
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

 

CLAUDIO MENDES DIAS DE SOUZA 

 
 

Contribuições Químicas à Astrobiologia: 

Estudo da Interação entre Biomoléculas e Minerais por 

Espectroscopia Raman 

 
 
 
 

Versão corrigida da tese defendida 

 

 

 

 

São Paulo 

Data do Depósito na SPG: 
10/08/2017 



CLAUDIO MENDES DIAS DE SOUZA 

 
 
 
 
 

 
Contribuições Químicas à Astrobiologia: 

Estudo da Interação entre Biomoléculas e Minerais por 

Espectroscopia Raman 

 
 

 
Tese apresentada ao Instituto de Química 

da Universidade de São Paulo para obtenção do Título 

de Doutor em Ciências (Programa Química). 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Dalva Lúcia Araújo de Faria 

               Coorientadora: Profa. Dra. Vera Regina Leopoldo Constantino 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletronico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha Catalográfica elaborada eletronicamente pelo autor, utilizando o
programa desenvolvido pela Seção Técnica de Informática do ICMC/USP e

adaptado para a Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas da USP

Bibliotecária responsável pela orientação de catalogação da publicação:
Marlene Aparecida Vieira - CRB - 8/5562

d278c
de Souza, Claudio Mendes Dias
   Contribuições Químicas à Astrobiologia: Estudo da
Interação entre Biomoléculas e Minerais por
Espectroscopia Raman / Claudio Mendes Dias de
Souza. - São Paulo, 2017.
   146 p.

Tese (doutorado) - Instituto de Química da
Universidade de São Paulo. Departamento de Química
Fundamental.
   Orientador: de Faria, Dalva Lucia Araujo
   Coorientador: Constantino, Vera Regina Leopoldo

   1. Astrobiologia. 2. Química Prebiótica. 3.
Espectroscopia Raman. 4. Biomoléculas. 5. Hidróxido
Duplo Lamelar. I. T. II. de Faria, Dalva Lucia
Araujo, orientador. III. Constantino, Vera Regina
Leopoldo, coorientador.



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO _________________________________ 
INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 

 

 

"Contribuições químicas à astrobiologia: estudo da 
interação entre biomoléculas e minerais por 

espectroscopia raman" 

CLAUDIO MENDES DIAS DE SOUZA

Tese de Doutorado submetida ao Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de Doutor em Ciências - Área: Química. 

 
Aprovado(a) por: 

 
 

________________________________________________________ 
Profa. Dra. Dalva Lúcia Araújo de Faria 

(Orientadora e Presidente) 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Flávio Maron Vichi 

IQ - USP 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Fabio Rodrigues 

IQ - USP 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Augusto Bizeto 

UNIFESP - Diadema 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Douglas Galante 

LNLS 
 
 

SÃO PAULO 
11 de outubro de 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, João e Cida - os gordinhos,  

por todo o apoio e ensinamentos  

que não estão nos livros. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Inicialmente, gostaria de agradecer a minha orientadora, Prof.ª. Dalva Lúcia Araújo de 

Faria por toda a liberdade em me permitir estudar este tópico e abrir sua linha de pesquisa para a 

Astrobiologia. Por toda a supervisão e discussões ao longo destes cinco anos. 

À minha coorientadora Prof.ª. Vera Regina Leopoldo Constantino por ter me apresentado 

esta classe incrível de minerais, por todos os ensinamentos sobre eles e por me acolher no seu grupo 

como um dos membros. 

Aos professores do LEM, Prof. Yoshio Kawano, Prof. Marcia Temperini, Prof. Paulo 

Sérgio, Prof. Mauro Ribeiro, Prof. Paola Corio e Prof. Romulo Ando, agradeço pelos ensinamentos 

ao longo destes anos. Ao Paulinho um agradecimento especial por todo o apoio técnico e amizade. 

Ao Prof. Sala pelo exemplo de pesquisador e ser humano.  

Aos demais membros do LEM, especialmente ao Claudio H., Marcelo, Nathalia D’Elboux 

por toda a ajudo no meu início de doutorado. 

Aos membros do LabSol pelo suporte técnico e acolhimento no seu espaço de trabalho, 

em especial ao Ricardo. 

Aos astroferas, membros do Laboratório Quimiosfera, pelo apoio técnico em algumas 

análises e amizade, cafés e comidas em geral. Um agradecimento especial ao Prof. Fabio Rodrigues 

por me aturar em seu grupo de pesquisa. Um agradecimento ímpar ao Evandro e ao Gabriel por 

todo o apoio técnico e intelectual. 

À minha esposa Tatiana, por todo o companheirismo, amizade, carinho, paciência e, 

principalmente, por tornar minha vida redondinha. Em especial à esta tese, por fazer nossos 

caminhos se cruzarem. 

 

Ao CNPq pela bolsa de doutorado e ao CNPq e FAPESP pelo suporte financeiro que 

permitiram esta tese. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"But if (and oh, what a big if)…” 

 Charles Robert Darwin



 

RESUMO 

de Souza, C.M.D. Contribuições Químicas à Astrobiologia: Estudo da Interação entre 
Biomoléculas e Minerais por Espectroscopia Raman, 2017. 144p. Tese (Doutorado) - Programa 
de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
Esta tese se insere no contexto da química prebiótica, que estuda a evolução química que 

ocorreu antes do surgimento da vida na Terra. Tal área pertence ao ramo de pesquisa da 

Astrobiologia, que estuda o surgimento, a evolução, distribuição e futuro da vida na Terra ou em 

outro lugar do Universo. Dentre as várias hipóteses abordadas na química prebiótica, a hipótese 

mineral é foco de estudo deste trabalho, ou seja, se os minerais podem ter agido como 

preconcentradores ou protetores de moléculas biologicamente relevantes para a química prebiótica 

e como catalisadores de reações. A classe mineral de hidróxidos duplo lamelares (HDL) é estudada 

inicialmente considerando se sua síntese seria possível em um ambiente prebiótico. Desta forma, 

o HDL foi sintetizado por dois métodos de síntese (coprecipitação e reconstrução) e em quatro 

composições distintas de água do mar sintética, que mimetizam diferentes fases geológicas da 

Terra, os resultados mostraram a formação deste mineral em todas as composições de água do mar 

analisadas. Posteriormente, o estudo da interação de biomoléculas com HDL foi feito visando 

caracterizar se estas poderiam estar inseridas no espaço interlamelar deste mineral. O íon 

tiocianato, precursor de biomoléculas, e as bases nitrogenadas adenina, timina, e uracila 

mostraram-se presentes nas amostras de HDL sintetizadas pelos dois métodos, coprecipitação e 

reconstrução. As amostras foram caracterizadas por difratometria de raios X, análise 

termogravimétrica, análise elementar e por espectroscopia vibracional, Raman e no infravermelho. 

Embora os resultados iniciais indiquem que as biomoléculas possam estar interagindo com o 

mineral por adsorção e não necessariamente estejam intercaladas, estudos com lavagem das 

amostras com carbonato de sódio mostraram a troca iônica das biomoléculas pelo ânion inorgânico 

e sugerem que estas encontravam-se realmente no espaço interlamelar do mineral. Foram feitas 

então simulações de ambientes extremos nos sistemas HDL + biomoléculas para avaliar se a 

presença do mineral aumenta a estabilidade das biomoléculas frente a aquecimento, radiação UV-

C e radiação ionizante já que tais condições extremas estariam presentes na Terra primitiva.  

 
Palavras-chave:  Astrobiologia, Química Prebiótica, Espectroscopia Raman, Biomoléculas, 
Hidróxido Duplo Lamelar, Minerais. 
 



 

ABSTRACT 

de Souza, C.M.D. Chemistry in Astrobiology: Study of the interaction between biomolecules 
with minerals by Raman Spectroscopy. 2017. 144p. PhD Thesis - Graduate Program in 
Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
 
This thesis subject is related to prebiotic chemistry, which studies the chemical 

evolution that happened before the origin of life on Earth. This subject belongs to the Astrobiology 

research area, which studies the origin, evolution, distribution and future of life on Earth and 

elsewhere in the Universe. Among the many hypothesis that prebiotic chemistry encompass, the 

mineral hypothesis is the aim of this thesis, that is, if minerals could have had a role in 

preconcentrating and protecting molecules relevant to prebiotic chemistry, and also if they could 

have acted as catalists. The layered double hydroxide (LDH) minerals are studied and the first 

question is if they could have been synthetized in a prebiotic environment. Four different seawater 

compositions are analyzed, considering many geological periods of Earth, and two synthesis 

methods were studied: coprecipitation and reconstruction. The results showed that the LDHs are 

formed in all seawater types studied. Following these studies, we discuss whether biomolecules 

could be in the interlayer space of this mineral. Thiocyanate, a biomolecule precursor, and the 

nucleic acids adenine, thymine and uracil were present in the LDH samples synthetized either by 

coprecipitation and reconstruction, and they were characterized by X-Ray diffraction, 

thermogravimetric analysis, elemental analysis and by vibrational spectroscopy: IR and Raman. 

Although the preliminary results showed that the biomolecules are not necessarily intercalated, but 

may simply be adsorbed on the minerals, after washing with a sodium carbonate solution, the 

biomolecules were replaced by the inorganic anion, suggesting that the former was in fact 

intercalated in the mineral. Extreme conditions simulations were then performed on the LDH plus 

biomolecules systems to evaluate whether the mineral may act as a protector and stabilize the 

biomolecules when these were heated or irradiated with UV-C and ionizing radiation, since such 

scenarios would be common on early Earth. 

 

 

Keywords:  Astrobiology, Prebiotic Chemistry, Raman Spectroscopy, Biomolecules, Layered 
Double Hydroxides, Minerals.  
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1. INTRODUÇÃO 

Questionamentos, tais quais: como surgiu a vida em nosso planeta? Será que a vida foi 

trazida de outro lugar do universo ou surgiu/evoluiu na Terra? Quais são as condições necessárias 

para o surgimento de vida? Qual o futuro da vida? Têm sido feitos, desde os primórdios, por 

filósofos, religiosos, cientistas e leigos, e, durante todo este tempo foram incessantes as buscas por 

respostas. No entanto, estas questões permanecem sem soluções definitivas até os dias atuais 1–7. 

Charles Darwin, em 1871, foi um dos primeiros cientistas modernos a teorizar, mesmo 

que brevemente, sobre a origem da vida8,9. Em uma carta enviada ao seu amigo botânico, Joseph 

Dalton Hooker, Darwin supõe as condições químicas para o surgimento da vida. Um trecho dessa 

carta é mostrado abaixo: 

 
"But if (and oh, what a big if) we could conceive in some 

warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, 

heat, electricity, etc., present that a protein compound was chemically 

formed, ready to undergo still more complex changes, at the present 

day such matter would be instantly devoured or absorbed, which 

would not have been the case before living creatures were formed." 8 

 
Alguns anos antes da escrita desta carta por Darwin, experimentos realizados pelo 

químico francês Louis Pasteur refutaram a abiogênese aristotélica, ou geração espontânea. A 

geração espontânea consistia basicamente na suposição de que organismos não se originavam 

apenas de seus progenitores, mas de qualquer ser inanimado. O trabalho de Pasteur em 1862 é tido 

como golpe final na geração espontânea. No entanto outros pesquisadores produziram 

gradualmente evidências contra a geração espontânea, como o biólogo Francesco Redi (1668) e o 
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padre e fisiologista Lazzaro Spallanzani (1768)2. A refutação da geração espontânea foi fortemente 

apoiada pelo desenvolvimento do microscópio, que permitiu por exemplo, a descoberta dos 

microrganismos pelo holandês Anton van Leeuwenhoek, em 16832,8. 

A descoberta dos microrganismos e estudos posteriores sobre os mesmos, revelou que 

a vida era muito mais complexa do que se imaginava, o que pode ter influenciado no fato de que, 

nenhuma nova proposição sobre a origem da vida ter sido proposta no período após a refutação da 

geração espontânea até 1871 com a famosa carta de Darwin supracitada.  

Este pensamento de Darwin voltou a ser discutido somente no início do século XX, 

quando dois cientistas, independentemente, propuseram um esquema para o estudo da origem da 

vida, em 1924 e 1929, respectivamente, o bioquímico russo Alexander I. Oparin (1894-1980)10–13 

e o geneticista inglês J. B. S. Haldane (1892-1964)12–14. 

Esta proposta é atualmente denominada como hipótese de Oparin-Haldane e pode ser 

descrita, resumidamente, da seguinte maneira: a partir de moléculas simples (metano, amônia, 

hidrogênio e água) que reagiriam entre si, ocorreria a formação e o acúmulo de moléculas 

precursoras da vida (aminoácidos, açúcares, lipídios, bases nitrogenadas) em um processo que 

provavelmente levaria milhões de anos. Em seguida, estas moléculas reagiriam entre si para formar 

biopolímeros (moléculas compostas pela repetição de unidades simples, como proteínas, que são 

sintetizadas a partir de unidades de aminoácidos), o que levaria mais alguns milhões de anos.  

Estes biopolímeros então, se combinariam formando o que Oparin chamou de 

estruturas coacervadas, estas se assemelhariam às células vivas existentes hoje. Com o decorrer do 

tempo (milhões de anos), reações formando moléculas mais complexas começariam a ocorrer 

dentro dessas estruturas coacervadas até a formação do primeiro ser vivo no nosso planeta2,4,12,13,15.  
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Com o desenvolvimento científico alcançado durante todo o século XX em diversas 

áreas da ciência, o estudo sobre a origem da vida se consolidou e o aparecimento de novas e 

plausíveis teorias sobre o surgimento da vida foi inevitável. Desde então, diversas áreas do 

conhecimento, como Biologia, Química, Física, Astronomia, Geologia, entre outras, têm estudado 

e contribuído na tentativa de responder questões relacionadas à origem da vida. No entanto, o 

estudo da origem da vida e temas relacionados mostrou-se ser extremamente complexo e 

interdisciplinar. Dessa forma, compreender a natureza dos processos químicos que levaram à 

origem da vida na Terra ou em outro lugar no Universo tornou-se um grande desafio intelectual e 

experimental para a ciência moderna. 

 

1.1 ASTROBIOLOGIA E A QUÍMICA PREBIÓTICA 

Astrobiologia é um ramo da ciência que estuda a origem, evolução, distribuição e 

futuro da vida no Universo16–20. Operacionalmente, a astrobiologia através das diversas áreas do 

conhecimento (Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia e derivações destas áreas), aborda 

três questões básicas que, ao longo de gerações, foram feitas de diversas maneiras: Como a vida 

começou e evoluiu? Existe vida em outros lugares do Universo? Qual é o futuro da vida na Terra 

e/ou em outro lugar no Universo?  

Em 1995 a NASA (National Aeronautics and Space Administration) renomeou o seu 

programa científico Exobiologia, existente há quase 40 anos, o qual tinha como objetivo principal 

a busca por vida fora da Terra, para astrobiologia. A partir dessa alteração, o termo astrobiologia 

além de substituir o termo exobiologia, substituiu também, ao longo do tempo, outros termos, tais 

como xenobiologia, cosmobiologia e bioastronomia21,22. No entanto, alguns países, como a França, 

ainda utilizam o termo exobiologia em seus programas de pesquisa. 
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Figura 1.1. Principais temas estudados pela astrobiologia. 
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Uma visão geral dos temas abordados pela astrobiologia pode ser visualizada na Figura 

1.1. Nesta figura, observa-se os diferentes temas relacionados à astrobiologia e que têm sido 

explorados cientificamente, os quais não estão elencados em ordem cronológica e as suas inter-

relações foram omitidas para deixar a figura mais clara. 

Muitos dos temas mostrados na Figura 1.1 podem de agrupados em alguns objetivos 

científicos gerais18–20, tais como: 

 Compreender a natureza e distribuição de ambientes habitáveis no Universo. Identificar 

a habitabilidade de planetas fora do Sistema Solar, caracterizando aqueles que são 

observáveis. 

 Identificar ambientes (passado ou presente) habitáveis. Sinais de evolução química 

(química prebiótica) e de vida em outros lugares no nosso Sistema Solar. Determinar a 

história de quaisquer ambientes com água líquida, ingredientes químicos e fontes de 

energia que possam ter sustentado sistemas vivos. Explorar crostas, hidrosferas e 

atmosferas planetárias na busca por qualquer evidência de vida passada e/ou presente. 

 Entender como a vida emergiu de precursores cósmicos e planetários. Realizar 

observações experimentais e teóricas para compreender os princípios físicos e 

químicos gerais relacionados à origem da vida. 

 Entender como a vida na Terra e seu meio ambiente planetário têm co-evoluído ao 

longo do tempo geológico. Investigar as relações evolutivas entre a Terra e sua biota, 

relacionando evidências geológicas e biológicas de como a vida evoluiu, respondeu a 

mudanças ambientais e modificou suas condições ambientais em escala planetária. 
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 Compreender os mecanismos evolutivos e os limites ambientais da vida. Determinar 

os mecanismos moleculares, genéticos e bioquímicos que controlam e limitam a 

evolução, a diversidade metabólica e a aclimatização de vida. 

 Compreender os princípios que moldarão o futuro da vida na Terra e/ou em outros 

planetas. 

 Determinar como reconhecer bioassinaturas em outros planetas e nos primórdios da 

Terra. Identificar bioassinaturas que possam revelar e caracterizar a vida passada ou 

presente em amostras antigas da Terra, em amostras extraterrestres (in situ e em 

laboratório) e remotamente, medindo atmosferas e superfícies planetárias. 

Dentre os objetivos científicos da astrobiologia, o presente trabalho está relacionado 

especificamente aos que englobam a química prebiótica. A química prebiótica estuda a evolução 

química ou em outras palavras, o aumento da complexidade química e como essa evolução 

culminou no surgimento da vida. Em outra definição, feita pela NASA, a química prebiótica é o 

ramo da química que investiga como a síntese de biomoléculas deve ter ocorrido antes do início da 

vida2,3,23–26. 

Estudos conduzidos na área de química prebiótica devem, experimentalmente, 

reproduzir os ambientes existentes na Terra primitiva antes do surgimento da vida, ou seja, entre 

4,6 e 4,1 - 3,5 bilhões de anos atrás, período no qual a maioria das evidências aponta para o 

aparecimento das primeiras formas de vida27–29. 

Nesse contexto, ambientes simulando a Terra primitiva necessitariam fornecerem 

algumas condições para que a evolução química ocorresse, isto é, pré-requisitos para a origem da 

vida30–34. Estes pré-requisitos são apresentados a seguir, acompanhados de uma breve descrição de 

cada um deles: 
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• Fonte de energia – a energia necessária para a formação de moléculas 

orgânicas complexas a partir de moléculas simples na Terra primitiva estaria presente em 

diversas formas, tais como: descargas elétricas, raios cósmicos, raios UV, impacto de 

meteoros e cometas, radioatividade, desequilíbrios químicos, vulcanismo35,36. 

• Proteção – após formação de biomoléculas, estas necessitariam de proteção 

ou seriam destruídas pelo contínuo fluxo de energia, principalmente na forma de radiação 

ultravioleta do Sol. Essa proteção dar-se-ia em águas mais profundas ou em fendas nas 

rochas, em sedimentos, ou mesmo adsorvidas nos minerais;  

• Pré-concentração de compostos – a diluição das biomoléculas no oceano 

primitivo tornaria a evolução molecular impossível, assim supõe-se a existência de 

mecanismos que favorecessem a pré-concentração de compostos, sendo estes, provavelmente 

evaporação ou congelamento de pequenas lagoas, adsorção sobre minerais e penetração em 

estruturas coacervadas. 

• Catálise – muitas reações químicas são favorecidas por catalisadores. As 

seguintes substâncias poderiam atuar como catalisadores primitivos: argilas, metais de 

transição e pequenas moléculas orgânicas. No início, alguns catalisadores teriam favorecido 

a origem de moléculas mais complexas e, posteriormente, determinadas reações ocorreriam 

auxiliadas por catalisadores confinados no interior de membranas.  

Experimentos envolvendo biomoléculas prebióticas (e a própria química prebiótica) 

tiveram início após um experimento realizado em 1953, no qual o químico Stanley Lloyd Miller 

em colaboração com seu orientador, Harold Clayton Urey, simularam uma atmosfera primitiva 

(gases), oceano (água) e descargas elétricas (fonte de energia) e a partir de uma mistura de 
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moléculas gasosas simples (metano, amônia, hidrogênio e vapor d’água) foram sintetizadas 

moléculas mais complexas, como aminoácidos, que são essenciais a todos os seres vivos37–39.  

Desde a sua origem, a química prebiótica, aborda experimentalmente as diversas 

condições, meios reacionais, fontes de energia, tipos de moléculas disponíveis na Terra primitiva 

e como essas moléculas interagiram nesses ambientes formando estruturas de complexidade e 

funcionalidade crescente até a formação do primeiro ser vivo13. Desse modo, diversas hipóteses já 

foram propostas e que abordam diferentes caminhos que poderiam alcançar este objetivo. 

Atualmente, algumas hipóteses são mais amplamente discutidas na literatura sobre a 

origem da vida13,40,41, tais como: mundo RNA42, metabolismo primitivo (autotrófico43 ou 

heterotrófico10,14,44), compartimentalização45–48, mineral49–52, sistemas hidrotermais53–55  

panspermia56  etc. A Tabela 1.1 apresenta algumas controvérsias e contribuições entre as principais 

hipóteses para o surgimento da vida na Terra57,58.  

Apesar de serem apenas hipóteses, existem muitas controvérsias sobre a importância e 

ordem que cada uma tem ou pode ter tido na origem do primeiro ser vivo. Algumas dessas 

controvérsias incluem, por exemplo, o que foi mais importante num primeiro instante, o 

desenvolvimento de um metabolismo complexo (o qual forneceria condições energéticas para o 

aumento da complexidade das reações químicas e seus produtos) ou um código genético primitivo 

(que pudesse garantir a passagem de informação para as gerações seguintes).  

Mesmo dentre os defensores de uma hipótese, pode haver opiniões distintas, como no 

caso do metabolismo, no qual existem os defensores das ideias de um metabolismo simples e uma 

química prebiótica complexa (heterotróficos) contra os defensores de um metabolismo complexo 

e um ambiente químico simples (autotróficos). 
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Tabela 1.1 Principais hipóteses sobre a origem da vida na Terra e suas controvérsias*. 

Modelo A                         versus                         Modelo B 

Origem: heterotrófica 
(química prebiótica complexa e metabolismo simples) 

Origem: autotrófica 
(ambiente químico simples e metabolismo complexo) 

Primeira etapa: Genética 
(polímeros autoreplicantes) 

Primeira etapa: Metabolismo 
(mecanismos bioenergéticos primitivos) 

Células: invenções posteriores 
(células são simples compartimentos para os 

sistemas replicadores) 

Células: invenções iniciais 
(células são elementos necessários para bioenergética) 

Origem da vida: mineral 
(minerais foram importantes para origem da vida) 

Origem da vida: não mineral 
(minerais não foram importantes para origem da vida) 

                                                                                                                             *Tabela adaptada de Peretó, 200557 

 

Recentemente, Stüeken et al. propuseram que no que diz respeito a origem da vida, a 

Terra deva ser estudada como um reator químico global. Uma vez que a origem da vida foi um 

processo complexo que resultou em uma transformação global do nosso planeta, os autores 

defendem que seja razoável concluir que o desenvolvimento do primeiro ser vivo tenha exigido 

interações complexas entre muitos processos e cenários em escala global. Portanto, as hipóteses da 

Tabela 1.1 não necessariamente precisam ser excludentes, sendo que cada uma delas pode ter 

desempenhado um papel importante em alguns dos processos que tenha levado à transição da 

química à biologia59. 

As reais condições e etapas nas quais a evolução química pode ter ocorrido e culminou 

na primeira forma de vida, permanecem e provavelmente devam permanecer desconhecidas, uma 

vez que além de desconhecermos como surgiu a vida, não temos informações sobre formas 

transientes de vida que podem ter existido na Terra primitiva. Logo, a reprodução de todos os 
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passos e condições que levaram ao surgimento da primeira forma de vida não é necessariamente o 

objetivo principal da química prebiótica, mas sim sintetizar uma forma de vida, experimentalmente, 

supondo as condições que poderiam ter existido ou existam ainda hoje em algum lugar do Universo. 

Esta ideia pode ser resumida pelas palavras de Eschenmoser e Kisakurek60,61: 

 

“...o objetivo da química experimental etiológica (etiologia é estudo cientifico das 

causas) não é, primariamente, o de delinear o percurso ao longo do qual nasceu e se desenvolveu 

nossa forma de vida, mas sim, de modo mais geral, o de encontrar fortes evidências experimentais, 

por meio da construção de modelos artificiais de sistemas químicos viventes, a favor do fato de 

que a vida pode nascer como resultado da organização da matéria orgânica.”61 

 

Seguindo esta linha de pensamento, no tópico seguinte serão apresentadas e discutidas 

as condições físico-químicas, fontes de energia e algumas características de alguns ambientes que 

podem ter existido na Terra Prebiótica. 

 

1.2 TERRA PREBIÓTICA 

Determinar quando, onde e em quais condições a vida surgiu na Terra pode parecer 

uma tarefa impossível de ser cumprida, visto que este acontecimento pode ter ocorrido há mais de 

4 bilhões de anos e poucas evidências daquela época ainda estão presentes e intactas para estudos. 

No entanto, este deve ser o primeiro passo a ser dado em direção a tentativa de resolução da questão 

sobre a origem da vida.  
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Com o avanço tecnológico ao longo do século XX e início do XXI, atualmente sabe-se 

muito mais sobre a origem e evolução do nosso planeta do que, por exemplo Oparin e Haldane, 

quando propuseram a hipótese sobre a origem da vida no início do século XX. 

Cronologicamente, considera-se o espaço temporal entre 4,6 bilhões de anos atrás 

(formação da Terra62) e 4,1-3,5 bilhões de anos atrás (primeiras evidências de vida27,63–65)  como o 

tempo no qual a evolução química teria ocorrido. 

Logo, conhecer as condições físicas, químicas e geológicas da Terra primitiva nesse 

período de 460 ou 1060 milhões de anos mostra-se como parte fundamental dos estudos sobre 

origem da vida e deve ser levado em consideração no desenvolvimento das hipóteses e teorias desse 

tema. Abaixo são mostradas as principais condições da Terra primitiva: 

 

1.2.1  Atmosfera 

A atmosfera da Terra pode ter desempenhado papel fundamental na criação dos blocos 

de construção da vida. Sua importância foi pela primeira vez demonstrada por Miller em 1953, que 

utilizou uma atmosfera redutora em seus experimentos contendo (CH4, NH3,  H2, H2O)66. 

Posteriormente, verificou-se que as condições utilizadas por Miller e Urey não estavam totalmente 

corretas, atualmente, é mais aceito que a atmosfera da Terra primitiva teria sido fracamente 

redutora, na qual estariam presentes majoritariamente gases como o N2 e CO2
67,68. O experimento 

realizado por Miller e Urey foi repetido utilizando-se a composição gasosa atualizada e novamente 

foram sintetizados aminoácidos e outras moléculas de interesse prebiótico, a grande diferença foi 

a menor variedade e quantidade de biomoléculas formadas69.  

No entanto, o estado redox da atmosfera Hadeana (período geológico entre 4,6 e 3,8 

bilhões de anos) permanece controverso, pois depende (entre outros fatores) da taxa de escape do 
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hidrogênio da atmosfera, o que ainda permanece incerto68. Modelos atuais para a atmosfera 

primitiva apontam desde uma atmosfera redutora, com até 30% de H2
70 até uma atmosfera quase 

neutra, dominada por N2, CO2, CO e H2O, com menores quantidades de H2, SO2, CH4 e H2S. 

Atualmente a atmosfera protege a vida na Terra da radiação UV Solar. É conhecido 

que no Hadeano, o Sol produzia radiação na faixa UV (100-400 nm) mais intensa do que nos dias 

atuais71 e ao mesmo tempo, a Terra ainda não tinha uma camada protetora de ozônio67. Assim, na 

ausência de um escudo protetor, a radiação UV Solar poderia favorecer a síntese ou decompor 

moléculas durante reações químicas prebióticas, tanto na baixa atmosfera, quanto na superfície 

terrestre ou oceânica. 

 

1.2.2  Oceanos primitivos 

Quando os oceanos surgiram na Terra e quais seus volumes ou extensões ainda são 

desconhecidos, mas existem evidências geoquímicas a partir de zircões (ZrSiO4) do Hadeano que 

poderia existir água líquida há 4,4 Gya 72,73. Outros dados apontam que, devido as altas 

temperaturas da Terra e aos intensos bombardeamentos por asteroides e cometas (últimos ocorridos 

entre 4,1 e 3,8 Gya) seria mais provável que oceanos primitivos tenham se formado e estabilizado 

somente a partir de 4 Gya74. 

No contexto da química prebiótica, é importante conhecer a composição dos oceanos 

primitivos desde sua formação até, aproximadamente, 3,5 Gya, período no qual ocorreu a evolução 

química e deve ter surgido a vida, uma vez que as primeiras evidências de vida são de 4,1 a 3,5 

Gya27,63–65. 

Atualmente, existem diversas proposições para a composição dos oceanos primitivos e 

sua evolução75,76. Dentre as diversas composições sugeridas na literatura, destacamos 4 tipos, as 
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quais são representativas de três Eras geológicas diferentes: 4 Gya (Hadeano), 3,2 e 3,2 Gya 

hidrotermal (Arqueano) e 0 Gya (moderna). 

Izawa e cols.77 realizaram diversos experimentos de lixiviação de amostras de 

meteoritos encontradas no Lago Tagish (Canadá), e seus estudos mostraram que a composição do 

oceano primitivo (4 Gya) era mais rica em cátions Ca2+ e Mg2+ do que em Na+. De Ronde e cols78 

estudaram a composição química de inclusões fluídicas encontradas na África do Sul (datadas de 

3,2 Gya), que foram identificadas como sendo oriundas de águas oceânicas e de fontes 

hidrotermais, e determinaram que uma das composições encontradas é semelhante às hidrotermais 

modernas. A última composição representa os oceanos modernos, a qual é mais rica em cátions 

Na+
 e Cl-79. 

São poucos os experimentos envolvendo minerais e biomoléculas simulando condições 

prebióticas e que utilizam alguma composição de água do mar, a grande maioria utiliza água 

deionizada ou soluções de NaCl80. Dessa maneira, como será mostrado no decorrer do texto, foram 

selecionadas para este estudo, 4 tipos de composições de água do mar, as quais foram sugeridas na 

revisão de Zaia80 e têm como principais diferenças suas composições e valores de pH. 

 

1.2.3  Evolução mineral 

Assim como os oceanos, mares e a atmosfera, a grande maioria dos minerais nem 

sempre existiram na Terra. Atualmente sabe-se que estes sistemas evoluíram conjuntamente e suas 

alterações ao longo do tempo estavam interligadas e tiveram influência direta nos diferentes 

ambientes formados ao longo da história da Terra e nas condições existentes hoje em dia81,82.  

Hoje existe mais de 4500 tipos de minerais na Terra, mas durante a acreção, isto é, a 

formação da Terra (4,56 Gya) eram entre 12 - 60 tipos, em seguida, após aproximadamente 10 
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milhões de anos, já existiam em torno de 250 minerais, esta diversificação é atribuída à 

alteração/diferenciação planetesimal. Após 500 milhões de ano (entre 4,55 e 4 Gya) ocorreu a 

evolução ígnea e passou a existir cerca de 350-500 tipos de minerais e entre 4 e 3,5 Gya houve a 

fase granitização, neste momento da história da terra já existiam cerca de 1000 minerais83,84. Assim, 

em pouco mais de 1 Gya já haviam sido formados, aproximadamente, 100 vezes mais minerais do 

que existia na formação da Terra. Todas as fases da evolução mineral e os tipos de minerais 

presentes em cada fase podem ser encontradas nos trabalhos recentes de Hazen e cols82–84  

Portanto, ao considerar a participação de minerais em reações químicas prebióticas e 

seus ambientes estudados, deve-se levar em consideração que tipos de minerais poderiam estar 

presentes, em relação ao tempo geológico da Terra, disponibilidade e locais onde poderiam estar 

presentes. 

 

1.2.4 Ambientes hidrotermais 

Ambientes hidrotermais são vulcões e estão localizados no fundo dos oceanos e 

também na superfície da Terra, mas ao invés de expelirem lava, expelem fluídos aquecidos. O 

processo consiste de águas oceânicas que percolam por frestas da crosta terrestre até entrarem em 

contato com a câmara magmática ou mesmo o magma no interior da Terra, onde é superaquecida 

e retorna à superfície do fundo oceânico lixiviando as paredes destas frestas, carregando diversos 

metais e minerais e sofrendo alterações físico-químicas no caminho até a superfície. Estes fluídos 

superaquecidos (40 a 400 ºC) entram em contato com a água do fundo do mar gerando gradientes 

de temperatura, pressão, pH e composição de íons, metais e minerais ao redor de suas chaminés. 

Tais chaminés são formadas pelo depósito de metais e minerais, formando uma estrutura 

semelhante em forma a um vulcão. 
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Os ambientes hidrotermais ou hydrothermal vents descritos acima, existiram na Terra 

primitiva e ainda existem atualmente85. Os ambientes hidrotermais podem ser de dois tipos: 

fumarolas negras – são caracterizadas pelo baixo valor de pH (ácidos), altas temperaturas, podem 

chegar a 400 °C e são ricas em sulfetos de diversos metais (Fe, Cu, Zn, etc). Os sulfetos presentes 

nos fluídos dessas fumarolas precipitam ao entrar em contato com a água mais fria formando uma 

“nuvem negra” no fundo oceânico. Fumarolas brancas – seu fluído hidrotermal tem pH básico, 

temperatura entre 40 e 100 °C e é composto principalmente por óxidos de cálcio, bário e silício, 

sulfato e carbonato.  

Um dos principais sítios de hidrotermais, que foi descoberto em 2000, é chamado Lost 

City Hydrothermal Field (LCHF), localizado no meio do oceano atlântico, é caracterizado por 

fumarolas brancas de carbonato que chegam a 60 metros acima do fundo oceânico, têm valores de 

pH entre 9 – 10 e temperatura entre 40 e 75 °C86. 

Ambientes hidrotermais têm sido sugeridos como um dos mais plausíveis onde a vida 

pode ter surgido53,87. A razão da importância destes ambientes para o estudo da origem da vida, é 

devido, principalmente, a sua característica de fornecer gradientes de temperatura, pressão, pH e 

composição de íons e minerais ao redor de suas fumarolas e no caminho que seu fluído percorre 

até a superfície oceanica88,89. Ao longo destes gradientes podem ser formados diferentes 

microambientes com condições especificas para diversos tipos de reações prebióticas89,90. 

 

1.3 HIPÓTESE MINERAL E INTERAÇÃO BIOMOLÉCULA/HDL 

A hipótese mineral da origem da vida teve início a partir do trabalho de Bernal49,91, o 

qual sugeriu que minerais poderiam ter desempenhado um papel importante na seleção, 

concentração e proteção de biomoléculas, em soluções diluídas, permitindo a estas participarem do 



1. Introdução  

30 

processo que pode ter levado ao surgimento da vida. Esta importância é devido, principalmente, 

por minerais apresentarem características vantajosas, tais como: possuírem estruturas ordenadas, 

alta capacidade de adsorção, proteção contra radiação UV, hidrólise, altas temperaturas, entre 

outros fatores, e capacidade de atuar como moldes para a polimerização de biomoléculas33,51,91–93. 

 

1.3.1 HDL 

Hidróxidos duplos lamelares, HDLs ou layered double hydroxides, LDHs são uma 

classe de minerais da família das argilas aniônicas e podem ser encontrados tanto na natureza, onde 

são formados a partir do intemperismo de basaltos ou precipitação em fontes de águas salinas, 

quanto serem sintetizados em laboratório94. A fórmula geral dos HDLs é mostrada na Fórmula 

1.1: 

x
m

2 + 3 + m -
1 -x x 2 2M M (O H ) A  . nH O  

                                                                                  Fórmula 1.1 

onde M2+ e M3+ são, respectivamente, cátions di e trivalentes; x representa a razão M3+ / (M3+ + 

M2+) e A é um ânion com carga m95,96. Dentre os principais tipos de HDLs existentes na natureza 

o mais abundante é a hidrotalcita, cuja formula é: Mg6Al2 (OH)16 (CO3)∙H2O. 

A Figura 1.2 (A) mostra a coordenação dos cátions di ou trivalente aos íons OH- e em 

(B) uma representação da estrutura dos HDLs. A estrutura dos HDLs é similar a estrutura da brucita 

(Mg(OH)2), que é um mineral natural e estruturalmente formado por um arranjo octaédrico de 

cátions Mg2+ coordenados com ânions OH-, que compartilham arestas, resultando em camadas 

neutras.  Substituindo isomórficamente cátions Mg2+ (divalentes) por cátions Al3+ (trivalentes) 

ocorre o aparecimento de cargas positivas na superfície das lamelas, sendo necessária a presença 

de ânions intercalados entre estas lamelas para reestabelecer a eletroneutralidade, possibilitando o 

empilhamento destas e resultando na estrutura dos HDLs97.  
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Figura 1.2 (A) Ilustração de um íon divalente ou trivalente coordenado a íons hidroxila. (B) 
Estrutura de um hidróxido duplo lamelar (Figura fornecida e traduzida por Rocha et al.98 ) 

 

Diferentes tipos de HDLs podem ser formados, dependendo dos cátions que compõem 

suas lamelas e dos ânions intercalados em seu domínio interlamelar. Entre os cátions que podem 

formar os HDLs podemos citar os cátions divalentes (Mg2+, Ni2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Mn2+, Fe2+, 

Ca2+, Cd2+), trivalentes (Al3+, Fe3+, Cr3+, Co3+, Mn3+, Sc3+, Ga3+, La3+, V3+, Sb3+, Y3+, In3+) e poucos 

monovalentes (Li+) e tetravalentes (Ti4+ e Zr4+)94. No domínio interlamelar dos  HDLs podem ser 

intercalados diferentes tipos de ânions, como inorgânicos simples, orgânicos, poliméricos, 

complexos, macrocíclicos, polioximetalatos e biomoléculas99. A Tabela 1.2 apresenta os principais 

ânions inorgânicos comuns e biomoléculas que já foram intercalados em HDLs. 
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Tabela 1.2. Principais ânions inorgânicos simples e biomoléculas que já foram intercalados 
em HDLs. (Adaptada de Forano et al.94) 

Classe de ânions Fórmula ou exemplos Referências 

Inorgânicos 

Haletos, CO3
2-, NO3

-,OH-,SO4
2-, Al(OH)4

-, H2AlO3
- 100–102 

PO3
2-, PO4

3-,HPO4
2-, H2PO4

-,P2O7
2- 103,104–106 

AsO3
- 107 

Boratos e tetraboratos 108,109 

ClO4
- 110 

TcO4
-, ReO4

- 111 

MnO4
- 112,113 

CrO4
2-,Cr2O7

2- 107,114,115 

MoO4
2- 116 

HVO4
2-,VO4

3- 107,113 

Ânion Silicato 113,117 

Biomoléculas 

Diversos aminoácidos 118–123 

DNA com 100-500 pares de base 124,125 

CMP, AMP, GMP, ATP, ADP e espécies correlatas 126,127 
 

As lamelas dos HDLs podem ser estabilizadas em maior ou menor grau dependendo 

do ânion intercalado. Esta estabilização é consequência da carga, densidade de carga e da 

capacidade de realizar ligação de hidrogênio94,128. A Figura 1.3 apresenta a ordem crescente de 

estabilização para alguns ânions. 

2
3 4

2 2 2 2 2
4 4 4 4 3

NO Br Cl F OH MoO

SO CrO HAsO HPO CO

     

    

     

     

Figura 1.3 Ordem de estabilização das lamelas de HDLs por 
alguns ânions. 

 

Além dos ânions supracitados, moléculas de água também estão presentes nos HDLs e 

são encontradas no domínio interlamelar, associadas aos ânions intercalados e também interagindo 
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via ligação de hidrogênio com os grupos hidroxilas; assim como podem estar adsorvidas à 

superfície dos HDLs94,129.  

Essa diversidade de tipos de HDLs que podem ser formados é uma característica 

importante dessa classe mineral, permitindo que as mais versáteis aplicações dos HDLs sejam 

possíveis em diversas áreas do conhecimento, tais como armazenamento de energia, captura de 

CO2, catálise, indústria de cimento e área medicinal/farmacológica94. 

Recentemente, HDLs têm sido sugeridos em estudos sobre a origem da vida, pois suas 

estruturas poderiam atuar como pré-concentradores de biomoléculas, tais como aminoácidos e 

bases nitrogenadas41,130–133. Além disso, Greenwell e Conveney132,134 propuseram que HDLs 

poderiam atuar como armazenadores primordiais informacionais, seguindo a hipótese de Cairn-

Smith50,51 de que o primeiro “gene” primitivo pode ter sido uma estrutura mineral. 

Outra característica importante dos HDLs e que pode desempenhar um importante 

papel em estudos de química prebiótica é o “efeito memória estrutural” que estes minerais podem 

apresentar. O “efeito memória estrutural” ou reconstrução é a capacidade que estes minerais têm 

de se reconstruir após serem calcinados a temperaturas entre 500 – 600 ºC por algumas horas. Neste 

processo toda a água, hidroxilas e o ânion intercalante são eliminados, restando apenas um óxido 

misto de Mg e Al94.  

A Figura 1.4 apresenta um esquema do processo de reconstrução de HDL de Mg-Al-

CO3 que permite a observação das diferentes etapas da reconstrução.  
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Figura 1.4. Esquema da reconstrução dos Mg-Al_CO3-HDL 
(adaptado de Forano et al.94) 

 

O primeiro passo ocorre entre 100 e 250 ºC, no qual a água de hidratação é perdida 

(etapa 1). Entre 300 e 500 ºC acontece a desidroxilação, isto é, ocorre o colapso das camadas de 

hidróxidos e, concomitantemente a este processo o íon carbonato é eliminado na forma de gás 

carbônico (etapa 2). No final da etapa 2 obtém-se um óxido duplo de Mg-Al e, neste ponto, caso 

se continue o aumento da temperatura haverá a formação de espinélio, MgAl2O4, e MgO (etapa 

3b), mas interrompendo-se o aquecimento e resfriando o óxido duplo de Mg-Al (etapa 3a) podemos 

reidratá-lo na presença de um novo ânion, obtendo-se assim um novo produto (etapa 4b) ou 

podemos reidratar o óxido duplo de Mg-Al na presença de íons carbonato e obter o nosso reagente 

inicial, Mg-Al_CO3_HDL (etapa 4a)94.  
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1.3.2  Biomoléculas/blocos construtores da vida 

Biomoléculas, por definição, são compostos químicos sintetizados por seres vivos, e 

que participam da estrutura e do funcionamento da matéria viva. São, na sua maioria, compostos 

orgânicos, cujas massas são formadas em grande parte por carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio 

(O), nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre (S)135. 

A vida como a conhecemos, utiliza os elementos supracitados, que são organizados 

para formar os quatro principais tipos de biomoléculas, que estão presentes em todas as formas de 

vida. A Tabela 1.3 ilustra estas biomoléculas, seus polímeros, suas funções nos seres vivos e 

possíveis ambientes e condições de suas sínteses no contexto prebiótico135. 

 

Tabela 1.3. Resumo das moléculas tidas como blocos construtores da vida*. 

Monômero/ 
Polímero 

Função 
biológica 
principal 

Possível fonte prebiótica 
Ref. 

Cenários 
Fonte de 
Energia 

Aminoácidos 
Proteínas 

Catálise e 
estrutural 

Atmosfera/Oceano, 
continentes, vulcões terrestres, 

síntese extraterrestre 
(meteoros), hidrotermais 

Raios, impactos, 
calor 

66,136,137 

Nucleotídeo 
DNA, RNA 

Informação 
genética 

Lagoa de evaporação, síntese 
extraterrestre (meteoros) 

Evaporação, 
calor, UV 

138–141 

Lipídeos 
Ácidos Graxos 

Armazenamento 
de energia e 

estrutural 

Hidrotermais, síntese 
extraterrestre (meteoros) 

Serpentinização 
(Fischer-

Tropsch), calor 

142 

Açúcar 
Polissacarídeos 

Fonte de energia 

Hidrotermais, síntese 
extraterrestre (meteoros), 
atmosfera/oceanos, fluxos 

alcalinos 

Serpentinização 
(Fischer-

Tropsch), raios, 
calor 

142,143 

*Tabela adaptada de Stüeken e cols.59 
# Diferentes fontes de energia para reações prebióticas. 
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A primeira obtenção de uma biomolécula por via sintética, isto é, abioticamente, foi 

realizada pelo químico alemão Friedrich Wöhler em 1828, que sintetizou por acidente a uréia a 

partir de cianato de potássio e o sulfato de amônio, com os quais objetivava obter cianeto de 

amônio144. Até então acreditava-se que as moléculas orgânicas só pudessem ser obtidas a partir de 

seres vivos, ou seja, bioticamente. 

Desde a síntese de Wöhler e principalmente do experimento de Miller em 1953, 

diversas biomoléculas foram obtidas abioticamente em laboratório145,146. No entanto, esta não é 

tida como a única fonte de biomoléculas que pudessem ter sido utilizadas durante a evolução 

química, alguns autores sugerem que uma grande quantidade de matéria orgânica (cerca de 107 – 

109 Kg/ano136), incluindo biomoléculas possam ter sido trazidas para  a Terra por cometas e 

meteoritos143,147–149.   

Zaia et al. revisaram a síntese simulando condições endógenas e exógenas de 

aminoácidos (isto é, aminoácidos sintetizados nas condições terrestres e nas condições espaciais, 

respectivamente) e suas relativas abundâncias, concluindo que a mistura de aminoácidos 

sintetizados em condições exógenas é diferente da composição de aminoácidos nos seres vivos 

atuais, ao contrário dos aminoácidos sintetizados em condições endógenas150. 

Em relação às biomoléculas aqui estudadas, diversos experimentos investigaram a 

síntese de aminoácidos150–156 e bases nitrogenadas DNA/RNA153,157–161 sob diversas condições 

endógenas e exógenas. 

1.3.3 Tipos de interação  

Segundo Lahav (1929 -) o processo de adsorção (física ou química) é o primeiro estágio 

de uma grande variedade de reações prebióticas91, pois minerais podem adsorver moléculas 

orgânicas em ambiente aquoso, concentrá-las e fornecer um ambiente catalítico de ocorrência 
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natural para a formação de moléculas orgânicas complexas. A Figura 1.5 ilustra alguns dos papéis 

que minerais podem ter desempenhado durante a evolução química. 

 
Figura 1.5. Visão geral esquemática dos papéis que minerais podem ter desempenhado no 
contexto da química prebiótica. (Figura adaptada de Schoonen et al.33) 

 

O processo de adsorção é definido como um aumento na concentração de adsorbato, 

isto é, uma espécie molecular gasosa, substância dissolvida ou líquida que é adsorvida sobre a 

superfície sólida de um adsorvente162. Nesse processo, um fator importante é que, dependendo do 

pH em que se encontram, as superfícies de diferentes minerais podem estar carregadas positiva ou 

negativamente favorecendo a interação com diversos tipos de moléculas em suas formas aniônicas 

ou catiônicas, por exemplo aminoácidos, ácidos nucleicos, açúcares, entre outras. Essa interação 

eletrostática (adsorção física) pode resultar na formação de uma ligação covalente (adsorção 

química) ou continuar sendo apenas eletrostática.  

Como dito anteriormente, o processo de adsorção é dito como primeiro passo para que 

possa ocorrer uma reação química, sendo que os passos subsequentes podem resultar em: a) 

polimerização entre os adsorbatos33; b) transferência direta de elétrons entre os adsorbatos ou via 
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adsorvente33; e c) reação fotoquímica33. Todas essas reações podem ter contribuído para a química 

prebiótica e são minuciosamente discutidas na literatura92,163. 

Outro processo que tem ganhado espaço nessa discussão é o da intercalação de 

biomoléculas em meios interlamelares ou em cavidades de minerais41,130–132, sendo os principais 

exemplos destes minerais as argilas catiônicas (montmorilonita e bentonita) e argilas aniônicas 

(hidróxidos duplos lamelares). A intercalação é definida como uma inclusão reversível, sem ligação 

covalente, de uma molécula em uma matriz sólida de outro composto, que possui uma estrutura 

lamelar162. 

Do ponto de vista de relevância para a reatividade, o processo de intercalação é uma 

alternativa ao processo de adsorção, sendo que uma de suas vantagens é uma maior labilidade das 

moléculas intercaladas ou dos subprodutos formados, uma vez que as moléculas adsorvidas 

quimicamente, mesmo após terem reagido, podem permanecer ligadas à superfície do mineral 

(visto que as ligações covalentes são difíceis de serem quebradas)164. 

Uma característica do processo de intercalação é que minerais, tais como os hidróxidos 

duplos lamelares, podem ser sintetizados concomitantemente ao processo de intercalação ou sofrer 

um processo de reconstrução após calcinação, sendo que ambos os processos facilitam a inserção 

das moléculas de interesse165,166.  

Portanto, foram apresentadas algumas das principais condições da Terra primitiva e   

alguns dos componentes que poderiam estar presentes.  Muitas destas informações são utilizadas 

nas discussões subsequentes para descrição do estudo da síntese e interação de HDLs com bases 

nitrogenadas e o íon tiocianato.
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2. OBJETIVOS 

 

A presente tese visou estudar e caracterizar a interação entre HDL de Mg2+ e Al3+ e 

biomoléculas no contexto da química prebiótica, analisando sua importância como armazenador, 

protetor e possível catalisador de reações químicas. 

Como objetivos específicos, almejou-se: 

Estudar e caracterizar a síntese de HDL em diferentes composições de água do mar, 

simulando condições da Terra primitiva. 

Caracterizar e estudar a intercalação das bases nitrogenadas e do íon tiocianato em 

HDL. 

Estudar a estabilidade térmica dos sistemas HDL + bases nitrogenadas e HDL+SCN-. 

Avaliar a participação do HDL como protetor das biomoléculas após os tratamentos 

que simulam condições extremas e relevantes no contexto da astrobiologia. 
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3.  MATERIAL, MÉTODOS E EQUIPAMENTOS 

3.1 MATERIAL 

 

Todos os reagentes utilizados neste estudo têm pureza analítica. 

Nas sínteses dos HDLs e dos HDLs intercalados com biomoléculas, todos os sais e as 

biomoléculas utilizadas foram provenientes da Sigma Aldrich com grau de pureza >99% e foram 

utilizados como recebidos. O HDL, comercialmente adquirido também da Sigma Aldrich, foi 

utilizado, após processo de calcinação (500 °C por 5 h), na síntese dos sistemas lamelares 

intercalados com biomoléculas pelo método da reconstrução e foi previamente caracterizado por 

análise elementar (CHN) e por espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente 

acoplado (ICP-AES), ver Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 Caracterização do HDL Sigma Aldrich S.A. e seus produtos após 
calcinação a 500 °C por 5 h.  

Amostra % C* % N* % H* 
% 

Mg** 
% Al** Mg/Al 

1HDL_SA 5,1 0 4,2 22,6 9,3 2,4 

2HDL_SA_Calc_2014a 0,6 0 2,3 30,2 13,3 2,3 

2HDL_SA_Calc_2015a 0,5 0 2,3 30,3 12,7 2,4 

2HDL_SA_Calc_2016a 0,6 0 1,8 32,5 13,6 2,4 

*Análise elementar CHN. ** Espectrometria de emissão óptica com plasma – ICP-AES. 1HDL Sigma 
Aldrich. 2HDL Sigma Aldrich calcinado a 500°C/5h. a HDLs calcinados utilizando a mesma metodologia, 
mas em anos diferentes. 

 

Já no preparo dos 4 tipos de água do mar sintéticas (AMS) os reagentes utilizados, suas 

respectivas origens e grau de pureza estão listados na Tabela 3.2; os tipos e quantidades de sais 

utilizados estão listados na Tabela 3.3.  
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Tabela 3.2 Reagentes utilizados no preparo dos 4 tipos de água do mar sintéticas. 

Reagente Fórmula química Procedência 
Pureza / 

% 

Cloreto de sódio NaCl Merck 99,6 

Cloreto de magnésio MgCl2 Synth 99 

Brometo de potássio KBr Sigma Aldrich 99 

Sulfato de cálcio CaSO4 Synth 99 

Ácido bórico H3BO3 Merck 99,8 

Iodeto de potássio KI Merck 99,5 

Cloreto de amônio NH4Cl Synth 99,5 

Cloreto de estrôncio SrCl2.6H2O Sigma Aldrich 99 

Cloreto de cálcio CaCl2 Sigma Aldrich 98 

Hidróxido de potássio KOH Merck 85 

Hidróxido de sódio NaOH Sigma Aldrich 98 

Sulfato de sódio Na2SO4 Sigma Aldrich 99 

Sulfato de potássio K2SO4 Sigma Aldrich 99 

Sulfato de magnésio MgSO4 Sigma Aldrich 99,5 

 

Tabela 3.3 Composição química das águas do mar sintéticas: 0 Gya79; 3,2 Gya 
hidrotermal 78; 3,2 Gya 78; e 4 Gya 77. Tabela adaptada de Zaia 80. 

Período 
(Bilhões de anos 

atrás / Gya) 
Composição (g L-1) pH 

0 
NaCl (28,57 g), MgCl2 (3,88 g), KBr (0,103 g), CaSO4 
(1,308 g), K2SO4 (0,832 g), H3BO3 (0,028 g) e MgSO4 

(1,787 g) 
≈ 8,0 

3,2 (Hidrotermal) 
NaCl (37,05 g), KBr (0,31 g), KI (0,01 g), NH4Cl (0,61 g), 
SrCl2 (0,04 g), CaCl2 (6,26 g), KOH (1,07 g) e NaOH (0,2 

g) 
≈ 12,0 

3,2 
NaCl (19,9 g), MgCl2 (10,35 g), KBr (0,268 g), KI (0,006 

g), NH4Cl (0,273 g), SrCl2 (1,205 g), CaCl2 (34,12 g) e 
Na2SO4 (0,333 g) 

≈ 6,5 

4 
MgCl2 (0,5 g), KBr (0,05 g), K2SO4 (0,4 g), MgSO4 (15,0 

g), CaCl2 (2,5 g) e Na2SO4 (0,271 g) 
≈ 6,0 
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No preparo de todas as soluções foi utilizada água deionizada (Millipore – Direct-Q 

3UV). No caso das soluções utilizadas diretamente nas sínteses e nas lavagens pós sínteses, esta 

água deionizada foi aquecida e borbulhou-se nitrogênio gasoso, objetivando eliminar ao máximo 

o gás carbônico dissolvido. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Métodos para síntese de HDL  

Os hidróxidos duplos lamelares podem ser produzidos utilizando diferentes métodos 

de síntese, que podem ser classificados como métodos diretos e indiretos. Dentre os métodos mais 

utilizados destacam-se como métodos diretos: coprecipitação (pH variável ou constante), método 

do sal-óxido, síntese hidrotérmica, método sol-gel, síntese por hidrólise induzida95,110,167,168 e como 

métodos indiretos: troca iônica direta; troca iônica em meio ácido e reconstrução169,170.  

Neste trabalho, foram utilizados somente os métodos de síntese por coprecipitação e 

reconstrução, porque além de serem alguns dos métodos mais populares para sínteses de HDL estes 

dois métodos exibem algumas condições que podem ter existido na Terra primitiva, por exemplo: 

 o método de coprecipitação pode ser relacionado a um sistema tal qual as 

hidrotermais, que permitem gradientes de concentração de sais inorgânicos, de temperatura e pH. 

Logo, um ambiente aquoso, que contenha os cátions Al+3, Mg+2 ou outros cátions que possam 

formar HDLs e tenha pH elevado, pode ser propício para a formação de HDL e, estando presentes 

biomoléculas nesse ambiente, existe a possibilidade de que estas sejam intercaladas nesses 

minerais; 

 já no caso do método por reconstrução, um ambiente prebiótico provável seria um 

ambiente que tenha sofrido processos de hidratação/desidratação, isto é, que em algum momento 
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já foi um ambiente aquoso no qual houve a formação do HDL como sugerido no parágrafo acima, 

em seguida tenha passado por um processo de seca, sendo exposto a altas temperaturas, em torno 

de 500 °C (por radiação, vulcanismo ou impactos de objetos como meteoritos) e ser novamente 

hidratado na presença de ânions inorgânicos ou biomoléculas, formando novamente o HDL. 

Assim, ambos os métodos de síntese podem ter desempenhado algum papel durante a 

evolução química na Terra primitiva e nos próximos tópicos, estes dois métodos de síntese serão 

descritos detalhadamente. 

 

3.2.1.1 Coprecipitação 

O método de síntese dos HDL por coprecipitação95,110,167 é baseado na adição 

concomitante dos sais precursores de alumínio e magnésio à uma solução contendo ânions 

(intercalante) e com o pH ajustado e mantido constante (pH~10) com NaOH (0,2 mol.L-1).  

 A síntese foi realizada utilizando o aparato mostrado na Figura 3.1, que é composto 

por um balão de três bocas, contendo uma solução do intercalante (ânions carbonato ou 

biomoléculas) e dois funis de adição, um contendo uma solução de NaOH 0,2 mol.L-1 e outro 

contendo cloreto de magnésio e cloreto de alumínio. As concentrações de intercalante, MgCl2 e 

AlCl3 são calculadas segundo a estequiometria do HDL (Fórmula 3.1) e dependem do volume 

final esperado. Por exemplo, no caso das sínteses que tinham como objetivo obter 2 g de HDL com 

carbonato (CO3
-2) como produto final, as massas dos sais utilizados foram de: 0,240 g de Na2CO3, 

2,02 g de MgCl2 e 0,8 g de AlCl3. No preparo das soluções de Na2CO3 ou das biomoléculas foi 

utilizada 1,5 vezes a quantidade necessária pela estequiometria do HDL.  
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pHmetro

e

N2 (g)

MgCl 2

e 

AlCl3

NaOH0,2 M

Intercalante

 
Figura 3.1 Esquema para síntese de HDL por coprecipitação. 

 

   - 2
3 2 21 6

.4M g A l O H X H O                                                                        Fórmula 

3.1 

na qual: 

X= ânion intercalante: íon carbonato (CO3
-2) ou biomolécula com 1 ou 2 cargas negativas) 

 

A Tabela 3.4 apresenta um resumo das concentrações de intercalantes e sais que foram 

utilizados nas sínteses de HDL por coprecipitação. Todas as amostras foram sintetizadas em 

duplicatas. Para manter a temperatura em 50 °C e uma agitação vigorosa foi utilizada uma placa 

aquecedora com agitação magnética, juntamente com um banho de silicone. O controle do pH foi 

feito com um eletrodo inserido no balão. 
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Tabela 3.4 Quantidades de HDL calcinado e dos íons intercalantes utilizados nas sínteses por 
coprecipitação. 

Amostra/ 
Sigla* 

AlCl3.6H2O / mmol 
MgCl2.6H2O / 

mmol 
intercalante / 

mmol 

HDL_CO3_Cop 19,87 6,62 4,97 

HDL_SCN_Cop 18,18 6,06 9,09 

HDL_Ade_Cop 14,77 4,92 7,39 

HDL_Thy_Cop 15,11 5,04 7,55 

HDL_Ura_Cop 15,66 5,22 7,83 

HDL_Ura_2:1_Cop 12,67 6,33 9,5 

HDL_4Gya_Cop 19,87 6,62 
Cl- 13,89 

SO4
-2 32,21 

BO3
-3 0,10 

HDL_3,2HGya_Cop 19,87 6,62 

Cl-
 189,67 

OH- 6,017 
Br- 0,65 

BO3
-3 0,00 

I- 0,015 

HDL_3,2Gya_Cop 19,87 6,62 

Cl- 298,27 
SO4

-2 0,58 
Br- 0,562 
I- 0,01 

HDL_0Gya_Cop 19,87 6,62 

Cl- 142,59 

SO4
-2 7,31 

Br- 0,217 

BO3
-3 0,11 

*As siglas utilizadas representam, respectivamente: mineral sintetizado_ânion intercalado ou tipo de 
água do mar sintética_método de síntese_pH da síntese. 

 

O balão do sistema acima descrito foi vedado e borbulhou-se com nitrogênio gasoso 

antes e durante todo o processo. Este procedimento teve como objetivo padronizar a síntese do 

HDL contendo íons carbonato e também biomoléculas, visando diminuir a quantidade de íons 
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carbonato (oriundos do CO2 do ar) dissolvidos nas soluções, os quais têm preferência de 

intercalação no HDL em relação às biomoléculas.  

A síntese foi realizada adicionando-se lentamente as duas soluções contendo os íons 

Al+3 e Mg+2 sobre a solução contendo os íons de carbonato ou biomoléculas e o pH foi mantido em 

aproximadamente 10. Após o final da síntese, o sistema foi mantido sob temperatura de 50 °C e 

agitação por 24 horas. Em seguida o produto obtido foi centrifugado (7800 rpm = 6814 rcf), o 

sobrenadante foi descartado e ao precipitado foi adicionada água deionizada, livre de CO2, para 

ressuspensão do HDL e remoção do excesso de íons carbonato ou biomoléculas da solução. Este 

procedimento foi realizado 10 vezes para garantir que os íons carbonato ou as biomoléculas não 

estivessem mais em solução. Após a lavagem, o HDL foi seco em um dessecador na presença de 

sílica gel por 7 dias, onde ficou armazenado até ser analisado.  

As condições experimentais acima descritas resultaram da otimização das seguintes 

variáveis:  

Temperatura - As primeiras sínteses foram realizadas à temperatura ambiente, 

entretanto, como ocorre uma grande variação nesta temperatura durante um período de 24 horas 

(tempo da síntese) e alguns trabalhos sugerem que manter a temperatura constante entre 50 e 80 

°C resulta em uma melhora dos rendimentos deste método de coprecipitação, a temperatura das 

sínteses aqui realizadas foi mantida em 50 °C.  

Agitação pós-síntese – As primeiras sínteses foram realizadas com somente uma hora 

de agitação pós-síntese, este tempo foi alterado para 24 horas após o término da síntese, mantendo-

se a temperatura em 50 °C e fluxo constante de nitrogênio. 

Quantidade de intercalante – Este foi outro fator alterado; nas primeiras sínteses foi 

utilizada uma quantidade estequiométrica do ânion intercalante (carbonato, adenina ou timina) que 
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foi modificada para 1,5 vezes a quantidade estequiométrica. Esta estequiometria está relacionada 

com a fórmula estrutural do HDL, Fórmula 3.1. 

Água deionizada – No início das sínteses, água somente deionizada (Millipore – Direct-

Q 3UV) foi utilizada no preparo de todas as soluções. No entanto, a partir das tentativas e 

dificuldades encontradas na intercalação das biomoléculas (alta concentração de íons carbonato 

intercaladas, provavelmente, oriundos do CO2 do ar), a água deionizada passou a ser aquecida 

(~100 °C) e borbulhada com nitrogênio gasoso, objetivando eliminar ao máximo o gás carbônico 

dissolvido. 

 

3.2.1.2 Reconstrução 

O método de síntese de HDL por reconstrução utiliza da característica do efeito 

memória dessa classe de mineral, no qual o HDL contendo íons carbonato intercalados é aquecido, 

perdendo suas moléculas de água, hidroxilas e carbonato, restando apenas uma mistura de óxidos 

de magnésio e alumínio169. Ao ser novamente hidratado em meio básico e na presença de um íon 

intercalante, por exemplo, as próprias hidroxilas presentes no meio alcalino, o HDL é novamente 

formado e recupera sua estrutura original, tendo agora um outro intercalante. 

Este procedimento inicia-se com a calcinação de 5 g de HDL da Sigma Aldrich a 500 

ºC por 5 horas em mufla, resultando em uma mistura sólida de óxidos de magnésio e alumínio em 

um produto, cuja massa é de aproximadamente 55 % da massa original, a                                                                                      

Equação 3.1 ilustra este processo. Em seguida este material é resfriado à temperatura ambiente e 

armazenado em dessecador até ser utilizado.  

           
500º

3 2 3 2 ( ) 2 3 2216
3C

s s s g g
Mg Al OH CO xH O MgO Al O CO xH O   �  

                                                                                                                     Equação 3.1 
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Para o processo de síntese por reconstrução foi utilizado um balão de fundo redondo, 

aquecido em banho maria, contendo óleo mineral, por uma placa aquecedora acoplada com 

agitação magnética e um pHmetro para ajuste do pH da solução (Figura 3.1). No balão, foram 

adicionados os intercalantes (ânions inorgânicos ou biomoléculas) para obtenção de 2 g de HDL 

(ver Tabela 3.5), em seguida, foi adicionada água deionizada descarbonatada até que o volume 

fosse suficiente para que o eletrodo entrasse em contato com a solução. O pH foi ajustado para 10 

com solução de NaOH (0,2 mol.L-1) e em seguida foi adicionado 1,0 g de HDL calcinado; o sistema 

foi fechado e permaneceu a 50 °C e sob agitação por 24 h.  

pHmetro

e

N2 (g)

NaOH0,2 M

Intercalante

HDL
calcinado (s)

 

Figura 3.2 Esquema para síntese de HDL pelo método da reconstrução. 
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Tabela 3.5 Quantidades de HDL calcinado e dos íons intercalantes utilizados nas sínteses por 
reconstrução. 

Amostra / sigla* 
Massa HDL 
calcinado / g 

Ânion Intercalante# / mmol 

HDL_CO3_Rec 1,12 CO3
-2 5,56 

HDL_SCN_Rec 1,12 SCN- 10,18 

HDL_Ade_Rec 1,12 Ade- 8,27 

HDL_Thy_Rec 1,12 Thy- 8,46 

HDL_Ura_Rec 1,12 Ura- 8,77 

HDL_4Gya_Rec 1,12 
Cl- 13,89 

SO4
-2 32,21 

BO3
-3 0,10 

HDL_3,2HGya_Rec 1,12 

Cl-
 189,67 

OH- 6,017 

Br- 0,65 

I- 0,015 

HDL_3,2Gya_Rec 1,12 

Cl- 298,27 

SO4
-2 0,58 

Br- 0,562 

I- 0,01 

HDL_0Gya_Rec 1,12 

Cl- 142,59 

SO4
-2 7,31 

Br- 0,217 

BO3
-3 0,11 

*As siglas utilizadas representam, respectivamente: mineral sintetizado_ânion intercalado ou tipo de 
água do mar sintética_método de síntese_pH da síntese. 
#No caso das diferentes AMS, os ânions descritos são os que podem ser intercalados.  

 

 

Após o final da síntese, o produto obtido foi centrifugado (7800 rpm = 6814 rcf), o 

sobrenadante foi descartado e ao precipitado foi adicionada água deionizada para ressuspensão do 

HDL e remoção do excesso dos íons carbonato ou das biomoléculas da solução. Este procedimento 

foi realizado 10 vezes para garantir que os íons carbonato e as biomoléculas não estivessem mais 
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em solução. Após a lavagem, o HDL foi seco em dessecador sob vácuo por 7 dias, onde ficou 

armazenado até ser analisado. Todas as amostras foram sintetizadas em duplicatas. 

 

3.2.2 Síntese de HDL em diferentes composições de água do mar 

A composição química e a quantidade dos sais que compõem os 4 tipos de água do mar 

sintéticas (AMS) utilizadas neste estudo são mostradas na Tabela 3.3 e os respectivos sais foram 

adicionados na mesma ordem em que são citados, para preparo de 1 litro de cada AMS. 

Para cada uma das composições de água do mar foram realizadas, no mesmo dia, duas 

sínteses de HDL, uma pelo método da reconstrução e outra por coprecipitação. Tanto a síntese por 

coprecipitação quanto por reconstrução, foram realizadas conforme descrito, respectivamente, nos 

tópicos 3.2.1.1 e 3.2.1.2, com a substituição das soluções contendo ânions carbonato ou 

biomoléculas por 250 mL de cada uma das soluções de AMS e o pH dessas soluções foi ajustado 

para o valor de, aproximadamente, 10 com solução de NaOH (0,2 mol.L-1) ou HCl (0,5 mol.L-1). 

O restante do procedimento seguiu exatamente como descrito nos tópicos 3.2.1.1 e 3.2.1.2, e os 

produtos obtidos foram secos em dessecador sob vácuo por 7 dias, onde permaneceram 

armazenados até serem analisados. Todas as amostras foram sintetizadas em duplicatas. 

Além disso, uma alíquota (500 mL) de todas os quatro tipos de água do mar sintéticas 

foi submetida às mesmas condições de síntese dos HDL (pH, temperatura, tempo de agitação, 

lavagens por centrifugação e secagem), e os produtos foram utilizados como brancos/padrões para 

avaliar a influência das condições de síntese nas respectivas AMS. Com exceção da AMS 

simulando 3,2 bilhões de anos (3,2 Gya) hidrotermal, que não formou precipitados após o processo 

de síntese e teve sua solução liofilizada, todas as demais composições de AMS formaram 
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precipitados, que passaram pelo processo de lavagem e foram secos em dessecador sob vácuo por 

7 dias, onde ficaram armazenados até serem analisados. 

 

3.2.3 Sínteses dos sistemas HDL/biomoléculas 

Os experimentos de intercalação das biomoléculas (adenina (Ade), timina (Thy) e 

uracila (Ura). Também foram realizados experimentos visando a intercalação de íons tiocianato 

(SCN-), que apesar de não serem propriamente uma biomolécula, são utilizados como blocos 

construtores de biomoléculas em muitos processos. Em todos os casos, as sínteses ocorreram por 

coprecipitação (3.2.1.1) e reconstrução (3.2.1.2), e um resumo das sínteses realizadas estão 

resumidos nas Tabela 3.4 e Tabela 3.5, respectivamente. 

Na tentativa de resolver o impasse sobre a intercalação das bases nitrogenadas e do íon 

tiocianato, foi realizado um experimento, aqui denominado lavagem água e sal, no qual uma 

alíquota de 200 mg de cada um dos sistemas HDLs aqui sintetizados foi lavada com duas soluções 

diferentes, uma de água deionizada e descarbonatada e outra de uma solução 0,5 mol.l-1 de Na2CO3. 

Em seguida, foram agitadas por 24 h, no caso das amostras submetidas à solução salina, o 

sobrenadante foi descartado e ao precipitado foi adicionada água deionizada para ressuspensão do 

HDL e remoção do excesso dos íons carbonato ou das biomoléculas/tiocianato da solução. Este 

procedimento foi realizado 10. Após a lavagem, o HDL foi seco em dessecador sob vácuo por 7 

dias, onde ficou armazenado até ser analisado. 

 

3.2.4 Estudo da estabilidade dos sistemas HDL/biomoléculas às condições extremas 

Os HDLs sintetizados foram submetidos a algumas condições extremas, tais como: alta 

temperaturas, ciclo de hidratação/desidratação, radiação UV e radiação ionizante.  
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3.2.4.1 Simulação de temperatura 

O experimento foi realizado utilizando 300 mg de cada amostra sólida, colocadas em 

um béquer (25 mL) e aquecidos em uma estufa (Tecnal TE393/I) a 70 °C por 15 dias sem controle 

da atmosfera.  

 

3.2.4.2 Simulação de radiação UV 

Os experimentos foram realizados utilizando uma alíquota de amostra sólida 

acondicionada em porta amostra de alumínio, com diâmetro de aproximadamente 2 mm, sobre um 

recipiente de vidro, mantido à temperatura constante de 20 °C com o auxílio de banho termostático 

(Quimis Q214M3). O sistema inteiro foi levado a uma câmara com as lâmpadas UV-C Phillips (λ 

= 254 nm) e irradiado por 10 dez dias seguidos com uma dose total de 3007 J / cm2, determinada 

com um radiômetro Vilber Lourmat RMX-3W. 

 

3.2.4.3 Simulação de radiação ionizante 

A exposição à radiação gama (Cobalto-60) foi realizada no Centro de Tecnologia das 

Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN. Foi utilizado um irradiador 

Gama Multipropósito, 60Co. As doses e taxas de irradiação que foram utilizadas nos experimentos 

são listadas na Tabela 3.6 e foram estimadas tanto pela posição da amostra no irradiador quanto 

por dosímetros PMMA (polimetilmetacrilato). 
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Tabela 3.6 Parâmetros da simulação de irradiação por raios gama, utilizados no 
estudo dos sistemas HDLs + ânions. 

 
Amostras 

 

Dose total / 
kGy 

Taxa da dose / 
kGy/min 

Ânions puros 10 0,2 

HDL + Ânions 100 0,2 

 

3.3  TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Todas as análises espectroscópicas foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia 

Molecular (LEM) do Instituto de Química da USP; as análises de difratometria de raios X e 

termogravimétricas foram realizadas no Laboratório de Sólidos Lamelares (LabSoL), sob 

supervisão da Prof.ª Dra. Vera R. L. Constantino e as análises elementares foram realizadas na 

Central Analítica do Instituto de Química da USP.  

 

3.3.1 Análise elementar 

A análise elementar de todas as amostras foi realizada na Central Analítica do Instituto 

de Química da USP. A concentração dos elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio foi analisada 

por combustão em instrumento Perkin-Elmer CHN 2400. No caso dos demais elementos as 

amostras foram previamente dissolvidas em solução de ácido nítrico 1 % (v/v) e as análises foram 

feitas por espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente acoplado, ICP-AES 

(Spectro Analytical Instruments Ciros CCD).  
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3.3.2 Difratometria de raios X  

Os difratogramas de raios X de todas as amostras foram obtidos em difratômetro 

Rigaku Miniflex e a fonte geradora de raios X utilizada foi um ânodo de cobre (Kα = 1,542 Å / 

8,047 keV). A tensão utilizada foi de 30 kV e a corrente de 15 mA. A varredura foi realizada entre 

3 e 70° com passos de 0,02° por segundo.  

 

3.3.3 Espectroscopia 

3.3.3.1 FT-Raman 

Foi utilizado o instrumento Bruker RFS-100/S, equipado com detector de Germânio 

resfriado com nitrogênio líquido. Os espectros foram obtidos com resolução de 4 cm-1 utilizando 

um laser de Nd3+/YAG para emissão de radiação com comprimento de onda de 1064 nm. 

 

3.3.3.2 Microscopia Raman 

Foi empregado um microscópio Raman Renishaw inVia Reflex, acoplado a um 

microscópio Leica DM2500 M. Este equipamento é dotado de detector CCD (600x400 pixels, 

Andor) resfriado termoeletricamente. Foram empregadas nas análises as linhas laser de 

comprimento de onda 632,8 nm (He-Ne, Renishaw) e 785 nm (laser de diodo, Renishaw) e usou-

se rede de difração de 1200 linhas/mm. 

 

3.3.3.3 FTIR 

Os espectros FTIR foram obtidos com um espectrômetro Bruker Alpha que possui 

óptica de KBr e detector DTGS, utilizando o acessório para ATR Platinium (Bruker) de uma única 
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reflexão e com cristal de diamante; a resolução utilizada foi de 4 cm-1 e tipicamente 512 espectros 

foram co-adicionados. 

 

3.3.4 Termogravimetria 

As análises termogravimétricas (TGA) e análise térmica diferencial ou calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) foram realizadas utilizando um equipamento TGA/DSC - Netzsch 

490 PC com espectrômetro de massas acoplado (Aeolos QMS 403C). As medidas foram realizadas 

utilizando ar sintético como gás de purga com uma vazão de 50 mL.min-1 e a faixa de aquecimento 

foi da temperatura ambiente até 1000 °C, com uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos da interação de biomoléculas 

com o hidróxido duplo lamelar. São também discutidas as sínteses de HDL em condições 

prebióticas, os processos de intercalação do íon tiocianato, das biomoléculas em HDLs e em 

seguida os resultados dos sistemas HDL/biomoléculas submetidos a simulações em diferentes 

condições extremas. 

 

4.1 SÍNTESE DE HDL EM DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE ÁGUA DO MAR  

A síntese de HDLs constituídos por Mg2+ e Al3+ é, normalmente, realizada em elevados 

valores de pH (≥9,5), sob temperaturas maiores do que 50 ºC e submetidas a forte agitação 

mecânica96,100,167. Essas condições são muito semelhantes às encontradas em ambientes 

hidrotermais, como discutido no Capitulo 1.2.4, que tem sido apontados como um dos principais 

ambientes nos quais a evolução química pode ter ocorrido53,54.  Dessa maneira, o estudo da síntese 

de HDLs em diferentes composições de águas do mar sintéticas (AMS), que representam diferentes 

Eras geológicas da Terra, somadas aos parâmetros característicos de síntese deste mineral, visam 

mimetizar ambientes hidrotermais primordiais. 

Antes de iniciar a discussão dos resultados, algumas reflexões serão feitas em relação 

à síntese de HDL, às diferentes composições de água do mar (ver Tabela 3.3) e sobre os resultados 

esperados, por exemplo: i) ocorrerá a formação do HDL nestas condições experimentais? Se sim, 

poderá ocorrer a formação de outros produtos? Estas questões são relevantes, principalmente 

devido às diferentes composições de águas do mar que contém diversos cátions, tais como os íons 

Ca2+ e Mg2+, que poderiam concorrer com o magnésio na formação do HDL por coprecipitação, e 

o próprio íon Mg2+, uma vez que este cátion está presente em excesso em 3 das 4 composições de 
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AMS utilizadas. De forma semelhante, surge a dúvida ii), qual dos ânions (ao todo são 6 diferentes 

ânions) terá preferência para estabilizar as lamelas do HDL? Além da concorrência por um lugar 

na estrutura do HDL o excesso de íons altera a força iônica do meio reacional, gerando o 

questionamento iii), como esta alteração pode influenciar na formação do mineral almejado? Outra 

dúvida que ocorre, naturalmente, sobre o presente sistema diz respeito ao questionamento iv): qual 

método de síntese obterá maior êxito na síntese de HDL nas diferentes composições de AMS? 

Além disso, a partir de uma visão otimista, na qual ocorrerá a formação do HDL, pode-se refletir 

sobre v), quais seriam a importância e as implicações desse resultado para a química prebiótica? 

Em suma, estes questionamentos visam facilitar e nortear as discussões que vêm a seguir e não 

necessariamente terão uma resposta definitiva ou conclusiva, podendo inclusive gerar novas 

indagações sobre estes sistemas aqui estudados. 

Os resultados obtidos por difratometria de raios X (XRD - X ray diffraction) mostram 

que houve a formação de HDL nas 4 composições de água do mar sintética e em ambos os métodos 

de síntese utilizados. Na Figura 4.1 pode-se observar os picos d(00l) [(003) e (006)] e  d(01l) [(012) e 

(015)] com respectivos valores, aproximados, de 2θ 11°, 22°, 35° e 46°, que são característicos de 

HDLs e estão relacionados ao empilhamento das lamelas na direção do eixo cristalográfico c e com 

o padrão de empilhamento das lamelas. Além desses picos, também pode-se observar o pico em, 

aproximadamente, 2θ 60º que é referente ao plano d(110), o qual está relacionado ao parâmetro de 

rede, a0, obtido a partir de equação a0=2d(110), e corresponde à distância entre os dois cátions 

metálicos da  estrutura dos HDLs129.  

De maneira geral, o perfil dos difratogramas apresentados na Figura 4.1 está de acordo 

com o esperado para os HDLs de magnésio e alumínio com simetria romboédrica94,97. No entanto, 

comparando estes resultados quanto ao método de síntese e as quatro diferentes composições de 
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AMS, os picos característicos dos HDLs observados apresentam diferentes intensidades, 

deslocamentos em relação aos valores de 2θ e larguras a meia altura (FWHM, full width at half 

maximum), que podem ser analisados em relação a defeitos estruturais dos HDLs. Apesar do 

alargamento de picos nos difratogramas de raios X ser sempre associado ao tamanho do cristalito 

e a equação de Scherrer ser amplamente empregada para a obtenção desse tamanho, outros fatores 

relacionados a defeitos estruturais também causam o mesmo efeito171, daí a importância em 

diferenciá-los. Dentre os defeitos mais comuns estão as falhas de empilhamento, a 

interestratificação e a turbostraticidade172,173.  

 
Figura 4.1 Difratogramas de raios X para os HDL sintetizados em 4 diferentes composições 
de água do mar sintética. Em destaque temos: (----) os principais planos de reflexão dos HDL 
presentes nestas amostras. 
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Os HDLs podem ser classificados como tendo 3 polítipos principais, 3R1, 2H e 1H 

relacionados aos tipos de sequência do empilhamento das lamelas97. Sendo o polítipo 3R1 um 

sistema romboédrico, com o parâmetro “c” da célula hexagonal igual a três vezes o espaçamento 

basal, pertencendo ao grupo espacial R3m̅, os outros polítipos são o 2H e 1H, que tem um sistema 

hexagonal, com “c” igual a duas vezes e uma vez o espaçamento basal, respectivamente. Os 

polítipos 2H e 1H estão relacionados com uma variedade de HDLs altamente hidratados94,97. 

Recentemente, um polítipo 3R2 foi reportado para HDL de magnésio e alumínio sintetizados por 

tratamento hidrotermal dos seus respectivos óxidos174. 

Dados de simulação publicados na literatura175 mostram que para um HDL de Mg/Al 

= 2,0 a presença de falhas de empilhamento (diferentes sequências de empilhamento ou polítipos) 

não afeta as linhas (00l) nem o dublete nítido e fino entre 2θ 60 e 62° atribuídos aos planos (11l), 

mas aparecem no XRD como picos assimétricos entre 2θ 30 e 55° [planos referentes às reflexões 

(h0l) e (0kl)].  

A interestratificação surge da formação de hidróxidos com estruturas unitárias, por 

exemplo os hidróxidos Mg(OH)2 e Al(OH)3, precipitados concomitantemente aos HDLs levando 

à variação na distância de repetição ao longo da direção de empilhamento (eixo c). A 

interestratificação afeta diretamente os planos (00l), principalmente em relação à largura desses 

picos172. 

Em relação à turboestratificação ou desordem turbostrática, esta emerge da orientação 

aleatória de sucessivas lamelas de HDLs na direção de empilhamento, sendo que, mesmo baixas 

porcentagens desta desordem geram um drástico alargamento das reflexões (0kl) e adicionalmente 

afetam o plano (113)172. 
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Neste contexto, analisando os difratogramas da Figura 4.1 pode-se inferir em relação 

à interestratificação, que as amostras HDL_4Gya_Cop (4.1a), HDL_4Gya_Rec (4.1e), 

HDL_0Gya_Cop (4.1d) e HDL_3,2Gya_Cop (4.1c) apresentam picos mais largos em relação aos 

demais HDLs, o que evidencia um efeito de interestratificação maior nestas amostras. Tal efeito 

está de acordo com discussões subsequentes, que mostram que todos os HDLs aqui formados, com 

exceção do sintetizado em AMS 3,2Gya_Hidro, foram formados concomitantemente com a 

brucita, Mg(OH)2. 

O efeito turbostrático pode ser observado em maior ou menor grau nos HDLs da Figura 

4.1, com exceção dos HDL_3,2Gya_Hidro_Cop (4.1b), HDL_3,2Gya_Cop (4.1c) e 

HDL_0Gya_Cop (4.1d), todos os demais apresentaram deformação, alargamento ou mesmo 

desaparecimento do pico (113), indicando que estas amostras podem ter suas lamelas distribuídas 

aleatoriamente em relação ao eixo c. 

Já no caso das falhas de empilhamento (stacking fault), foi possível observar este efeito 

em todas as amostras na Figura 4.1., devido a assimetria dos picos referentes às reflexões (h0l) e 

(0kl), na região de 2θ entre 30 e 55°, indicando que estes HDLs têm diferentes sequências de 

empilhamento. 

 
Além dos picos característicos dos HDLs, todos os difratogramas apresentados na 

Figura 4.1 mostram outros picos; isto significa que outras fases minerais foram formadas durante 

o processo de síntese. Para identificar estas outras fases presentes nos difratogramas dos HDLs, 

foram utilizados os resultados de XRD dos sólidos obtidos a partir da AMS submetidas às mesmas 

condições sintéticas dos HDLs (temperatura, pressão, pH, tempo de agitação e processos de 

lavagem). Nestas condições, ocorreu a precipitação de um sólido branco nos produtos obtidos após 

o processo de lavagem, com exceção da amostra H2Omar_3,2Gya_Hidro, que não precipitou após 
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a síntese e para obter uma alíquota sólida dos sais em solução foi realizada liofilização da solução 

após o final do processo.  

Os produtos formados por precipitação a partir das AMS submetidas às condições 

acima descritas foram estudados por XRD e os resultados são mostrados na Figura 4.2; na Tabela 

4.1 é apresentado um resumo das fases minerais encontradas junto com o HDL.  

 

Tabela 4.1 Fases minerais identificadas por difratometria de raios X. 

Amostra Mineral Fórmula 

H2Omar_0Gya Brucita Mg(OH)2 

H2Omar_3,2Gya Brucita Mg(OH)2 

H2Omar_3,2Gya_Hidro Halita e Silvita NaCl e KCl 

H2Omar_4Gya Brucita Mg(OH)2 
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Figura 4.2 Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de águas do mar sintéticas, 
para quatro Eras, após tratamento nas mesmas condições das respectivas sínteses dos HDLs. 
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Dentre as fases minerais formadas nas AMS após processo de síntese, a brucita - 

Mg(OH)2, foi formada em 3 das 4 amostras; este mineral é precursor de HDLs (ver Capítulo 1.3.1). 

Este fato pode ter ocorrido devido a três fatores associados: o excesso de íons magnésio na 

composição das águas do mar 0, 3,2 e 4 Gya (1,35 g, 2,64 g e 3,16 g de Mg2+ respectivamente, para 

H2Omar_0Gya, H2Omar_3.2Gya e H2Omar_4Gya), o alto valor do pH da síntese e também ao 

baixo valor do produto de solubilidade da brucita (KPS=5,6x10-12). Assim, é esperado que nestas 

condições tenha ocorrido a formação desse mineral concomitantemente à dos HDLs. No caso da 

H2Omar 3,2Gya_Hidro que não contem magnésio em sua composição, foram identificados, após 

liofilização, os minerais halita (NaCl) e silvita (KCl), ambos com alta solubilidade em meio aquoso. 

Esta precipitação, apesar de ter sido forçada via liofilização, foi realizada visando fornecer 

informações sobre as fases que poderiam formar-se para essa composição de água do mar. 

A Tabela 4.2 apresenta alguns dados dos HDLs sintetizados, como valores de 

espaçamento interlamelar e a proporção dos cátions Mg/Al contidos nestas amostras. Os valores 

de espaçamentos mostrados não apresentaram diferenças, sendo os menores e maiores 

espaçamentos, respectivamente, 3,0 Å (HDL_3,2Gya_Hidro_Rec e HDL_3,2Gya_Rec) e 3,5 Å 

(HDL_4Gya_Rec).  
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Tabela 4.2 Espaçamentos interlamelares d(003) obtidos a partir de difratometria 
de raios X e proporção de Mg:Al dos HDLs sintetizados nas quatro composições 
de água do mar. 

Amostras 
Método de 

síntese 
2θ D(003) /Å 

Distância 
interlamelar 

Mg/Al 

HDL_0Gya 
Cop 10.9 8,1 3,3 3,9 

Rec 11,1 8,0 3,2 3,3 

HDL_3,2Gya 
Cop 11,1 8,0 3,2 6,1 

Rec 11,4 7,8 3,0 3,7 

HDL_3,2Gya_ Hidro 
Cop 11,1 8,0 3,2 3,0 

Rec 11,4 7,8 3,0 2,1 

HDL_4Gya 
Cop 11,0 8,0 3,2 6,0 

Rec 10,6 8,3 3,5 3,3 
*Valores obtidos após subtração da espessura da lamela, 4,77 Å99,100. 

 

Em relação aos valores das proporções entre os cátions obtidas, pode-se notar que 

alguns valores estão muito distantes da proporção esperada, Mg/Al de 3. Esta foi a proporção 

calculada para a síntese por coprecipitação do HDL_CO3 utilizado no processo de calcinação. 

Mesmo no caso dos HDLs sintetizados na presença da AMS de 3,2Gya_Hidro, que não possui o 

íon magnésio em sua composição, houve o único valor menor que a proporção esperada, ocorrida 

na amostra HDL_3,2Gya_Hidro_Rec. No caso dos valores obtidos da proporção Mg/Al superiores 

ao esperado, já foi mostrado que nos HDLs sintetizados na presença de H2Omar_0Gya, 

H2Omar_3.2Gya e H2Omar_4Gya ocorreu a precipitação de brucita, logo, esse excesso de íons 

Mg2+ é explicado pela presença desse mineral. O que essas três composições de AMS tem em 

comum é a alta quantidade de íons Mg2+
 em suas composições conforme dados mostrados na 

Tabela 3.3. 

Outra informação que os dados da proporção de Mg:Al mostram é que, os HDLs 

sintetizados via coprecipitação forneceram valores maiores do que os obtidos por reconstrução, 
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indicando maior presença de magnésio nessas amostras (Tabela 4.2). Este fato pode estar 

relacionado ao fato de que na síntese por reconstrução os cátions participantes da estrutura dos 

HDLs já estão interligados na forma do óxido misto de magnésio e alumínio enquanto via 

coprecipitação todos os íons estão livres na solução. Este fato também pode ser corroborado pelos 

dados de XRD mostrados na sequência da discussão, no difratograma do HDL_4Gya_Cop que os 

picos da brucita são mais intensos do que os do próprio HDL formado, diferentemente do que 

ocorre no HDL_4Gya_Rec. 

Após identificar as fases adicionais formadas nas AMS submetidas às condições de 

síntese, serão analisados os resultados de difratometria de raios X da formação dos HDLs em cada 

uma das composições de AMS utilizadas (Figura 4.3 a Figura 4.6). 

Nos difratogramas da Figura 4.3, os HDLs sintetizados por coprecipitação e 

reconstrução em água do mar sintética com composição atual (H2Omar_0Gya) apresentam os picos 

d00l (003), (006), (012) e (015) com respectivos valores de 2θ 11,1°, 22,3°, 34,9° e 45,8° para o 

HDL_0Gya_Cop e 2θ 11,2°, 23,1°, 34,4° e 46,5° para o HDL_0Gya_Rec, que são característicos 

dos HDLs. Observando a largura dos picos à meia altura, pode-se afirmar que o HDL obtido por 

coprecipitação apresentou melhor cristalinidade e um maior grau de empacotamento do que o HDL 

obtido por reconstrução. A partir dos valores de 2θ para o plano (003) e utilizando a Lei de Bragg 

(nλ = 2dhkl sen θ) calculou-se o espaçamento interlamelar dessas duas amostras, obtendo-se os 

valores de 8,1 e 8,0 Å, respectivamente.  Este procedimento foi utilizado para o cálculo do 

espaçamento interlamelar das demais amostras e são apresentados na Tabela 4.2. 
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Figura 4.3. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de água do mar 0Gya 
(composição atual) e para os HDLs sintetizados na sua presença, por coprecipitação e 
reconstrução. 

 

Além da formação do HDL_0Gya_Cop e HDL_0Gya_Rec, nos difratogramas 

mostrados na Figura 4.3 podem-se observar picos referentes à brucita em 2θ 19º, 38°, 51°, 59°, 

62° e 68º, os quais têm baixa intensidade e picos alargados, indicando baixa cristalinidade em 

relação aos picos do HDL. Este mineral foi identificado a partir da correlação dos seus picos 

característicos com o banco de dados do difratômetro Rigaku Miniflex. Xu e Lu176 estudaram a 

formação de HDLs na presença de NaCl ou NaHCO3 via síntese hidrotermal a partir dos óxidos de 

magnésio e alumínio, e observaram que ocorre a formação de outras fases além dos respectivos 

HDLs e dentre esta fases encontram-se a brucita – Mg(OH)2(s) e o óxido de magnésio - MgO(s). 

Eles observaram ainda que, aumentando a proporção inicial MgO:Al2O3 de 2:1 para 6:1 ocorre um 

aumento da presença de brucita e uma diminuição da cristalinidade do HDL formado176.  
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Os difratogramas de raios X dos HDLs sintetizados na presença de água do mar com 

composição química de 3,2 bilhões de anos atrás (H2Omar_3.2Gya) são mostrados na Figura 4.4. 

De maneira geral, os resultados são semelhantes aos obtidos para os HDLs em H2Omar_0Gya 

(Figura 4.3), também mostrando que a amostra HDL_3.2Gya _Cop apresenta maior cristalinidade 

do que a obtida por reconstrução; outra semelhança é que além dos picos característicos dos HDLs 

foram observados os picos referentes à presença de brucita, sendo que nos difratogramas dos HDLs 

obtidos em H2Omar_3.2Gya os picos da brucita são mais intensos, mesmo quando comparados aos 

demais HDLs sintetizados em outras composições de água do mar (Figura 4.4). Em relação ao 

espaçamento interlamelar, os dados da Tabela 4.2 mostram que o valor de espaçamento 

interlamelar da amostra HDL_3,2Gya_Rec é levemente menor do que o obtido via coprecipitação 

(7,8 e 8,0 Å, respectivamente).  

 
Figura 4.4. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de água do mar 3,2Gya 
(composição de 3,2 bilhões de anos atrás) e para os HDLs sintetizados na sua presença por 
coprecipitação e reconstrução. 
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As sínteses de HDLs realizadas na presença de água do mar com composição de 3,2 

bilhões de anos atrás provenientes de ambientes hidrotermais (H2Omar_3.2Gya_Hidro) 

apresentaram resultados de XRD diferentes dos obtidos para as duas amostras anteriormente 

discutidas (H2Omar_0Gya e H2Omar_3.2Gya). A principal diferença foi que os difratogramas das 

amostras de HDL sintetizadas em H2Omar_3.2Gya_Hidro apresentados na Figura 4.5, mostram 

apenas os picos de difração característicos dos HDLs e não ocorre o aparecimento de outras fases 

minerais, assim como ocorreu para esta composição de água do mar pura (H2Omar_3,2Gya), na 

qual não houve precipitação após o tratamento e somente após liofilização foram identificados os 

minerais halita (NaCl) e silvita (KCl), como pode ser observado na Figura 4.5. 

Considerando os valores de intensidade (1142 e 1161 cps) e largura dos picos a meia 

altura (2θ 0,525º e 0,610º) dos HDLs obtidos por coprecipitação e reconstrução na Figura 4.5 

pode-se dizer que os produtos obtidos, tanto por coprecipitação quanto por reconstrução, 

apresentaram cristalinidades similares. No entanto, os valores dos espaçamentos interlamelares 

apesar de serem próximos, são ligeiramente menores para o HDL obtido via coprecipitação do que 

para o obtido via reconstrução (7,8 e 8,0 Å), valores idênticos aos observados para o sistema 

HDL_3,2Gya, discutido anteriormente (Tabela 4.2).  
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Figura 4.5. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de água do mar 
3,2Gya_Hidro (liofilizada) e para os HDLs sintetizados na sua presença por coprecipitação 
e reconstrução. 

 

A Figura 4.6 mostra os resultados de XRD dos HDLs sintetizados na presença de água 

do mar, cuja composição química remete a 4 bilhões de anos atrás (H2Omar_4Gya). Nota-se que 

ocorre a presença dos picos característicos do HDL, além de picos atribuídos à brucita, mas a 

intensidade dos picos dos HDLs (coprecipitado ou reconstruído) é menor do que as intensidades 

das outras amostras discutidas anteriormente, o que implica diretamente em uma baixa 

cristalinidade desses HDLs obtidos na presença de H2Omar_4Gya. Outra informação que pode ser 

obtida a partir do difratogramas da Figura 4.6, é que os picos característicos da brucita (2θ 19°, 

38°, 51° e 59°) tem uma intensidade relativa maior nessas amostras do que nos demais HDLs 

obtidos nas outras composições de AMS, fato observado principalmente para o HDL_4Gya_Cop. 

Como mostrado na Tabela 4.2, o valor do espaçamento interlamelar do 

HDL_4Gya_Rec (3,5 Å) é o maior valor, quando comparado aos obtidos nas demais composições 
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de água do mar, isso pode indicar que além dos ânions, moléculas de água também estão 

intercaladas. 

 
 

Figura 4.6. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de água do mar 4Gya 
(composição de 4bilhões de anos atrás) e para os HDLs sintetizados na sua presença por 
coprecipitação e reconstrução. 

 

Uma análise geral dos resultados de difratometria de raios X confirma que houve a 

formação dos HDLs, via coprecipitação e reconstrução, em todas as composições de água do mar 

sintéticas e que, com exceção dos HDLs sintetizados na presença da AMS que representa 

3,2Gya_Hidro, todas as demais sínteses mostraram a presença de outros minerais, principalmente 

brucita. 

Os resultados obtidos por análise termogravimétrica (TGA) são mostrados na Figura 

4.7 e Figura 4.8, respectivamente, para os HDLs obtidos por coprecipitação e reconstrução. Estas 

análises visaram estudar a estabilidade térmica destes HDLs sintetizados, relacionando o método 

de síntese e as diferentes composições de AMS em que foram obtidos. 
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Para os HDLs sintetizados via coprecipitação e reconstrução, as curvas de TGA 

mostradas na Figura 4.7 e Figura 4.8 apresentam de maneira geral, três etapas de perda de massa. 

As faixas de temperatura de cada uma destas etapas foram de 30 a 282 ºC (desidratação), 248 a 527 

ºC (desidroxilação e descarbonatação) e 873 a >1000 ºC (perda de SO2), e são mostradas para cada 

uma das amostras na Tabela 4.3, na qual também são apresentados os valores de perda de água 

para estas amostras. 

Tabela 4.3. Dados da análise termogravimétrica para os HDLs sintetizados por 
coprecipitação e reconstrução, na presença das AMS. 

Amostras 

Perda de 
H2O 

(etapa 1) / 
% 

Faixa de temperatura 

Etapa 1  
/ ºC 

Etapa 2  
/ ºC 

Etapa 3  
/ °C 

Coprecipitação 

HDL_0Gya 12 30  257 282  466 

HDL_3,2Gya 11,1 30  262 272  449 

HDL_3,2Gya_Hidro 15,1 30  263 282  471 

HDL_4Gya 14 30  279 318  527 873  >1000 

Reconstrução 

HDL_0Gya 10,7 30  257 248  504 895  >1000 

HDL_3,2Gya 10,7 30 250 280  441 

HDL_3,2Gya_Hidro 13,6 30  260 272  464 

HDL_4Gya 9,4 30  282 291 489 890 >1000 

 

A Figura 4.7 e a Figura 4.8 ilustram os dados mostrados na Tabela 4.3 para a etapa 

1, nesta etapa ocorreu a perda de água adsorvida ou intercalada dos HDLs94,99,129, e não houve 

diferença significativa quanto à faixa de temperatura de perda de água para os HDLs, 

independentemente do método de síntese ou da composição de AMS. No entanto, em relação à 

quantidade de água perdida houve algumas diferenças, primeiro entre as duas metodologias, porque 

foram observadas perdas de água menores para todos os HDLs sintetizados por reconstrução. 

Considerando a estequiometria de um HDL tipo hidrotalcita, Mg6Al2(OH)16CO3∙4H2O, são 
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esperados, aproximadamente, 12% de água neste mineral94,99,129. No caso dos HDLs sintetizados 

na presença das AMS 0Gya e 3,2Gya os valores obtidos estão muito próximos ao esperado para a 

hidrotalcita. 

Outras diferenças significativas ocorreram, para os HDLs sintetizados em AMS 

3,2Gya_Hidro e 4Gya. No primeiro caso, não houve diferença entre os dois métodos utilizados, o 

que chamou a atenção foi a quantidade de água perdida 15,1 % e 13,6 %, respectivamente, para 

coprecipitação e reconstrução. Já no caso dos HDLs sintetizados na presença de AMS 4Gya 

ocorreu uma grande diferença entre os dois métodos utilizados: por coprecipitação foi observada 

uma perda de 14 % de água, um dos três maiores valores de perda de água, enquanto que o HDL 

sintetizado por reconstrução teve apenas 9,4 % de água perdida, o menor valor observado entre 

todos os HDLs sintetizados. 
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Figura 4.7. Resultados de análise termogravimétrica, DTG e espectrometria de massas dos 
HDLs sintetizados por coprecipitação na presença das diferentes composições de AMS. 

 

A etapa 2 é caracterizada pela perda conjunta das hidroxilas e, geralmente, do ânion 

intercalante nos HDLs94,97,99, como é o caso dos ânions NO3
- e CO3

2-  intercalados em Mg-Al-HDL 

que são perdidos entre 200 e 450 ºC100 . No caso dos HDLs aqui estudados ocorreu a perda 

simultânea das hidroxilas e do intercalante (principalmente íons CO3
2-) na faixa de 250 a 527 °C 

como pode ser observado na Figura 4.7 e Figura 4.8, assim como na Tabela 4.3. Destas amostras, 

três se destacam por apresentarem suas perdas em temperaturas mais elevadas, são elas, 
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HDL_0Gya_Rec, HDL_4Gya_Cop e HDL_4Gya_Rec. São também estas amostras que 

apresentaram uma perda de massa entre 870 – 1000 °C (etapa 3), que os dados de espectrometria 

de massas mostraram ser devido à perda de SO2(g), indicando, portanto, que nestas amostras 

existem, tanto íons carbonato quanto sulfato intercalados. Vale ressaltar que, com exceção da AMS 

3,2Gya_Hidro, todas as demais possuem ânions SO4
2- em suas composições, 0Gya (2,81 g), 3,2Gya 

(0,23 g) e 4Gya (12,38 g), assim, já seria esperado que este ânion estivesse intercalado, sobretudo 

nas AMS 0Gya e 4Gya, devido à grande quantidade de ânions sulfato nessas composições.  

Uma hipótese para esta maior estabilidade das amostras HDL_0Gya_Rec, 

HDL_4Gya_Cop e HDL_4Gya_Rec é feita com base na estabilização das lamelas de HDLs feita 

pelos íons sulfato, que por meio da atração eletrostática manteria as lamelas do HDL estáveis por 

um faixa maior de temperatura, dificultando a saída de CO2(g) do espaço interlamelar. Esta hipótese 

baseia-se no fato de que além da perda do CO2 (g) em maiores temperaturas, também a 

desidroxilação ocorreu a maiores temperaturas, indicando que a estrutura das lamelas pode ter sido 

mantida em valores maiores de temperatura. Constantino e Pinnavaia100 estudaram a intercalação 

de diferentes ânions em HDL-Mg_Al, inclusive do íon sulfato, e mostraram que HDL_SO4 

apresentou maior estabilidade térmica frente a HDLs intercalados com íons CO3
2- e NO3

-, sendo 

que na temperatura de 450 º ainda é possível observar uma fração de estruturas lamelares. Os 

autores atribuem a maior estabilidade térmica dos HDL_SO4 à formação de ligações cruzadas entre 

o ânion sulfato e as lamelas do HDL que ocorre por volta de 250 °C100. 

Os íons carbonato aqui intercalados em todos os HDLs, em maior ou menor quantidade, 

geralmente são tidos como um contaminante na síntese de HDLs. No presente trabalho não foi 

diferente e medidas foram tomadas para evitá-lo (ver tópicos 3.2.1.1 e 3.2.1.2), no entanto, 
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pensando na contextualização do ambiente primitivo da Terra, CO2(g)  seria abundante na atmosfera 

e poderia estar dissolvido nos oceanos67,68. 

 
 

Figura 4.8. Resultados de análise termogravimétrica, DTG e espectroscopia de massas dos 
HDLs sintetizados por reconstrução na presença das diferentes composições de AMS. 

 

Nos espectros FTIR das amostras dos HDLs obtidos por coprecipitação (Figura 4.9), 

podem ser observadas bandas em 1106, 1365, 1634, 3420 e 3698 cm-1. As bandas em 1630 e 3378 

cm-1 são atribuídas, respectivamente, à deformação angular (δ HOH) e ao estiramento (ν OH) 
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da água177 e são observadas para todos os HDLs, mostrando que todos estão hidratados, fato que 

já foi mostrado pelos dados da TGA. A bandas em 1365 cm-1 (νas CO3
2-) é atribuída ao estiramento 

antisimétrico do ânion carbonato177; este dado concorda com os resultados de TGA, que mostraram 

a presença deste ânion, como um contaminante, em todos os HDLs aqui estudados. As bandas 

restantes, em 1106 e 3698 cm-1 podem ser atribuídas ao estiramento antisimétrico (νas SO4
-) do íon 

sulfato177 e ao estiramento (ν OH) do íon hidroxila, respectivamente. A presença e o formato da 

banda da hidroxila mostram que este ânion está livre, isto é, tendo poucas interações com outras 

moléculas, podendo assim pode estar intercalado nos HDLs, ou fazer parte da estrutura do HDL. 

 
 
Figura 4.9. Espectros FTIR (esquerda) e Raman (direita) dos HDLs sintetizados por 
coprecipitação na presença das quatro composições de AMS. 
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e                 1062 cm-1. As bandas em 470 e 548 cm-1 são características dos HDLs e atribuídas aos 

modos translacionais do AlOH e MgOH97,178, estas bandas não sofreram alterações e 

mantiveram o mesmo valor para todas as composições de AMS. As bandas em 446, 612, 982 cm-1 
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são atribuídas, respectivamente, aos modos ν2 e ν4 (deformação angular) e ν1 (estiramento 

simétrico) do íon SO4
2- 100,177. Estas bandas características do íon sulfato estão presentes e são 

intensas, principalmente, nos espectros dos HDLs sintetizados na presença das AMS 0Gya e 4Gya, 

aparecem com menor intensidade no espectro do HDL_3,2Gya e não estão presentes no espectro 

do HDL_3,2Gya_Hidro. Estes resultados que mostram a presença de sulfato, estão de acordo com 

os obtidos por FTIR e concordam parcialmente com os dados de TGA, uma vez que só o 

HDL_4Gya apresentou perda de SO2 após o aquecimento. Em 1062 cm-1 é mostrado o estiramento 

simétrico (ν1) do íon carbonato que, como discutido nos resultados FTIR, está presente como 

contaminação, em todos os HDLs sintetizados por coprecipitação.  

 
 
Figura 4.10. Espectros FTIR (esquerda) e Raman (direita) dos HDLs sintetizados por 
reconstrução na presença das quatro composições de AMS. 

 

Os espectros FTIR e Raman dos HDLs sintetizados por reconstrução são mostrados na 

Figura 4.10. Estes resultados são muito similares aos obtidos para os HDLs sintetizados por 
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utilizadas e será feito um resumo das conclusões alcançadas. Os espectros FTIR confirmam a 

presença de carbonato nestas amostras, além das bandas características da água. Em relação ao íon 

hidroxila, somente o HDL_3,2Gya_Hidro não apresentou a banda deste íon em 3698 cm-1. Já em 

relação aos espectros Raman, as amostras apresentaram uma diminuição significativa na 

intensidade das bandas, no entanto, todos os valores são muito similares aos obtidos para os HDLs 

sintetizados por coprecipitação. Logo, foram identificadas as bandas do HDL e do carbonato em 

todos os espectros. Com exceção do HDL_3,2Gya_Hidro_Rec todos os demais HDLs 

apresentaram as bandas características do íon sulfato. 

Diante dos resultados supracitados, faz-se necessária uma análise e discussão sobre 

suas implicações. Sim, houve a formação dos HDLs nas quatro composições de AMS e em relação 

à caracterização, segue abaixo uma discussão para cada AMS. 

Nas sínteses realizadas na presença da AMS 0Gya, os dados de XRD mostraram que o 

HDL_0Gya_Cop apresentou uma melhor cristalinidade do que o HDL_0Gya_Rec; outro resultado 

do XRD foi mostrar a formação de brucita neste sistema. Em relação aos ânions intercalados foi 

mostrado que estão intercalados os íons sulfato e carbonato (contaminação), conforme resultados 

obtidos via TGA (mostrou a presença de sulfato somente para o HDL_0Gya_Rec), FTIR e Raman. 

No caso dos HDL_3,2Gya_Cop e HDL_3,2Gya_Rec, o HDL obtido por coprecipitação 

também apresentou melhor cristalinidade frente ao reconstruído, além disso, os XRD mostraram a 

formação da brucita, que neste caso está muito mais cristalina e em maior quantidade do que a 

obtida para AMS 0Gya. Os dados de TGA mostraram que os HDLs formados nessa composição 

de AMS, apresentaram a menor faixa de temperatura da etapa 2, na qual ocorre desidroxilação e 

perda do ânion, neste caso de íons carbonato, fato que indica que estes HDLs são menos estáveis 
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termicamente. Os dados espectroscópicos indicam que o ânion carbonato está presente em ambos 

os HDLs e que pequenas quantidades do íon sulfato também está intercalada. 

Os HDLs sintetizados em AMS 3,2Gya_Hidro, apresentaram os resultados que 

destoaram dos demais, principalmente devido à composição da AMS utilizada. Esta composição, 

representativa dos ambientes hidrotermais de 3,2 bilhões de anos atrás, diferentemente da demais, 

não tem o cátion Mg2+ e o ânion SO4
2-.  Assim, estes HDLs foram formados sem a presença de 

outras fases minerais e apresentaram cristalinidade semelhante para os dois métodos de síntese. 

Outro fato que chamou a atenção foi que estes HDLs tiveram altos valores de concentração de água 

e, entre os ânions intercalados, só foi possível identificar o carbonato, tanto por TGA quanto por 

FTIR e Raman. 

Ao fazer a análise dos resultados dos HDLs obtidos em AMS 4Gya, pode-se observar 

que os HDLs obtidos apresentaram baixa cristalinidade e picos intensos da brucita em seus 

difratogramas, sendo que o HDL_4Gya_Cop ainda apresentou uma cristalinidade menor do que o 

reconstruído. As análises TGA, FTIR e Raman mostraram que nestes HDLs estão intercalados os 

ânions carbonato, sulfato e hidroxila. As análises TGA também mostraram que ambos os HDLs 

(Cop e Rec) apresentaram maior estabilidade térmica, quando comparados aos demais HDLs aqui 

sintetizados, tendo temperaturas iniciais da etapa 2 (perda de hidroxila e de intercalantes) a partir 

de 330 °C e com máximos em 394 e 442 °C, respectivamente, para HDL_4Gya_Cop e 

HDL_4Gya_Rec. Este fato pode estar relacionado aos diversos ânions intercalados, que poderiam, 

em conjunto, fornecer uma maior estabilidade às lamelas dos HDLs. Além disso, o 

HDL_4Gya_Rec apresentou o maior valor de espaçamento lamelar, 8,3 Å e uma menor quantidade 

de água, 9,4%, o que pode indicar que a presença dos diferentes ânions intercalados                       

(CO3
-2 e SO4

2-) pode ter inibido a presença de moléculas de água no espaçamento interlamelar. 
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Para finalizar, será feita uma breve discussão sobre os questionamentos norteadores do 

início do capítulo. 

i) Ocorrerá a formação do HDL nestas condições experimentais?  

Sim, ocorreu a formação dos HDLs em todas as composições de AMS. 

 

ii) Qual dos ânions (ao todo são 6 diferentes ânions) terá preferência para estabilizar as 

lamelas do HDL? 

O único ânion que foi identificado em todos os HDLs formados foi o carbonato e o 

segundo íon mais intercalado foi o íon sulfato, identificado em 6 do 8 HDLs formados. 

 

iii) Como a força iônica do meio reacional pode influenciar na formação dos HDLs? 

A força iônica das AMS é 0,73; 1,63; 0,84 e 0,59 mol.L-1, respectivamente, para 

H2Omar_0Gya, H2Omar_3,2Gya, H2Omar_3,2Gya_Hidro e H2Omar_4Gya, e não foi 

encontrada nenhuma relação entre estes valores e os diferentes resultados obtidos nas 

sínteses dos HDLs.  

 

iv) Qual método de síntese obterá maior êxito na síntese de HDL nas diferentes 

composições de AMS? 

Êxito, no sentido de produzir o HDL, foi alcançado por ambos os métodos. Já no 

sentido de obtenção de um HDL mais cristalino, pode-se dizer que os HDLs obtidos 

por coprecipitação obtiveram melhor cristalinidade, sendo mais cristalino em 2 de 4 

composições de AMS (H2Omar_0Gya e H2Omar_3,2Gya), uma vez que em 
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H2Omar_3,2Gya_Hidro os resultados são similares e somente em H2Omar_4Gya o 

HDL obtido por reconstrução teve melhor cristalinidade. 

 

v) Quais seriam a importância e as implicações desse resultado para a química prebiótica? 

A síntese de biomoléculas, minerais e outras substâncias, em condições que simulem 

às da Terra primitiva, e que possam ter desempenhado um papel importante no aumento 

da complexidade química é um passo importante no estudo da origem da vida. No caso 

dos HDLs, principalmente porque, estes resultados contextualizam este mineral em um 

ambiente prebiótico, isto é, mostra que os HDLs podem ter sido sintetizados nas 

condições prebióticas aqui simuladas, como por exemplo em ambientes hidrotermais, 

estando assim, disponíveis para que pudessem interagir com biomoléculas, sendo na 

suas pré-concentração, proteção ou como substrato para reações químicas. 

 

4.2  INTERCALAÇÃO DE SCN- EM HDL  

O íon tiocianato tem sido sintetizado em condições prebióticas, por exemplo, a partir 

de uma mistura de gases (CH4, NH3, H2O, H2, N2, CO2 e H2S) submetida a descargas elétricas179. 

Outra fonte de tiocianato foi encontrada por pesquisadores que determinaram a presença de 

tiocianato em Atlantis II Deep Brine, localizada no fundo do mar, em Rift Valley180.  

Em relação ao seu papel como precursor de biomoléculas, a partir de uma mistura de 

tiocianato de amônio e formaldeído, Perezgasga e cols.181 sintetizaram glicina, alanina, cisteína e 

metionina. Outros experimentos já foram realizados com tiocianato, simulando condições 

prebióticas, tais como, síntese de biomoléculas por aquecimento em estado sólido (guanidina)182, 

irradiação no ultravioleta183 e pré-concentração via adsorção em minerais184. 
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No que diz respeito à interação de tiocianato com HDLs muitos trabalhos já estudaram 

este sistema185–188, no entanto, nenhum destes no contexto da química prebiótica, mas sim 

envolvendo a remoção do íon tiocianato, visando o tratamento de resíduos industriais. Neste tópico 

serão discutidos os resultados da intercalação dos íons tiocianato em HDL por coprecipitação e 

reconstrução; todas as sínteses foram realizadas em pH 10. 

A Figura 4.11 apresenta os difratogramas das amostras HDL_CO3_Cop, 

HDL_CO3_Rec, HDL_SCN_Cop e HDL_SCN_Rec. Para todas estas amostras, observou-se os 

picos d(00l) (003) e (006) e d(01l) (012), (015) e (018) com respectivos valores de 2θ 11°, 23°, 35°, 

39° e 46°, que são característicos de HDLs e estão relacionados, respectivamente, ao empilhamento 

das lamelas na direção do eixo cristalográfico c e com o padrão de empilhamento das lamelas. 

Pode-se observar também um pico em, aproximadamente, 2θ 60,5º que é referente ao plano (110). 

As amostras de HDL_SCN obtidas por ambas as metodologias apresentaram, de modo 

geral, picos mais largos e menos intensos do que os HDL_CO3, indicando uma menor cristalinidade 

dos HDL_SCN. Além disso, na amostra HDL_SCN_Rec, pode-se observar um pico em 2θ 43° que 

pertence ao HDL calcinado utilizado na síntese e que não foi reconstruído. Na amostra 

HDL_SCN_Cop o alargamento e diminuição da intensidade do pico em 2θ 62° indica que pode 

estar ocorrendo turboestratificação nesta amostra. Nessa mesma amostra os picos assimétricos 

entre 30 e 50° mostram que há falha de empilhamento das lamelas.  

Os valores de 2θ do plano (003) mostram que não há diferença entre os valores de 

espaçamento lamelar para as amostras analisadas na Figura 4.11, sendo os valores obtidos 7,9, 7,7, 

7,8 e 7,7 Å, respectivamente, para HDL_SCN_Cop, HDL_SCN_Rec, HDL_CO3_Cop e 

HDL_CO3_Rec.  
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Figura 4.11. Difratogramas de raios X das amostras do sistema HDL + SCN-  e HDL + CO3

2-

, sintetizados por coprecipitação e reconstrução, em pH=10. 
 

A Figura 4.12 apresenta os resultados de análise térmica para os HDL_SCN_Cop, 

HDL_SCN_Rec e HDL_CO3_Cop, todos sintetizados em pH 10. Como é característico dos HDLs, 

os dados de TGA mostram duas etapas de perda de massa, entre 30 e 230 °C e entre 260 e 504 °C 

e, além dessas duas etapas, a amostra HDL_SCN_Rec ainda apresentou uma terceira etapa entre 

870 e >1000 °C, a qual também estava presente nas amostras de HDLs sintetizados na presença de 

água do mar e que continham íons sulfato (Capítulo 4.1). 

Na primeira etapa houve a perda de moléculas de água e os valores são mostrados na 

Tabela 4.4; pode-se observar uma menor quantidade de água nas amostras contendo os íons 

tiocianato. Na segunda etapa, observou-se as perdas de hidroxilas e do carbonato, respectivamente, 

na forma de água e gás carbônico para as amostras HDL_SCN_Cop, HDL_SCN_Rec e 

HDL_CO3_Cop. Nota-se assim que ambas as amostras de HDL + SCN- possuem íons carbonato 

em suas lamelas.  
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Figura 4.12. Resultados de análise termogravimétrica, DTG e espectrometria de massas dos 
sistemas HDLs + SCN- realizadas em ar sintético. 

 

A novidade nos resultados de TGA foi a perda de massa relacionada a outros 

fragmentos, além da água e do CO2, na etapa 2. Nesta faixa de temperatura (entre 260 e 504 °C) 

também ocorreu uma perda de fragmento com relação massa carga, m/z = 64, característica do 
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SO2, perda mostrada tanto para o HDL_SCN obtido por coprecipitação quanto por reconstrução, e 

outra perda de massa com m/z = 60, atribuída ao fragmento OCS (sulfeto de carbonila) somente na 

amostra HDL_SCN_Cop189.  

Além dos diferentes tipos de fragmentos produzidos durante o aquecimento, outra 

diferença observada foi que somente o HDL_SCN_Rec teve uma perda de massa entre 870 e >1000 

°C, também atribuída ao m/z = 64, semelhante, em relação à faixa de temperatura, à ocorrida para 

algumas amostras discutidas no Capítulo 4.1, nas quais foi observada a saída de SO2 nas amostras 

que continham íons sulfato.  

Na literatura são encontrados estudos sobre o comportamento térmico do tiocianato de 

amônio, os quais observam sua decomposição a partir de 160 °C189,190. Ohta e cols, estudaram a 

decomposição térmica de tiocianato de amônio em atmosfera de argônio, e identificaram a 

formação de diferentes tipos de fragmento, inclusive contendo oxigênio, tido como uma 

contaminação do ar nesse caso, obtendo os seguintes fragmentos CS2 (m/z = 76), H2S (m/z = 34), 

SO2 (m/z = 64), OCS (m/z = 60), entre outros189. Assim, os fragmentos aqui encontrados para as 

amostras de HDL_SCN_Cop e HDL_SCN_Rec já são esperados como subprodutos da 

decomposição do íon tiocianato. 

Fica claro, portanto, em relação às perdas de massas obtidas via TGA, que existe uma 

diferença entre os processos ocorridos para o HDL_SCN_Cop e o HDL_SCN_Rec, e esta diferença 

pode estar relacionada tanto a diferentes interações ocorridas no meio interlamelar quanto a 

natureza dos dois processos de síntese. Uma possível explicação para este fato é a deslocalização 

da carga do íon tiocianato, que pode compartilhar sua carga negativa quase que igualmente entre o 

enxofre e o nitrogênio, permitindo assim ao SCN- atuar como um nucleófilo tanto pelo átomo de S 
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quanto pelo de N. Neste contexto, o íon tiocianato pode estar interagindo com as lamelas do HDL 

de diferentes formas e esta interação pode ter relação com o método de síntese empregado. 

Outra informação que pode ser obtida dos resultados das TGA mostradas na Figura 

4.12 é em relação à estabilidade que o meio interlamelar fornece para o íon tiocianato. Como 

discutido acima, o tiocianato de amônio se decompõe em temperaturas relativamente baixas, cerca 

de 160 °C, mas para o HDL_SCN_Cop e o HDL_SCN_Rec foram observadas perdas de massa 

relativas ao íon tiocianato entre 340 e 480 °C com temperatura máxima em 396 °C. Portanto, o 

mineral possibilitou que o íon tiocianato permanecesse estável por mais do que o dobro da sua 

temperatura normal. No caso inverso, não houve um aumento da estabilidade térmica do HDL na 

presença do íon tiocianato, uma vez que o HDL_CO3_Cop apresentou uma estabilidade um pouco 

superior aos HDL + SCN. 

 

Tabela 4.4. Dados da análise elementar e da porcentagem de água perdida das amostras 
de HDL_SCN_Cop, HDL_SCN_Rec e HDL_CO3_Cop. 

Amostras 
% 
C* 

% 
N* 

% 
H* 

%  
S 

%  
Mg** 

%  
Al** 

Mg/Al 
% 

H2O 

HDL_CO3_Cop 2,2 0,2 4,1 - 23,8 8,2 2,9 16,6 

HDL_CO3_Rec 2,5 - 3,8 - 22,5 10,8 2,1 15,3 

HDL_SCN_Cop 0,8 0,5 4,0 1,0 23,7 9,1 2,6 11,8 

HDL_SCN_Rec 2,2 1,0 3,5 2,2 24,7 12,0 2,1 12,0 

 

Na Tabela 4.4 são mostrados os resultados de análise elementar para as amostras de 

HDL_SCN_Cop, HDL_SCN_Rec, HDL_CO3_Cop e HDL_CO3_Rec. Estes resultados mostram 

algumas diferenças entre os dois métodos de obtenção do HDL_SCN: primeiro em relação à 

proporção Mg:Al, que se pretendia ser de 3 e foi de 2,6 no HDL_SCN_Cop e 2,06 no 
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HDL_SCN_Rec, o que tem implicações diretas na carga superficial das lamelas uma vez que 

quanto menor essa proporção entre Mg:Al, maior a carga positiva nestas lamelas. Além disso, 

considerando somente os átomos que compõem o íon tiocianato, pode-se observar que o 

HDL_SCN_Rec possui mais do que o dobro de íons tiocianato do que o HDL_SCN_Cop. Dados 

de TGA-MS e espectroscopia Raman mostram que ambas as amostras contêm íons carbonato como 

contaminante, porém, os espectros Raman indicam que existem mais íons carbonato na amostra do 

HDL_SCN_Rec, comparando a intensidade relativa das bandas do carbonato com as bandas 

características do HDL (νAl-O-Mg em 549 cm-1). 

Os resultados de espectroscopia Raman das amostras HDL_SCN_Cop, 

HDL_SCN_Rec, HDL_CO3_Cop e HDL_CO3_Rec são mostrados na Figura 4.13.  

O comportamento vibracional do íon tiocianato (SCN-) é caracterizado por três modos 

vibracionais fundamentais: ν1, que corresponde ao estiramento C≡N, que, por se tratar de uma 

tripla ligação tem alto valor de número de onda, em aproximadamente 2065 cm-1; a segunda 

vibração, ν2, refere-se à uma deformação angular da molécula, em cerca de 480 cm-1
 e o terceiro 

modo, ν3, corresponde ao estiramento SC em torno de 750 cm-1 191,192. 
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Figura 4.13. Espectros FT-Raman (1064 nm) das amostras de HDL + SCN sintetizados por 
coprecipitação e reconstrução, HDL_CO3_Cop_Ads (experimento de adsorção de íons SCN- 
em HDL_CO3) e amostras de HDL_CO3_Cop e HDL_CO3_Rec. 

 

Nos espectros Raman (Figura 4.13) de todas as amostras podem ser visualizadas 

bandas em 466 e 549 cm-1 atribuídas aos estiramentos Al-O-Al e Al-O-Mg característicos do HDL, 

e em 1063 cm-1 tem-se uma banda atribuída ao estiramento simétrico do íon carbonato (ν3 C-O). 

Nas amostras do HDL_SCN_Cop e HDL_SCN_Rec podem ser visualizadas as bandas 

características do tiocianato em 748 e 2060 cm-1. 

Como mostrado na discussão dos dados de TGA, o HDL_SCN_Cop apresentou perda 

dos fragmentos OCS e de SO2 somente na etapa 2 (240 – 520 °C), enquanto o HDL_SCN_Rec 

perdeu somente o fragmento SO2 nas etapas 2 e 3 (850 - >1000°C). Além disso, discutiu-se a 
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possibilidade da carga negativa do íon tiocianato poder estar no S ou no N, logo foi cogitado que 

o íon tiocianato pudesse estar interagindo com o HDL de maneiras diferentes. Neste contexto, a 

espectroscopia Raman poderia fornecer evidências que confirmariam esta ideia, mas não foi o que 

ocorreu. 

Os espectros Raman do HDL_SCN sintetizados por coprecipitação e reconstrução não 

apresentaram diferenças significativas entre seus espectros no que diz respeito a deslocamento ou 

aparecimento de bandas, o que poderia contribuir para explicar as diferenças entre as duas 

metodologias mostradas nos resultados de TGA. No entanto, existem algumas diferenças entre as 

duas amostras de HDL_SCN que merecem ser destacadas, por exemplo, a intensidade relativa da 

banda ν1 do íon carbonato (1060 cm-1) em relação à banda do HDL em 549 cm-1.  

Nota-se que no espectro do HDL_SCN_Cop a intensidade relativa da banda do 

carbonato é muito menor do que a observada para no espectro do HDL_SCN_Rec, assim pode-se 

esperar que no HDL_SCN_Cop exista uma quantidade menor de íons carbonato do que no 

HDL_SCN_Rec, dado que concorda com os obtidos por análise elementar mostrados na Tabela 

4.4. Nos espectros FT-Raman aqui mostrados, a forma de banda referente ao modo ν1 do íon 

tiocianato em 2060 cm-1, é distorcida devido às bandas roto-vibracionais de absorção (primeiro 

sobretom do νOH) de água (estado gasoso) presente na atmosfera do interior do instrumento.  

A amostra HDL_CO3_Cop_Ads é resultado de um teste realizado para averiguar se 

íons tiocianato poderiam adsorver no HDL_CO3_Cop. A motivação deste teste foi um 

questionamento sobre a possibilidade dos íons tiocianato que estão presentes nas amostras 

HDL_SCN_Cop e HDL_SCN_Rec (como confirmado por TGA-MS, análise elementar e 

espectroscopia Raman) estarem adsorvidos nas superfícies externas do HDL, mesmo após o 

processo de lavagem desses produtos após as sínteses. Portanto, o teste consistiu na ressuspensão 
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de 200 mg de HDL_CO3_Cop em uma solução 0,1 mol.L-1 de tiocianato de amônio e agitação por 

24 h à temperatura ambiente; em seguida, o sólido foi lavado com água deionizada por 10 vezes, 

centrifugado e seco em dessecador. O espectro Raman desta amostra (Figura 4.13) mostra apenas 

as bandas do HDL (466 e 549 cm-1) e do íon carbonato (1063 cm-1) e não há indícios das bandas 

características do íon tiocianato. Logo, este experimento mostra que as chances do tiocianato estar 

adsorvido na superfície do HDL são mínimas estando, portanto, intercalado. 

Além do experimento descrito acima, foi realizado um outro experimento visando 

confirmar que o íon tiocianato está intercalado no espaço interlamelar do HDL, diferente de alguns 

trabalhos encontrados na literatura que estudam a remoção de íon tiocianato como poluente e que 

descrevem a interação do íon tiocianato com HDLs somente como uma adsorção superficial186 ou 

como adsorção superficial e intercalação193. 

 
Figura 4.14. Espectros FT-Raman (1064 nm) do HDL_SCN_Cop lavado com água 
deionizada e uma solução 0,5 mol.L-1 de Na2CO3. 
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O experimento consistiu na lavagem do HDL_SCN_Cop com água deionizada e uma 

solução de carbonato de sódio, 0,5 mol L-1 (mais detalhes no item 3.2.3). Os resultados obtidos 

com espectroscopia FT-Raman são mostrados na Figura 4.14. Analisando os espectros pode-se 

observar que o processo de lavagem com água deionizada não alterou o espectro do 

HDL_SCN_Cop, nem as intensidades relativas entre as bandas do HDL (466 e 549 cm-1), do íon 

carbonato (1063 cm-1) e do tiocianato (748 e 2060 cm-1). No caso do HDL_SCN_Cop lavado com 

a solução de carbonato de sódio, houve algumas alterações no espectro Raman obtido, como o 

desaparecimento das bandas características do íon tiocianato. Também é mostrado um grande 

aumento na intensidade relativa da banda do carbonato em relação à banda do HDL, ocorrendo 

inclusive o aparecimento modo ν4 do carbonato em 692 cm-1 atribuído à deformação angular no 

plano, que também pode ser vista no espectro do HDL_CO3_Cop. Estes fatos mostram que todo o 

tiocianato foi substituído por íon carbonato nessa amostra. 

A partir das discussões dos resultados aqui apresentados, podemos concluir que o íon 

tiocianato foi intercalado nos HDLs em ambos os métodos de síntese estudados. No entanto, apesar 

das inúmeras informações obtidas a partir dos dados de TGA-MS, principalmente relacionadas às 

diferenças observadas entre os dois métodos de síntese, as quais indicam que o tiocianato tem 

comportamento térmico distinto, dependendo do método utilizado, os dados de espectroscopia 

Raman não permitiram complementar os dados da TGA-MS. Assim, permanece uma questão em 

aberto entender como o íon tiocianato está interagindo no espaçamento interlamelar,  

 

4.3 INTERCALAÇÃO DE BASES NITROGENADAS EM HDL 

O estudo da intercalação das bases nitrogenadas adenina, timina e uracila em HDL é 

descrito aqui pela primeira vez, até onde se tem conhecimento. Neste capítulo, serão apresentados 
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os resultados da caracterização da interação das bases em HDLs, além de uma discussão sobre se 

realmente ocorreu a intercalação destas biomoléculas e quais os fatores considerados para 

confirmar esse processo.  

A adenina foi estudada por dois métodos de síntese e em dois valores de pH. No 

entanto, houve alguns problemas técnicos com as amostras HDL_Ade_Rec e seus resultados serão 

omitidos da atual discussão, assim, em relação à adenina são apresentados os resultados desta base 

em dois valores de pH (10 e 11). A razão de alterar o valor do pH da síntese, tanto para a adenina 

quanto para timina e uracila está relacionada aos seus respectivos valores de pKa, que no caso da 

adenina é ilustrado na Figura 4.15. Devido à proximidade do valor do pKa2 (9,87) com o pH da 

síntese (10), optou-se por realizar a síntese também em pH 11, com o objetivo de aumentar a 

quantidade de adenina desprotonada no meio reacional, mesmo sendo conhecido o efeito de 

lixiviação de Al3+ que pode ocorre neste valor de pH. O mesmo critério foi utilizado para a timina 

e uracila, cujas estruturas e valores de pKas194 são mostrados na Figura 4.16 e Figura 4.17. No 

entanto, no caso da uracila como veremos adiante, além do pH outras estratégias foram utilizadas 

visando a intercalação destas bases nos HDLs. 

 pKa 1

 4,20

 pKa 2

 9,87

 
Figura 4.15. Estrutura da adenina em diferentes valores de pH. 
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 pKa 1

 0

 pKa 2

 9,8

 
Figura 4.16. Estrutura da timina em diferentes valores de pH. 

 

 
Figura 4.17. Estrutura da uracila em diferentes valores de pH. 

 

Os resultados de difratometria de raios X das bases com HDLs são discutidos na 

sequência. De modo geral todos os HDLs formados têm simetria romboédrica, 3R1 e pode-se 

observar os picos d(00l) (003) e (006), e d(01l) (012) e (015) com respectivos valores, aproximados, 

de 2θ 11°, 22°, 35° e 46°. Além desses picos, também pode-se observar dois picos em, 

aproximadamente, 2θ 60º, sendo que o plano (110)  é relacionado ao parâmetro de rede, a0. 

Os resultados de difratometria de raios X são apresentados na Figura 4.18 e mostram 

que os difratogramas das amostras obtidas em ambos os valores de pHs são muito semelhantes 

entre si e em relação ao HDL_CO3_Cop. Além disso, a intensidade e largura dos picos referentes 

aos planos (003) para ambas as mostras indicam boa cristalinidade e baixo efeito de 

interestratificação, mas os picos (012), (015) e (018) estão claramente assimétricos o que está 

relacionado com falha de empilhamento. Ampliando a região do pico d(003), calculou-se distância 
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do espaçamento interlamelar para essas amostras, 7,7, 7,9 e 7.6 Å, respectivamente, 

HDL_CO3_Cop, HDL_Ade_Cop_pH10 e HDL_Ade_Cop_pH11, valores que indicam uma 

pequena variação entre os HDLs com adenina e o HDL contendo carbonato. No entanto, a diferença 

entre as duas amostras é grande, pois subtraindo-se o valor da espessura da lamela do HDL (4,77 

Å) resta 3,1 e 2,8 Å de espaçamento interlamelar absoluto, portanto a diferença de 0,3 Å, equivale 

a aproximadamente 10% do espaçamento absoluto da lamela, e é significativa. 

 
Figura 4.18 - Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de HDL_CO3 e HDL_Ade 
sintetizadas por coprecipitação em pH=10 e 11. 

 

Na Figura 4.19 são apresentados os resultados de difratometria de raios X para os 

HDL_CO3 e HDL_Thy, sintetizados por coprecipitação (pH 10) e reconstrução (pH 11). Com 

exceção do difratograma HDL_Thy_Rec_pH11, todos os demais apresentaram-se intensos e com 

picos finos, demonstrando boa cristalinidade dos produtos formados. O HDL_Thy_Rec_pH11 
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apresenta picos menos intensos e mais alargados, o que pode indicar que ocorreu uma 

interestratificação nessa amostra. Além disso, a presença do pico em 2θ 43° que é atribuído ao 

HDL calcinado que foi utilizado nesta síntese e não foi reconstruído, pode estar influenciando na 

interestratificação observada para esta amostra. No difratograma da amostra HDL_Thy_Cop_pH10 

os picos referentes aos planos (012), (015) e (018) são assimétricos e indicam falha de 

empilhamento das lamelas nesta amostra. 

Em relação aos espaçamentos interlamelares, pode-se observar no quadro em destaque 

na Figura 4.19, que os valores de 2θ e consequentemente o espaçamento interlamelar absoluto dos 

HDL_CO3_Cop_pH10 e HDL_CO3_Rec_pH11 são muito próximos, 3 e 2,9 Å, respectivamente. 

Já no caso das amostras de HDL_Thy_Cop_pH10 e HDL_Thy_Rec_pH11, os valores obtidos 

foram 3,1 e 2,9 Å, indicando uma diferença menor que 10 %. Esta diferença pode estar relacionada 

ao alargamento dos picos referentes ao (003) devido à interestratificação na amostra 

HDL_Thy_Rec_pH11. 
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Figura 4.19. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras HDL_CO3 e HDL_Thy, 
sintetizadas por coprecipitação (pH 10) e reconstrução (pH 11). 

 

A Figura 4.20 mostra os resultados de difratometria de raios X obtidos para os sistemas 

HDL_CO3 e HDL_Ura. No caso da uracila, além das sínteses visando a obtenção de HDLs com a 

proporção Mg/Al = 3, foi realizada uma síntese por coprecipitação com a proporção de Mg:Al = 2, 

cuja sigla é HDL_Ura_2:1_Cop_pH10. Foi justamente esta amostra que apresentou picos mais 

intensos, indicando que o produto formado é bem cristalino. O difratograma do 

HDL_Ura_Cop_pH11 mostra que seu produto, apesar de não ter picos tão intensos quanto o 

HDL_Ura_2:1_Cop_pH10, apresentou os picos referentes aos planos (00l) intensos, 

principalmente em comparação aos HDL_Ura_Cop_pH10, e HDL_Ura_Rec_pH11 que tem picos 

menos intensos e alargados, indicando um menor tamanho dos cristalitos nestas amostras. Além 

disso, o HDL_Ura_Rec_pH11 apresentou um pico em 2θ 43º atribuído ao HDL calcinado que não 
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foi reconstruído e o HDL_Ura_Cop_pH10 apresentou um alargamento e diminuição de intensidade 

do pico referente ao plano (113) 2θ 61,7°, indicando que esta amostra apresenta turboestratificação, 

isto é, suas lamelas estão distribuídas aleatoriamente em relação ao eixo c. 

Em relação ao espaçamento interlamelar, calculado a partir dos valores de 2θ 

mostrados no quadro em destaque na Figura 4.20, o HDL_Ura_Cop_pH10 apresentou o maior 

valor de espaçamento absoluto, 3,10 Å; para as demais amostras os valores foram 2,89 Å 

(HDL_Ura_Cop_pH11), 2,76 Å (HDL_Ura_2:1_Cop_pH10) e 2,86 Å (HDL_Ura_Rec_pH11).  

 

Tabela 4.5 - Dados do espaçamento interlamelar das amostras de HDL com 
bases e diferentes métodos de síntese. 

Amostras Método de síntese 2θ d(003) /Å 
Distância 

interlamelar 

HDL_Ade 
Cop_pH10 11,24 7,9 3,1 

Cop_pH11 11,63 7,6 2,8 

HDL_Thy 
Cop_pH10 11,19 7,9 3,1 

Rec_pH11 11,49 7,7 2,9 

HDL_Ura 
 

Cop_pH10 11,13 7,9 3,2 

Cop_pH11 11,49 7,7 2,9 

2:1_Cop_pH10 11,69 7,6 2,8 

Rec_pH11 11,54 7,7 2,9 
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Figura 4.20. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de HDL_CO3 e HDL_Ura, 
sintetizadas por coprecipitação (pH10 e 11) e reconstrução em pH= 11. 

 

Todos os valores de espaçamento interlamelar dos sistemas HDLs + bases, discutidos 

acima e resumidos na Tabela 4.5, não apresentaram aumento ou até apresentaram diminuição em 

relação ao HDL com carbonato. Normalmente, o processo de intercalação é acompanhado do 

deslocamento dos picos da família de plano (00l) para mais baixos valores de 2θ e está relacionado 

com o tamanho e disposição do íon intercalado entre as lamelas dos HDLs, sendo este aumento 

determinante para afirmar que um ânion grande está intercalado94,97.  Após as apresentações dos 

resultados de análise térmica e espectroscopia Raman serão discutidos os valores de espaçamentos 

interlamelares e a intercalação das bases. 

Análises termogravimétricas da adenina, timina e uracila (Figura não mostrada) 

mostrou que as três bases são decompostas quase que totalmente na mesma faixa de temperatura, 

entre 240 e 390 ° C, tendo máximo de perda de massa em 356, 337 e 345 ° C, respectivamente.  

10 20 30 40 50 60 70

1000

2000

3000

4000

5000

11
3

11
0

01
8

01
5

01
2

00
6

11
,5

511
,4

9

 

 I
n

te
n

si
d

a
d

e 
/ 

cp
s

2(Cu-K)

HDL_CO3_Cop

HDL_CO3_Rec_pH11

HDL_Ura_Cop_pH10
HDL_Ura_Cop_pH11
HDL_Ura_2:1_Cop_pH10

HDL_Ura_Rec_pH11

11
,6

9

11
,1

9
11

,4
5

11
,5

4

00
3

9 10 11 12 13 14

 



Contribuições Químicas à Astrobiologia 

 

99 

A Figura 4.21 mostra os resultados da análise termogravimétrica para as amostras de 

HDLs + bases sintetizadas por coprecipitação. De modo geral, os sistemas estudados 

HDL_Ade_Cop_pH10, HDL_Thy_Cop_pH10, HDL_Ura_Cop_pH10 e 

HDL_Ura_2:1_Cop_pH10 apresentaram duas etapas de perda de massa, semelhante ao que ocorre 

em HDL_CO3_Cop. Na primeira etapa, ocorreu a perda de moléculas de água entre 50 e 230 °C. 

Em relação à quantidade de água perdida, na própria figura são listados os valores, que mostram 

que o HDL_Ade_Cop, HDL_Thy_Cop_pH10 e HDL_Ura_2:1_Cop_pH10 tiveram valores 

semelhantes de perda de água, em torno de 12%, valor exato da porcentagem esperada de água em 

HDLs_CO3 pela sua estequiometria, que é de 12%94,99,129. Já o próprio HDL_Cop e 

HDL_Ura_Cop_pH10 tiveram valores maiores de desidratação, 14,5 e 16,7%, fato que indica 

somente que estas amostras tinham mais moléculas de água e não a natureza desta água (adsorvida 

ou intercalada). 

Na segunda etapa, ocorrida entre 280 e 450 ° C ocorreu a desidroxilação e a 

decomposição do ânion intercalante, fato confirmado pelos espectros de massa dos fragmentos m/z 

18 e 44, representando respectivamente a perda de H2O e CO2. Um fato que chamou atenção foi 

uma perda entre 470 e 630 ° ocorrida para a amostra de HDL_Ura_Cop_pH10 e 

HDL_Thy_Cop_pH10 (no quadro em destaque na Figura 4.21) e que foi atribuída somente a CO2. 

O fato de apresentar somente perda de CO2 indica que pode não se tratar da perda das bases, pois 

esta seria acompanhada também da perda de água. Assim, só resta a hipótese de ter sido uma saída 

tardia do CO2. 
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Figura 4.21. Resultados de análise termogravimétrica, DTG e espectroscopia de massas dos 
sistemas HDLs + bases nitrogenadas sintetizados por coprecipitação. 

 

Na Figura 4.22 tem-se os resultados de TGA para as amostras HDL_Thy_Rec_pH11 

e HDL_Ura_Rec_pH11. Assim como ocorreu para as amostras coprecipitadas discutidas acima, 

ocorreram perdas de massa, principalmente, em duas faixas de temperatura, entre 50 e 250 °C 

(desidratação) e entre 250 e 470 °C características da desidroxilação e decomposição do 

intercalante. Adicionalmente, ocorreu uma perda de massa entre 470 e 620 °C, com saída apenas 
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de CO2, fato que também ocorreu para as amostras HDL_Ura_Cop_pH10 e HDL_Thy_Cop_pH10, 

no entanto ocorreu para as duas amostras reconstruídas aqui analisadas, HDL_Thy_Rec_pH11 e 

HDL_Ura_Rec_pH11. Este fato pode estar relacionado à uma perda tardia dos íons carbonato. 

 
 

Figura 4.22. Resultados de análise termogravimétrica, DTG e espectroscopia de massas dos 
sistemas HDLs + bases nitrogenadas sintetizados por coprecipitação. 

 

Na Figura 4.23 são apresentados os espectros Raman obtidos em 1064 nm das 

amostras da adenina, HDL_CO3_Cop, HDL_Ade_Cop_pH10 e HDL_Ade_Cop_pH11. Nos 
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espectros das amostras HDL_Ade_Cop, em ambos os valores de pH, são observadas, além das 

bandas características do HDL em 470 e 549 cm-1 atribuídas aos estiramentos Al-O-Al e Al-O-

Mg177 e da banda em 1060 cm-1 atribuída ao estiramento simétrico do carbonato (νsym CO3
2-)177. 

As bandas características da adenina em 723, 942, 1248, 1333, 1483 cm-1, atribuídas à 

respiração do anel, deformação angular C-H, estiramento C-N + deformação angular C-H/N-H, 

deformação angular C-H e N-H, e estiramento C-NH2, respectivamente195. No entanto, as bandas 

da adenina são mais intensas no espectro da amostra HDL_Ade_Cop_pH10 do que na amostra 

HDL_Ade_Cop_pH11.  

Outro fato que chama atenção é que entre estas duas amostras existe uma diferença 

entre as intensidades relativas da banda em 1060 cm-1 atribuída ao íon carbonato, tendo a banda 

em 549 cm-1 (ν Al-O-Mg) como parâmetro para comparação. Nota-se que a banda referente ao 

carbonato tem uma intensidade menor na amostra HDL_Ade_Cop_pH10, fato que indica que nesta 

amostra pode-se ter uma quantidade menor de íons carbonato e uma maior concentração de 

adenina, o que explicaria também as bandas mais intensas da adenina nesta amostra em relação a 

HDL_Ade_Cop_pH11.  
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Figura 4.23 - Espectros FT-Raman (1064 nm) da Adenina, LDH_CO3 e HDL_Ade 
sintetizadas por coprecipitação em pH=10 e 11. 

 

Nos espectros Raman mostrados na Figura 4.24 pode-se visualizar as bandas 

características do HDL, que estão presentes em ambas as amostras de HDL_Thy em 470 e             

549 cm-1 e são atribuídas aos estiramentos Al-O-Al e Al-O-Mg, respectivamente. Em 1060 cm-1 

ocorre o aparecimento da banda característica do grupo CO3
2-. Observa-se ainda que a intensidade 

relativa da banda dos íons carbonato em relação à banda do HDL em 549 cm-1 é muito maior para 

a amostras de HDL_Thy_Rec_pH11 do que da amostra de HDL_Thy_Cop_pH10, indicando que 

pode haver mais íons carbonato intercalados na amostra reconstruída. 
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Figura 4.24. Espectros Raman em 785 nm para a timina sólida e amostras de HDL_Thy 
sintetizadas por coprecipitação em pH=10 e reconstrução em pH= 11. 

 

No que se refere à timina, houve um aumento significativo da intensidade relativa das 

suas bandas na amostra HDL_Thy_Rec_pH11, principalmente nas bandas em 616, 742, 805, 984, 

1355/1382, 1591 e 1672 cm-1 atribuídas, respectivamente, à deformação angular fora do plano N-

H, deformação angular C-N-C, estiramento e deformação do anel, deformação angular N-H, ao 

estiramento C=N e estiramento C=O195.  

É conhecido que ocorre equilíbrio tautomérico ceto-enólico (ver Figura 4.25) para a 

timina em soluções com valores de pH acima do pKa2 (9,8)196. Como as sínteses dos sistemas 

HDL_Thy foram realizadas em pHs 10 e 11 pode-se observar o aparecimento de uma banda 

característica da forma enólica, além do deslocamento das demais bandas nos espectros mostrados 

na Figura 4.24 em relação ao espectro da timina. A banda em 1591 cm-1, mostrada em ambos os 

espectros do sistema HDL_Thy é atribuída ao estiramento C=N do anel pirimídico da timina na 
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forma enólica196. Este fato indica que existe um equilíbrio entre os tautômeros da timina e que 

ambos estejam interagindo com o HDL; ainda não é possível afirmar, entretanto, se estas interações 

ocorrem somente no espaço interlamelar, na superfície do HDL ou em ambos. 

 

b





 
Figura 4.25. Formas tautoméricas do equilíbrio ceto-enólico da timina. 

 

Na Figura 4.26 são apresentados os resultados de espectroscopia Raman dos sistemas 

HDL_Ura. Em todos os HDL_Ura mostrados, independente do pH ou método de síntese, podem 

ser visualizadas as bandas características do HDL em 470 e 555 cm-1 e do íon carbonato em 1060 

cm-1. Todas as demais bandas pertencem à uracila sólida ou à uracila liofilizada a partir de uma 

solução em pH 11.  
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Figura 4.26. Espectros Raman (1064 nm) das amostras de uracila sem tratamento e 
liofilizada, e dos HDLs_Ura obtidos em diferentes condições de síntese. 

  

Considerando a intensidade relativa das bandas da uracila em relação às bandas do 

HDL (555 cm-1) e dos íons carbonato (1060 cm-1), as bandas das amostras de HDL_Ura_rec_pH11 

e HDL_Ura_2:1_Cop_pH11 mostram-se mais intensas do que as das amostras HDL_Ura_Cop em 

pH 10 e 11. No entanto, apesar do fato de ambos terem bandas mais intensas, os espectros obtidos 

das amostras HDL_Ura_rec_pH11 e HDL_Ura_2:1_Cop_pH11 apresentam algumas diferenças, 

como, por exemplo: no espectro da HDL_Ura_rec_pH11 as bandas em 1207 e 1559 cm-1 que estão 

presentes somente nesta amostra e não são observadas no espectro da uracila sólida, mas sim no 

espectro da uracila em pH 11 liofilizada. Este fato pode indicar que nessa amostra, a uracila 

encontra-se em equilíbrio entre a forma desprotonada e protonada, já que as demais bandas 

atribuídas à base nitrogenada são  características da uracila sólida (790, 962, 1102 e 1647 cm-1 que 

Uracila_pH11_lio

HDL_Ura_Cop_pH10

HDL_Ura_2:1_Cop_pH10

1
7
1
5

1
5
0
3

1
4

1
7

In
te

n
s

id
a

d
e

 R
a

m
a

n
 

HDL_Ura_Cop_pH11

6
1
5

5
5
5

4
7

0

1
3

9
2

1
2

9
0

1
1
0
2

9
6

2

7
9
0

4
2

9

1
2

3
7

1
2

0
7

1
6
4

7

1
5

5
9

9
8

6

HDL_Ura_Rec_pH11

1
0
6
0

15
61

11
91

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Uracila

Número de onda / cm
-1



Contribuições Químicas à Astrobiologia 

 

107 

são atribuídas, respectivamente, à deformação angular fora do plano C-H, deformação angular do 

anel, estiramento do anel e estiramento C=C do anel). Outra diferença, é que ocorreu o 

desaparecimento da banda em 1715 cm-1 atribuída ao estiramento C=O197.  

Nas demais amostras, HDL_Ura_2:1_Cop_pH10, HDL_Ura_Cop_pH10 e 

HDL_Ura_Cop_pH11 os espectros Raman são semelhantes ao da uracila sólida com exceção da 

banda em 1290 cm-1. Esta banda está presente no espectro da amostra liofilizada (em pH11) como 

uma banda bem fraca, que se intensificou no HDL.  

De uma maneira geral, os resultados espectroscópicos mostraram que a uracila está 

interagindo com o HDL e que tanto a metodologia de síntese quanto a proporção de Mg:Al podem 

influenciar a natureza dessa interação. 

Até este ponto, tem-se resultados inconclusivos sobre se as três bases estão intercaladas 

ou não, uma vez que os resultados de XRD mostraram que não ocorreu aumento do espaçamento 

interlamelar dos HDLs, enquanto que os dados espectroscópicos evidenciam que as bases estão de 

alguma forma interagindo com os HDLs. 

Na sequência são apresentados os resultados de análise elementar para os HDLs + bases 

sintetizados por coprecipitação. No caso dos HDLs + Ade, na amostra HDL_Ade_Cop_pH10 

existe somente 1,4 % de carbono nessa amostra, sendo que o esperado, considerando que todos os 

ânions intercalantes fosse de adenina, seria de 14,7 % de carbono em massa. Se for considerado 

que os resultados de espectroscopia Raman mostram que carbonato está presente nos espectros 

dessa amostra, podemos concluir que a quantidade de carbono referente aos ânions da adenina é 

menor do que 1,4 %.  

A análise elementar mostra que a concentração de carbono e nitrogênio (% massa) das 

amostras HDL_Thy_Cop_pH10 e HDL_Thy_Rec_pH11 aumentou de 1,19% para 4,65 % de 
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carbono e de 0,1 % para 1,39 % de nitrogênio, respectivamente. Como será discutido adiante, íons 

carbonato estão presentes nessas amostras de HDL + Thy e assim, pode-se considerar a quantidade 

de nitrogênio como marcador para estimar a quantidade de timina presente nessas amostras. Se 

tivéssemos 100% de timina intercalada no HDL, a quantidade (em % massa) teórica de nitrogênio 

seria de 7,07%, logo a quantidade de timina que está presente na amostra HDL_Thy_Rec_pH11 é 

de 19,7% da quantidade esperada. 

Resultados de análise elementar mostram que a concentração de carbono e nitrogênio 

(% massa) entre as amostras HDL_Ura_Cop_pH10 e HDL_Ura_Rec_pH11 aumentou de 2,3% 

para 4,5 % de carbono e de 0,31 % para 3,64 % de nitrogênio, respectivamente. Considerando a 

quantidade de nitrogênio como marcador da presença de uracila, se tivéssemos 100% de uracila 

intercalada no HDL, a quantidade (em % massa) teórica de nitrogênio seria de 7,29%, logo a 

quantidade de uracila que está presente na amostra HDL_Thy_Rec_pH11 pode chegar a 49,9% da 

quantidade esperada, este resultado foi maior do que o obtido para o mesmo sistema HDL + Thy 

(19,7%).  

Desta forma, apesar dos resultados de difratometria de raios X não terem mostrado 

nenhuma alteração do espaçamento basal dessas amostras, os resultados de análise elementar e 

espectroscopia Raman mostram que tanto a timina quanto a uracila podem estar presentes nos 

respectivos HDLs.  

Não existem dados na literatura sobre a intercalação de bases nitrogenadas em HDLs 

para comparação com os resultados aqui obtidos; existem apenas trabalhos envolvendo a 

intercalação de nucleotídeos (blocos construtores dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, constituídos 

por uma das bases nitrogenadas, um açúcar e um grupo fosfato135) em HDLs132,134. Nestes estudos, 

devido ao tamanho das moléculas de nucleotídeos, após a intercalação os dados de difratometria 
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de raios X mostram que ocorre um grande aumento do espaçamento interlamelar, evidenciando a 

intercalação dessas moléculas132,134,198.  

No caso aqui estudado, como os dados de XRD não mostraram alterações significativas 

do espaçamento interlamelar, meios alternativos foram utilizados com objetivo de confirmar que 

as bases nitrogenadas se encontram intercaladas entre as lamelas dos HDLs. 

Na tentativa de resolver este impasse, foi realizado um experimento denominado 

lavagem água e sal no qual uma alíquota de 200 mg de cada um dos sistemas HDLs + bases 

nitrogenadas foi lavada com duas soluções diferentes, uma de água deionizada e descarbonatada e 

outra de uma solução 0,5 mol.L-1 de Na2CO3.  

A Figura 4.27 apresenta os espectros Raman para o HDL_Ade_Cop_pH10, é possível 

observar que a amostra após ser lavada com a solução salina apresenta somente as bandas 

características do HDL, em 470 e 549 cm-1 atribuídas aos estiramentos Al-O-Al  e Al-O-Mg177 e 

da banda em 1060 cm-1 atribuída ao estiramento simétrico do carbonato (νsym CO3
2-)177.  

Na amostra lavada com água deionizada pode-se observar, além da presença das bandas 

do HDL e do íon carbonato, as bandas características da adenina em 723, 942, 1248 e 1333cm-1, 

atribuídas à respiração da molécula, deformação angular C-H, estiramento C-N + deformação 

angular C-H/N-H e deformação angular C-H e N-H, respectivamente195. As bandas da adenina, 

apesar de pouco intensas e/ou mostradas nos espectros como ombros, são as mesmas que foram 

observadas para o HDL_Ade_Cop_pH10, mostrando que o processo de lavagem com água 

deionizada não alterou o espectro da adenina, assim pode-se inferir que a adenina está intercalada 

no HDL. 
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Figura 4.27. Espectros Raman (785 nm) para o HDL_Ade_Cop_pH10 após ser lavado com 
água deionizada e uma solução 0,5 mol.L-1 de Na2CO3. 
 

No que se refere à timina, os espectros das amostras, HDL_Thy_Cop_pH10 e 

HDL_Thy_Rec_pH11, são mostradas na Figura 4.28 (esquerda). A amostra 

HDL_Thy_Cop_pH10, lavada com água deionizada e com solução de carbonato de sódio, 

apresesentou somente as bandas do HDL em 470 e 549 cm-1 e a banda em 1060 cm-1 do íon 

tiocianato, previamente atribuídas. Além disso, em ambas as amostras lavadas, a banda do íon 

carbonato teve um aumento significativo da sua intensidade em relação à banda do HDL em 549 

cm-1, efeito observado principalmente na amostra lavada com a solução de carbonato de sódio. 

Na amostra HDL_Thy_Rec_pH11 o efeito da lavagem foi diferente ao ocorrida para o 

HDL_Thy coprecipitado. Pode observar na Figura 4.28 (direita) que a amostra de 

HDL_Thy_Rec_pH11 lavada com água deionizada as bandas da timina  ainda estão presentes em 

616, 755, 805, 984, 1355, 1672 cm-1 atribuídas, respectivamente, à deformação angular fora do 

plano N-H, deformação angular C-N-C, estiramento e deformação do anel, deformação angular N-
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do que as observadas no HDL_Thy_Rec_pH11 não lavado, como é o caso da bandas em 616 e 

1672 cm-1. Outro fato que chamou a atenção foi que, ao contrário das amostras estudadas 

anteriormente nessa discussão, a banda do íon carbonato manteve-se intensa, sem perda aparente 

de intensidade relativa. 

No HDL_Thy_Rec_pH11 lavado com o carbonato de sódio, foram observadas somente 

as bandas do HDL (470 e 549 cm-1) e do íon carbonato (1060 cm-1). 

 

 

Figura 4.28. Espectros Raman (785 nm) para o HDL_Thy_Cop_pH10 e 
HDL_Thy_Rec_pH11 após serem lavados com água deionizada e uma solução 0,5 mol.L-1 de 
Na2CO3. 
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quando lavadas com água deionizada: seus espectros Raman continuam mostrando as bandas da 

uracila em 790, 1237 e 1392 cm-1 que são atribuídas a deformação angular fora do plano C-H, 

deformação angular C-H e estiramento C-N. Além das bandas do HDL (470 e 549 cm-1) e do íon 

carbonato (1060 cm-1). Já quando estas amostras são lavadas com a solução de carbonato de sódio, 

tem comportamentos distintos, uma vez que no caso do espectro da amostra 

HDL_Ura_2:1_Cop_pH11, somente as bandas do HDL e do íon carbonato são observadas, 

enquanto o HDL_Ura_rec_pH11 apresenta, mesmo que com pouca intensidade uma banda em 790 

cm-1 (deformação angular C-H) da uracila.  

Os espectros Raman da amostra HDL_Ura_Cop_pH10 também mostrados na Figura 

4.29 indicam que quando esta amostra é tratada com a solução de carbonato de sódio, apenas as 

bandas do HDL e do íon carbonato podem ser visualizadas. Quando esta mesma amostra é lavada 

com água deionizada, o espectro obtido é surpreendentemente similar ao da uracila, contendo 

inclusive bandas que não apareciam antes da lavagem. No entanto, ainda pode ser vista a banda do 

íon carbonato em 1060 cm-1
, mas as bandas do mineral já não aparecem, como em (470 cm-1) ou 

está sobreposta pelas intensas bandas da uracila em 549 cm-1. Este fato, sugere a formação de micro 

cristais da base durante o processo de lavagem, uma vez que a solubilidade da Uracila em água é 

limitada194. 

Resumindo este experimento, com exceção das amostras HDL_Thy_Cop_pH10 e 

HDL_Ura_Cop_pH11, todas as demais ainda apresentaram as bandas das respectivas bases após 

as lavagens com água deionizada e não foi possível visualizar estas mesmas bandas após a lavagem 

com a solução de carbonato de sódio (com exceção do HDL_Ura_Rec_pH11, que mostrou uma 

banda da uracila em seu espectro). Logo, pode-se tirar algumas conclusões deste experimento: os 

resultados indicam que as bases são trocadas por íons carbonato após a lavagem com o sal, devido 
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à sua maior capacidade de estabilizar as lamelas dos HDLs94,97, enquanto as amostras lavadas 

apenas com água deionizada, na maioria dos casos, não substituíram as bases nitrogenadas (caso 

estas estejam intercaladas ou adsorvidas quimicamente) ou a ação do solvente não foi suficiente 

para dissolver as bases precipitadas ou quebrar as interações eletrostáticas de uma eventual 

adsorção física da base no HDL.  

 
 

Figura 4.29. Espectros Raman (785 nm) para o HDL_Ura_Cop_pH10, 
HDL_Ura_Cop_pH11, HDL_Ura_2:1_Cop_pH11 e HDL_Ura_Rec_pH11 após serem 
lavados com água deionizada e uma solução 0,5 mol.L-1 de Na2CO3. 
 

Seja qual for o caso, os fatos, apesar de não serem definitivos e irrefutáveis, tendem a 

indicar que em alguns dos casos supracitados, as bases estão intercaladas no HDL. Na tentativa de 
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justificar esta suposição, a discussão que segue visa trazer mais alguns elementos que possam 

ajudar a esclarecer o caso até aqui apresentado.  

A Figura 4.30.I mostra os resultados do cálculo das medidas aproximadas da largura 

e comprimento da adenina (4,15 e 6,9 Å), uracila (4,7 e 5,1 Å) e timina (4,4 e 5,5 Å) 

respectivamente. Nota-se que estas medidas das bases não são compatíveis com os espaçamentos 

interlamelares observados para os HDL + bases. Neste contexto só existem duas opções: a) as bases 

não estão intercaladas ou b) elas estariam intercaladas paralelamente às lamelas, como indica a 

imagem a) na Figura 4.30.II. 

 
 
Figura 4.30. I. Medidas do tamanho da adenina, timina e uracila (as medidas e as respectivas 
estruturas foram obtidas do GaussView 5.0.) II. Diferentes modos de intercalação das bases 
no espaçamento interlamelar: a) paralelamente, b) horizontalmente e c) verticalmente. 

 

Seguindo esta linha de pensamento, a intercalação das bases seria possível em modo 

plano (flat) devido a alguns fatores: a) hibridização – a hibridização sp2 dos átomos de carbono e 
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nitrogênio nas bases faz com que estas sejam planares; b) deslocalização da carga negativa - ao 

serem desprotonadas, a carga negativa resultante não fica localizada somente em um átomo ou 

grupo, mas sim deslocalizada no anel; e c) valor da espessura – os valores das espessuras das bases 

são da ordem de 2 vezes o raio covalente do carbono, aproximadamente 1,5 Å para adenina e 

uracila e um pouco maior para a timina, que possui um grupo metila, aproximadamente, 2,5 Å. 

Estes valores são compatíveis com os espaçamentos interlamelares mostrados para os HDLs + 

bases. 

 

4.4 ESTABILIDADE DOS SISTEMAS HDL/BIOMOLÉCULAS EM CONDIÇÕES 
EXTREMAS 

 

As análises dos resultados das simulações extremas foram subdivididas de acordo com 

o tipo de energia utilizada, para facilitar as discussões.  

Deve-se notar que nem todos os sistemas até aqui sintetizados e estudados serão 

analisados nos tópicos seguintes, mas todos os sistemas e as biomoléculas individualmente, aqui 

mostrados foram submetidos às condições extremas (temperatura, ciclos de 

hidratação/desidratação, radiação UV-C e radiação ionizante). 

Apesar disso, diversos sistemas não responderam ou não apresentaram modificações 

frente às condições; de modo análogo, algumas das simulações extremas não estavam adequadas 

ou não foram aplicadas corretamente. Por exemplo, tanto a radiação UV-C quanto a radiação com 

raios gama poderiam ter sido realizadas nas amostras em solução aquosa, o que aumentaria a 

reatividade dos sistemas estudados. No entanto, não houve tempo hábil para estes estudos, que 

poderão ser realizados em outra oportunidade. 
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Assim, nos próximos tópicos serão discutidos os resultados mais relevantes e que de 

alguma forma contribuíram no contexto da química prebiótica ou para o aprimoramento das 

simulações subsequentes. 

 

4.4.1 Efeito da radiação UV-C 

A radiação ultravioleta (UV) e suas faixas de energia são divididas em UV-A (400 - 

320 nm), UV – B (320 – 280 nm), UV – C (280 -100 nm) e UV - vácuo (200 – 10 nm). O Sol é a 

principal fonte deste tipo de radiação. Atualmente, boa parte dessa radiação é bloqueada pela 

camada de ozônio da Terra, no entanto, na Terra primitiva esta pode ter sido uma das principais 

fontes de energia para as reações prebióticas.  

Neste contexto, os experimentos foram realizados utilizando uma alíquota de adenina, 

timina e uracila, sólidas acondicionadas em porta amostra de alumínio, com diâmetro de 

aproximadamente 2 mm (porta amostra que será utilizada nas medidas espectroscópicas ao final 

da irradiação), sobre um recipiente de vidro, mantido à temperatura constante de 20 °C com o 

auxílio de banho termostático. O sistema inteiro foi levado a uma câmara com as lâmpadas UV-C 

Phillips (λ = 254 nm) e irradiado por 10 dez dias seguidos com uma dose total de 3 KJ.cm-2. 

Os resultados de espectroscopia Raman (1064 nm) das bases nitrogenadas irradiadas 

são mostrados na Figura 4.31. 

Analisando os espectros das três bases pode-se claramente observar que não ocorreu 

nenhuma alteração, em relação às frequências observadas ou intensidades relativas das bandas da 

adenina, timina ou uracila. 
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Figura 4.31. Espectros FT-Raman (1064 nm) das amostras de adenina, timina e uracila, 
submetidas a irradiação UV-C por dez dias. 

 

Apesar de ser um exemplo de experimento que não modificou em nada as bases 

nitrogenadas após dez dias de irradiação e também não modificou os demais sistemas que foram 

submetidos à esta radiação (dados não mostrados), estes dados são aqui discutidos, primeiro para 

ilustrar o raciocínio que as simulações das condições extremas seguiram, devido ao fato que após 

análise dos resultados obtidos, decidiu-se então submeter os sistemas à uma radiação mais 

energética, no caso a irradiação ionizante (Tópico 4.4.3), e, segundo, porque era esperado que 

nestas condições houvesse uma maior reatividade das bases nitrogenadas, já que é sabido que estas 

absorvem, exatamente, nessa faixa do espectro UV, por exemplo, adenina (260 nm), timina (264 

nm) e uracila (259 nm)194,199.  
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4.4.2 Efeito da temperatura 

O efeito da temperatura sobre os HDLs sintetizados foi simulado de duas maneiras 

distintas: via experimentos de hidratação e desidratação, realizados a 50 °C (resultados não 

mostrados devido a não alteração espectral das amostras estudadas nestas condições) e somente 

por aquecimento das amostras, seja pontualmente (em uma temperatura de cada vez), com análise 

ex situ dos produtos formados, seja por rampas de aquecimento com análise espectroscópica in 

situ, em ambos os casos as faixas de temperaturas estudadas variaram entre 30 a 500 °C. 

Neste tópico serão discutidos os resultados obtidos pelo aquecimento pontual das 

amostras de tiocianato intercalado em HDL por coprecipitação e reconstrução, que foram 

discutidos no Capítulo 4.2.  

As mostras de HDL_SCN_Cop, HDL_SCN_Rec, HDL_CO3_Cop foram aquecidas a 

100, 200, 300 e 400 °C por 2 horas, os resultados de difratometria de raios X  e espectroscopia FT-

Raman (1064 nm) são mostrados na Figura 4.32 e Figura 4.33, respectivamente.   

A partir do difratogramas de raios X pode-se observar que o HDL_CO3_Cop começa 

a se decompor entre 200 e 300 °C e em 400 °C exibe o padrão do HDL_CO3 calcinado97. 

Analisando a reflexão d003 ao longo do aquecimento podemos observar na Tabela 4.6 que até 200 

°C ocorre um leve aumento do espaçamento interlamelar do HDL_CO3_Cop; esta expansão pode 

estar relacionada à dilatação térmica das lamelas do HDL.  

As amostras HDL_SCN_Cop e HDL_SCN_Rec aquecidas também tem seus resultados 

de difratometria de raios X mostrados na Figura 4.32. Pode-se observar que estas amostras exibem 

comportamento um pouco distinto entre si, pois apesar de ambas ainda serem estáveis a 300 °C, 

somente o HDL_SCN_Cop ainda exibe vestígios dos picos característicos do HDL em 400 °C. 
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Figura 4.32. Difratogramas de Raios X das amostras de HDL_SCN_Cop, HDL_SCN_Rec e 
HDL_CO3_Cop, obtidos após aquecimento entre 100 – 400 °C por 2h. 

 

Outra diferença, diz respeito aos valores do espaçamento interlamelar observados 

(Tabela 4.6): no HDL_SCN_Cop, praticamente não houve alteração do espaçamento interlamelar 

durante todo o aquecimento, já no caso do HDL_SCN_Rec até 200 °C ocorre uma leve expansão, 

seguida de contração do espaçamento em 300 °C. Os dados de TGA (Capítulo 4.2) confirmam 

este fato, pois mostram que o HDL_SCN_Cop é um pouco mais estável do que o HDL_SCN_Rec. 

Quando se trata da comparação entre os HDL_SCN coprecipitado e reconstruído e o 
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HDL_CO3_Cop, o processo de aquecimento aqui discutido mostra que os HDL_SCN são bem mais 

estáveis do que o HDL contendo íons carbonato, uma vez que os difratogramas dos HDL_SCN 

mostram que estas amostras mantem suas estruturas em 300 °C (Cop e Rec) e 400 °C (Cop), 

enquanto que o HDL_CO3_Cop em 300 °C já não apresenta os picos característicos do HDL. 

Tabela 4.6. Dados de difração de raios X das amostras HDL_SCN_Cop, 
HDL_SCN_Rec e HDL_CO3_Cop, obtidos após aquecimento entre 100 – 400 °C 
por 2h. 

Amostras Temperatura /°C 2θ d003 /Å 
Distância 

interlamelar 
/ Å 

HDL_CO3_Cop 

25 11,41 7,8 3,0 
100 11,36 7,8 3,0 
200 11,08 8,0 3,2 
300 12,95 6,8 2,1 
400 --   

HDL_SCN_Cop 

25 11,21 7,9 3,1 
100 11,17 7,9 3,1 
200 11,14 7,9 3,2 
300 11,19 7,9 3,1 
400 --   

HDL_SCN_Rec 

25 11,51 7,7 2,9 
100 11,59 7,6 2,9 
200 11,18 7,9 3,1 
300 11,78 7,5 2,7 
400 --   

 

Os espectros Raman do HDL_CO3_Cop mostrados na Figura 4.33 exibem as bandas 

características do HDL (472 e 549 cm-1) e do carbonato em (696 e 1061 cm-1). Ao longo do 

aquecimento nota-se uma diminuição mais acentuada na intensidade das bandas do íon carbonato 

do que em ambas do mineral. Em 200 °C ocorre uma intensificação da banda em 1361 cm-1, que 

pode ser atribuída ao modo ν3 do carbonato e atribuída ao estiramento antisimétrico do C-O177. Em 

400 °C observa-se somente uma banda em torno de 1080 cm-1 que ainda pode ser atribuída ao 

carbonato. 
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No caso dos sistemas HDL_SCN_Cop e HDL_SCN_Rec aquecidos, os espectros 

Raman (1064 nm) são mostrados também na Figura 4.33; pode-se visualizar que ambas as 

amostras exibem as bandas do HDL (466 e 549 cm-1), do íon carbonato (1063 cm-1) e do íon 

tiocianato (748 e 2060 cm-1). Todas estas bandas ainda estão presentes somente até 300 °C em 

ambas as amostras, e acima dessa temperatura observa-se apenas um fundo de luminescência. 

Assim como ocorreu para a amostras do HDL_CO3, há um leve aumento da intensidade da banda 

em 1361 cm-1 (νas C-O) do carbonato, com o aumento da temperatura. 

 
 

Figura 4.33. Espectros FT-Raman (1064 nm) das amostras de HDL_SCN_Cop, 
HDL_SCN_Rec e HDL_CO3_Cop, obtidos após aquecimento entre 100 – 400 °C por 2h. 
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Dados da TGA e MS, apresentados no Capítulo 4.2 mostraram que a decomposição 

térmica do tiocianato gerou os fragmentos do SO2 e OCS, no HDL_SCN_Cop e SO2 no 

HDL_SCN_Rec, em ambos os casos na faixa de temperatura entre 350 – 500 °C, mas não foi 

possível visualizar mais detalhes sobre a degradação do tiocianato nos respectivos espectros Raman 

aqui mostrados. 

Os resultados aqui discutidos, serviram como uma extensão dos dados discutidos no 

Capítulo 4.2, principalmente em relação ao comportamento térmico dos sistemas HDL_SCN e do 

íon tiocianato intercalado, mesmo que o caminho térmico seja diferente entre a TGA e os 

aquecimentos aqui realizados. Mostrou-se aqui, que a intercalação dos íons tiocianato confere uma 

mútua estabilidade (matriz e intercalado), que pode ser importante quando se considera os 

ambientes prebióticos e suas diversas fontes de energia. Logo, os HDLs além de servirem como 

pré-concentradores de íons tiocianato, podem também atuar como protetores dessas moléculas. 

 

4.4.3 Radiação ionizante 

A primeira tentativa de estudar os sistemas HDL + biomoléculas e as biomoléculas 

puras foi submetê-los, em estado sólido, à radiação UV-C (254 nm). No Tópico 4.4.1., foi 

apresentando um exemplo dos resultados obtidos, concluindo-se que seria necessária uma 

exposição a fontes de maiores energias, para estudar o efeito do HDL sobre a estabilidade das bases 

nitrogenadas e do íon tiocianato. 

A radiação UV se estende de 10 a 400 nm, já a radiação gama aqui estudada tem 

comprimento de onda menor que 0,01 nm. Outra diferença entre estes dois tipos de energia é o 

grau de penetração, sendo que o comprimento de onda da radiação gama é da mesma ordem do 
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tamanho dos átomos, o que lhe permite penetrar em muitos materiais, diferentemente da radiação 

UV cujo efeito é, majoritariamente, superficial. 

Neste contexto foram irradiadas com doses de 10 e 100 kGy, em estado sólido, as 

seguintes amostras: HDL_0Gya_Cop e HDL_0Gya_Rec; adenina pura e HDL_Ade_Cop_pH10; 

timina pura, HDL_Thy_Cop_pH10 e HDL_Thy_Rec_pH11. Após a irradiação, todas as amostras 

foram analisadas por espectroscopia FT-Raman. Em seguida será feita uma análise descritiva das 

alterações que podem estar ocorrendo em cada conjunto de amostras. 

A Figura 4.34 mostras os espectros FT-Raman das amostras de HDL_0Gya_Cop e 

HDL_0Gya_Rec após irradiação com raios gama, com doses de 10 e 100 kGy. Em ambas as 

amostras podem ser observadas as bandas do HDL (469 e 549 cm-1) e dos íons carbonato e sulfato 

em 1060 e 982 cm-1, respectivamente. Nota-se que após a irradiação na amostra sintetizada por 

coprecipitação ocorre o aparecimento de uma banda em 1100 cm-1, que é devida à composição dos 

íons presentes e é atribuída ao estiramento antissimétrico do íon sulfato. No caso do 

HDL_0Gya_Rec, não há o aparecimento de nenhuma banda nova, a única alteração notada foi em 

relação à inversão da intensidade relativa das bandas dos íons carbonato e tiocianato após as 

irradiações a 10 e 100 kGy, o que poderia indicar que uma parte dos íons sulfato está sendo 

decomposta após as irradiações. No entanto, se esta suposição estivesse correta deveríamos 

observar uma diferença entre os espectros das duas doses aplicadas, uma vez que um foi irradiado 

com uma dose final 10x maior, o que não ocorre. 



4. Resultados e Discussão  

 

124 

 
 

Figura 4.34. Espectros FT-Raman (1064 nm) do HDL_0Gya_Cop e HDL_0Gya_Rec após 
irradiação com raios γ. 

 

Os espectros FT-Raman das amostras da Adenina e da HDL_Ade_Cop_pH10 são 

mostrados na Figura 4.35. Após análises de todos os espectros, concluiu-se que não houve 

nenhuma alteração no espectro da adenina pura, assim como já havia ocorrido nos experimentos 

com radiação UV-C mostrados no Tópico 4.41. No caso HDL_Ade_Cop_pH10 antes da irradiação 

notava-se a presença das bandas características do HDL em 470 e 549 cm-1, da banda em              

1060 cm-1 do íon carbonato (νsym CO3
2-)177 e as bandas características da adenina em 723, 942, 

1248, 1333, 1483 cm-1. Após a irradiação com as doses de 10 e 100 KGy, algumas bandas da 

adenina desapareceram, como as em 942, 1248 e 1483 cm-1 e outras diminuíram drasticamente suas 

intensidades, 723 e 1333 cm-1.  

A degradação da adenina pode estar relacionada à radiólise de moléculas de água 

presentes no espaçamento interlamelar (~13% de água, dados TGA, Capítulo 4.3.). Alguns 

trabalhos na literatura mostram que, em solução aquosa, a adenina sofre degradação por radiação 

gama e atribuem este fato aos radicais produzidos pela radiólise da água200–202. Isto sugere, que nos 
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próximos estudos, seria interessante comparar os resultados aqui obtidos com a adenina irradiada 

em solução aquosa. 

 

 
Figura 4.35. Espectros FT-Raman (1064 nm) das amostras da adenina pura e 
HDL_Ade_Cop_pH10 após irradiação com raios γ. 

 

Na Figura 4.36, os espectros FT-Raman mostram os resultados da timina, 

HDL_Thy_Cop_pH10 e HDL_Thy_Rec_pH11 após irradiação com raios γ. Assim como ocorreu 

para a adenina, não houve modificações nos espectros da timina pura. Outra amostra que não 

apresentou modificações espectrais foi o HDL_Thy_Cop_pH10.  
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Figura 4.36. Espectros FT-Raman (1064 nm) das amostras de timina pura, 
HDL_Thy_Cop_pH10 e HDL_Thy_Rec_pH11 após irradiação com raios γ. 

 

No HDL_Thy_Rec_pH11 algumas alterações foram observadas. Além da bandas do 

HDL e do íon carbonato, pode-se visualizar no espectro do HDL_Thy_Rec_pH11 antes da 

irradiação com raios γ, as seguinte bandas: 616, 742, 805, 984, 1349/1386, 1591 e 1672 cm-1 
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C=O195. Após as irradiações, a houve uma intensificação de diversas bandas da timina, sendo que 

as bandas em 616, 1371, 1674 e 3071 cm-1 se destacaram entre as bandas intensificadas. A banda 

500 1000 1500 2000 2500 3000

 

 

 
In

te
n

si
d

a
d

e 
R

a
m

a
n

 

número de onda / cm-1

HDL_Thy_Cop_100kGy
HDL_Thy_Cop_10kGy
HDL_Thy_Cop_branco

c

500 1000 1500 2000 2500 3000

 

 

 
In

te
n

si
d

a
d

e 
R

a
m

a
n

 

número de onda / cm-1

HDL_Thy_Rec_100kGy

HDL_Thy_Rec_10kGy
HDL_Thy_Rec_branco

b

500 1000 1500 2000 2500 3000

 

 

 
In

te
n

si
d

a
d

e 
R

a
m

a
n

 

número de onda / cm
-1

Thy_100kGy

Thy_10kGy

Thy_branco

a



Contribuições Químicas à Astrobiologia 

 

127 

em 1371, não é encontrada no espectro puro da timina, no entanto ela aparece e é bem intensa, e 

pode ser a soma das 1349 e 1386 cm-1 ambas atribuídas à deformação angular do N-H. Outro fato 

observado, foi que a intensificação das bandas da timina está diretamente relacionada com a 

quantidade da dose de radiação γ recebida. 

As diversas alterações ocorridas no espectro Raman do HDL_Thy_Rec_pH11, ilustram 

uma diferença fundamental em relação ao ocorrido com o HDL_Ade_Cop_pH10 e as demais 

amostras aqui mostradas, pois sinaliza que o efeito da radiação sobre as amostras de HDL/bases 

nitrogenadas não é somente negativo, isto é, de degradação. Até mesmo as amostras puras das 

bases e os HDL/bases que não tiveram alterações podem nos trazer informações sobre, pelo menos, 

a estabilidade tanto destas bases quanto dos HDL/bases frente a radiação gama. 
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5.  CONCLUSÕES 

 

A presente tese investigou a interação de HDLs e biomoléculas no âmbito da química 

prebiótica.  Para contextualizar os HDLs, inicialmente foi estudada sua síntese em condições 

semelhantes às da Terra primitiva. As interações entre HDLs e biomoléculas (bases nitrogenadas) e 

precursores de biomoléculas (tiocianato) foram estudas e caracterizadas, para em seguida serem 

utilizadas como parâmetros de comparação, nos experimentos envolvendo os sistemas HDLs obtidos, 

e as simulações de condições extremas. 

HDLs foram sintetizados, por coprecipitação e reconstrução, em 4 composições de 

água do mar sintéticas simulando Eras geológicas distintas da Terra. Em todos os casos foi possível 

obter o mineral, em graus diferentes de cristalinidade, e na maioria dos casos com contaminantes 

como a brucita devido ao excesso de íons Mg2+ nas composições das AMS. Os HDLs formados 

tiveram como íons intercalantes, o carbonato (uma contaminação) e sulfato. A composição de água 

do mar simulando ambientes hidrotermais de 3,2 bilhões de anos atrás teve resultados 

diferenciados, por não possuir em sua composição íons Mg2+ e SO4
2-, e não apresentaram outras 

fases minerais. Além disso, a obtenção deste mineral nestas condições é importante para a química 

prebiótica pois indica que poderia haver formação de HDLs em ambientes marinhos, como por 

exemplo em hidrotermais que reúnem muitas das condições utilizadas neste experimento. 

A intercalação de tiocianato em HDLs já foi estudada anteriormente, mas aqui é 

realizada com um enfoque em astrobiologia, pois este íon é um precursor importante de 

biomoléculas fundamentais para a evolução química. Foi possível obter HDLs com o íon tiocianato 

e as análises termogravimétricas mostram uma estabilidade superior do íon quando interagindo 

com o mineral. Além disso foi possível observar um comportamento térmico diferente entre os 



5. Conclusões 

 

130 

métodos de síntese, o que pode indicar que o íon tiocianato interage de maneira distinta em cada 

caso, uma vez que produziu diferentes produtos após o aquecimento. As evidências 

espectroscópicas após a lavagem do sistema com água deionizada e com solução de carbonato 

permitem inferir que os íons encontram-se realmente intercalados pois são substituídos pelo 

carbonato no espaço interlamelar, mas as bandas características do SCN- continuam presentes ao 

lavar-se o sistema só com água. 

A intercalação das bases adenina, timina e uracila em HDL é descrita aqui pela primeira 

vez na literatura. Os dados de difratometria de raios-X não mostram alterações no espaçamento 

interlamelar dos HDLs sintetizados na presença das bases, e o íon carbonato foi detectado como 

contaminante em todas as amostras analisadas. No entanto, o espaçamento interlamelar é 

compatível com a presença das bases, se estas encontrarem-se intercaladas paralelamente às 

lamelas nos sistemas investigados. Isso seria possível devido a algumas características destas 

moléculas como a deslocalização da carga, sua geometria planar pela hibridização sp2 dos átomos 

do(s) anel(is) e sua espessura compatível com o espaçamento da lamela. A análise dos espectros 

Raman das amostras HDL + bases permitiu determinar que estas estão presentes nestes sistemas, e 

novamente foi possível, a partir do teste de lavagem com água deionizada ou solução de carbonato, 

confirmar que as bases estão intercaladas, pois ocorre a troca com o íon carbonato, mas as bases 

nitrogenadas permanecem nos sistemas lavados apenas com água deionizada. 

As simulações de condições extremas foram realizadas para alguns dos sistemas acima 

estudados. Nos testes com radiação UV-C não houveram alterações nos espectros das amostras, 

devido provavelmente às condições experimentais escolhidas, i.e. a irradiação de amostras somente 

em estado sólidos. As simulações de altas temperaturas confirmaram os resultados obtidos por 



Contribuições Químicas à Astrobiologia 

 

131 

TGA do sistema HDL + tiocianato, mostrando a estabilização térmica que este mineral confere ao 

íon, e vice-versa.  

As amostras submetidas a radiação ionizante (radiação gama) apresentaram os 

resultados mais interessantes desta série de simulações. As bases puras mostraram-se inertes 

quando irradiadas, mas os sistemas HDL + bases apresentaram diferenças nos espectros indicando 

que em alguns sistemas a base foi degradada. Assim, pode-se afirmar que o ambiente propiciado 

pelo HDL para as bases nitrogenadas, altera a reatividade destas moléculas, provavelmente devido 

à radiólise da água que está presente no meio interlamelar do mineral.  

Desta forma, o estudo da interação do HDL com biomoléculas mostrou que este 

mineral desempenhou um papel de pré-concentrador e, para alguns sistemas, estabilizador de 

biomoléculas em um contexto prebiótico. 
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