 
interações entre os corantes e o suporte inorgânico foram destacadas por espectroscopia 
de infravermelho, ressonância magnética nuclear no estado solido do 13C e 27Al e 
fluorescência resolvida no tempo. Os espectros confirmaram a complexação entre a 
estrutura dos corantes e o argilomineral modificado, através de diferentes sítios de 
adsorção. Os pigmentos híbridos baseados em montmorilonita pilarizada com Al foram 
mais estáveis sob luz do que os híbridos à base de Ti. Em formulações de pintura a óleo, 
todos pigmentos se mostraram estáveis mesmo sob um longo período de irradiação. 

 

Palavras-chave: Montmorilonita, Adsorção, Proteína, Polifenol, Nanocompósitos, 
Pigmentos híbridos, Fotoestabilidade. 
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Abstract 

Montmorilonite as support for protein removal in wine clarification / stabilization 
process and for obtaining hybrid pigments 

 

Adsorption of organic molecules in the clays minerals can lead to the formation of the 
hybrid materials and/or nanocomposites through different interaction mechanisms, 
making these materials interesting for several applications. The present work presents 
two different applications for a montmorillonite clay : as a support for the removal of 
proteins in the process of wine clarification/stabilization and as a support to obtain new 
pigments, investigating the structural modifications and emphasizing the interactions 
between the organic compounds and the surface of the inorganic material. In the first 
study, the nanocomposites based on the adsorption of a model protein and a polyphenol 
of interest on the surface of the montmorillonite, in a model hydroalcoholic solution, 
were investigated. The amount of the organic part was determined by ultraviolet-visible 
(UV-VIS) and thermal (TG/DTG) analysis. X-ray diffraction (XRD) and transmission 
electronic microscopy (TEM) analyzes reported on the stacking/exfoliation of the layers 
in the nanocomposites. Nuclear magnetic resonance (NMR) and infrared spectroscopy 
(ATR-FTIR) methods emphasized the formation of a complex between the protein and 
the polyphenol before adsorption on the claymineral. The motility/stiffness of the 
organics was determined by time resolved fluorescence spectroscopy. In the second 
study, pigments were prepared based on the carminic acid and alizarin organic dyes 
loaded under montmorillonite pillarized with of Al or Tications, at different pH. The 
stability of the pigments formed was tested under light for 340 h. The pillarization 
process was investigated by X-ray diffraction, textural analysis, transmission electronic 
microscopy and nuclear magnetic resonance in the solid state of 27Al. The interactions 
between the dyes and the inorganic support were highlighted by infrared spectroscopy, 
13C and 27Al solid nuclear magnetic resonance and time resolved fluorescence. The 
spectra confirmed the complexation between the structure of the dyes and the modified 
clay, through different adsorption sites. Hybrid pigments based on Al-pillared 
montmorillonite were more stable under light than the Ti-based hybrids. In oil paint 
formulations, the pigments were shown to be stable even over a long period of 
irradiation. 

 

Keywords: Montmorillonite, Adsorption, Protein, Polyphenol, Nanocomposites, Hybrid 
pigments, Photo-stability. 
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1.1. Introdução 
 

As argilas são materiais bem conhecidos desde a Antiguidade. De fato, as argilas 

são relacionadas com a síntese prebiótica de biomoléculas e na origem da vida [1,2]. 

Mesmo assim, atualmente as argilas são consideradas “os materiais do século 21” 

devido à sua abundância, baixo custo e ambiente favorável, o que torna estes materiais 

promissores para diferentes aplicações nas mais diversas áreas [3]. Além disso, estes 

materiais lamelares são de especial interesse devido à sua alta área de superfície interna 

e suas habilidades para confinar biomoléculas dentro dos espaços interlamelares 

regularmente organizados [4]. 

Dentre as subclassificações das argilas, a montmorilonita se destaca pela sua 

abundância, estrutura (arranjo e composição das folhas tetraédricas e octaédricas) e 

pelas suas propriedades. Este argilomineral, do grupo das esmectitas, possui alta carga 

na lamela, substituições nas folhas tetraédricas e octaédricas, granulometria fina, alta 

viscosidade, alta capacidade de troca catiônica e alta área superficial o que resultam nas 

significativas propriedades físicas e químicas que determinam as muitas aplicações 

industriais deste material [5]. 

Em relação às possíveis modificações estruturais para as argilas, destacam-se as 

reações com moléculas orgânicas, que podem ocorrer através de diferentes interações 

[6,7]. A adsorção de proteínas em argilominerais, especificamente, tem grande 

importância desde a bioquímica natural até na bioengenharia, mas além desta 

prospecção de aplicação em nanotecnologia as interações de biomoléculas com a 

superfície destes materiais lamelares podem se estender para outras aplicações como em 

sistemas catalíticos, processamento de alimentos e no processo de estabilização dos 

vinhos [8,9]. 
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Outra modificação pertinente para as argilas é a pilarização [10]. Neste processo, 

ao intercalar cátions termicamente estáveis, as camadas do material lamelar são 

separadas pela formação de pilares óxidos, aumentando o tamanho dos poros e a área 

superficial. Estes materiais podem ser adaptados para usos específicos como 

catalisadores e adsorventes [11,12]. 

Em relação à aplicação dos argilominerais, a adsorção tem sido um dos principais 

focos em várias publicações [13,14]. Neste contexto, o presente trabalho utiliza uma 

argila montmorilonita como material adsorvente em dois estudos distintos: como 

suporte para adsorção do sistema proteína-resveratrol, em uma solução modelo de vinho 

e como suporte para adsorção de corantes orgânicos do tipo antraquinona para obtenção 

de novos “pigmentos de laca”. A proposta principal destes estudos é destacar as 

interações entre as partes orgânicas e o suporte inorgânico e ressaltar a formação de 

materiais híbridos e/ou nanocompósitos através de uma ampla investigação 

experimental, estudos estes que ainda não foram reportados na literatura até o presente 

momento. 

  



25 
 

1.2. Materiais híbridos e nanocompósitos 

1.2.1. Aspectos gerais 

Materiais híbridos são materiais que apresentam compostos orgânicos e 

inorgânicos combinados em escala molecular, isto é, em escala nanométrica [15]. Estes 

materias podem ser classificados de acordo com o tipo de interação entre a parte 

orgânica e a parte inorgânica, como mostrado na Figura 1.1. Os híbridos da classe I são 

os materiais que apresentam ligações fracas entre as duas partes, como forças de Van 

der Waals, ligação de hidrogênio e fracas interações eletrostáticas e da classe II são os 

híbridos que apresentam fortes interações químicas entre os componentes [16]. 

 

 

Figura 1.1. Interações típicas aplicadas aos materiais híbridos e suas respectivas forças. 

Adaptado de [17]. 
 

O termo nanocompósito é usado se uma das unidades estruturais, tanto orgânica 

quanto inorgânica, esteja em um intervalo de tamanho definido de 1-100 nm. Torna-se 
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difícil afirmar que existe uma fronteira entre o termo híbrido e o nanocompósito, pode-

se considerar que existe uma transição gradual entre estas duas estruturas [16]. O que se 

espera desta interação é que o material resultante apresente propriedades superiores 

comparados aos materiais separados [18]. 

As argilas são consideradas fontes versáteis para preparação de materiais 

nanoestruturados como, por exemplo: organoargilas, argilas pilarizadas e compostos 

intercalados, onde estes materiais se destacam não apenas por suas características 

estruturais como também pela diversidade de aplicações funcionais, desde o uso 

ambiental até o biomédico [15]. 

 

1.2.2. Nanoestruturas 

Diferentes interações entre moléculas orgânicas e os argilominerais ocasionam a 

formação de diferentes nanoestruturas, como mostrado no esquema da Figura 1.2. Neste 

sentido pode-se ter a formação de materiais intercalados, onde a parte orgânica se 

localiza no espaçamento interlamelar do argilomineral aumentando a distância basal e 

resultando em uma morfologia em multicamada bem ordenada e uma distância de 

repetição de alguns nanômetros [9,19], os materiais delaminados onde a significante 

interação da parte orgânica pode provocar a separação de algumas camadas adjacentes 

da estrutura do argilomineral onde a orientação cristalográfica é mantida [20] e o 

material esfoliado, onde a penetração das moléculas orgânicas causa a separação total 

da estrutura lamelar da argila, formando lamelas isoladas ou empilhamento de algumas 

lamelas [21]. Considera-se que o híbrido/nanocompósito formado pode apresentar mais 

de uma morfologia e que consequentemente apresenta propriedades mecânicas 

superiores aos materiais apenas intercalados [22].  
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Figura 1.2. Esquema dos mecanismos de delaminação e esfoliação proposto para 

intercalação de proteína em montmorilonita. Fonte: próprio autor. 

 

O interesse nos materiais nanoestruturados à base de argilominerais tem 

aumentado significantemente devido às muitas possibilidades de combinações entre 

diferentes componentes para obtenção de organoargilas, argilas pilarizadas, materiais 

híbridos e nanocompósitos, o que torna quase ilimitada a síntese de novos materiais 

com uma diversidade de propriedades e um amplo espectro de aplicações [15,23,24].  

 

1.3. Argilas e argilominerais 

1.3.1. Nomenclatura e classificação 

As argilas são materiais de ocorrência natural constituídos principalmente de 

materiais de grão fino e que são plásticos em um conteúdo apropriado de água e 

endurecem quando secos ou aquecidos [21]. Os argilominerais são silicatos de Al 

hidratados (podendo conter outros elementos Na, Ca, Mg, Fe) que conferem 
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plasticidade às argilas e que endurecem quando secos ou aquecidos [21]. Os 

filossilicatos são classificados com base na estrutura lamelar (planar ou não-planar), 

carga da lamela, arranjo cristalino e ocupação dos sítios octaédricos (Tabela 1.1). 

 

Tabela 1.1. Classificação dos filossilicatos hidratados planares. Adaptado de [21] 
Material 
interlamelar 

Grupo Caráter 
octaédrico 

Espécies 

Argilominerais 1:1 

Nenhum ou apenas 
H2O, x~0 

 
Serpentina-caulinita 

 
Tri 
 
 
 
Di 
 
Di-tri 

 
Armesita, bertierina, 
brindleita, cronstedtita, 
fraipontita, kelyita, 
lizardita, nepouita 
Dicktita, haloisita(planar), 
caulinita, nacrita 
Odinita 

Argilominerais 2:1    
Nenhum, x~0 Talco-pirofilita Tri Kerolita, pimelita, talco, 

wilensita 
  Di Ferripirofilita, pirofilita 
Cátions trocáveis 
hidratados, x~0,2-0,6 

Esmectita Tri Hectorita, saponita, 
sauconita, stevensita, 
swinefordita 

  Di Beidelita, montmorilonita, 
nontronita, volkonskoita 

Cátions trocáveis 
hidratados, x~0,6-0,9 

Vermiculita Tri Vermiculita trioctaédrica 

  Di Vermiculita dioctaédrica 
Cátions 
monovalentes não-
hidratados, x~0,6-1,0 

Mica verdadeira Tri Biotita, lepidolita, 
flogopita, etc. 

  Di Celadonita, ilita, 
glauconita, muscovita, 
paragonita, etc. 

Cátions divalentes 
não-hidratados, 
x~1,8-2,0 

Mica fragil Tri Anandita, bityita, 
clintonita, kinoshitalita 

  Di Margarita 
Hidróxidos com 
folhas variáveis 

Clorita Tri Baileycloro, chamosita, 
clinocloro, nimita, 
penantita 

  Di Donbasita 
  Di-tri Cookeita, sudoita 
Argilominerais 2:1 

regulares e 

intertratificados 

   

x~variável  Tri Alietita, corrensita, 
hidrobiotita, kulkeita 

  Di Rectorita, tosudita 
x: carga da lamela por fórmula unitária, Tri: trioctaédrica, Di: dioctaédrica. 
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As argilas se diferem dos argilominerais pela granulometria fina, pela origem 

natural e pela presença de filossilicatos como principais constituintes, enquanto que os 

argilominerais podem ser sintéticos, não possuem granulometria definida e podem 

apresentar outros compostos diferentes dos filossilicatos na sua constituição [21].  

 

1.3.2. Estrutura 

Os argilominerais, geralmente, contém em sua composição grande quantidade de 

filossilicatos como constituites principais [25]. Os filossilicatos possuem em sua 

estrutura uma folha tetraédrica contínua, onde cada tetraedro possui um cátion, T, 

coordenado a quatro átomos de oxigênio e ligados aos tetraedros adjacentes pelos três 

oxigênios basais (Oxb), formando um hexágono, ao longo da direção cristalográfica a, 

b, de acordo com a Figura 1.3. Os cátions tetraédricos mais comuns são Si4+, Al3+ e 

Fe3+. 

 

Figura 1.3. Estrutura dos filossilicatos mostrando a folha tetraédrica. Oxa representa o 

oxigênio axial e Oxb representa o oxigênio basal. a e b representam os parâmetros da 

célula unitária [25].  
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A folha octaédrica consiste de um cátion, O, coordenado a seis átomos de 

oxigênio e as ligações entre cada octaedro é realizada pelo compartilhamento das bordas 

com o octaedro vizinho, formando uma simetria hexagonal, como observado na Figura 

1.4. Os cátions octaédricos mais comuns são Al3+, Fe3+, Mg2+ e Fe2+ [25]. 

 

 

Figura 1.4. Estrutura da folha octaédrica e a localização dos sítios cis e trans, Ocis e 

Otrans, respectivamente. Oxo (OH, F, Cl) representa o ânion octaédrico, Oxa representa o 

oxigênio axial e Oxb representa o oxigênio basal. a e b representam os parâmetros da 

célula unitária [25].  
 

Como mostrado na Figura 1.5, os filossilicatos do tipo 1:1 (TO) apresentam em 

sua estrutura uma folha tetraédrica ligada a uma folha octaédrica, com uma superfície 

constituída inteiramente de oxigênios basais e a outra superfície composta 

principalmente por grupos OH octaédricos. Nos filossilicatos do tipo 2:1 (TOT), as 

folhas tetraédricas são invertidas e dois terços dos grupos hidroxilas octaédricos são 

substituídos por átomos de oxigênio axial tetraédrico, Oxa [25]. Os átomos de oxigênio 

axial tetraédrico de todos os tetraedros apontam para o mesmo lado da folha e conectam 

as folhas tetraédricas e octaédricas para formar um plano comum com a posição 

aniônica octaédrica (Oxo) [25]. 
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Figura 1.5. Estrutura em camadas dos filossilicatos (a) do tipo 1:1 e (b) do tipo 2:1. Oxo 

refere-se à posição aniônica octaédrica, Oxa representa o oxigênio axial e Oxb 

representa o oxigênio basal. T e O são os cátions tetraédricos e octaédricos, 

respectivamente [25]. 
 

1.3.3. Propriedades 

As propriedades das superfícies do argilomineral dependem de vários fatores 

como: composição química, natureza dos átomos superficiais (principalmente oxigênio 

e hidrogênio), tipo e extensão dos defeitos nos sítios, carga da lamela e tipo de cátion 

interlamelar [26]. Os átomos da superfície basal da estrutura lamelar 2:1 são os átomos 

de oxigênio do Si tetraédrico da lamela, enquanto que os argilominerais do tipo 1:1 a 

superfície é constituída pelos mesmos átomos de Si tetraédrico e ainda pelos grupos OH 

a partir do Al-octaédrico ou do Mg-octaédrico nos sítios Al ou Mg na caulinita e 

serpentina, respectivamente. Os átomos de oxigênio da superfície basal e os átomos de 

hidrogênio são quimicamente similares, mas cristalograficamente diferentes [26].  

(a) 

(b) 
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Muitas propriedades dos argilominerais também são influenciadas pelas 

substituições isomórficas na sua estrutura. As cavidades octaédricas podem ser 

preenchidas por cátions divalentes, o que lhe proporciona caráter trioctaédrico, enquanto 

que o caráter dioctaédrico está presente quando elementos trivalentes ocupam duas 

cavidades octaédricas e uma vacância é gerada [27]. A carga negativa resultante destas 

substituições isomórficas é balanceada por cátions interlamelares trocáveis, onde Ca2+, 

Na+, Mg2+ e K+ são os cátions mais comuns. Os grupos hidroxilas das bordas, também 

chamados de hidroxilas terminais estão relacionados com os defeitos dos sítios e são 

influenciados pelo pH do meio em solução e concentração de prótons no ponto de carga 

zero (PCZ) na superfície das bordas [26]. 

Os argilominerais hidratados do tipo 2:1 podem apresentar uma, duas, três ou 

quatro “pseudo-camadas” de moléculas de água em seu espaço interlamelar. A 

quantidade de camadas de água influencia no espaçamento basal do material, por 

exemplo para o valor de 1,18-1,24 nm indica a presença de uma camada de água, 1,45-

1,55 nm caracteriza duas camadas de água e 1,9-2,0 indica a presença de três camadas 

de água no espaçamento interlamelar. E ainda, estes materiais hidratados apresentam 

estrutura quasi-cristalina devido ao seu grau de ordenação estrutural [28]. 

 

1.3.4. Características da montmorilonita 

A montmorilonita é o principal argilomineral do grupo das esmectitas e exibe uma 

estrutura em camadas do tipo 2:1, formada idealmente por duas folhas de silício 

coordenado tetraedricamente, ligadas através de uma folha de alumínio coordenado 

octaedricamente, como representado na Figura 1.6. Íons de Si4+ e Al3+ ocupam os sítios 

tetraédricos enquanto que Al3+ e Mg2+ geralmente ocupam os sítios octaédricos, e ainda, 

possuem os cátions trocáveis hidratados de Na+ ou Ca2+ presentes nos espaços 
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interlamelares para equilibrar a carga negativa da camada, devido às substituições 

isomórficas [27]. Exceto pela carga da lamela e hidratação dos cátions trocáveis 

interlamelares, a sua estrutura é similar aos dos filossilicatos do tipo 2:1 [29].  

 

Figura 1.6. Estrutura da montmorilonita. Adaptado de [24]. 
 

As propriedades destes materiais dependem dos sítios ativos, do tipo de cátion 

inorgânico interlamelar, da sua composição, da taxa de substituição e sua localização na 

camada. Estes argilominerais ainda possuem alta capacidade de troca catiônica (CTC) e 

presença de sítios ácidos de Lewis e Bronsted, o que os tornam excelentes candidatos 

como suportes para a adsorção de uma ampla gama de compostos orgânicos e 

biomoléculas [30].  

A fórmula ideal da montmorilonita, por meia unidade de célula, sem a 

substituição tetraédrica, é R2x(Al2(1-x)M2x□)Si4O10(OH)2 onde R representa o cátion 

interlamelar e x é a carga da lamela, variando entre 0,2-0,6 [31]. 
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1.3.5. Modificações nos argilominerais 

Modificações químicas ou físicas na estrutura dos argilominerais podem 

influenciar nas propriedades para diferentes aplicações destes materiais. A ativação 

ácida e tratamento térmico são modificações comuns aplicadas aos argilominerais. A 

ativação ácida consiste no tratamento do argilomineral com uma solução ácida, 

geralmente HCl ou HNO3, a fim de obter uma lixiviação seletiva, o que implica no 

aumento de sua área superficial, porosidade e sítios ácidos [32]. Estes materiais podem 

ser utilizados como catalisadores em aplicações industriais [33]. O tratamento térmico 

promove mudanças na estrutura e composição dos argilominerais, dependendo da 

temperatura aplicada [34], estes materiais possuem diversas aplicações, como por 

exemplo, na adsorção de corantes a partir de efluentes têxteis [35].  

As interações com moléculas orgânicas e pilarização foram as modificações 

utilizadas na montmorilonita no presente trabalho, portanto serão melhor detalhadas a 

seguir nas seções 1.3.5.1 e 1.3.5.2. 

 

1.3.5.1. Interações com moléculas orgânicas 

Uma ampla variedade de reações caracteriza o comportamento dos argilominerais 

que interagem com diferentes tipos de compostos orgânicos, como mostrado na Figura 

1.7. A inserção reversível de uma espécie orgânica na região interlamelar de um sólido 

lamelar com a preservação da estrutura em camadas é chamada de intercalação [36]. A 

água molecular no espaçamento interlamelar pode deslocar-se devido à presença de 

moléculas orgânicas, ligantes orgânicos neutros podem formar complexos com os 

cátions inorgânicos interlamelares, pode ocorrer troca iônica dos cátions interlamelares 

por cátions orgânicos e outras importantes interações dos argilominerais são com 



35 
 

corantes catiônicos ou aniônicos e com diferentes biopolímeros, incluindo 

polipeptídeos, ácidos nucléicos e proteínas [6]. 

 

 

Figura 1.7. Tipos de reações que podem ocorrer no espaçamento interlamelar dos 

argilominerais do tipo 1:1 ou 2:1. Apadtado de [6]. 

 

Especificamente, a adsorção de proteínas em montmorilonita, pode envolver 

diversos tipos de interações como troca catiônica, interações eletrostáticas, afinidade 

hidrofóbica, ligação de hidrogênio, forças de Van der Waals [37]. Em geral, pequenas 

moléculas de proteína carregadas positivamente podem ser intercaladas, por troca 

iônica, no espaçamento interlamelar da montmorilonita. Bem como, a superfície 

negativa da argila pode adsorver a proteína por forças eletrostáticas. Mas, além disso, 

existem as regiões hidrofílicas e hidrofóbicas na superfície deste argilomineral que 

podem influenciar na adsorção das proteínas [38]. As argilas do tipo montmorilonita são 

capazes de se ligar com moléculas de proteínas polares, já que a superfície octaédrica é 

hidrofílica, enquanto a superfície tetraédrica, com seus grupos hidroxilas, é hidrofóbica. 

Em adição, os cátions interlamelares também apresentam caráter hidrofílico [38]. 
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Fatores externos como pH, diferentes solventes, a temperatura e o tempo de contato 

também podem ser determinantes na quantidade de proteína adsorvida pela superfície 

da montmorilonita [38]. 

Entretanto, a adsorção de proteínas na argila montmorilonita pode ser considerado 

um processo complexo, que pode envolver as propriedades da superfície e as 

características do meio, bem como as características e particularidades de cada proteína, 

logo parâmetros como, a força iônica, o valor do pH, a estabilidade estrutural da 

proteína e a proporção de resíduos hidrofóbicos são fatores que podem influenciar na 

afinidade da biomolécula com relação à interface da matriz inorgânica [39]. Logo, o 

tipo de mecanismo de interação entre a biomolécula e a argila será dependente do tipo 

de proteína utilizada e das condições de adsorção.  

As argilas são comumente utilizadas como agente de refinamento em soluções de 

vinho para adsorção e remoção de proteínas responsáveis pela turbidez do produto [40] 

mas, as interações entre a proteína e outros compostos constituintes do vinho, na 

presença da argila, não são totalmente compreendidas. Neste contexto, o presente 

trabalho propõe um estudo modelo sobre as condições de interações de uma proteína 

com a superfície de uma argila montmorilonita, em condições próximas das enológicas 

e a fim de investigar a influência da remoção da proteína na concentração de um 

composto fenólico, presente naturalmente no vinho, visando contribuir com o 

entendimento do comportamento de alguns compostos constituintes do vinho na 

presença do agente estabilizante. 

 

1.3.5.2. Pilarização 

O processo de pilarização, quando comparado com ativação ácida e tratamento 

térmico, pode ser considerado um método recente de modificação dos argilominerais. O 
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processo envolve, basicamente, a incorporação de espécies catiônicas, que agem como 

“pilares” para sustentação das camadas do argilomineral, expondo a superfície interna 

destes materiais [41], como representado na Figura 1.8. Os compostos químicos que 

funcionam como suportes ou pilares moleculares, entre as lamelas da argila, são 

denominados agentes pilarizantes. As argilas intercaladas são obtidas pela simples 

introdução do agente pilarizante, por troca iônica, no espaço interlamelar. O processo de 

calcinação que se segue elimina a água interlamelar presente, produzindo a 

mesoporosidade característica dos materiais pilarizados [42]. 

 

 

Figura 1.8. Processo de pilarização de uma montmorilonita com policátions de 

alumínio. Adaptado de [43] 

 

Bergaya et al [44] definem três principais características para o processo de 

pilarização: (i) intercalação, geralmente, pela troca dos cátions inorgânicos 

interlamelares pelos cátions dos pilares, aumento do espaçamento d001 de um valor de 

aproximadamente 0,7 nm, (ii) altura livre, que nem sempre é corretamente avaliada 

pelas medidas de porosidade e (iii) espaçamento basal e altura livre que não devem 
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mudar quando o material é aquecido a pelo menos 200 °C e em alguns casos até 700-

800 °C.  

A pilarização, segundo a IUPAC [36], é o processo pelo qual um composto 

lamelar é transformado em um material microporoso e/ou mesoporoso e também 

termicamente estável com a retenção da estrutura em camada. Devendo, este material 

cumprir pelo menos três critérios: (i) estabilidade térmica e química, (ii) ordenação das 

lamelas onde o espaçamento interlamelar seja determinado, mas uma série racional da 

reflexão basal não é necessária e (iii) acessibilidade no espaçamento interlamelar de 

moléculas grandes, pelo menos como N2.  

Portanto, a partir da definição e critérios a serem cumpridos, as características 

mais importantes dos compostos pilarizados são: o aumento do espaçamento 

interlamelar e a mesoporosidade permanente após o aquecimento e eliminação do 

solvente [44].  

O agente pilarizante mais comumente reportado na literatura é o polioxocátion de 

alumínio, que além de ser termicamente estável, pode agir como sítio cataliticamente 

ativo. As soluções que contém este complexo podem ser obtidas pela hidrólise de um 

sal de alumínio, geralmente AlCl3, neutralizado com uma solução de NaOH [45]. Estas 

soluções contém basicamente três espécies: o alumínio monomérico hidratado, o 

polioxocátion [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+, conhecido como íon de -Keggin, e o alumínio 

polinuclear [42]. 

O íon de Keggin, que é o precursor de agente pilarizante mais comum, é formado 

por um tetraedro de AlO4 envolvido por doze octaedros de hidróxido de alumínio. Após 

a intercalação do íon de Keggin na região interlamelar da argila e posterior calcinação 

ocorre a formação de pilares de óxido de alumínio, formando um material poroso e com 

caráter ácido e ainda com alta área superficial [42]. 
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As argilas pilarizadas geralmente são aplicadas como catalisadores e adsorventes. 

Contudo, o presente estudo explora a utilização de uma argila pilarizada com 

policátions de alumínio e titânio para estabilização e imobilização de corantes orgânicos 

do tipo antraquinona para obtenção de novos pigmentos de laca, que são extensamente 

utilizados em pinturas, e também, investiga a complexação orgânico-inorgânico visando 

a obtenção de materiais híbridos e fotoestáveis. 

 

1.3.6. Aplicações das argilas e argilominerais 

Devido à sua estrutura, composição, propriedades e possibilidades de 

modificações químicas ou físicas, como foi detalhado nas seções anteriores, os 

argilominerais podem apresentar uma infinidade de aplicações nas mais diversas áreas. 

A Figura 1.9 apresenta as principais aplicações industriais para as argilas 

bentonitas, destacando que estas argilas são majoritariamente utilizadas como materiais 

adsorventes. 

 

 

Figura 1.9. Principais usos para bentonita. Adaptado de [46]. 
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As argilas podem apresentar diferentes aplicações de acordo com suas 

propriedades reológicas e também de acordo com suas propriedades de reatividade e 

adsorção. Como materiais adsorventes se destacam seu uso na agricultura, indústria 

química, tecnologia ambiental e também na indústria de alimentos como agente de 

refinamento de óleos vegetais, sucos e vinhos [46]. 

O estudo da adsorção de biomoléculas em argilominerais desempenha um papel 

ativo no entendimento do ecossistema do solo, na química prebiótica e origem da vida, 

no potencial terapêutico a partir do sistema de liberação de fármacos, imobilização de 

enzimas, fracionamento de proteínas e engenharia genética [38].  

O estudo da adsorção e interações de biomoléculas, como as proteínas, com a 

superfície dos argilominerais pode ainda ter outras aplicações. Como por exemplo na 

vinificação, onde o argilomineral é comumente utilizado para refinamento/clarificação 

do vinho [47,40,48]. A utilização de argilominerais no processo de clarificação dos 

vinhos pode influenciar na adsorção das proteínas presentes neste produto [49], na 

propriedade de adstringência do vinho [50], na concentração de alguns compostos 

fenólicos [51], no aroma [52] e na cor [53] do vinho. Enfim, o uso de argilominerais, 

como agente estabilizante, durante o processo de fabricação do vinho pode influenciar 

diretamente nas suas propriedades sensoriais e consequentemente na sua qualidade. 

Alguns estudos apresentam apenas a influência da argila, como agente estabilizante, 

para adsorção de proteína. Entretanto, o presente trabalho propõe uma investigação em 

nível molecular sobre as possíveis interações entre o agente estabilizante e alguns 

componentes do vinho, para investigar a possível co-adsorção de componentes 

importantes para características intrínsecas deste produto, complementando o que foi 

apresentado na literatura, tornando este trabalho importante para contribuir nos estudos 

sobre a complexa química do vinho. 
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Os argilominerais também são aplicados como suportes para adsorção de corantes 

orgânicos, que podem ser utilizados em diferentes áreas. Duas aplicações bastante 

conhecidas dos sistemas corantes-argilas são para colorir alimentos [54] e cosméticos 

[55]. No campo das pinturas e obras de arte, os pigmentos à base de argilominerais se 

destacam devido às suas propriedades físico-químicas [56,57]. Novos pigmentos são 

desejados pelos artistas almejando materiais mais estáveis, resistentes à degradação sob 

a luz, devido à exposição comum ao público, bem como a busca de novas cores, muitas 

vezes exclusivas para cada artista [58]. Portanto, a presente investigação propõe 

melhorar a estabilização dos corantes através da complexação em argilominerais 

modificados por pilarização. Esta combinação de corantes naturais com a resistência das 

estruturas inorgânicas visa a obtenção de materiais híbridos com melhor estabilidade e 

ainda, pigmentos com diferentes cores e tons que podem ser importantes não apenas 

para aplicação industrial, como cosméticos ou tintas, mas também na 

restauração/manutenção dos trabalhos artísticos. O que também vale ser ressaltado é que 

a presente investigação avalia a fotoestabilidade dos pigmentos formados, diferente do 

que é comumente apresentado na literatura. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo geral 

Investigar o potencial de uma montmorilonita sintética, com e sem modificação 

química, para adsorção de proteína no processo de clarificação/estabilização de vinhos e 

na adsorção de corantes orgânicos para formação de pigmentos híbridos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Estudar o comportamento de adsorção da proteína BSA e de um composto 

polifenólico, resveratrol, na presença do argilomineral, em uma solução 

hidroalcoólica modelo. 

b) Investigar as interações dos compostos orgânicos com a superfície do 

argilomineral, num estudo modelo do processo de estabilização utilizado na 

vinificação. 

c) Pilarizar a montmorilonita sintética com cátions de alumínio e titânio e aplicar 

na adsorção de dois corantes orgânicos, ácido carmínico e alizarina, para 

obtenção de pigmentos de laca. 

d) Testar a fotoestabilidade, sob luz durante 340 h, dos pigmentos obtidos na forma 

de pó e em uma formulação de tinta a óleo. 

e) Em todos os estudos, caracterizar o material formado através de um conjunto de 

técnicas experimentais a fim de investigar e destacar a complexação das partes 

orgânicas com o suporte inorgânico. 
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Capítulo II 

Sistema BSA-RESV-montmorilonita: estudo das 

interações em uma solução modelo de vinho
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2.1. Introdução 

O termo “paradoxo francês” ficou conhecido em 1992 para descrever a 

incidência relativamente baixa de doenças cardiovasculares na população francesa, 

apesar de uma ingestão relativamente alta de gorduras saturadas. Então, este fenômeno 

foi potencialmente atribuído ao consumo de vinho tinto. O vinho tinto é uma fonte 

naturalmente rica em antioxidantes, que podem proteger o corpo do estresse oxidativo, e 

a maioria desses efeitos benéficos tem sido conferida aos compostos polifenólicos, 

principalmente o resveratrol (RESV, Figura 2.1) [1]. 

Os compostos polifenólicos são responsáveis pelas diferenças entre vinho branco 

e vinho tinto, especialmente na determinação da cor, corpo, sabor e estrutura do vinho 

tinto [2]. Entre a diversidade de compostos polifenólicos, o resveratrol se destaca por 

suas propriedades antioxidantes, bactericidas, anti-inflamatórias e vitamínicas e, ainda 

as propriedades relacionadas ao seu efeito protetor contra doenças cardiovasculares [3]. 

 

 

Figura 2.1. Estrutura do resveratrol , , ’-tri-hydroxi-estilbeno) [4]. 
 

Mesmo que também possa ser encontrado em produtos alimentares e bebidas, 

como a manteiga de amendoim, sucos de uva e amora, o vinho tinto é considerado como 

sendo a principal fonte de resveratrol na dieta humana [5,6]. Os compostos fenólicos 

encontrados nos vinhos podem variar de acordo com a sua estrutura como taninas, não-
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flavonóides e flavonóides, ou outros derivados fenólicos, como os estilbenos [7,8]. O 

RESV é um estilbeno, que pode estar presente em alta concentração na casca da uva, 

mas não na sua polpa, de modo que o vinho tinto contém quantidades significativas de 

resveratrol em comparação com o vinho branco, com concentrações variando de 0,1 a 

15 mg L-1, cujo teor depende tanto da variedade da uva quanto do processo de 

vinificação [7,9]. 

Encontra-se na literatura que a complexação do resveratrol com macromoléculas 

pode modular a expressão de sua bioviabilidade e estabilidade, bem como seu efeito 

antioxidante [10,11]. O resveratrol tem uma forte afinidade com a estrutura de proteínas 

como as albuminas. De fato, várias moléculas de polifenóis antioxidantes podem ser 

ligadas à estrutura da albumina com uma constante de afinidade em torno de 2x104 M-1 

ou 5x104 M-1. Esta ligação pode ocorrer através de ambas interações hidrofílicas e 

hidrofóbicas e/ou ligação de hidrogênio [12–14]. 

As proteínas estão presentes no vinho em baixas concentrações, contribuindo 

fracamente para suas características nutritivas [15]. No entanto, sua presença em alta 

proporção pode afetar a qualidade do produto, sendo responsáveis pela turbidez e 

instabilidade no tempo dos vinhos brancos. As proteínas, presentes naturalmente no 

vinho, são geralmente tolerantes ao pH deste produto (pH = 3-3,6) [16,17]. As proteínas 

solúveis mais comuns na vinicultura são as taumatinas-como proteínas e as quitinases, 

que podem afetar a qualidade e percepção sensorial do vinho, devido a sua precipitação, 

durante o processo de fabricação ou engarrafamento [18]. As proteínas naturais de uvas 

e, em particular, proteínas relacionadas com a patogênese (PR), demonstraram causar 

formação de turbidez ou neblina em vinhos, onde esta instabilidade pode estar 

relacionada a fatores como pH do meio, teor de etanol, força iônica, temperatura ou 

concentração dos ácidos orgânicos, taninas e compostos fenólicos [19–21]. Portanto, é 
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necessário o tratamento de clarificação para eliminar o risco de precipitação das 

proteínas, cuja concentração pode variar de 10 a mais de 260 mg L-1 [22]. No entanto, 

deve-se notar que, no Champagne, as proteínas podem ter um papel positivo na 

capacidade de formação da espuma [23]. 

A proteína albumina de soro bovino (BSA, Figura 2.2) foi usada como proteína 

modelo para este estudo. A BSA é uma proteína amplamente utilizada em estudos 

bioquímicos devido à sua extensa disponibilidade e alta semelhança estrutural com a 

HSA (albumina de soro humano) [12,24]. A BSA tem massa molecular (MM) de 66,5 

KDa e é caracterizada por sua estrutura globular. Apresenta uma cadeia polipeptídica 

simples com 583 resíduos de aminoácidos e com configuração tridimensional composta 

por três domínios homólogos (I, II e II). A sequência de aminoácidos da albumina é 

caracterizada pela alta percentagem de Cisteína e aminoácidos carregados e pela baixa 

percentagem de Triptofano, Glicina e Metionina [24].  

 

 

Figura 2.2. Estrutura da proteína albumina de soro bovino (BSA) [25]. 

 

Diferentes agentes de clarificação/estabilização na produção de vinhos são 

relatados na literatura, mas as argilas ricas em montmorilonita, como a bentonita, 

continuam a ser fortemente utilizadas [19,26,27]. A bentonita se comporta como 
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estabilizante pela adsorção de proteínas que tipicamente tem ponto isoelétrico (IP) entre 

3-9 e uma MM entre 20-70 KDa [26]. 

A adsorção de proteínas em argilominerais tem sido relatada em alguns estudos 

[28–30]. Este processo pode envolver vários tipos de interações físicas e químicas, 

como troca de cátions, forças eletrostáticas ou ligação de hidrogênio, interações sobre a 

superfície interna da argila, nas bordas ou em ambos, como destacado na seção 1.3.5.1. 

A carga positiva da proteína quando o pH está abaixo do IP permite a adsorção na 

superfície carregada negativamente da montmorilonita devido a forças eletrostáticas 

[31]. Vários mecanismos possíveis podem descrever a interação entre proteínas e 

argilas: intercalação, delaminação ou ambos [30]. A penetração extensiva de cadeias de 

proteínas no espaço interlamelar de argilas pode levar à esfoliação ou delaminação das 

camadas do filossilicato, podendo ocorrer a formação de nanocompósitos [32–34]. 

O uso de argilas para o tratamento de clarificação do vinho pode induzir não 

apenas a adsorção da proteína, mas também de outras moléculas. Pode haver uma 

diminuição da quantidade de diferentes compostos polifenólicos devido a interações 

com os agentes de clarificação proteináceos ou poliméricos [35,36]. 

A partir deste contexto, o presente trabalho propõe estudar o comportamento de 

adsorção de uma proteína modelo e um polifenol de interesse, resveratrol, na superfície 

de uma argila montmorilonita, em condições próximas das enológicas, a fim de simular 

o tratamento de clarificação/estabilização comumente realizado durante o processo de 

fabricação dos vinhos, com o objetivo de investigar a possível co-adsorção do polifenol 

(composto com propriedades benéficas que são de grande importância para qualidade 

dos vinhos) e a proteína em presença do argilomineral e ainda, através de uma 

abordagem multi-técnica destacar a amplitude e a natureza dos mecanismos de interação 

entre os compostos possivelmente envolvidos na vinificação. 
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2.2. Parte experimental 

2.2.1. Materiais e reagentes 

• Sílica (SiO2), Aerosil 130, pureza > 99,8 %, área superficial específica (SBET) de 

130 m2 g-1, densidade compactada de aproximadamente de 50 g L-1, pH de 3,7-4,5 

em 4 % de dispersão, Evonik Industries, massa molecular (MM) = 60,09 g L-1. 

• Alumina (Al2O3), pureza 98 %, Pural-Sasol, MM = 101,96 g mol-1. 

• Acetato de magnésio tetrahidratado ((CH3COO)2Mg. 4H2O), pureza 99%,Sigma 

Aldrich, MM = 214,45 g mol-1. 

• Acetato de sódio (CH3COONa), 99 %, Sigma Aldrich, MM = 82,03 g mol-1. 

• Ácido fluorídrico (HF), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 20,01 g mol-1. 

• Albumina de soro bovino (BSA), pureza 98 %, Sigma Aldrich, MM = 66,5 KDa. 

• Resveratrol (3,5,4’-tri-hydroxi-estilbeno), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 

228,24 g mol-1. 

• Etanol (CH3CH2OH), pureza 96 %, Sigma Aldrich, MM = 46,07 g mol-1. 

• Acido clorídrico (HCl), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 36,46 g mol-1. 

• Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 

174,18 g mol-1. 

 

2.2.2. Síntese da argila montmorilonita 

A argila sintética foi obtida por síntese hidrotermal com duração de 72 h à 220 

ºC seguindo o método reportado por Jaber et al e Tangaraj et al [37,38], onde as 

condições de síntese foram determinadas previamente para cristalização da 

montmorilonita pura. Logo, a razão Al/Mg influenciou na localização preferencial do 

Al3+ nas folhas tetraédricas. O pH incial do hidrogel em torno de 5, determinou o caráter 
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di ou tri-octaédrico do filossilicato obtido e a razão Si/F bem como o tempo de síntese 

influenciaram na cristalinidade da montmorilonita pura.  

A fórmula ideal por meia célula da montomorilonita é 

Na0,4(Al0,6Mg0,4)Si4O10(OH)2 sendo Na+ o cátion monovalente interlamelar e com base 

na quantidade de cátions compensadores, a carga por unidade de célula (uc) é de 0,4.  

Baseando-se nessa composição, os reagentes foram pesados e misturados na 

seguinte ordem: 196,8602 g de água deionizada, 2,4101 g de ácido fluorídrico à 5 % em 

solução aquosa, 0,9901 g de acetato de sódio, 2,5871 g de acetato de magnésio, 3,3254 

g de alumina e 7,2491 g de sílica. 

O hidrogel formado foi transferido para um reator de teflon e mantido sob 

agitação constante por 3 h, antes de levar ao autoclave, onde reagiu por 72 h à 220 ºC.  

Após resfriamento à temperatura ambiente, o sistema reacional foi aberto e o 

sólido foi recuperado por centrifugação seguido de lavagem com água destilada até pH 

4,0 - 4,5.  

O argilomineral obtido foi seco em estufa à 50ºC por 72 h.  

 

2.2.3. Experimentos de adsorção 

Os experimentos de adsorção foram realizados pelo método de contato direto 

entre as partes orgânicas e o material adsorvente.  

A solução modelo de vinho utilizada para os experimentos de adsorção da 

proteína e do resveratrol na argila montmorilonita foi preparada misturando uma 

solução de fosfato de potássio monobásico 0,1 mol L-1, etanol e água deionizada, numa 

razão em volume/volume de 50:25:25, sendo o pH da solução ajustado para 4,0 

utilizando uma solução de HCl 1,0 mol L-1. A solução de fosfato e a solução de etanol 

foram utilizadas para solubilização da proteína e do polifenol, respectivamente.  
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A solução resultante foi utilizada, em todos os experimentos, como sistema 

solvente para adsorção das moléculas orgânicas na matriz inorgânica.  

 

2.2.4. Adsorção da proteína na montmorilonita 

Os experimentos de adsorção foram realizados adicionando uma solução de 

BSA, dissolvida no sistema solvente descrito anteriormente, a uma suspensão aquosa de 

argila.  

A solução de proteína com concentração inicial de 1,0 mg mL-1 foi adicionada 

lentamente, com fluxo constante de 2 mL min-1, à uma suspensão aquosa de argila 

montmorilonita com concentração inicial de 1,2 mg mL-1, previamente preparada e 

envelhecida por 2 h sob agitação constante e temperatura ambiente. A mistura resultante 

agiu por 4 h à temperatura ambiente. Após, a suspensão resultante foi centrifugada a 

2700 rpm por 8 min. O sólido foi lavado para retirada do excesso de proteína, 

centrifugado e seco em temperatura ambiente. Tanto a parte sólida quanto o 

sobrenadante foram reservados para posteriores análises.  

A quantidade de proteína restante no sobrenadante foi determinada por 

espectroscopia UV-Visível, considerando o comprimento de onda máximo de absorção 

a 281 nm. As leituras de concentração no espectrofotômetro foram realizadas no 

intervalo de tempo a partir de 5 min até 4 h de reação. Todas as medidas foram 

realizadas em triplicata. A concentração da proteína adsorvida na montmorilonita foi 

determinada pela equação: 

 Гt  =  V  C0  −Ct                                 (equação 2.1) 

Onde V é o volume total da solução de proteína, C0 é a concentração inicial de 

proteína, Ct é a concentração de proteína no sobrenadante no tempo t e m é a massa do 



58 
 

argilomineral. Com V (mL), C0 (mg mL-1) e Ct (mg mL-1). A concentração interfacial da 

proteína (Гt) é dada em mg de proteína por mg de argila (mg mgMt
-1). 

 

 

Figura 2.3. Esquema da reação de adsorção da proteína em montmorilonita e 

obtenção do nanocompósito BSA-Mt. 

 

2.2.5. Adsorção do resveratrol na argila montmorilonita 

O procedimento experimental para adsorção do polifenol foi realizado como 

descrito para a proteína e com o mesmo sistema solvente.  

A concentração inicial de polifenol (0,5 mg mL-1) foi determinada antes da 

adição de montmorilonita.  

A quantidade de resveratrol restante no sobrenadante foi determinada por 

espectroscopia UV-Vis com absorção máxima a 306 nm, prosseguindo da mesma forma 

como descrito para a proteína na seção 2.2.4. 
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Figura 2.4. Esquema da reação de adsorção do polifenol em montmorilonita e 

obtenção do nanocompósito RESV-Mt. 

 

2.2.6. Adsorção da solução de proteína e resveratrol na argila 

Uma solução de proteína (1,0 mg mL-1) foi preparada com o sistema solvente 

descrito anteriormente. Separadamente, uma solução de resveratrol (0,5 mg mL-1) foi 

preparada com o mesmo sistema solvente.  

A solução de polifenol foi adicionada lentamente, com fluxo constante de 2 mL 

min-1, à solução de proteína e, a solução resultante reagiu por 2 h à temperatura 

ambiente e sob agitação constante. A mistura de soluções, após a reação, foi adicionada 

lentamente, com fluxo constante de 2 mL min-1, à uma suspensão aquosa de argila (1,2 

mg mL-1). A suspensão resultante foi deixada sob agitação constante por 4 h, em 

temperatura ambiente.  

Os sólidos foram lavados para retirada de proteína e polifenol em excesso, 

centrifugados e secos à temperatura ambiente para posterior análise. 
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Figura 2.5. Esquema da reação de adsorção da solução de proteína e polifenol em 

montmorilonita e obtenção do nanocompósito BSA-RESV-Mt. 

 

2.2.7. Estudo cinético 

Dentre os diversos modelos matemáticos existentes, no presente trabalho, foram 

aplicados os seguintes modelos cinéticos: pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda 

ordem, Elovich e modelo de difusão intra-partícula, de acordo com as equações 

representadas abaixo.  

Lagergren [39] apresentou uma equação para o modelo de pseudo-primeira ordem 

para descrever o processo cinético de adsorção em fase líquida-sólida do ácido oxálico e 

do ácido malônico em carvão vegetal. Ho e Mckay [40] descrevem a equação para o 

mecanismo cinético de pseudo-segunda ordem para adsorção de íons metálicos 

divalentes sobre diferentes adsorventes. As isotermas de adsorção nos modelos de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem podem ser linearizadas, 

respectivamente, de acordo com as equações: 

 ln 𝛤𝑒 − 𝛤𝑡 = ln 𝛤𝑒 − 𝑘 . 𝑡                  (equação 2.2) 
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𝑡𝛤𝑡 =  𝑘2 .𝛤𝑒2 + 𝛤𝑒 ∙ 𝑡                                      (equação 2.3) 

 

Onde Гt é a concentração interfacial (mg mgMt
-1) no tempo t e Гe é a concentração 

interfacial (mg mgMt
-1) no equilíbrio, respectivamente. K1 e K2 são as constantes de taxa 

de equilíbrio da adsorção de pseudo-primeira ordem e pseudo-segundo ordem (mg 

mgMt
-1.min-1), respectivamente. 

A equação de Elovich ou Roginsky-Zeldowitsch [41] descreve um modelo 

cinético de quimissorção e pode ser basicamente descrita da seguinte forma:  

 𝛤𝑡 = 𝛽𝑒 . ln 𝑒 𝑒 + 𝛽𝑒 . ln 𝑡         (equação 2.4) 

 

Onde Гt é a concentração interfacial (mg mgMt
-1) no tempo t, α é a constante 

relacionada com a taxa de quimissorção e β é a constante que mostra o grau de 

cobertura da superfície. 

O modelo de difusão intra-partícula descreve a adsorção típica líquido/sólido é 

representado pelo modelo de Weber e Morris [42] seguindo a equação: 

 𝛤𝑡 =  𝑘 . 𝑡 ,5 + 𝐶                                      (equação 2.5) 

 

Onde Гt é a concentração interfacial (mg mgMt
-1) no tempo t e C é o intercepto da 

equação (2.5) significando os efeitos de camada limite. Kp é definida como a constante 

de taxa de difusão intra-partícula (mg mgMt
-1.min-0,5), que pode ser determinada a partir 

do gráfico de Гt versus t0,5. 
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2.3. Caracterização 

2.3.1. Espectroscopia ultravioleta e visível (UV-Vis) 

Os espectros de absorção no UV-Vis foram obtidos utilizando o 

Espectrofotômetro Ocean View Optics DH-2000-BAL com detector Ocean Optics 

USB4000. Um cabo de fibra ótica de 400 µm de diâmetro liga os dispositivos. Foi 

utilizada uma cubeta de quartzo, como porta-amostra, com 1 cm de largura, acoplada ao 

sistema. 

Os espectros foram adquiridos pelo Ocean View Spectroscope Software. O 

intervalo de comprimento de onda de absorbância foi registrado de 250 a 900 nm. 

 

2.3.2. Difração de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X foram registrados usando o difratômetro D8 Advance 

Bruker-AXS Powder X-ray com radiação CuKα (λ= 1,5405nm). Os difratogramas de 

DRX foram obtidos entre 5-70° (2θ) com taxa de varredura de 0,5° min-1. 

A área ativa do detector foi limitada tanto quanto possível para reduzir a dispersão 

de fundo em baixo ângulo, os padrões foram obtidos entre 2-10° (2θ). 

 

2.3.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Os estudos de MET das amostras foram realizados em um microscópio JEOL 

2010, LaB6 de 200 kV acoplado a uma câmera Orius, da Gatan Company. 

As amostras sob a forma de pó foram suspensas em etanol e depois depositadas 

em grades de cobre de malha 400, cobertas com uma membrana de carbono ultrafino 

com 2 a 3 nm de espessura. 



63 
 

2.3.4. Análise Termogravimétrica (TG/DTG) 

As análises de TG e DTG das amostras foram realizadas no Instrumento TA 

Universal Analysis 2000 e analisador SDT Q600 a uma taxa de aquecimento de 5 °C 

min-1, sob fluxo de ar de 10 mL min-1 e utilizando cadinho de alumina. 

 

2.3.5. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

As análises de espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier das 

amostras sólidas foram realizadas no espectrômetro FTIR Agilent Cary 630 usando o 

modo Reflectância Total Atenuada (ATR) e utilizando interface de amostra Diamond 

ATR, com resolução espectral < 2 cm-1. Os espectros foram adquiridos entre 4000 e 650 

cm-1 e processados com o Microlab FTIR Software (Agilent Technologies). 

 

2.3.6. Ressonância magnética nuclear no estado sólido de13C (RMN CP/MAS) 

Os espectros foram obtidos com espectrômetro Bruker Avance 500 operando a 

ΩL=125 MHz (13C) utilizando uma sonda H-X MAS de 4 mm. Os deslocamentos 

químicos foram calibrados usando o sinal carboxílico do adamantano (38,52 ppm) como 

padrão externo. Os espectros de polarização cruzada (CP) e rotação segundo o ângulo 

mágico (MAS) foram adquiridos com uma taxa 14 kHz, um tempo de contato de 1 ms e 

tempo de relaxação de 1 s e usando uma sequência de desacoplamento do nucleo do 1H. 

Ao longo de um tempo de aquisição de 40 ms, o número de varreduras para obter os 

espectros é dependente do S/N obtido para cada amostra.  

Os espectros foram processados com fator zero-filling de 2 e decaimento 

exponencial correspondendo a 25 Hz no alargamento de linha no espectro transformado. 

Somente espectros com o mesmo alargamento de linha são diretamente comparados. A 

deconvolução dos espectros foi realizada usando o software Dmfit-2015. 
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2.3.7. Análises de fluorescência resolvida no tempo 

As medidas de decaimento da intensidade de fluorescência no estado sólido foram 

obtidos através da técnica de correlação temporal de fótons. O método consiste em 

excitar a amostra com pulsos de luz, onde o fóton da excitação é correlacionado 

temporalmente com os fótons emitidos pela amostra. O comprimento de onda de 

excitação foi alcançado usando um laser Super K EXTREME (NKT Photonics, modelo 

EXR-15) como uma fonte pulsada contínua combinada com super-continuo SuperK 

EXTEND-UV (NKT Photonics, modelo DUV); o comprimento de onda foi selecionado 

por acoplamento a um monocromador (Jobin-Yvon H10). A taxa de repetição foi 

definida para 19,4 MHz; a duração do pulso de excitação neste dispositivo é de cerca de 

6 ps (largura total a meia-altura, FWHM). A emissão de fluorescência é detectada, 

depois de passar por um polarizador orientado no ângulo mágico (54,73 °) para a 

polarização da excitação, através de um duplo monocromador Jobin-Yvon DH10 em um 

detector PMT híbrido HPM-100-40 (Becker & Hickl). A função de resposta 

instrumental do equipamento foi medida usando uma suspensão diluída de nanoesferas 

de poliestireno em água (70 nm de diâmetro) como solução de dispersão; era 

tipicamente cerca de 130-160 ps FWHM. 

Os dados foram coletados com uma taxa de contagem máxima de 17 kHz em 

4096 canais usando uma placa de aquisição SPC-730 (Becker & Hickl). Esta taxa de 

contagem limitante foi conseguida por diluição da amostra na água e após a 

sedimentação da suspensão, a fim de minimizar o máximo possível a dispersão das 

partículas. O tempo por canal foi ajustado em torno de 6 ps (ch-1) para ajustar uma 

decomposição total na janela de tempo experimental. 

A análise de decaimento foi realizada usando um algoritmo Levenberg-

Marquardt. Para a análise, a lei de decaimento de fluorescência no ângulo mágico IM (t) 
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foi assumida como uma soma de exponenciais.Assumimos uma distribuição de 

contagens de Poisson no cálculo do critério χ2; perfis residuais e função de 

autocorrelação, bem como Durbin-Watson e fator de inclinação foram utilizados para 

estimar a qualidade do ajuste. O número de exponenciais utilizados para o ajuste foi 

aumentado até que todos os critérios estatísticos tenham sido melhorados. Todos os 

detalhes sobre o cálculo da vida útil são mostrados na literatura [43,44]. 



66 
 

2.4. Resultados e discussão 

2.4.1. Cinética de adsorção dos orgânicos 

Os espectros UV-Vis para a BSA e o resveratrol, antes e após a adsorção na 

superfície da argila são mostrados na Figura 2.6 (a) e (b). Os espectros foram utilizados 

para quantificação da parte orgânica adsorvida, obtida por meio da concentração 

remanescente das espécies no sobrenadante. 

Observa-se na Figura 2.6 (a) que a partir de 5 minutos de tempo de contato o 

máximo em 281 nm para a banda de absorção da proteína já diminui drasticamente e, 

após, diminui suavemente até o tempo total de reação de 4 h. Um comportamento 

semelhante é observado para a cinética de adsorção do resveratrol sobre a argila, onde o 

máximo de absorção em 306 nm diminui rapidamente nos primeiros minutos e segue 

com pequenas variações até o final da reação, como observado na Figura 2.6 (b).  

 

 

Figura 2.6. Espectros de absorção UV-Vis da solução sobrenadante durante a reação de 

adsorção da (a) BSA e (b) RESV em montmorilonita. 

 
 

Estes resultados também podem ser observados nos estudos cinéticos de 

equilíbrio, como mostrado na Figura 2.7, onde as isotermas são caracterizadas por um 

(a) (b) 
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ponto de saturação, para além do qual o valor do platô é obtido a partir da concentração 

adsorvida. 

 

 

Figura 2.7. Cinética de adsorção de BSA (preto) e RESV (vermelho) absorvidos em 

montmorilonita.  

 

A cinética de adsorção é importante para determinar a eficiência de um 

determinado adsorvente e ainda pode obter informações sobre alguns mecanismos 

subjacentes. Os modelos cinéticos de adsorção são empregados para ajustar os dados 

cinéticos e definir um modelo adequado para representar o processo de reação de 

adsorção [45]. A partir dos estudos cinéticos de equilíbrio, foi investigado o 

comportamento cinético de adsorção da proteína e do resveratrol sobre a 

montmorilonita [45,46]. No presente estudo, o modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem descreveu adequadamente os dados de adsorção, que são amplamente divulgados 

quanto à adsorção de proteínas em argilominerais [47,48]. Os estudos de equilíbrio 
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podem determinar a eficácia da adsorção e o modelo cinético de pseudo-segunda ordem 

relata a capacidade de adsorção da fase sólida em toda faixa de tempo de contato.  

Os dados obtidos a partir das isotermas de adsorção foram aplicados ao modelo de 

pseudo-segunda ordem para ambos os orgânicos, proteína e polifenol. A partir deste 

modelo, a inclinação e a intercepção do gráfico de t/Γt versus t foram utilizadas para 

calcular a constante cinética de adsorção de pseudo-segunda ordem K2, como mostrado 

no gráfico da Figura 2.8 (b) para a proteína e, Figura 2.9 (b) para o polifenol.  

Os valores de Γe (concentração interfacial máxima) e K2 (constante cinética de 

adsorção de pseudo-segunda ordem) são relatados na Tabela 2.1. Os gráficos das 

Figuras 2.8 (b) e Figura 2.9 (b), bem como os dados da Tabela 2.1 mostram que os 

dados experimentais foram bem ajustados ao modelo de pseudo-segunda ordem, 

baseados nos valores de coeficiente linear (R2) obtidos 0,998 e 0,999 para a proteína e 

polifenol, respectivamente. Os valores da constante cinética K2 indicam a afinidade da 

proteína e do polifenol com a superfície do suporte inorgânico e, no presente caso, o 

valor de K2 = 0,16 mg mgMt
-1.min-1 obtido demonstrou alta afinidade da BSA com a 

superfície da montmorilonita [30,49]. 

 

Tabela 2.1. Parâmetros cinéticos obtidos a partir da equação (2.3) no modelo de 

pseudo-segunda ordem, para adsorção da proteína e do polifenol em argila 

montmorilonita. 

 Resveratrol BSA 𝚪𝒆(mg mgMt
-1) 0,32 0,87 

K2 (mg mgMt
-1.min-1) 1,90 0,16 

R2 0,999 0,998 
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Figura 2.8. Linearização das isotermas de adsorção da BSA em montmorilonita, de acordo com o modelo (a) pseudo-primeira ordem, (b) 

pseudo-segunda ordem, (c) Elovich e (d) difusão intra-partícula.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 2.9. Linearização das isotermas de adsorção para o resveratrol em montmorilonita, de acordo com o modelo (a) pseudo-primeira ordem, 

(b) pseudo-segunda ordem, (c) Elovich e (d) difusão intra-partícula.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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2.4.2. Difração de raios-X 

Os difratogramas de raios-X da montmorilonita sintética e dos nanocompósitos 

formados, após a adsorção da proteína e do resveratrol, são mostrados na Figura 2.10. 

Para o argilomineral de partida, os padrões de DRX mostram os picos hkl característicos 

de uma esmectita dioctaédrica (d060 = 0,149 nm), onde as folhas octaédricas em sua 

estrutura são ocupadas, majoritariamente, por cátions trivalentes [50]. A reflexão 001 

com uma distância basal de 1,26 nm, calculada a partir da Lei de Bragg, indica que o 

espaço interlamelar apresenta um estado de hidratação de “uma camada de água” para 

os cátions inorgânicos interlamelares hidratados [30].  

 

 

Figura 2.10. Padrões de DRX e insert em baixo ângulo 1- ° θ  da o t orilo ita 
(preto), compósito BSA-Mt (violeta), compósito RESV-Mt (rosa) e compósito BSA-RESV-

Mt (verde). 
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Após a adsorção da proteína e do resveratrol sobre a superfície do argilomineral, 

bem como para o sistema BSA-RESV-Mt, o pico de difração característico do plano 

001 do argilomineral não pôde ser detectado, enquanto que o restante dos picos de 

reflexão, característicos da montmorilonita, permanece inalterado. Estes resultados 

podem indicar um deslocamento do pico d001 para valores de 2θ difíceis de serem 

detectados a partir do difratograma ou ainda podem sugerir delaminação ou esfoliação 

parcial da estrutura do filossilicato [32]. Estes resultados podem ser melhor 

compreendidos e complementados com as análises de microscopia eletrônica de 

transmissão. 

Um fenômeno que merece ser ressaltado é a presença da fase cristalina do 

resveratrol nos nanocompósitos, este fato é comumente relatado na literatura, 

independente da forma de inclusão deste composto na superfície inorgânica [51,52]. Os 

picos de reflexão característicos do polifenol são observados a 2θ = 16,5; 22,6; 23,8 e 

30,1° no compósito RESV-Mt e detectados a 16,4; 22,5 e 28,5° (2θ) no compósito 

BSA-RESV-Mt. Ainda foram observados alguns deslocamentos dos principais picos 

característicos do polifenol nos dois diferentes nanocompósitos, o que pode sugerir 

diferentes interações do resveratrol com a superfície do argilomineral, com e sem a 

presença da proteína. Estes resultados podem ser melhor detalhados a partir das análises 

espectroscópicas. 

 

2.4.3. Microscopia eletrônica de transmissão 

A partir das imagens de MET podemos avaliar não apenas a morfologia dos 

nanocompósitos formados como também visualizar a localização das partes orgânicas 

na estrutura da argila, podendo assim, complementar os resultados obtidos a partir dos 

difratogramas de raios-X.  
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As linhas escuras nas micrografias correspondem às lamelas do filossilicato e o 

espaço entre duas linhas adjacentes corresponde ao espaçamento interlamelar do 

material inorgânico. Na Figura 2.11 observa-se que o espaçamento basal d001 do suporte 

inorgânico, medido a partir das micrografias, aumenta para cerca de 3,2 nm após a 

interação com as moléculas de BSA, observa-se claramente a intercalação da 

biomolécula causando também a delaminação da estrutura do argilomineral. Estes 

resultados estão de acordo com que foi observado no DRX, onde esta pode ser a 

explicação para a ausência do pico referente ao plano 001 da estrutura da argila. 

 

 

Figura 2.11. Micrografia obtida por MET do compósito BSA-Mt. 
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Após a incorporação do resveratrol, o valor do espaçamento basal d001 do 

filossilicato, medido a partir das micrografias, variou de 1,40 a 1,80 nm atestando a 

incorporação heterogênea do polifenol nas lamelas da matriz inorgânica e observa-se 

também a delaminação parcial da estrutura da argila, como mostrado na micrografia da 

Figura 2.12. Estes resultados complementam os resultados do DRX, onde o pico d001 do 

filossilicato não foi observado, provavelmente devido à intercalação/empilhamento do 

polifenol no espaçamento interlamelar da argila, e possível interação nas bordas e 

superficie do material. Observa-se ainda que a incorporação do polifenol não destrói a 

estrutura em camadas da argila. 

 

 

Figura 2.12. Micrografia obtida por MET do compósito RESV-Mt. 
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A amostra contendo ambos os orgânicos em solução, resveratrol e BSA, 

apresentou diferentes populações de camadas: algumas foram intercaladas com a 

molécula de proteína, apresentando o espaçamento d001 do nanocompósito BSA-RESV-

Mt variando entre 2,96 e 3,90 nm e outras foram esfoliadas, como mostrado na Figura 

2.13. A partir desses resultados, observa-se que a inclusão do complexo BSA-RESV nas 

galerias causa a esfoliação das lamelas do argilomineral. Os resultados das micrografias 

confirmam os dados obtidos a partir dos difratogramas de DRX para o nanocompósito, 

onde a dificuldade de detecção do pico d001 pode ser devido a esfoliação da estrutura 

lamelar da argila. 

 

 

Figura 2.13. Micrografia obtida por MET do compósito BSA-RESV-Mt. 
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2.4.4. Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

A curva TG e a respectiva derivada (DTG) da montmorilonita são relatadas na 

Figura 2.14. A curva termogravimétrica caracteriza-se por três etapas de perda de 

massa, associadas a eventos endotérmicos.  

 

 

Figura 2.14. Curvas TG/DTG da argila montmorilonita, mostrando os principais eventos 

de perda de massa característicos do filossilicato. 

 

O primeiro, a 82 °C com perda de massa de 8,6 %, corresponde à liberação de 

água adsorvida fisicamente na superfície, a perda de massa de 1,4 % a 184 °C é devido 

à partida das moléculas de água interligadas por ligações de hidrogênio, no espaçamento 

interlamelar. Finalmente, dois picos a 428 °C e 645 °C são devido à desidratação, por 

desidroxilação, dos grupos OH incorporados covalentemente na rede cristalina, com 

perda de massa de cerca de 3,5 % [53]. 
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As análises termogravimétricas da BSA e do RESV isoladamente e dos 

nanocompósitos BSA-Mt, RESV-Mt e BSA-RESV-Mt foram estudadas e relatadas na 

Figura 2.15 (a) e (b). 

 

 

Figura 2.15 (a). Curvas TG da argila, proteína e polifenol livres e dos nanocompósitos 

BSA-Mt, RESV-Mt e BSA-RESV-Mt. 

 

A curva de TG da BSA livre exibe uma ampla perda de massa a 61 °C relacionada 

à desidratação, enquanto os dois picos observados a 275 e 316 °C são provavelmente 

devido à decomposição térmica da cadeia polipeptídica da proteína, que corresponde a 

55 % de perda de massa. Além disso, um segundo passo de decomposição térmica da 

matéria orgânica é observado entre 450-650 °C, com perda de massa em torno de 40 %, 

com máximos em 493 e 617 °C, que inclui a decomposição dos resíduos duros da 

proteína [54]. 

(a) 
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Como observado, o resveratrol livre é termicamente estável, sob fluxo de ar, até 

cerca de 260 °C e sua degradação mostra dois máximos a 310 e 549 °C, com uma perda 

de massa total decomposta em torno de 90%. 

Após a adsorção da proteína na argila, observou-se um primeiro evento de perda 

de massa de cerca de 10 %, com temperatura de até 100 °C, correspondente à 

desidratação da água superficial e observa-se também um aumento da temperatura de 

decomposição para a proteína no compósito BSA-Mt, que ocorre com a presença de 

dois máximos em 308 e 537 °C, com perda de massa de 22 %. Isto provavelmente é 

devido às mudanças na estrutura conformacional da proteína após interações com o a 

superfície do argilomineral. 

Após a adsorção do RESV na argila, observa-se uma perda de massa de 3 % 

correspondente à água adsorvida fisicamente, em temperaturas até 100 °C e observa-se 

um aumento da estabilidade térmica do polifenol, no compósito RESV-Mt, com uma 

temperatura de decomposição máxima de 428 °C, com perda de massa de 14 %. Isso 

pode sugerir intercalação ou interações do composto fenólico com a superfície externa 

e/ou interna da argila. O pico observado a 632 ° C, com perda de massa de 2,6 %, é 

atribuído à desidroxilação da matriz inorgânica. 

A análise térmica do nanocompósito BSA-RESV-Mt mostrou picos de perda de 

massa deslocados em relação aos nanocompósitos simples com a montmorilonita, 

observados na Figura 2.15 (a) e (b). Os picos diferenciais em 46 °C com perda de massa 

de 18% e em 219 °C, com perda de massa de 3 %, correspondem à remoção de água 

superficial e à desidratação de água interlamelar, respectivamente. A decomposição 

progressiva da matéria orgânica, com perda de massa de 37 %, é indicada pelos 

máximos a 316 °C e 489 °C.  
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Figura 2.15 (b). Curvas DTG da argila, proteína e polifenol livres e dos nanocompósitos 

BSA-Mt, RESV-Mt e BSA-RESV-Mt. 

 

A Tabela 2.2 mostra os valores de temperatura de perda de massa para os 

compostos orgânicos isoladamente e após a adsorção na superficie do suporte 

inorgânico. 

 

Tabela 2.2. Máximo de temperatura de perda de massa (°C) nos diferentes eventos a 

partir das curvas TG/DTG das amostras. 

 Mont RESV BSA RESV-Mt BSA-Mt BSA-RESV-Mt 

1 82 - 61 53 59 46 
2 184 - - - - 219 
3 - - 275 265 - - 
4 - 310 316 - 308 316 
5 428 387 491 428 - 489 
6 - 549 617 - 537 - 
7 645 - - 632 - - 

1-perda de água superficial, 2-perda de água interlamelar, 3-6-oxidação de matéria orgânica, 7-
desidroxilação. 

 

(b) 
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O aumento significativo na estabilidade térmica do nanocompósito pode ser 

atribuído à esfoliação das camadas do filossilicato, com intercalação do complexo BSA-

RESV, evitando a rápida decomposição dos produtos. Estes resultados a respeito das 

possíveis mudanças estruturais após fortes interações orgânico-inorgânico 

complementam os resultados observados anteriormente. Os resultados obtidos a partir 

da decomposição de matéria orgânica são semelhantes às quantidades calculadas a partir 

dos testes de adsorção. 

 

2.4.5. Espectroscopia FTIR 

Estudos com relação às interações da BSA e do resveratrol com o suporte 

inorgânico foram realizados por espectroscopia infravermelho. O espectros vibracionais 

mostram as principais bandas de absorção para a proteína e o composto fenólico, antes e 

após a adsorção no argilomineral.  

Nas esmectitas, Figura 2.16 (a), (b) e (c), as bandas O-H são principalmente 

influenciadas pela natureza dos átomos octaédricos aos quais os grupos hidroxilas são 

coordenados. As bandas características da argila observadas a 3627 e 3392 cm-1 são 

devido a vibrações de estiramento de hidroxilas do grupo Al-OH e OH relacionados à 

hidratação, respectivamente. 

A banda de absorção correspondente à vibração de deformação dos grupos 

hidroxilas associados ao cátion octaédrico pode ser observada em 920 cm-1. A presença 

da água fisicamente adsorvida é observada pela vibração de deformação de OH a 1634 

cm-1, enquanto que a banda característica a 1017 cm-1 é devido às vibrações de 

estiramento dos grupos Si-O [55]. 
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Figura 2.16. Espectro FTIR da argila montmorilonita e dos compósitos (a) BSA-Mt ; (b) 

RESV-Mt e (c) BSA-RESV-Mt. 

(a) 

(b) 

(c) 
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As faixas espectrais para as bandas de absorção mais intensas para proteínas 

ocorrem na região 1700-1600 cm-1 (principalmente o estiramento C=O) correspondente 

a amida I e na faixa de 1600-1500 cm-1 (vibrações de estiramento C-N acoplados com os 

modos de deformação N-H) atribuída à banda de amida II, como observado na Figura 

2.17. Estas bandas estão relacionadas com as mudanças conformacionais que ocorrem 

na estrutura secundária das proteínas devido a interações com diferentes compostos 

[4,25,56]. Mudanças conformacionais da estrutura da BSA, após confinamento na 

montmorilonita, foram apontadas a partir do espectro na Figura 2.17. Foi observado um 

deslocamento nas bandas de vibração a partir 1640 cm-1 para 1643 cm-1 e a partir de 

1521 cm-1 para 1525cm-1, correspondentes a amida I e amida II, respectivamente. Isso é 

consistente com a mudança na estrutura secundária da proteína devido a interações com 

a superfície do suporte inorgânico [29,57].  

 

 

Figura 2.17. FTIR do nanocompósito BSA-Mt. Espectros entre 1350 e 1750 cm-1. 
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A absorção no FTIR para o resveratrol mostrou três bandas características 

intensas, Figura 2.18. A banda a 1606 cm-1 correspondente ao estiramento da dupla 

aromática C=C, a banda em 1585 cm-1 atribuída ao estiramento olefínico C=C e a banda 

observada a 1381 cm-1 correspondente ao estiramento C-C dos anéis aromáticos. As 

bandas a 1511, 1462 e 1443 cm-1 são atribuídas às vibrações de deformação dos grupos 

C-H dentro e fora do plano [52,58]. Após a adsorção do RESV no argilomineral, 

observamos deslocamento espectral das bandas características do RESV. As bandas 

correspondentes ao grupo C-H se deslocam para 1514, 1463 e 1446 cm-1, as bandas 

atribuídas ao C=C aromático, C=C olefínico e C-C aromático se deslocam de 1606 para 

1608cm-1, de 1585 para 1589cm-1 e de 1381 para 1386 cm-1, respectivamente. A 

mudança significativa desta última banda, correspondente ao estiramento C-C do anel, 

sugere a interação do RESV com a superfície do filossilicato [52]. 

 

 

Figura 2.18. FTIR do nanocompósito RESV-Mt. Espectros entre 1350 e 1750 cm-1. 
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As bandas de absorção características do sistema BSA-RESV-Mt são mostradas 

na Figura 2.19. Foram observados deslocamentos das bandas características da proteína. 

Deslocamentos a partir de 1640 para 1648 cm-1 e de 1521 para 1524 cm-1, bem como 

aumento da intensidade das bandas de amida I e amida II, respectivamente. 

Deslocamentos a partir de 1585 para 1588 cm-1, de 1511 para 1514 cm-1 e de 1381 para 

1388 cm-1 das bandas características do resveratrol, após interação com a proteína e a 

montmorilonita, também foram observados. Os deslocamentos das bandas 

correspondem a mudanças estruturais das partes orgânicas após fortes interações com a 

superfície do filossilicato. 

 

 

Figura 2.19. FTIR do nanocompósito BSA-RESV-Mt. Espectros entre 1350 cm -1 e 1750 

cm-1. 
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O resumo com as principais bandas de absorção na região IV dos compostos 

orgânicos e dos nanocompósitos é apresentado na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3. Bandas de absorção IV (cm-1) da BSA e RESV livres, bem como adsorvidos 

na argila formando os nanocompósitos. 

Modo de vibração RESV BSA RESV-Mt BSA-Mt BSA-RESV-

Mt 

O – H (estiramento) 3203 3280 3273 3289 3286 

C = C (estiramento do anel 
aromático) 

1606 - 1608 - - 

C– C (estiramento olefínico) 1585 - 1589 - 1588 

C – H (estiramento) 1511 - 1514 - 1514 

C – H/O - H (estiramento) 1462 - 1463 - - 
C – H (estiramento) 1443 - 1446 - - 
C – C (estiramento anel) 1381 - 1386 - 1388 

C = O (estiramento amida I) - 1640 - 1643 1648 

N – H/C - N (deformação 
/estiramento amida II) 

- 1521 - 1525 1524 

 

Tais deslocamentos nas bandas de absorção dos orgânicos, após interação com a 

matriz inorgânica, podem ser atribuídos (i) à presença de interações independentes da 

proteína e do polifenol com a superfície da montmorilonita ou (ii) pode sugerir a co-

adsorção do resveratrol na proteína antes da interação com o argilomineral. Estas 

informações podem ser complementadas com as análises de ressonância magnética 

nuclear e fluorescência resolvida no tempo. 

 

2.4.6. Ressonância magnética nuclear no estado sólido de 13C (CP-MAS RMN 13C) 

A Figura 2.20 mostra os espectros de RMN do 13C para a proteína e para o 

polifenol antes e após adsorção na superfície do argilomineral. 
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Figura 2.20. Espectros de CP-MAS RMN  13C de RESV e BSA livres e dos nanocompósitos. 

 

O espectro do resveratrol livre (estrutura mostrada na Figura 2.1) mostra os 

deslocamentos químicos de 150-160 ppm correspondentes aos carbonos C3,5 e C4’, 

ligados aos grupos OH. Os deslocamentos químicos de 101-140 ppm são atribuídos aos 

carbonos dos anéis aromáticos e aos carbonos olefínicos [59]. 

O espectro da BSA mostra um deslocamento químico a 175,5 ppm, enquanto o do 

BSA-Mt exibe o mesmo deslocamento a 174,8 ppm atribuído aos grupos carbonilas da 

estrutura primária da proteína. Os deslocamentos químicos entre 110-160 ppm são 

atribuídos aos carbonos aromáticos de cadeia lateral, em particular, o Cξ dos resíduos de 

Tyr e Arg a 155 ppm [30]. 

Resv

Resv-Mt

BSA

BSA-MT
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A Figura 2.21 exibe os espectros de deconvolução para as amostras BSA, BSA-

Mt e BSA-RESV-Mt na região das funções carbonílicas, correspondendo aos 

componentes associados às folhas-  da estrutura secundária e, juntas as estruturas em 

bobinas aleatórias e α-hélices [30].  

 

 

Figura 2.21. Espectros de deconvolução para BSA livre e os sistemas BSA-Mt e BSA-

RESV-Mt, para os componentes atribuídos aos deslocamentos químicos dos grupos 

carbonilas da estrutura da proteína. 

 

Para BSA livre, o espectro apresentou os deslocamentos químicos em 180,5; 

174,1 e 173,3 ppm. Após adsorção da proteína em montmorilonita, os picos são 

deslocados para 178,5; 175,8 e 173,0 ppm. Para o composto BSA-RESV-Mt, os 

deslocamentos foram observados em 178,6; 175,7 e 173,7 ppm. Deve-se notar também 

que o resveratrol é significativamente co-adsorvido na BSA, como ilustrado pelos picos 

intensos, em diferentes deslocamentos químicos, correspondentes para o espectro do 

nanocompósito BSA-RESV-Mt. Juntos, esses resultados indicam que ocorre uma forte 

interação entre as partes orgânicas e a superfície inorgânica, provavelmente, levando a 
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uma modificação da estrutura secundária da proteína, como observado também nos 

espectros de infravermelho. 

De acordo com G. Chiari et al [4], os anéis da estrutura do RESV podem se 

localizar adjacentes aos resíduos mais hidrofóbicos da proteína, após complexação entre 

estes compostos, portanto as ligações hidrofóbicas podem governar estas interações, 

além do mais, podem existir ligações de hidrogênio entre os três grupos hidroxilas do 

polifenol e os resíduos de aminoácidos da proteína. Estas interações podem diminuir a 

hidrofilicidade e aumentar a hidrofobicidade para estabilizar o complexo BSA-RESV. E 

ainda, a estrutura helicoidal e as folhas-  da proteína são afetadas pela presença do 

resveratrol. Logo, as interações com o polifenol, antes da adsorção na superfície do 

argilomineral, podem influenciar na estrutura conformacional da proteína, fato 

observado também nos resultados anteriores. 

 

2.4.7. Espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo 

A fluorescência é um método interessante para caracterizar a interação entre 

proteínas e moléculas orgânicas menores [13,14,60].  

A BSA contém 2 resíduos de Triptofano (Trp) que possuem fluorescência 

intrínseca. Trp 212 está localizado dentro de um ambiente hidrofóbico na estrutura da 

proteína e Trp 134 está localizado na superfície da molécula, numa região mais 

hidrofílica [25,61]. 

As propriedades fotofísicas de aminoácidos como o Trp são, certamente, 

diretamente afetadas por sua vizinhança. Investigações sobre o tempo de vida de 

fluorescência do Trp podem fornecer informações sobre modificações conformacionais 

da proteína devido a possíveis interações proteína-ligante [44]. 
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A partir do espectro de emissão de fluorescência, na Figura 2.22, observa-se que a 

BSA e o resveratrol possuem propriedades fotofísicas diferentes. Para o compósito 

BSA-RESV-Mt, o espectro de absorbância do resveratrol cobre a emissão da BSA. Isso 

induz a uma extinção na intensidade de fluorescência da BSA, em presença de 

resveratrol, devido a uma transferência de energia não-radiante [62,63]. 

 

 

Figura 2.22. Espectros de emissão de fluorescência da proteína livre (preto) e dos 

nanocompósitos RESV-Mt (verde), BSA-Mt (vermelho) e BSA-RESV-Mt (azul).  

 

A partir destas observações, o mecanismo de adsorção ainda não foi totalmente 

elucidado uma vez que foram formuladas duas premissas a partir dos espectros IV das 

amostras: (i) a proteína e o resveratrol são adsorvidos de forma independente na 

superfície do suporte inorgânico ou (ii) o resveratrol se liga na BSA, formando um 

complexo, antes das interações com a argila. 
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Nota-se que dependendo da presença do resveratrol e do argilomineral, tanto a 

intensidade quanto a posição dos máximos de fluorescência associados à BSA são 

diferentes, observado a partir dos espectros na Figura 2.22. Em solução, a BSA exibe 

um máximo de emissão de fluorescência a 350 nm e uma média de fluorescência τav de 

5,83 ns. A decomposição de fluorescência requer três componentes a serem ajustados τ1 

= 6,287 ns, τ2 = 2,359 ns e τ3 = 0,189 ns, obtidos a partir do gráfico da Figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23. Decaimento fluorescente para os compósitos BSA-Mt (vermelho), RESV-Mt 

(verde), BSA-RESV-Mt (azul e violeta). 

 

Após o confinamento na Mt, o espectro de emissão de BSA é deslocado para 330 

nm e a duração média de vida útil da fluorescência diminui (τav = 3,667 ns). Este 

resultado enfatiza uma modificação do ambiente em torno do Trp, provavelmente, 

devido à modificação da estrutura da BSA, como mostrado em ATR-Infravermelho e 

sugere as interações orgânico-inorgânico. Sob excitação a 340 nm, o resveratrol tem 

uma emissão máxima em torno de 390 nm e uma vida de fluorescência muito curta, em 

solução (40 ps). Quando é adsorvido em Mt, sua vida útil média é maior (τav = 1,193 ns) 

devido à sua interação com a superfície do material inorgânico. 
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Tabela 2.4. Resultados de fluorescência resolvida no tempo para BSA livre e para os 

nanocompósitos BSA-Mt, RESV-Mt e BSA-RESV-Mt. 

Amostra λEx 

(nm) 

λEm 

(nm) 

τ1 (ns) Y1 

(%) 

τ2 

(ns) 

Y2 

(%) 

τ3 

(ns) 

Y3 

(%) 

τav 

(ns) 

χ2 

BSA 290 340 6,287 88,8 2,359 10,7 0,189 0,6 5,833 1,01 
BSA-Mt 290 340 4,556 71,8 1,553 24,6 0,427 3,7 3,667 1,18 
RESV-Mt 340 390 1,517 33,4 0,808 42,4 0,123 24,2 1,193 0,93 
BSA-
RESV-Mt 

290 390 4,917 35,0 1,086 45,8 0,19 19,2 2,254 1,64 

BSA-
RESV-Mt 

290 340 2,587 42,3 0,68 28,6 0,04 29,0 1,302 1,33 

Yi=αi τi/Σ αi τi representa a contribuição de cada emissão para a emissão total. 

 

Os espectros de emissão de fluorescência do nanocompósito BSA-RESV-Mt 

(Figura 2.22) exibem um espectro semelhante ao RESV-Mt sob excitação a 290 nm. No 

máximo de comprimento de onda de emissão (390 nm), a média de vida útil da 

fluorescência 2,254 ns é maior que a de RESV-Mt (sob excitação 340 nm). A banda de 

emissão de BSA desapareceu, o que significa que a fluorescência dos resíduos de Trp é 

extinta pelo polifenol. A extinção de fluorescência é a diminuição do rendimento 

quântico de fluorescência de um fluoróforo induzido por uma variedade de interações 

moleculares com uma molécula de extinção [64]. A saturação de fluorescência da BSA 

é explicada por uma transferência de energia não-radiante no ambiente em torno dos 

resíduos de aminoácidos cromóforos. Além disso, podemos observar uma diminuição 

da vida útil da fluorescência para 1,302 ns, medida a 340 nm. Os valores de tempo de 

vida do compósito BSA-RESV-Mt de τ1 = 2,587 ns, τ2 = 0,680 ns e τ3 = 0,03 ns são 

diferentes dos calculados para o sistema BSA-Mt, sugerindo que a conformação da 

proteína adsorvida é diferente na presença do polifenol.  

As diferenças, tanto da extinção de fluorescência quanto da vida de fluorescência, 

para a BSA indicam que o RESV pode interagir com a proteína e extinguir sua 

fluorescência intrínseca e também confirmar a formação de um complexo entre o 
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resveratrol e a BSA [4,62]. Portanto, este é o cenário mais provável que sugere a ligação 

do resveratrol com a BSA antes da adsorção na superfície da montmorilonita, 

justificando assim a premissa de co-adsorção das partes orgânicas, identificada a partir 

dos espectros de infravermelho e também ressaltando os resultados obtidos em RMN. 
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2.5. Conclusões 

O uso da montmorilonita como agente de estabilização durante a vinificação pode 

adsorver as proteínas, diminuindo assim a turbidez ou formação de neblina, mas pode 

também modular a concentração de polifenóis do vinho, destacando que podem ocorrer 

interações entre alguns componentes intrínsecos ao vinho e co-adsorção de compostos 

desejáveis deste produto, durante o processo de estabilização. 

Os resultados sugerem uma intercalação da proteína não-desnaturada no espaço 

interlamelar da montmorilonita governada, principalmente, por forças eletrostáticas e 

ligação de hidrogênio causando delaminação das camadas do filossilicato, como 

observado a partir dos resultados de DRX e MET.  

A interação direta do resveratrol com a superfície da montmorilonita pode ser 

observada. Este composto pode estar confinado no espaçamento interlamelar do 

argilomineral e também pode ser localizado na superfície e nas bordas da matriz 

inorgânica.  

A expressiva penetração do complexo BSA-RESV provoca a esfoliação da 

estrutura lamelar da montmorilonita, em uma solução hidroalcoólica modelo. 

Os espectros de infravermelho, RMN e os experimentos de fluorescência 

resolvida no tempo destacam a forte interação entre o resveratrol e a BSA, antes da 

adsorção na superfície do argilomineral. 

Os resultados de ressonância e fluorescência ressaltam mudanças no ambiente dos 

aminoácidos devido à transferência de energia dos resíduos de Trp para o resveratrol, 

causando mudanças conformacionais na estrutura secundária da proteína. Forças 

hidrofóbicas podem dominar as interações entre o polifenol e a proteína, antes da 

adsorção sobre a montmorilonita. 
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2.6. Sugestões para trabalhos futuros 

1) Modular o sistema com uma proteína verdadeira do vinho, como por exemplo a 

taumatina-como proteína, para investigar as interações comparadas à proteína modelo; 

 

2) Estudar diferentes sistemas existentes entre alguns componentes do vinho com 

o argilomineral, como por exemplo outros compostos fenólicos, sais minerais, ácidos, 

vitaminas, ésteres, para investigar a influência do tratamento de estabilização sobre 

estes componentes; 

 

3) Verificar a influência destas interações em algumas propriedades físico-

químicas e sensoriais do vinho, como por exemplo acidez, adstringência, cor, sabor, 

aroma, oxidação, sendo estas características relacionadas aos diversos compostos 

presentes no vinho; 

 

4) Após estes estudos, transpor o trabalho para soluções reais de vinho. 
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Capítulo III 

Estabilidade dos pigmentos híbridos à base de 

antraquinonas e montmorilonita pilarizada
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3.1. Introdução 

As pinturas são extensivamente aplicadas como expressão artística e as 

propriedades dos pigmentos utilizados são consideradas muito importantes pelos 

artistas, inclusive a elaboração de pigmentos com cores exclusivas [1]. No entanto, a 

baixa estabilização das cores dos pigmentos contra luz ou temperatura é um problema 

que geralmente afeta obras de arte e o patrimônio cultural devido à sua exposição ao 

público. Assim, pigmentos estáveis são desejados para a preparação/restauração de 

pinturas visando superar o problema de degradação [2]. 

Um exemplo bem conhecido da estabilidade e preservação da cor é o pigmento 

Azul Maia, que é uma combinação de índigo, derivado das folhas de uma planta local 

(Indigofera suffruticosa) encontrado na Península de Yucatán, com palygorskita, um 

argilomineral de natureza fibrosa [3]. O Azul Maia é extremamente estável uma vez que 

pode resistir ao ataque de ácido nítrico concentrado, álcalis e solventes orgânicos, sem 

perder sua cor. Nas famosas pinturas nas paredes de Bonampak e Cacaxtla (Figura 3.1), 

o Azul Maia exibiu uma notável durabilidade ao longo de centenas de anos de 

exposição sob condições úmidas [4]. 

 

 

Figura 3.1. Pigmento Azul Maia nas pinturas das paredes de Cacaxtla, México [4]. 
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As antraquinonas apresentam em sua estrutura um grupo benzoquinona central 

ligado a dois anéis antracênicos e, são consideradas como os corantes orgânicos 

vermelhos mais resistentes à deterioração induzida pela luz sendo utilizadas desde os 

tempos pré-históricos [5]. “Cochineal” (Coccus cacti, Dactylopius coccus) é um corante 

vermelho de carmim, do tipo antraquinona, extraído a partir dos corpos secos de fêmeas 

de insetos nativos do México. O composto responsável pela cor violeta deste corante é o 

ácido carmínico (Figura 3.2) [6]. “Madder” são os corantes, do tipo antraquinona, 

extraídos das raízes de uma diversidade de plantas da família Rubiaceae e são um dos 

corantes de baixo custo mais antigos e populares do mundo [7]. A alizarina (Figura 3.3) 

é um exemplo desta espécie que ocorre em Rubia tinctoria L. (vermelho madder) [5,8]. 

 

Figura 3.2. Estrutura do corante ácido carmínico (7-C-α-glucopiranosil-3,5,6,8-tetra-

hidroxi-1-metil-2-carboxila-antraquinona) [9]. 
 

 

Figura 3.3. Estrutura do corante alizarina (1,2-di-hidroxi-9,10-antraquinona) [10]. 
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Muitas pinturas revelam numerosos exemplos da utilização de “pigmentos de 

laca” - pigmentos translúcidos preparados pela precipitação ou adsorção de corantes 

orgânicos em substratos insolúveis. Os pigmentos de laca, notadamente os vermelhos, 

são um dos constituintes essenciais nas paletas dos artistas [2]. 

A busca de novos pigmentos a partir da adsorção de corantes em substratos 

resistentes, tais como óxidos [11] ou argilominerais [12], é um caminho para obter 

novas fontes de cor e materiais com alta estabilidade. As argilas atraem ampla atenção 

no campo dos pigmentos devido a algumas características tais como serem materiais 

ecológicos, de baixo custo e abundantes na natureza. Além disso, algumas propriedades 

da argila, como a alta capacidade de adsorção e o grande potencial de troca de íons, 

permitem sua utilização como suporte inorgânico [13]. 

A possibilidade de modificação química na estrutura dos argilominerais 

possibilita o desenvolvimento do seu uso em diferentes aplicações tecnológicas. Os 

argilominerais podem aumentar sua capacidade de adsorção ao serem transformados em 

estruturas altamente porosas por um processo conhecido como pilarização, como 

detalhado anteriormente na seção 1.3.5.2. 

A formação dos pilares (Figura 3.4) proporciona estabilidade química e térmica às 

argilas bem como o aumento do espaçamento interlamelar e área superficial [14,15]. O 

tipo mais comum de pilarização é obtido pela incorporação de polihidroxicátions de 

alumínio na região interlamelar da argila [14,16]. Adicionalmente, outros policátions 

utilizados como agentes pilarizantes, como por exemplo Zr4+, Ti4+, Cr3+, Fe3+ ou Ga3+, 

também foram relatados na literatura [14,17–19]. 
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Figura 3.4. Representação esquemática de uma argila pilarizada [20] 
 

A partir do que foi exposto, o presente estudo teve como objetivo investigar a 

adsorção e imobilização de dois corantes orgânicos do tipo antraquinona, ácido 

carmínico e alizarina, em uma argila pilarizada com policátions de alumínio ou titânio 

para obtenção de novos “pigmentos de laca”, a fim de formar pigmentos híbridos 

estáveis e uma paleta com diferentes cores. Adicionalmente, foram estudadas as 

interações e complexação entre a estrutura dos corantes e o suporte inorgânico e por 

fim, foram realizados testes de envelhecimento sob luz para investigar a fotoestabilidade 

dos pigmentos formados. 
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3.2. Parte experimental 

3.2.1. Materiais e reagentes 

• Silica (SiO2), Aerosil 130, com pureza > 99,8 %, área superficial específica (SBET) 

de 130 m2 g-1, densidade de aproximadamente de 50 g L-1, pH de 3,7-4,5 em 4 % 

de dispersão, Evonik Industries, massa molecular (MM) = 60,09 g mol-1. 

• Alumina (Al2O3), pureza 98 %, Pural-Sasol, MM = 101,96 g mol-1. 

• Acetato de magnésio tetrahidratado ((CH3COO)2Mg. 4H2O), pureza 99 %, Sigma 

Aldrich, MM = 214,45 g mol-1. 

• Acetato de sódio (CH3COONa), 99 %, Sigma Aldrich, MM = 82,03 g mol-1. 

• Ácido fluorídrico (HF), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 20,01 g mol-1. 

• Acido clorídrico (HCl), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 36,46 g mol-1. 

• Isopropóxido de titânio IV (Ti(OC3H7)4), pureza 97 %, Sigma Aldrich, MM = 

284,22 g mol-1. 

• Cloreto de alumínio (AlCl3), pureza 99 %, Sigma Aldrich, MM = 133,34 g mol-1. 

• Hidróxido de sódio (NaOH), pureza 97 %, Sigma Aldrich, MM = 40,00 g mol-1. 

• Ácido carmínico (C22H20O13), pureza 90 %, Sigma Aldrich, MM = 492,39 g mol-1. 

• Alizarina (C14H8O4), pureza 97 %, Sigma Aldrich , massa MM = 240,21 g mol-1. 

 

3.2.2. Síntese da argila montmorilonita sódica 

A argila sintética foi obtida por síntese hidrotermal com duração de 72 h a uma 

temperatura de 220 °C. O método utilizado foi detalhado, anteriormente, na seção 2.2.2. 
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3.2.3. Processo de pilarização da argila 

Para o processo de pilarização da argila montmorilonita com polihidroxicátions de 

alumínio seguiu-se a metodologia descrita em Bergaoui et al [21], onde a solução 

pilarizante foi obtida pela hidrólise do cloreto de alumínio com uma solução de 

hidróxido de sódio, numa razão molar de 2,2 de OH:Al, com concentração final de 0,1 

mol L-1 de Al. A solução pilarizante foi agitada por 24 h à temperatura ambiente. 

Uma suspensão aquosa do argilomineral foi preparada com razão em mol (7,3 

mmol Al3+ g-1 argila) e deixada sob agitação por 3 h. A solução pilarizante foi 

adicionada à suspensão de argila lentamente, com fluxo constante de 1 mL min-1. A 

suspensão resultante envelheceu, ainda sob agitação por 24 h à temperatura ambiente. 

O sólido obtido foi lavado e recuperado por centrifugação, sendo seco em estufa à 

50 °C por 24 h. As amostras de argila após intercalação dos cátions inorgânicos foram 

denominadas Al-Mt. 

O sólido foi calcinado por 2 h a uma temperatura de 500 °C. As amostras de argila 

pilarizada com cátions de alumínio foram denominadas PILC-Al. 

Para pilarização da argila usando isopropóxido de titânio (IV) como fonte de 

cátions Ti4+ seguiu-se o método descrito por Tomul et al [22], onde a solução pilarizante 

foi preparada adicionando lentamente, com fluxo de 0,4 mL min-1, 12 mL de 

Ti(OC3H7)4 à 26 mL de ácido clorídrico com concentração de 6 mol L-1. A solução 

resultante reagiu, agitando por 3 h, à temperatura ambiente. Após isso, foi adicionada 

água deionizada até uma concentração final de 1,00 mol L-1 de H+ e 0,25 mol L-1 de Ti4+ 

e a solução deixada sob agitação por 6 h.  

Uma suspensão aquosa do argilomineral foi preparada com razão em mol (10 

mmol Ti4+ g-1 argila) e deixada previamente em agitação por 3 h. A solução pilarizante 
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foi adicionada à suspensão de argila, gota a gota com fluxo de 1 mL min-1, e a 

suspensão resultante reagiu, em agitação constante, por 24 h à temperatura ambiente. 

O sólido obtido foi lavado com água destilada para eliminação de cloreto, 

centrifugado e seco em estufa por 24 h à 50 °C. 

As amostras obtidas, após a intercalação dos cátions Ti4+, foi denominada Ti-Mt. 

O sólido foi calcinado a 400°C por 2 h. As argilas pilarizadas com óxido de 

titânio foram denominadas PILC-Ti. 

 

3.2.4. Obtenção dos pigmentos de laca 

Para interação dos corantes ácido carmínico (CA) e alizarina (Aliz) nas argilas 

pilarizadas foram considerados os diferentes valores de pka dos corantes. O ácido 

carmínico apresenta três diferentes valores de pka (2,8; 5,4 e 8,1) [2,23] enquanto que a 

alizarina apresenta dois valores de pka (6,6 – 7,5 e 12,4 – 13,5) [5,24]. 

Para adsorção do ácido carmínico nos argilominerais pilarizados foram 

preparadas três soluções do corante com concentração de 0,6 g L-1, em três pH 

diferentes (2,5; 5,0 e 7,0) e adicionou-se 300 mg de montmorilonita em cada solução e 

as reações ocorreram sob agitação à temperatura ambiente por 4 h. Os pigmentos foram 

lavados e centrifugados. Os sólidos obtidos foram secos em estufa à 50 °C por 24 h. 

Para adsorção da alizarina foram preparadas três soluções do corante, com 

concentração de 0,8 g L-1, com diferentes pH (3,5; 8,5 e 11,5), adicionou-se 300 mg de 

montmorilonita em cada solução. Após 4 h de reação, os pigmentos foram lavados e 

centrifugados. Os sólidos obtidos foram secos em estufa à 50 °C por 24 h. Como 

representado no esquema da Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Esquema da síntese para obtenção dos pigmentos à base de 

montmorilonita e os corantes orgânicos ácido carmínico e alizarina. 

 

3.2.5. Formulação de pintura a óleo 

150 mg de pigmento foram misturados a 0,45 mL de óleo de linhaça como 

veículo e homogeneizados com o auxílio de um pistilo e uma base de vidro. As 

formulações foram aplicadas sob uma lâmina de vidro com o auxílio de um aplicador 

Erichsen, Modelo 360, para obter uma lâmina de tinta uniforme, com cerca de 60 µm. 

As lâminas foram secas em estufa à 50 °C por 96 h.  
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3.3. Caracterização 

3.3.1. Difração de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X foram registrados usando o difratômetro D8 

Advance Bruker-AXS Powder X-ray com radiação CuKα (λ= 1,5405 Å). Os padrões de 

DRX foram obtidos entre 5-70° (2θ) com taxa de varredura de 0,5° min-1. 

A área ativa do detector foi limitada tanto quanto possível para reduzir a 

dispersão de fundo em baixo ângulo, os padrões foram obtidos entre 2-10° (2θ). 

 

3.3.2. Análise textural 

As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio foram obtidas a 77 K no 

equipamento Micromeritics ASAP 2020. As amostras foram previamente mantidas sob 

vácuo por 24 h à 60 °C. 

A área superficial específica (SBET) foi calculada, a partir da isoterma de 

adsorção, pelo Método Brunauer-Emmett-Teller (BET) [25]. A distribuição do tamanho 

médio do poro foi calculado, a partir da isoterma de dessorção, usando o Método Barret-

Joyner-Halender (BJH) [25]. 

 

3.3.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

As imagens de MET das amostras foram obtidas em um microscópio JEOL 

2010, LaB6 de 200kV acoplado a uma câmera Orius, da Gatan Company. As amostras 

sob a forma de pó foram suspensas em etanol e depois depositadas em grades de cobre 

com malha 400, cobertas com uma membrana de carbono ultrafino de 2 a 3 nm de 

espessura. 
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3.3.4. Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

As análises de TG e DTG das amostras foram realizadas no Instrumento TA 

Universal Analysis 2000 e analisador SDT Q600. As análises foram realizadas com taxa 

de aquecimento de 5 °C min-1 , sob fluxo de ar (10 mL min-1) e cadinho de alumina. 

 

3.3.5. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

As análises de infravermelho foram realizadas no espectrômetro FTIR Agilent 

Cary 630, usando interface de amostra Diamond ATR e resolução espectral < 2 cm-1. Os 

espectros foram adquiridos pelo Agilent Microlab PC Software. Os espectros foram 

adquiridos com varredura espectral entre 4000 e 650 cm-1. 

 

3.3.6. CP-MAS Ressonância magnética nuclear no estado solido do13C e 27Al 

Os espectros de RMN do 13C e 27Al foram obtidos num espectrômetro Bruker 

Avance III equipado com uma sonda H-X MAS de 4 mm, operando a frequêcia de 

500,17 MHz (1H), 125,77 MHz (13C) e 130,33 MHZ (27Al). Os desvios químicos foram 

calibrados usando o sinal carboxílico de adamantano (38,52 ppm) para o 13C e o sinal de 

Al (NO3)3 (0 ppm) para o 27Al como padrão externo. 

Os espectros de polarização cruzada (CP) e rotação segundo o ângulo mágico 

(MAS) foram adquiridos com uma taxa 14 kHz, um tempo de contato de 1 ms e tempo 

de relaxação de 1 s e usando uma sequência de desacoplamento do nucleo do1H. Ao 

longo de um tempo de aquisição de 40 ms, o número de varreduras para obter os 

espectros é dependente do S/N obtido para cada amostra. Os espectros foram 

processados com fator zero-filling de 2 e decaimento exponencial correspondendo a 25 

Hz no alargamento de linha no espectro transformado. Somente espectros com o mesmo 

alargamento de linha são diretamente comparados. 
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O experimento para o 27Al foi realizado usando pulso de 30° e registrado na 

mesma condição de velocidade de rotação, largura espectral de 100 kHz e com tempo 

de relaxação de 500 ms. 

 

3.3.7. Análises de fluorescência resolvida no tempo 

A espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo foi obtida pela técnica de 

contagem de fóton-único correlacionada com o tempo, como descrito previamente [26]. 

A duração de excitação do pulso neste dispositivo foi de cerca de 6 ps (largura total a 

meia-altura, FWHM). 

A emissão de fluorescência foi detectada, depois de passar por um polarizador 

orientado no ângulo mágico (54,73°) para a polarização da excitação. Para a análise, a 

regra de decaimento de fluorescência no ângulo mágico IM (t) foi analisada como uma 

soma de exponenciais: 

 IM t = 3 ∑ αii= e-t τi⁄                          (equação 3.1) 

 

Onde, τi é o tempo de vida de fluorescência e αi é o fator pré-exponencial 

relacionado à contribuição de cada vida útil do componente i. Os tempos de vida de 

fluorescência foram calculados a partir dos dados coletados do ângulo magico pelo 

ajustamento iterativo apos a convolução de um perfil do pulso (luz dispersa) com a 

soma dos exponenciais, como descrito anteriormente [27]. 

O critério para calcular a qualidade do ajustamento foi χ2, o perfil residual e as 

funções de autocorrelação. O decaimento de fluorescência foi registrado em λem=600 

nm sob excitação em λex=540 nm ou λem=550 nm para o ácido carmínico e alizarina, 

respectivamente. 
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3.3.8. Testes de fotodegradação e análises de fotocolorimetria 

Efeitos de envelhecimento por indução de luz dos pigmentos sólidos e das 

formulações de tinta a óleo foram simulados pela exposição dos mesmos à uma luz 

LED branca. A evolução das amostras sob luz visível foi seguida pela colocação de uma 

lâmpada SL164 LED (Advanced Illumination Company) que fornece um fluxo de 50 

Klux por hora de intensidade de iluminação. 

Os testes foram relizados por 340 h, sendo realizadas leituras de reflectância e 

colorimetria em diferentes intervalos de tempo. De fato, a dose total após 340 horas de 

iluminação equivale a uma iluminação de aproximadamente 30 anos sob uma lâmpada 

clássica com um fluxo de 200 lux por hora. 

A análise de espectrofotocolorimetria foi registrada usando o dispositivo Ocean 

Optics HL-2000-FHSA com lâmpada de halogênio como feixe de luz incidente e Ocean 

Optics USB4000 como detector para aquisição. Um cabo de fibra ótica Ocean Optics 

QP400-1-UV-VIS foi usando para ligação dos dispositivos. Para cada aquisição, uma 

média de 100 varreduras foram usadas para otimização do sinal. O intervalo de 

comprimento de onda da reflectância foi ajustado de 400 a 950 nm. 

As medidas de reflectância e dos parâmetros colorimétricos dos sólidos foram 

realizadas na superficie de pastilhas prensadas das amostras na forma de pó e das 

formulações de tinta, nas lâminas de vidro, com a leitura feita em função das 

coordenadas L*, a* e b* de acordo com o diagrama de cromaticidade das amostras 

coloridas. A diferença entre as cores das amostras não-expostas e expostas à luz foram 

calculadas pela equação 3.2, de acordo com a “Commissão Internacional de 

Iluminação” no Sistema CIELab. 

 √ 𝐿∗ − 𝐿 )2 + ∗ −  )2 + ∗ −  )2)                 (equação 3.2) 
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Onde os parâmetros L*, a* e b* representam as coordenadas colorimétricas no 

sistema psicométrico CIELab, sendo as cores descritas por estas coordenadas. L* a 

coordenada de luminosidade, a coordenada a* é o conteúdo de vermelho a verde e a 

coordenada b* é o conteúdo de amarelo a azul. E os parâmetros Lo, ao e bo representam 

as amostras padrão, antes da exposição à luz. 
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3.4. Resultados e discussão 

3.4.1. Análise estrutural e textural das argilas pilarizadas 

Os difratogramas de raios-X (DRX) do argilomineral de partida e dos 

argilominerais pilarizados com alumínio e titânio são mostrados nas Figuras 3.6 e 3.7. 

 

 

Figura 3.6. DRX da montmorilonita sintética (Mt), da argila intercalada com 

polihidroxicátions de alumínio (Al-Mt) e pilarizada (PILC-Al). 

 

O difratograma do argilomineral mostra os picos de reflexão característicos de 

uma esmectita rica em montmorilonita e com Na+ como cátion interlamelar [28,29]. 

Para a argila sódica, a difração no plano 001, atribuído à ordenação da lamela da 

montmorilonita, localizada em 2θ = 6,9 é relacionada ao espaçamento basal de 1,26 nm, 

calculado a partir da Lei de Bragg. Após a intercalação dos cátions de alumínio, o 
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espaçamento interlamelar d001 da argila aumenta de 1,26 nm para 1,64 nm, como 

observado na Figura 3.6. Na argila pilarizada, o espaçamento d001 aumentou para 1,75 

nm, após a calcinação a 500 °C. O aumento do espaçamento basal, com relação à argila 

de partida, é um indicativo de que as lamelas do argilomineral estão separadas pelos 

pilares de alumínio [30–32], observando-se que os picos correspondentes ao restante da 

estrutura cristalina não apresentam modificações significativas. 

O espaçamento interlamelar aumenta de 1,26 nm para 1,45 nm após a 

intercalação dos cátions de Ti4+ no espaçamento basal da montmorilonita, como 

observado no difratograma na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. DRX da montmorilonita sintética (Mt), da argila apos intercalação dos 

cátions de titânio (Ti-Mt) e da argila pilarizada (PILC-Ti). 
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Após a calcinação e formação do pilar, o espaçamento d001 não foi detectado, 

sugerindo a formação não homogênea dos pilares, possivelmente causando desordem 

entre algumas lamelas adjacentes da argila, mas sendo observado que a estrutura 

cristalina é mantida, indicando que a pilarização com óxido de titânio não destrói a 

estrutura lamelar da matriz, esse fenômeno também foi reportado em trabalhos 

anteriores [22,33,34]. O pico de difração característico, correspondente ao plano 

reticular (101) da fase anatase foi detectado em 2θ = 25,36 (JCPDS 00-021-1272). Estes 

resultados indicam o sucesso da estabilização dos cátions metálicos de titânio no 

espaçamento basal do filossilicato [22,35–37]. 

Sabe-se que a modificação de argilas por pilarização com óxidos metálicos 

também provoca o aumento da área específica e promove uma mesoporosidade 

permanente [38–40]. As isotermas de adsorção/dessorção de N2 e a distribuição do 

tamanho de poro dos argilominerais pilarizados com alumínio e titânio são mostradas na 

Figura 3.8 (a) e (b). As isotermas dos argilominerais pilarizados se ajustam na 

classificação do Tipo IV, como observado na Figura 3.8 (a), onde existe a correlação 

entre a forma do ciclo da histerese com a propriedade textural de materiais mesoporosos 

[34]. Os argilominerais pilarizados deram origem à histerese do tipo H4, de acordo com 

a nomenclatura da IUPAC e está associada à forma dos poros em fendas estreitas [33]. 

Os valores da área superficial (SBET) foram determinados a partir de dados da 

isoterma de dessorção no intervalo P/P0 entre 0,09-0,5. O argilomineral de partida 

atingiu uma área superficial de 102 m2 g-1, enquanto que após a pilarização as amostras 

PILC-Al e PILC-Ti exibiram valores de área superficial de 186 m2 g-1 e 204 m2 g-1, 

respectivamente. O aumento no valor da área específica, com relação ao argilomineral 

antes da modificação, sugeriu o sucesso do processo de pilarização das amostras PILC-

Al e PILC-Ti, respectivamente. 



120 
 

 

 

Figura 3.8. (a) Isotermas de adsorção/dessorção de Nitrogênio a 77 K e (b) distribuição 

do tamanho do poro das argilas pilarizadas.  

 

Uma distribuição de tamanho dos mesoporos obtidos pelo método BJH mostrou 

uma faixa de diâmetro entre 3 - 5 nm e 3 - 6 nm para as amostras PILC-Al e PILC-Ti, 

respectivamente, Figura 3.8 (b). Estes resultados mostram que o processo de pilarização 

(a) 

(b) 



121 
 

com ambos os cátions, alumínio e titânio, melhoraram a área superficial dos suportes, 

especialmente estrutura e volume de mesoporos. 

 

3.4.2. Análise morfológica das argilas pilarizadas 

Para uma melhor visualização da intercalação dos cátions pelo processo de 

pilarização, a microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi realizada, como 

apresentado na Figura 3.9 (a) e (b). 

 

 

Figura 3.9. Imagens de micoscopia eletrônica de transmissão (MET) das argilas 

pilarizadas, sendo as amostras (a) PILC-Al e (b) PILC-Ti. 

 

Após a intercalação dos cátions e pilarização com alumínio, a distância basal d001 

medida a partir das micrografias aumenta de 1,26 nm para uma média de 1,78 nm, 

sugerindo que os pilares de alumínio estão imobilizados no espaçamento interlamelar do 

argilomineral. Após a pilarização, a partir dos cátions de titânio, o espaçamento 

interlamelar da matriz aumenta de 1,26 nm para valores variando entre 1,4 - 1,8 nm, 

sugerindo a incorporação não-uniforme dos pilares. Estes resultados ressaltam o êxito 

do processo de pilarização do material e estão em conformidade com os resultados 

obtidos nos difratogramas de raios-X e área superficial. 
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3.4.3. Análise termogravimétrica 

As curvas TG e DTG obtidas na análise térmica exibem a quantidade de perda de 

massa das amostras em função da temperatura. Os estágios característicos da perda de 

massa para água, matéria orgânica e desidroxilação da argila, antes e depois da adsorção 

dos corantes CA e Aliz, são mostrados nas Figura 3.10 e 3.11. 

 

 

Figura 3.10. Curvas TG e DTG da argila pilarizada com cátions de alumínio e os 

pigmentos à base de ácido carmínico e alizarina. 

 

A partir da Figura 3.10, observa-se duas regiões de perda de massa para a amostra 

de argila pilarizada com Al. O primeiro, com um evento endotérmico, com perda de 

massa de 4,9 % com um máximo em torno de 66 °C, é atribuído à dessorção de água 

fisicamente adsorvida. O segundo evento endotérmico com um máximo em 640 °C, é 

atribuído à desidroxilação estrutural do argilomineral, com perda de massa em torno de 
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1,8 % [41]. Para os pigmentos foram observadas três etapas de perda de massa. A 

primeira com perda de massa entre 6,0-8,0 % referente à água superficial, o segundo 

evento correspondente à decomposição de matéria orgânica, observa-se na amostra 

PILC-Al-CA-pH2,5 cerca de 6,5 % de corante de ácido carmínico, com um máximo em 

386 °C e, uma quantidade de 7,8 % de corante de alizarina com um máximo em 535 °C 

na amostra PILC-Al-Aliz-pH8,6 e ainda, o evento correspondente à desidroxilação da 

matriz inorgânica com perda de massa entre 1,5-2,0 % para ambas as amostras. A 

Tabela 3.1 resume as etapas de perda de massa para a argila pilarizada com 

polioxocátions de alumínio e os pigmentos formados pela adsorção do ácido carmínico 

e alizarina. 

 

Tabela 3.1. Temperatura de perda de massa (°C) da argila pilarizada com Al e 

pigmentos híbridos. 

Evento PILC-Al PILC-Al-CA-pH2,5 PILC-Al-Aliz-pH8,6 

Água superficial 66 65 65 
Água interlamelar - - - 
Matéria orgânica - 386 535 
Desidroxilação 640 640 - 

 

Na Figura 3.11, observamos eventos semelhantes para a amostra pilarizada com 

Ti. O primeiro evento, com perda de massa de cerca de 4,3 % de retirada de água 

superficial com um máximo em 65 °C, a segunda perda de massa atribuída à 

desidroxilação do argilomineral, em 620 °C, foi de 2,0 %. Para os pigmentos, no 

primeiro evento endotérmico, atribuído à água fisicamente adsorvida, a perda de massa 

calculada foi entre 6,8-7,7 %. O segundo, correspondente à oxidação da matéria 

orgânica apresentam 3,6 % de perda de massa correspondente ao corante ácido 

carmínico, com o máximo em 373 °C e, 3,2 % de decomposição de corante alizarina, 

observado à 416 °C, nas amostras tingidas PILC-Ti-CA-pH2,5 e PILC-Ti-Aliz-pH8,4, 

respectivamente. Os dois híbridos à base de Ti apresentaram um último passo de perda 
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de massa, a 620 °C com uma perda de massa de 2,2 %, que é atribuído à desidroxilação 

das unidades OH estruturais nos argilominerais [42]. A Tabela 3.2 resume as etapas de 

perda de massa para a argila pilarizada com cátions de titânio e os pigmentos formados 

pela adsorção do ácido carmínico e alizarina. 

 

 

Figura 3.11. Curvas TG e DTG da argila pilarizada com titânio e os pigmentos a base de 

ácido carmínico e alizarina. 

 

Tabela 3.2. Temperatura de perda de massa (°C) da argila pilarizada com Ti e 

pigmentos híbridos. 

Evento PILC-Ti PILC-Ti-CA-pH2,5 PILC-Ti-Aliz-pH8,4 

Água superficial 65 62 58 
Água interlamelar - - - 
Matéria orgânica - 373 416 
Desidroxilação 620 618 620 
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3.4.4. Espectroscopia Infravermelho (FTIR) dos pigmentos 

As análises de FTIR dos argilominerais pilarizados, antes e após a adsorção dos 

corantes orgânicos são mostradas nas Figuras 3.12 e 3.13. Os espectros mostram várias 

bandas características dos corantes relacionadas à estrutura antraquinona. Para o corante 

ácido carmínico livre, Figura 3.12, foram observadas as principais bandas de absorção 

em 1611, 1563 e 1428 cm-1 correspondentes à vibração de estiramento do grupo 

quinona ʋ(C=O), à vibração de estiramento do carbono aromático ʋ(C=C) e à vibração 

de deformação do grupo (OH), respectivamente [10].  

 

 

Figura 3.12. Espectros de 1200 a 1800 cm-1, FTIR do corante ácido carmínico antes e 

após adsorção nas argilas pilarizadas. 

 

Na Figura 3.12 pode-se observar os deslocamentos das bandas correspondentes ao 

corante ácido carmínico após adsorção sobre a argila montmorilonita pilarizada com 
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alumínio e titânio. A banda de absorção correspondente à função C=O do grupo 

quinona desaparece após a adsorção do corante sobre o argilomineral modificado, para a 

estrutura ʋ(C=C), observa-se um deslocamento a partir de 1563 para 1558 cm-1 na 

amostra PILC-Al-CA-pH2,5 e a partir de 1563 para 1566 cm-1 na amostra PILC-Ti-CA-

pH2,5 e a banda correspondente ao grupo OH se desloca a partir de 1428 para 1440 cm-

1 no compósito PILC-Al-CA-pH2,5 e a partir de 1428 para 1442 cm-1 no compósito 

PILC-Ti-CA-pH2,5. 

A tabela 3.3 mostra as principais bandas de absorção para o corante ácido 

carmínico isoladamente e adsorvido em montmorilonita pilarizada. 

 

Tabela 3.3. Bandas de absorção IV (cm-1) do corante CA livre e dos pigmentos à base de 

argila pilazizada com Al e Ti. 

Modo de vibraçao CA PILC-Al-CA-pH2,5 PILC-Ti-CA-pH2,5 

Estiramento C=O (quinona) 1611 - - 
Estiramento C=C (aromático) 1563 1558 1566 
Deformação O=H 1428 1440 1442 

 
 

Para o corante orgânico alizarina, Figura 3.13, as principais bandas IV foram 

observadas em 1663, 1587 e 1453 cm-1 correspondentes à vibração de estiramento do 

grupo quinona ʋ(C=O), à vibração de estiramento do carbono aromático ʋ(C=C) e à 

vibração de deformação do grupo (OH), respectivamente [10]. Para os pigmentos 

híbridos, a banda atribuída ao grupo C=O não foi detectada após a adsorção da alizarina 

sobre o argilomineral. A banda atribuída à vibração de estiramento do grupo aromático 

C=C apresenta deslocamento de 1587 para 1590 cm-1 na amostra PILC-Al-Aliz-pH8,6 e 

a partir de 1587 para 1591 cm-1 no compósito PILC-Ti-Aliz-pH8,4. Finalmente a banda 

atribuída ao grupo OH se desloca a partir de1453 para 1468 cm-1 no híbrido PILC-Al-

Aliz-pH8,6 e de 1453 para 1466 cm-1 na amostra PILC-Ti-Aliz-pH8,4.  
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Figura 3.13. Espectros FTIR do corante alizarina, antes e após adsorção nas argilas 

pilarizadas. Espectros registrados de 1200 a 1800 cm-1 

 

A Tabela 3.4 mostra as principais bandas de absorção para o corante alizarina 

isoladamente e adsorvido em montmorilonita pilarizada. 

 

Tabela 3.4. Bandas de absorção IV (cm-1) do corante Aliz livre e dos pigmentos à base 

de argila pilazizada com Al e Ti. 

Modo de vibraçao Aliz PILC-Al-Aliz-pH8,6 PILC-Ti-Aliz-pH8,4 

Estiramento C=O (quinona) 1632 - - 
Estiramento C=C (aromático) 1587 1590 1591 
Deformação O=H 1453 1468 1466 

 

 

Estes resultados sugerem que ocorreram mudanças na estrutura dos corantes após 

interações com a superfície do material inorgânico. Logo, as interações entre os 

compostos antraquinonas e as argilas pilarizadas podem ocorrer através da complexação 
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entre as funções quinona e catecol dos corantes e os cátions metálicos presentes nas 

argilas modificadas, bem como possíveis interações nas bordas e superfície do 

argilomineral.  

Estas estruturas cromóforas podem interagir com diferentes átomos metálicos 

através da quelação do metal com as funções carbonilas e os grupos hidroxilas das 

moléculas dos corantes [43]. Alguns estudos na literatura reportam a complexação de 

diferentes cátions metálicos com o corante orgânico alizarina [44,45] e com o ácido 

carmínico [9,46]. V. Fain et al [47] reporta a complexação metálica com a alizarina, 

sugerindo os possíveis caminhos para quelação de diferentes metais com o reagente 

orgânico.  

 

Figura 3.14. Diferentes formas de complexação entre o corante alizarina e cátions 

metálicos (Mn+) [47]. 
 

3.4.5. Ressonância magnética nuclear de estado sólido de 13C e 27Al 

A Figura 3.15 mostra os resultados de CP-MAS RMN do 27Al para a argila PILC-

Al antes e depois da adsorção dos corantes CA e Aliz. A amostra de PILC-Al 

apresentou três deslocamentos químicos característicos a 3,4; 59,6 e 28,6 ppm 

relacionadas ao alumínio hexacoordenado (Al VI), alumínio tetracoordenado (Al IV) e 

alumínio pentacoordenado (Al V), respectivamente. O pico intenso de Al (VI) 

corresponde ao Al octaédrico na estrutura da argila e nos pilares e os sinais de Al (IV) 

são resultantes de uma sobreposição do Al central no Al13 e no Al nas folhas 
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tetraédricas [48]. Observou-se uma deslocamento dos sinais, referentes ao Al 

hexacoordenado, a partir de 3,4 para 3,3 ppm e de 3,4 para 3,2 ppm para amostras 

tingidas PILC-Al-Aliz-pH8,6 e PILC-Al-CA-pH2,5, respectivamente. Isso pode sugerir 

as interações entre Aliz ou CA e o alumínio dos pilares formados ou ainda interações 

com o grupo Si-OH-Al nas superfícies das bordas da montmorilonita. 

 

 

Figura 3.15. RMN 27Al de PILC-Al antes e depois da adsorção dos corantes CA e Aliz. 

 

Os espectros de RMN de 13C para o ácido carmínico isolado e das amostras da 

argila pilarizada com Al e Ti após adsorção do ácido carmínico são apresentados na 

Figura 3.16 (a). No CA livre, o sinal a 20,9 ppm está relacionado ao grupo metila de C1 

e a região entre 60-80 ppm é atribuída à parte de açúcar da molécula do corante. Os 

sinais a 171,3 ppm e 185 ppm são atribuídos às porções de carboxilato e às funções de 

cetonas, respectivamente [2].  
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Figura 3.16 (a). Espectros RMN 13C dos pigmentos formados com ácido carminico. 

 

Deslocamentos nos sinais foram observados, após a complexação, como a partir 

de 147,5 para 149,2 ppm e 148,3 ppm, atribuído ao sinal C5 para as amostras PILC-Al-

CA-pH2,5 e PILC-Ti-CA-pH2,5, respectivamente. O sinal de C4 é deslocado de 112,5 

para 115,2 ppm e 114,1 ppm para PILC-Al-CA-pH2,5 e PILC-Ti-CA-pH2,5, 

respectivamente. 

Na região do C9,10 o sinal não se apresenta bem definido na amostra PILC-Al-CA-

pH2,5 e é transferido de 185 para 186,7 ppm no composto PILC-Ti-CA-pH2,5. Isso 

pode sugerir a quelação entre os cátions metálicos presentes nas argilas modificadas e o 

grupo quinona nos corantes. 

Os espectros de CP-MAS RMN13C das amostras da argila pilarizada com Al e Ti 

após adsorção com corante alizarina são apresentados na Figura 3.16 (b). A alizarina 

(a) 
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possui uma região distinta para as ressonâncias da estrutura parcial da antraquinona e 

grupos hidroxilas. 

 

  

Figura 3.16 (b). Espectros RMN 13C dos pigmentos formados com alizarina. 

 

Os sinais correspondentes a C1 e C2, que são atribuídos aos grupos hidroxilas, são 

deslocados a partir de 150 e 151,8 ppm para um sinal único a 151,2 ppm e 152,5 ppm 

em ambas as amostras PILC-Ti-Aliz-pH8,4 e PILC-Al-Aliz-pH8,6. 

Observou-se que os sinais atribuídos a C9 e C10 correspondentes às funções 

cetonas apresentam um deslocamento químico para um único ombro não muito bem 

definido em 184 ppm, em ambos os pigmentos, comportamento semelhante observado 

para as amostras tingidas com o ácido carmínico.  

Os resultados de RMN sugerem que os grupos carbonilas da função cetona e os 

grupos hidroxilas dos corantes podem ser os principais sítios de ligação com a matriz 

(b) 
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inorgânica modificada. Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos a 

partir dos espectros de infravermelho, onde a complexação dos grupos cromóforos na 

superfície da matriz inorgânica modifica a estrutura dos corantes. 

 

3.4.6. Análises de fluorescência resolvida no tempo 

A caracterização por fluorescência resolvida no tempo do ácido carmínico e da 

alizarina, livres em solução e carregados no argilomineral pilarizado, foi realizada sob 

comprimento de onda de excitação de 540 nm e 550 nm, respectivamente, e emissão em 

600 nm para ambos os sistemas, como observado nos espectros da Figura 3.17 (a) e (b). 

 

 

(a) 
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Figura 3.17. Decaimento de fluorescência do (a) ácido carmínico e (b) alizarina livres 

em solução e carregados nas diferentes argilas pilarizadas. 

 

Livre em solução, as vidas médias de fluorescência são baixas, τ(av) = 0,151 ns e 

τ(av) = 0,596 ns para o ácido carmínico e alizarina, respectivamente. O tempo de vida 

média aumenta significativamente após adsorção na argila modificada (tabelas 3.5 e 

3.6). Este resultado confirma a estabilização dos corantes devido à sua interação com a 

superfície do argilomineral, como mostrado pelas análises de infravermelho e RMN. 

O decaimento de fluorescência da alizarina livre em solução e adsorvida no 

material inorgânico requer três componentes a serem ajustados: 1,094; 0,359 e 0,059 

(Tabela 3.6). 

Para o PILC-Ti, o resultado similar de vida útil de fluorescência, obtido a pH 7,2 e 

pH 3,4 sugere interações semelhantes entre o corante e a argila pilarizada com Ti. Pelo 

contrário, para PILC-Al, o pH influenciou na vida de fluorescência e, portanto, as 

interações não são as mesmas, provavelmente devido ao grau de protonação da 

(b) 
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molécula de corante. As diferentes vidas a pH 7-8 para PILC-Ti e PILC-Al tingidas com 

alizarina confirmam que o cátion (Al ou Ti) está envolvido na interação corante-suporte.  

 

Tabela 3.5. Resultados da vida útil fluoresce te τi  e da vida édia τav) para o ácido 

carmínico livre em solução e carregado em argila pilarizada com Al e Ti.  

Amostras τ1 (ns)  τ2 (ns)  τ3 (ns) τ4(ns)  τ(av) (ns) χ2 

CA-H2O 
0,496 

(15,9%) 
0,099 

(62,7%) 
0,048 
(21,4) 

- 0,151 0,87 

PILC-Ti-CA-
pH5,0 

2,202 
(25,6%) 

0,774 
(40,0%) 

0,270 
(24,6%) 

0,059 
(9,9%) 

0,945 1,08 

PILC-Ti-CA-
pH2,5 

1,723 
(9,6%) 

0,496 
(5,2%) 

0,147 
(22,2%) 

0,047 
(15,0%) 

0,469 1,00 

PILC-Al-CA-
pH4,9 

2,798 
(33,7%) 

0,981 
(4,8%) 

0,326 
(20,5%) 

0,053 
(4,1%) 

1,421 1,02 

PILC-Al-CA-
pH7,0 

2,91 
(37,3%) 

1,014 
(43,9%) 

0,322 
(16,1%) 

0,048 
(2,6%) 

1,584 0,99 

(e). Yi=αi τi/Σ αi τi representa a contribuição de cada emissão para a emissão total. 

 

Tabela 3.6. Resultados de vida fluoresce te τi  e vida édia τav) para alizarina livre 

em solução e carregada em argila pilarizada com Al e Ti.  

Amostras τ1 (ns) τ2 (ns) τ3 (ns) τ(av) (ns) χ2 

Aliz-H2O 1,094 (37,7%) 0,359 (49,1%) 0,059 (13,2%) 0,596 0,84 

PILC-Al-Aliz-pH11,2 2,315 (45,3%) 0,585 (42,5%) 0,125 (12,2%) 1,313 1,09 

PILC-Al-Aliz-pH8,6 2,78 (48,5%) 0,846 (41,7%) 0,189 (9,8%) 1,721 1,00 

PILC-Ti-Aliz-pH3,4 3,217 (42,2%) 0,713 (39,5%) 0,183 (18,2%) 1,674 1,26 

PILC-Ti-Aliz-pH7,1 3,372 (54,5%) 0,749 (32,6%) 0,183 (12,9%) 2,105 1,30 

(e). Yi=αi τi/Σ αi τi representa a contribuição de cada emissão para a emissão total. 

 

Para o ácido carmínico, os resultados de fluorescência são bastante diferentes 

(Tabela 3.5). Em solução, o decaimento da fluorescência é composto por três vidas 

(0,496 ns, 0,099 ns e 0,048 ns). Depois de adsorvido na argila modificada, requer quatro 
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componentes entre eles, um componente maior que 1,5 ns aparece. A diferença 

significativa de decomposição de fluorescência em pH em torno de 5, para PILC-Al e 

PILC-Ti, pode relatar a dependência dos cátions metálicos usados para o processo de 

pilarização, confirmando seu papel na interação corante-suporte.  

Também é interessante notar que o grau de protonação também influencia nas 

propriedades de emissão de fluorescência. De fato, para PILC-Ti-pH5, a vida útil média 

é de 0,945 ns e o componente mais longo representa 25,6 % da decomposição global, 

enquanto no PILC-Ti-pH2,5 a duração média é menor (0,469 ns) e o componente longo 

de 1,723 ns representa menos de 10 %. A pH 2,5, o ácido carmínico é totalmente 

protonado e, portanto, a interação provavelmente é devido a forças eletrostáticas com a 

superfície negativa da argila. Pelo contrário, a pH 5, o grupo carboxila na estrutura do 

CA é desprotonado e assim pode ser coordenado com o alumínio por forças 

eletrostáticas ou pode a interação envolveu a quelação do cátion metálico dos pilares da 

argila modificada pelos grupos carbonila e/ou hidroxila dos corantes.  

Logo, os resultados de fluorescência confirmam as fortes interações entre a 

estrutura dos corantes e a argila pilarizada e ainda, os diferentes tempos de vida 

encontrados para os pigmentos podem ressaltar a presença de diferentes sítios de 

adsorção entre os corantes orgânicos e o material inorgânico modificado. Estes 

resultados complementam o que foi sugerido pelos estudos de infravermelho e RMN. 

 

3.4.7. Cores e tons dos pigmentos 

A variedade de cores e tons dos pigmentos à base dos corantes ácido carmínico e 

alizarina se mostraram dependentes do pH, como mostrado na Figura 3.18. Sabe-se que 

o ácido carmínico apresenta três valores diferentes de pKa (2,8, 5.4 e 8,1) e a alizarina 

tem dois valores diferentes (6,6-7,5 e 12,4-13,5). 
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Figura 3.18. Pigmentos de laca obtidos em diferentes pH, para os corantes orgânicos 

CA e Aliz sobre argila pilarizada. 

 

Em solução, a Aliz está na forma de moléculas amarelas parcialmente dissociadas 

a pH inferior a 5,2. A pH entre 6-10 é desprotonada e está presente em solução como 

cátions monovalentes vermelhos. Finalmente, ocorre na forma dianiônica violeta a pH 

aproximadamente 12 [49]. 

Por sua vez, o CA ocorre na forma monoaniônica laranja em pH ácido. A 

especiação do adsorbato em solução indica que a molécula possui uma carga negativa a 

pH em torno de 4 e é inteiramente negativa em meio neutro [2]. O CA sobre pH 8 é 

completamente desprotonado e está presente em solução como molécula trianiônica de 

cor violeta.  

A partir dessas observações, em baixos valores de pH, pode-se sugerir que as 

interações entre os corantes orgânicos e a superfície negativa da argila são conduzidas, 

globalmente, por forças eletrostáticas, pois em valores de pH menores que o pKa do 

corante, a molécula estará carregada positivamente. Logo, considera-se que em soluções 

com valores mais elevados de pH as interações podem ocorrer através da complexação 

dos cátions de Al ou Ti dos pilares, presentes nos espaços interlamelares da 
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montmorilonita modificada, com os grupos cetona e hidroxilas das estruturas dos 

corantes. A presença dos cátions metálicos carregados positivamente nos pilares 

contribui para as interações do suporte com os corantes orgânicos desprotonados. 

Além disso, foi observado que a intensidade das cores também pode ser depende 

da quantidade de corante orgânico adsorvido na matriz inorgânica. Estas observações 

com relação aos mecanismos de interação entre as partes orgânicas e a argila estão de 

acordo com os resultados obtidos a partir dos espectros de IV, RMN e fluorescência 

resolvida no tempo. 

 

3.4.8.Teste de fotoestabilidade sob a luz 

A luz pode ser essencial para a apreciação de obras de arte, mas após um longo 

tempo de exposição, pode causar deterioração em pinturas ou outros artefatos, causando 

danos irreversíveis que podem incluir desbotamento das cores.  

A exposição à luz causa degradação foto-oxidante, resultando na degradação das 

moléculas do corante. Neste contexto, as cores dos pigmentos sólidos e das formulações 

de pintura a óleo foram avaliadas antes e depois da exposição à luz, como observado na 

Figura 3.19 (a) e (b). 

 

 

Figura 3.19 (a). Amostras de pigmentos sólidos antes e depois da irradiação, por 340 

horas, sob lâmpada LED. 
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Figura 3.19 (b). Formulações de pintura a óleo não-expostas e expostas à irradiação.  
 

Para estudar as diferenças entre as cores, antes e após o teste de simulação de 

fotodegradação, com irradiação da luz branca durante 340 h, o método de leitura da 

reflectância foi aplicado. A curva de reflectância mostra a quantidade de energia que 

está sendo refletida pela superfície de um objeto por comprimento de onda do espectro 

visível. 

As curvas de distribuição de reflectância espectral para os pigmentos híbridos são 

mostradas nas Figuras 3.20 e 3.21. Todas as amostras apresentam espectros 

semelhantes, observando-se algumas diferenças para os pigmentos sólidos PILC-Ti-CA-

pH2,5 e PILC-Ti-Aliz-pH8,4 após exposição à luz, onde em cerca de 550 nm 

apresentam valores maiores de reflectância, observados na Figura 3.20. As amostras de 

pintura a óleo apresentaram valores de reflectância menores em comparação aos 

pigmentos sólidos e todas as amostras apresentam um espectro de reflectância muito 

semelhante, de acordo com a Figura 3.21. Estes resultados sugerem uma menor variação 

das cores, consequentemente as formulações de pintura a óleo apresentam uma alta 

resistência sob a luz, mesmo após um longo período de irradiação. 
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Figura 3.20. Espectros de refletância dos pigmentos sólidos antes e depois da 

exposição à luz por 340 h para as amostras tingidas com (a) ácido carmínico e (b) 

alizarina. 

 

 

Figura 3.21. Espectros de reflectância da formulação de tinta a óleo antes e depois da 

exposição à luz por 340 h para as amostras à base de (a) ácido carmínico e (b) 

alizarina. 

 

As medidas dos parâmetros colorimétricos L*, a* e b*, sobre a escala CIELab, 

apresentam a alteração quantitativa da cor sobre os pigmentos, a partir do gráfico de 

cromaticidade das amostras. No presente trabalho, os valores da magnitude da diferença 

total da cor, ΔE*, são devido à variação das cores em consequência das possíveis 

alterações na estrutura do pigmento após a exposição à luz. Valores mais elevados de 

ΔE* são observados para os pigmentos sólidos. Valores de ΔE* < 14 para os corantes 

(a) (b) 

(a) (b) 
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adsorvidos nas amostras a base de alumínio e, ΔE* < 36 para corantes adsorvidos em 

argilas pilarizadas com titânio, como mostrado na Figura 3.22 (a). Os pigmentos à base 

de argilas pilarizadas com Al se mostraram mais estáveis do que à base de Ti. Isto 

provavelmente pode ser baseado nas propriedades fotoquímicas e fotocatalíticas do 

TiO2 microcristalino formado no espaçamento interlamelar da argila pilarizada [50], 

mesmo após a complexação do cátion de Ti dos pilares com a molécula do corante. 

 

 

Figura 3.22. A magnitude da diferença total da cor ΔE*  dos (a) pigmentos sólidos e 

(b) formulação de pintura a óleo, expostas ao teste de envelhecimento induzido pela 

luz por 340 h. 

 

Em todas as amostras de formulações de pintura a óleo, valores mais baixos de 

ΔE* são observados, Figura 3.22 (b), e isto pode ser devido a uma maior proteção dos 

grupos cromóforos dos corantes nestes pigmentos. Estes resultados sugerem uma 

elevada estabilidade das formulações de tinta quando da incorporação do óleo de 

secagem, possivelmente o óleo de linhaça na superfície do pigmento, perturba as 

reações com o oxigênio. Quando a irradiação é realizada no ar, a argila terá acesso 

muito mais rápido ao novo oxigênio vindo do exterior, o que resultaria em taxas mais 

altas de fotodegradação do corante naquela região [51], porque o oxigênio parece 

desempenhar um papel fundamental na fotoestabilidade do corante. Provavelmente o 

(a) (b) 
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óleo de linhaça esteja atuando como um inibidor na formação dos radicais, formando 

uma camada protetora fotorresistente. 

A partir destes resultados, após um longo período de exposição à luz, pode-se 

observar que um descoramento ocorre nos pigmentos sólidos, especialmente nas 

amostras à base de policátions de titânio. As amostras à base de alumínio são mais 

estáveis, provavelmente devido às fortes interações entre as moléculas de corante e a 

argila modificada, que retardam a fotodegradação. 

Todas as formulações de pintura a óleo apresentam variações menores nos 

parâmetros L*, a* e b* após o teste de exposição à luz visível, talvez o óleo de linhaça, 

nas formulações, iniba o processo de tranferência de elétrons entre a molécula de 

corante excitada e o semicondutor, consequentemente, inibe a formação dos radicais e a 

geração de H2O2, que aceleram o processo de foto-oxidação [52]. Então os testes de 

estabilidade sob a luz sugerem que os“pigmentos de laca” à base de Al apresentam 

propriedades fotoquímicas melhores que os pigmentos à base de Ti. Por outro lado, as 

formulações de pintura a óleo são exemplos de pigmentos resistentes à degradação sob a 

luz. 
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3.5. Conclusões 

Os pigmentos híbridos foram obtidos com sucesso pela estabilização dos corantes 

orgânicos, ácido carmínico e alizarina, em montmorilonita pilarizada com policátions de 

alumínio e titânio. 

As análises de DRX, MET e RMN sugerem a formação dos pilares de alumínio e 

titânio no espaçamento interlamelar do argilomineral.  

As interações entre a moléculas dos corantes e a superfície da montmorilonita são 

conduzidas por forças eletrostáticas e/ou complexação entre os cátions metálicos 

presentes nos pilares e as funções cetona e hidroxila na estrutura dos corantes, esses 

resultados foram destacados por espectroscopia de infravermelho e RMN. 

As análises de fluorescência resolvida no tempo mostram que o aumento da vida 

útil média dos corantes, após a adsorção em argila modificada, confirma as interações 

entre os corantes orgânicos e o suporte inorgânico e ainda, os resultados ressaltam a 

influência dos cátions metálicos e a dependência do meio.  

A cor dos “pigmentos de laca” dependem do pH, quantidade de corante adsorvido, 

bem como da presença dos cátions de Al ou Ti. Sendo assim, foram obtidos pigmentos 

com diferentes cores e tonalidades. 

O estudo de fotoestabilidade dos pigmentos torna-se importante para os estudos 

de tratamento e durabilidade de restauração das pinturas e obras de arte. A alta 

estabilidade sob a luz dos híbridos orgânicos-inorgânicos, especialmente das argilas 

com pilares de alumínio e das formulações de pintura a óleo, indicam que estes podem 

ser aplicados como novos pigmentos. 
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3.6. Sugestões para trabalhos futuros 

 

1) Testar a imobilização e fotoestabilidade de outros corantes orgânicos como por 

exemplo, purpurina, betalaina e eosina sobre os mesmos argilominerais 

pilarizados com Al ou Ti. 

 

2) Pilarizar a montmorilonita com outros policátions, como Sn2+, Mg2+ ou Zr4+ ou 

misturas de óxidos como por exemplo Al/Sn, Al/Mg ou Al/Zr e, investigar a 

formação e estabilidade de novos pigmentos com CA e Aliz. 
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ANEXO I 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) do sistema BSA-RESV-Mt 

 

 

Figura A.1. Nanocompósito BSA-RESV-Mt, mostrando intercalação do complexo BSA-

RESV e esfoliação da estrutura da argila. 
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ANEXO II 

Teste de relargagem dos pigmentos híbridos 

Os pigmentos obtidos foram submetidos a um teste de liberação, em três meios 

diferentes: água destilada, ácido acético e álcool, onde em três eppendorf foram 

colocados cerca de 15 mg dos pigmentos sólidos e em cada eppendorf foi colocado um 

dos três solventes, agitados por 30 segundos e centrifugados por 6 minutos a 8000 rpm. 
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Figura A.2. Pigmentos híbridos e teste de relargagem em agua, etanol e acido acético. 

Os pigmentos se mostraram estáveis a partir dos testes de relargagem, onde não 

foi observado o desprendimento dos corantes nos meios de análise. Logo, os pigmentos 

formados se mostram resistentes nos solventes testados, sugerindo fortes interações 

entre os corantes e as argilas pilarizadas com cátions de alumínio ou titânio. 
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ANEXO III 

Espectroscopia infravermelho com transformada de Fournier (ATR-FTIR) (650-

4000 cm-1) da montmorilonita e dos pigmentos híbridos 

 

 

Figura A.3. Espectro IV das argilas pilarizadas, do corante CA e dos pigmentos 

formados. 
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Figura A.4. Espectro IV das argilas pilarizadas, do corante Alizarina e dos pigmentos 

formados. 
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ANEXO IV 

Artigos publicados a partir deste trabalho 
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PILC-Ti-Aliz-pH7,1 


