Tese de Doutorado

Capítulo IV – O Hexaniobato Lamelar K4Nb6O17

77

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa [70], esses deslocamentos da banda Soret estão
relacionados com distorções do anel porfirínico fora do plano.
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Figura 29 - (a) Espectro eletrônico de absorção da suspensão de TMPyP0,35H0,60K2Nb6O17 e
(b) espectro de emissão registrado à temperatura ambiente com a excitação em 430 nm.

O espectro de emissão do compósito é muito similar ao espectro de emissão da
porfirina livre no estado sólido (espectro não mostrado), o que reforça a hipótese de que a
interação entre a porfirina e as lamelas do niobato é fraca e não provoca a protonação e nem
distorção fora do plano do anel. Existe ainda muita controvérsia a respeito da interpretação
dos espectros de emissão de porfirinas livres e em forma de agregados; alguns pesquisadores
atribuem a banda de emissão em aproximadamente 670 nm à espécies diméricas e em 700 nm
à espécies monoméricas, enquanto que outros relatam que essas bandas estão relacionadas
com a interação do macrociclo com superfícies (quanto maior essa interação mais intensa é a
banda em 670 nm). A interpretação dos resultados obtidos neste estudo foi baseada em
trabalhos publicados na literatura cujos estudos serão relatados a seguir.
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A espectroscopia de RMN [71] mostrou que dímeros de TMPyP não estão presentes
em soluções aquosas de concentração abaixo de 10-3 mol / L, ou seja, a concentração da
solução TMPyP usada na síntese do compósito estava em condições nas quais as espécies
agregadas não eram preferenciais. Em um outro estudo, Iosif e Grumm [72] mostraram que
em soluções diluídas (10-8 mol / L), o espectro de emissão da porfirina muda em função do
tempo de preparação da solução. A solução recém preparada apresenta uma banda de emissão
com máximo em 700 nm e um ombro em torno de 670 nm. Após 90 minutos, a banda em 700
nm diminui bastante de intensidade e aparece uma banda em 650 nm. Esses pesquisadores
mostraram que a mudança do espectro é devida à adsorção da TMPyP nas superfícies da
cubeta de quartzo. Tais mudanças espectrais também foram verificadas em estudos de
adsorção de porfirina em argilas [69].
A partir dessas observações, é possível supor que a TMPyP apresenta-se intercalada
no hexaniobato na forma de espécies monoméricas, com uma interação fraca com a superfície
lamelar e em um arranjo quase perpendicular ao plano das lamelas.
Tanto o espectro eletrônico de absorção quanto o espectro Raman ressonante do
compósito, mostrado na Figura 30, sugerem que não está ocorrendo a protonação do anel
porfirínico no processo de intercalação. De acordo com estudos de intercalação de TMPyP em
argilas desenvolvidos em nosso laboratório [63,70], o modo vibracional mais sensível à
protonação é o referente à banda em 1551 cm-1 (ν Cβ-Cβ). Com a protonação do anel
porfirínico, essa banda sofre um deslocamento para aproximadamente 1540 cm-1. No espectro
do hexaniobato intercalado com a TMPyP não se observa um deslocamento significativo
dessa banda. A intercalação afeta a intensidade relativa de alguns modos nas regiões de 1150 1350 cm-1 e 1500 - 1700 cm-1 quando comparadas ao espectro da porfirina livre [63]. Essas
regiões são dominadas por vibrações do grupo piridil e as alterações verificadas podem estar
relacionadas com o arranjo da porfirina no espaço interlamelar.
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Figura 30- Espectros Raman ressonante do TMPyP0,35H0,6K2Nb6O17 registrados usando o
laser 457,9 nm.
1.3.4 - Pilarização com [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+
A intercalação direta do polioxocátion de alumínio no hexaniobato lamelar não
ocorreu através de troca-iônica tanto no hexaniobato na fase potássica quanto na fase
protônica. A intercalação só foi possível através da reestruturação das lamelas esfoliadas na
presença do polioxocátion. Para se verificar a influência da concentração de Al137+ nas
propriedades texturais do material final, a síntese foi realizada utilizado o Al137+ em
quantidades estequiométricas e cinco vezes de excesso molar em relação à quantidade de
prótons do hexaniobato esfoliado. O excesso do polioxocátion foi usado com o intuito de
verificar a possibilidade de obter o niobato intercalado com uma dupla camada do cátion de
Al137+ na região interlamelar. Esse excesso garante quantidade suficiente de polioxocátion
para interagir com as superfícies negativas das lamelas esfoliadas. A formação de uma dupla
camada de Al137+ na região interlamelar foi observada na síntese de um titanato lamelar
pilarizado obtido pela reestruturação do material esfoliado [73].
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Durante todo o processo de síntese, a temperatura foi mantida em aproximadamente
50oC e o pH foi constantemente monitorado para garantir as condições nas quais o cátion
Al137+ é a espécie predominante na solução. A Figura 31 mostra um esquema da estrutura
proposta para o polioxocátion de alumínio. A estrutura basicamente é formada por um
tetraedro central de AlO4 circundado por doze octaedros de AlO6.

Figura 31 - Representação da estrutura do [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+.
A Figura 32 mostra os difratogramas do niobato intercalado com o polioxocátion de
Al nas diferentes razões molares e para os materiais obtidos após calcinação a 300oC para
promover a formação dos pilares.
O difratograma do material obtido utilizando proporção estequiométrica do
polioxocátion apresenta um perfil diferente do observado para o material obtido usando
excesso do Al137+, que apresentou apenas um único pico largo. Esse fato indica diferenças na
organização estrutural dos materiais, ou seja, o uso de excesso de polioxocátion levou à
formação de um material com menor organização estrutural em relação ao material obtido
usando proporção estequiométrica.
Os difratogramas também são diferentes do obtido para o hexaniobato isolado da
dispersão de partículas esfoliadas (Figura 20), indicando que a butilamina que interage com as
lamelas foi deslocada pelo Al137+. Caso contrário, os difratogramas dos materiais isolados
após a adição do polioxocátion teriam um perfil semelhante ao hexaniobato intercalado com a
butilamina mostrado na Figura 20 .
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Figura 32 - Difratogramas do (a) o H2K2Nb6O17 intercalado com o Al137+ e (b) do material
obtido após calcinação a 300oC por 4 horas para formação dos pilares.

Após a calcinação, os materiais apresentam difratogramas semelhantes nos quais
ocorre uma diminuição do espaçamento 0k0 em relação aos difratogramas dos materiais antes
de calcinar. A determinação do tamanho e possível arranjo dos pilares na região interlamelar
não é possível de ser efetuada por meio de uma comparação direta dos materiais sintetizados
com os precursores na forma protônica ou potássica. O processo de esfoliação e a posterior
reestruturação do material, pode ter modificado a célula unitária. Por essa razão, os picos de
difração foram atribuídos como 0k0 pois nessas condições se torna muito difícil atribuir os
picos corretamente apenas com os dados de difratometria de raios-X. Levando em conta o
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tamanho do polioxocátion e as dimensões das regiões interlamelares e espessura das lamelas,
já discutidas anteriormente, é possível elaborar algumas propostas a respeito da organização
estrutural do material.
O cátion de Al137+ tem um diâmetro aproximado de 8,6 Å [74] e as partículas de
lamelas esfoliadas têm por volta de 13 Å de espessura [27,31] (4,1 Å de cada uma das duas
lamelas presentes e mais 4,9 Å da região II preenchida por íons potássio). Em razão da baixa
organização estrutural apresentada pelos materiais calcinados a hipótese provável é que o pico
de difração observado nos difratogramas dos materiais calcinados seja devido à repetição do
espaçamento médio, causado pela presença das partículas interlamelares, ao longo do eixo b.
Outras hipóteses podem ser formuladas porém os valores das distâncias interplanares
verificadas nos difratogramas não são coincidentes com os valores para o parâmetro b
esperado para tais arranjos. Por exemplo, considerando um material mais organizado,
formado pela intercalação de uma monocamada do polioxocátion entre duas camadas de
lamelas esfoliadas, o parâmetro b da célula unitária que seria correspondente ao espaçamento
basal teria uma dimensão de aproximadamente 22 Åxix. Já considerando a intercalação de uma
bicamada de Al137+ o parâmetro b passaria a ter aproximadamente 30 Å de dimensão.
O valor do espaçamento 0k0 também é coerente com a intercalação de íons Na+
hidratados [31]. Como na síntese do polioxocátion foi usada uma solução de NaOH, os íons
Na+ são carregados até a etapa de obtenção do hexaniobato intercalado com Al137+ e em razão
da atração eletrostática com as lamelas, pode haver a reestruturação das lamelas esfoliadas
com o Na+ no lugar do polioxocátion. Porém, essa hipótese pode ser descartada pois os
difratogramas dos materiais obtidos após a calcinação apresentaram uma pequena contração
da distância interplanar 0k0. Caso a região interlamelar I estivesse preenchida por íons Na+

xix

8,6 Å do cátion de Al137+ somado a 13 Å referente à espessura da partícula esfoliada.
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hidratados, seria esperada uma contração da distância interplanar 0k0 muito maior do que a
verificada após a calcinação.
A Figura 33 mostra as curvas TG e DTA registradas do material obtido usando
proporção estequiométrica de Al137+.
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Figura 33 - (a) Curva TG e DTG do H2K2Nb6O17 intercalado com Al137+ (proporção
estequiométrica) e (b) curva DTA.

A Figura 34 mostra as curvas da análise termogravimétrica e da análise térmica
diferencial registradas do composto H2K2Nb6O17 intercalado com o Al137+ usando excesso do
polioxocátion.
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Figura 34 - (a) Curva TG e DTG do H2K2Nb6O17 intercalado com Al137+ (excesso do
polioxocátion) e (b) curva DTA.

As curvas TG registradas apresentam diferenças tanto no perfil quanto nas quantidades
de perda de massa. A curva TG do material obtido a partir de quantidade estequiométrica de
Al137+ apresenta três etapas de perda de massa bem definidas: a primeira, no intervalo
compreendido entre a temperatura ambiente e 100oC (2,0 %); a segunda, compreendida entre
100 e 600oC (12,1 %) e a terceira, entre 600 e 900oC com uma perda de massa de
aproximadamente 0,5 %. Essas duas últimas etapas correspondem à saída de moléculas de
butilamina co-intercaladas. Caso não houvesse a presença de amina, a perda de massa
esperada acima de 315oC seria aquela referente à desidroxilação dos grupos OH terminais que
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corresponde a cerca de 1,8 % de perda. Segundo dados da literatura [53], o
[Al13O4(OH)24(H2O)12]7+ perde as 12 moléculas de água e os 24 grupos hidroxila entre 80 e
350oC e, prolongado-se o aquecimento em temperaturas mais elevadas, ocorre a formação da
α-alumina. O esquema abaixo ilustra as etapas do processo [53]:
[Al13O4(OH)24(H2O)12]7+

↓
[Al13O4(OH)24]7+

↓
[Al13O16]7+

↓
6,5 α-Al2O3
O material sintetizado usando excesso de Al137+ exibe praticamente apenas uma etapa
de perda de massa na região compreendida entre 20 e 550oC. Aparentemente, não existe
butilamina co-intercalada tendo em vista que a quantidade de massa perdida acima de 315oC
(1,6 %) equivale a esperada para a desidroxilação dos grupos OH terminais (1,8 %). A
diferença entre a quantidade de butilamina presente nos dois materiais pode ser explicada pela
substituição do cátion butilamônio interlamelar por íons Na+, que no caso da síntese na qual
foi usada excesso de polioxocátion, ele está presente em grande excesso.
A perda de massa na região de decomposição do polioxocátion (80 - 350oC) é
semelhante em ambos os materiais (10,7 % para o material sintetizado usando quantidades
estequiométricas de Al137+ e 10,4 % para o material sintetizado usando excesso). Isso indica
que as quantidades de polioxocátion intercalado nos materiais são muito próximas, e que a
utilização de excesso de polioxocátion aparentemente não levou à formação de uma dupla
camada de Al137+ na região interlamelar conforme o verificado em titanatos lamelares [73]. A
comparação entre os dois materiais pode ser efetuada mesmo com a presença de butilamina
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co-intercalada pois segundo dados obtidos (vide Figura 24 – sólido isolado da dispersão) a
maior parte da amina presente é liberada em temperaturas superiores a 500oC.
A fórmula esperada para o material considerando apenas a eletroneutralidade do
sistema, sem a presença de butilamina co-intercalada, é [Al13O4(OH)24(H2O)12]0,29K2Nb6O17, e
a perda de massa calculada para essa composição é 10,5 %. As perdas de massa verificadas
nas curvas TG dos materiais intercalados com o polioxocátion, considerando o intervalo de
decomposição do polioxocátion (80 - 350oC), são coincidentes com o valor calculado a partir
da fórmula proposta. Levando em conta a densidade de carga lamelar do niobato (12,6 Å2 /
carga negativa) e a razão área/carga do Al137+ (8,3 Å2 / carga positiva)xx, não existe nenhum
impedimento para se possa atingir a composição proposta. Contudo, o cálculo da composição
do material com base na TG é impreciso para esses materiais pois no mesmo intervalo de
temperatura, ocorre a decomposição do polioxocátion e a saída de moléculas de água
intercalada. A equação química mostrada abaixo representa a reação hipotética de formação
dos pilares no processo de calcinação, supondo que a decomposição do polioxocátion ocorra
até a formação da alumina [75].
2[Al13O4(OH)24(H2O)12]7+ → 13Al2O3 + 41H2O + 14H+
Os prótons liberados nesse processo permanecem na região interlamelar para manter a
eletroneutralidade do sistema pois os pilares de Al2O3 formados não apresentam cargas. A
presença de prótons na região interlamelar pode ser comprovada pela curva TG do material
obtido usando excesso do polioxocátion, a qual apresenta uma perda de massa acima de
315oC de cerca de 1,6 % atribuída ao processo de desidroxilação de grupos OH terminais.
O DTA registrado (Figura 34b) apresenta um pico endotérmico intenso referente à
saída de água intercalada e também da desidratação do polioxocátion. Os picos referentes à

xx

A razão carga/área do Al137+ foi calculada considerando o cátion como sendo uma esfera.
Como o diâmetro do cátion é conhecido (8,6 Å) a área foi calculada pela fórmula A = πr2 onde r corresponde ao
raio do cátion.
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desidroxilação dos grupos OH terminais e mudanças estruturais, como verificadas no DTA do
H2K2Nb6O17 (Figura 14b), apresentam baixa intensidade em relação à desidratação do
polioxocátion fazendo com que eles praticamente não apareçam no DTA registrado.
A área superficial determinada para o material calcinado a 300oC (precursor
sintetizado usando excesso de Al137+) foi de 69 m2/g, enquanto que o niobato na fase potássica
ou protônica apresenta uma área de aproximadamente 1 m2/g. O aumento da área superficial
pode estar relacionado não só com os poros formados entre os pilares, como também às
mudanças estruturais devido ao processo de esfoliação. Já no caso do material obtido a partir
do uso do polioxocátion em quantidade estequiométrica, a área superficial verificada foi de
aproximadamente 30 m2/g. Embora aparentemente tenha ocorrido a intercalação de
quantidades semelhantes de Al137+, a diferença nos valores encontrados para a área superficial
dos materiais pode ser explicada pela presença da butilamina co-intercalada no material
obtido usando quantidade estequiométrica. Após a calcinação, o material obtido pelo uso do
Al137+ em quantidade estequiométrica apresentou uma coloração acizentada, indicando que a
temperatura utilizada (300oC) não foi suficiente para promover a total eliminação da amina
presente. Já no caso do material obtido usando excesso, após a calcinação, foi obtido um pó
branco, o que indica que não há amina presente.
A Figura 35 apresenta as micrografias obtidas por MEV do sólido obtido após a
calcinação do material intercalado com polioxocátion em quantidade estequiométrica. A
micrografia da Figura 35a foi registrada utilizando o detector de elétrons secundários,
enquanto que na Figura 35b, foi utilizando o detector de elétrons retroespalhados. A imagem
obtida através dos elétrons retroespalhados permitem identificar diferenças na composição do
material (regiões que possuem uma maior concentração de elementos mais pesados possuem
um brilho maior). Já os elétrons secundários são utilizados no estudo da morfologia do
composto. Como pode ser observado na Figura 35b, aparentemente não existe diferenças na
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composição do material. As diferenças de brilho ao longo da partícula são atribuídas ao relevo
de sua superfície e não à existência de diferentes fases de composição distintas. Esse fato
indica que não houve a segregação de partículas de Al2O3, ou seja, as partículas de Al2O3
estão homogeneamente distribuídas pelo material, fato que pode indicar a formação dos
pilares interlamelares.

(a)
(b)
Figura 35 - Micrografias obtidas por MEV do Al2O3-H2K2Nb6O17 (Al137+ em proporções
estequiométricas calcinado a 300oC) registradas com diferentes detectores: (a) elétrons
secundários (morfologia) e (b) elétrons retroespalhados (composição).

O uso de um espectrômetro de energia dispersiva de raios-X (EDS) acoplado ao microscópio
permitiu a realização da análise semi-quantitativa do material e os resultados encontram-se na
Tabela 4. Os valores descritos na tabela foram obtidos a partir da média dos resultados da
análise em dois pontos diferentes da amostra cujos resultados foram parecidos. O EDS é uma
ferramenta pela qual é possível identificar e mapear fases com diferentes composições ao
longo da superfície do material.
A presença de potássio no resultado da análise por EDS reforça a hipótese da região II
não sofrer reação de troca iônica. A presença de sódio indica que este cátion compete com o
polioxocátion de alumínio durante o processo de intercalação. Este íon tem origem do
hidróxido de sódio usado na síntese do [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+. A contaminação por silício
pode ter origem na lixiviação do vidro do béquer onde foi preparada a solução de hidróxido
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de sódio usada na síntese do polioxocátion de alumínio ou como contaminante do Nb2O5
utilizado na síntese da matriz lamelar.

Tabela 4 - Composição química do Al2O3-H2K2Nb6O17 determinada por EDS.
Elemento % em massa
48,8
O
1,4
Na
14,3
Al
0,5
Ca
0,5
Si
0,5
K
34,2
Nb

1.3.5 - Pilarização com APTES
A escolha do APTES como agente pilarizante foi feita em razão de algumas
propriedades químicas que serão discutidas a seguir. O APTES possui uma cadeia de
propilamina ligada ao átomo de silício que pode ser protonada pelos íons H+ da região
interlamelar, facilitando o processo de intercalação do agente pilarizante. Por meio de
hidrólise é possível remover facilmente os outros grupos ligados ao átomo de silício que, por
sua vez, pode causar a condensação de várias espécies próximas, gerando pilares volumosos
de SiO2. Outro fato importante é a possibilidade de utilizar temperaturas mais baixas no
processo de calcinação para formação dos pilares, já que parte da matéria orgânica pode ser
removida no processo de hidrólise. A pilarização do niobato lamelar HNb3O8 usando o
APTES foi descrita na literatura [76] e resultou na formação de um material com elevada área
superficial em comparação ao material de partida.
A intercalação do APTES foi tentada por diferentes métodos e condições
experimentais. A intercalação direta do APTES no hexaniobato protônico, conforme
procedimento utilizado na obtenção do HNb3O8 pilarizado [76], não foi possível mesmo com
a utilização da autoclave. A intercalação do APTES ocorreu a partir da reestruturação do
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hexaniobato esfoliado e, também, através da intercalação direta no niobato pré-intercalado
com butilamina usando autoclave.
A Figura 36 mostra os difratogramas registrados dos materiais envolvidos na
pilarização usando o niobato pré-intercalado com butilamina. O hexaniobato pré-expandido
com amina utilizado foi aquela fração de sólido que permaneceu depositada após a esfoliação
com butilamina na razão molar igual a 0,5.
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Figura 36 - Difratogramas do H2K2Nb6O17 (a) intercalado com butilamina, (b) co-intercalado
com butilamina e APTES e (c) material obtido após calcinação a 550oC por 4 horas.
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Com base nos dados de difratometria de raios-X (Figura 36b) não é possível inferir se
no processo de intercalação do APTES, a butilamina presente na região interlamelar foi
substituída pelo APTES ou se houve a co-intercalação. Contudo, é possível verificar um
aumento nas distâncias interplanares relacionadas com os planos 0k0 indicando a intercalação
ou co-intercalação do APTES. A baixa intensidade dos picos revela que houve uma
diminuição da organização estrutural em comparação ao niobato intercalado com a
butilamina. Essa perda de cristalinidade pode estar relacionada com a destruição da estrutura
lamelar em razão da reação do APTES com as lamelas. O surgimento de picos novos no
difratograma atribuídos às fases como Nb2O5 e K2Nb4O11 reforçam essa hipótese. O APTES
tem um comprimento estimado de aproximadamente 9,0 Åxxi e considerando as dimensões
das lamelas e das regiões interlamelares determinadas anteriormente, o espaçamento entre as
lamelas da região I é de aproximadamente 16,6 Å, o que indica que o APTES pode apresentar
um arranjo de bicamadas na região interlamelar I.
O difratograma do material obtido após a calcinação a 550o C por 4 horas (Figura
36c), indica que a estrutura lamelar é parcialmente mantida. Além da fase lamelar, existem
picos das fases Nb2O5, K2Nb4O11 que são formadas em razão da desidroxilação dos grupos
OH terminais. Aparentemente, a desidroxilação também pode ocorrer mediada pelo APTES já
que o difratograma do material antes de calcinar já apresentava picos referentes a essas fases.
A Figura 37 mostra os difratogramas registrados dos materiais obtidos pela
reestruturação das lamelas esfoliadas na presença do APTES e após calcinação a 500oC por 4
horas. A utilização do hexaniobato esfoliado faz com que haja dificuldades na atribuição dos
picos que aparecem nos difratogramas em razão das mudanças estruturais que possivelmente
leva à alterações na célula unitária. Contudo, tendo em vista que a intercalação do APTES
também foi feita no niobato não esfoliado, os picos dos difratogramas da Figura 37 puderam

xxi

Tamanho estimado por modelagem molecular, método MM2, utilizando o software Chem Office Ultra.
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ser atribuídos através da comparação com o difratograma registrado do hexaniobato não
esfoliado intercalado com APTES (Figura 36).
O difratograma do material obtido pela reestruturação das lamelas esfoliadas (Figura
37) apresenta além dos picos referentes ao espaçamento interlamelar 0k0, os picos referentes
às regiões interlamelares I e II preenchidas respectivamente por H+ e K+. Isso sugere que neste
experimento, o sistema não foi deixado em repouso por tempo suficiente para que as
partículas mais pesadas se depositassem, carregando para a síntese parte do hexaniobato não
esfoliado.
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Figura 37 - Difratogramas do (a) APTESxH2-xK2Nb6O17 obtido pela reestruturação das
lamelas esfoliadas e (b) do material obtido após calcinação a 500oC por 4 horas.
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Não é possível afirmar com base no difratograma registrado se houve ou não a
incorporação do APTES na região interlamelar. O espaçamento d040 (13,4 Å) é semelhante ao
encontrado no sólido isolado da dispersão de partículas esfoliadas (13,0 Å) o qual apresenta a
butilamina intercalada. Vale lembrar que a atribuição dos picos de difração foi feita por
comparação com o difratograma da Figura 36b porém, essa pode não ser correta em razão da
possibilidade de que esfoliação tenha causado mudanças na célula unitária.
O difratograma do material obtido após a calcinação a 500oC por 4 horas (Figura 37b)
mostra uma grande diminuição da cristalinidade e a presença de Nb2O5 que indica que parte
da estrutura lamelar foi destruída. Parte do material ainda retém a estrutura lamelar, como
evidenciado pela presença dos picos em baixo ângulo atribuídos como reflexões com índices
020, 040 e 060. O aumento na linha de base na região de ângulos maiores indica a existência
de uma fase amorfa.
A diferença entre os difratogramas registrados após a calcinação dos materiais
intercalados com APTES usando os diferentes precursores, mostra claramente que a
organização do material influencia no resultado final da síntese. A calcinação do material com
uma estrutura mais desorganizada, como é o caso do obtido a partir do niobato esfoliado, leva
à formação preferencial do óxido de nióbio e de uma fase amorfa, enquanto que no material
com uma estrutura mais organizada, a calcinação levou à formação de fases com melhor
cristalinidade.
Os materiais obtidos após a calcinação apresentaram espaçamentos basais semelhantes
e considerando que houve a formação de partículas de SiO2 na região interlamelar, o tamanho
estimado para esses “pilares”, levando-se em conta as dimensões das regiões I e II, é de 3 Å.
Assumindo que a ligação Si–O tenha cerca de 1,67 Å [77], o espaçamento observado seria
causado por uma estrutura equivalente a um tetraedro de SiO4.
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A Figura 38 mostra as curvas termogravimétricas registradas do hexaniobato préintercalado com butilamina e depois da reação com o APTES. Os perfis das curvas de perda
de massa antes e após a reação com o APTES mudam completamente e, ao comparar as
derivadas das curvas termogravimétricas, essas mudanças ficam ainda mais evidentes. O pico
em aproximadamente 220oC da curva DTG do niobato pré-intercalado com butilamina
praticamente desaparece após a reação com o APTES.
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Figura 38 - Curvas TG e DTG do (a) H2K2Nb6O17 pré-intercalado com butilamina e (b) após
intercalação do APTES.
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A curva TG mostra uma etapa de perda acima 600oC que também não ocorre após a
intercalação do APTES. Conforme discutido anteriormente, essas etapas de perda de massa
descritos acima estão relacionadas com a presença da butilamina na região interlamelar. Os
resultados obtidos sugerem que a butilamina foi deslocada da região interlamelar com a
intercalação do APTES.
É observada também uma diminuição da quantidade de matéria orgânica intercalada
(perda de massa acima de 220oC). O niobato pré-intercalado com butilamina apresenta uma
perda de aproximadamente 10 % e, após a reação com APTES, a perda de massa passa a ser
de aproximadamente 7 %, incluindo nesses valores a quantidade referente à desidroxilação
dos grupos OH terminais.
A diminuição da quantidade de matéria orgânica intercalada verificada após a
intercalação do APTES pode ter várias causas que serão discutidas a seguir. O APTES, por
ser mais volumoso que a butilamina, pode assumir um arranjo diferente da amina na região
interlamelar, de maneira que a região comporte um número menor de moléculas intercaladas.
A diminuição da quantidade de material intercalado pode estar relacionada também com as
reações de hidrólise e condensação do APTES. Nesse processo é gerado etanol que pode ser
facilmente liberado da região interlamelar por não ter uma interação muito grande com as
lamelas. A butilamina pode atuar como catalisador na reação de hidrólise do APTES
(hidrólise básica), deixando os prótons interlamelares livres para a protonação do grupo amino
do APTES. A butilamina livre pode ser liberada juntamente com o etanol gerado no processo
de hidrólise. As possíveis reações químicas envolvidas nos processos de hidrólise e
condensação do APTES são:

I) Hidrólise dos grupos alcóxidos e formação de grupos silanol
NH2(CH2)3Si(OC2H5)3 + 3H2O → NH2(CH2)3Si(OH)3 + 3C2H5OH
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II) Condensação dos grupos silanóis
≡Si ⎯ OH + HO ⎯ Si≡ → ≡Si ⎯ O ⎯ Si≡ + H2O
≡Si ⎯ OC2H5 + HO ⎯ Si≡ → ≡Si ⎯ O ⎯ Si≡ + C2H5OH

A Figura 39 mostra as curvas da análise térmica registradas do niobato intercalado
com APTES obtido a partir da reestruturação do H2K2Nb6O17 esfoliado. Como verificado
anteriormente (item 1.3.2), a organização estrutural influencia os eventos relacionados com a
perda de massa da espécie intercalada. No caso do sólido isolado da dispersão de partículas
esfoliadas, foi verificado que a saída da butilamina ocorre em temperaturas superiores a
600oC (vide Figura 24). Analisando a curva termogravimétrica do H2K2Nb6O17 intercalado
com APTES a partir do niobato esfoliado, verifica-se que não existe perda de massa acima de
600oC, ou seja, aparentemente não existe butilamina co-intercalada ao APTES neste material.
A curva termogravimétrica apresenta um perfil muito semelhante ao registrado do material
obtido pela intercalação direta na matriz pré-expandida. Porém, a utilização do niobato
esfoliado parece levar a uma maior incorporação de APTES na região interlamelar. A perda
de massa acima de 220oC foi de aproximadamente 10,5 % enquanto que no material obtido
pela intercalação direta, a perda foi de aproximadamente 7 %. Por outro lado, a hidrólise do
APTES pode ter sido mais eficiente no material obtido pela intercalação direta no niobato préexpandido, pois existe uma menor quantidade de água intercalada (perda de massa abaixo de
220oC) comparado ao material obtido a partir do niobato esfoliado. A água interlamelar é
consumida no processo de hidrólise gerando etanol, que por sua vez, no processo de secagem,
acaba sendo eliminado da região interlamelar. Portanto quanto maior for a extensão da
hidrólise na região interlamelar, menor será a perda de massa observada.
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Figura 39 - Curvas TG, DTG e DTA do H2K2Nb6O17 intercalado com APTES obtido a partir
da reestruturação do hexaniobato esfoliado.

A análise térmica diferencial mostra que a primeira etapa de perda de massa é
endotérmica e pode ser atribuído à desidratação da superfície e da região interlamelar. A
segunda é exotérmica, que ocorre em duas etapas (dois picos no DTA) e pode estar
relacionado com a decomposição da parte orgânica do APTES. A temperatura de 500oC
utilizada na calcinação para obtenção do material pilarizado foi escolhida com base na curva
DTA e corresponde à temperatura do máximo do segundo pico exotérmico.
Segundo trabalho descrito na literatura para obtenção de um titanato pilarizado a partir
da intercalação do APTES [77] no qual foram utilizados processos sintéticos semelhantes aos
utilizados neste item da Tese, no processo de hidrólise e condensação do APTES na região
interlamelar, antes da calcinação, ocorre a formação de octâmeros de silício de fórmula geral
[NH2(CH2)3SiO1.5]8. Esses octâmeros têm um tamanho estimado em 11,2 Å, valor próximo ao
encontrado para a altura da galeria (região I) dos niobatos intercalados com APTES antes da
calcinação (Figuras 35a e 36a). Com a calcinação, os resíduos de propilamina são eliminados

Tese de Doutorado

Capítulo IV – O Hexaniobato Lamelar K4Nb6O17

98

dando origem a octâmeros [Si8O12]8+ que têm um tamanho de aproximadamente 8 Å [77]. No
caso do hexaniobato, a altura da galeria após a calcinação não é compatível com a existência
dessas espécie na região interlamelar, além do que a calcinação parece promover o colapso da
estrutura lamelar. Esses dados são compatíveis com a proposta de que a menor quantidade de
matéria orgânica presente nos materiais após a intercalação do APTES se deve ao processo de
hidrólise e condensação na região interlamelar.
A estimativa da quantidade de APTES intercalado com base nos resultados da
termogravimetria não é possível de ser feita em razão da saída de mais de uma espécie
intercalada no mesmo intervalo de temperatura. Somado a isso, a hidrólise interlamelar do
APTES gera novas substâncias, mudando a composição da região e nesse caso, pela TG é
praticamente impossível identificar qual é a substância que está sendo eliminada em
determinado intervalo de temperatura.
O material calcinado, cujo precursor foi o niobato esfoliado, apresentou uma área
superficial de 44 m2/g, enquanto que o niobato na fase potássica ou protônica tem uma área de
aproximadamente 1 m2/g.
A Figura 40 apresenta as micrografias do sólido obtido após calcinação do material
sintetizado a partir do H2K2Nb6O17 esfoliado. A imagem registrada usando elétrons
retroespalhados permite identificar diferenças na composição do material (regiões que
possuem uma maior concentração de elementos mais pesados possuem um brilho maior). Já
os elétrons secundários, são utilizados no estudo da morfologia do material.
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(a)
(b)
Figura 40 - Micrografias obtidas por MEV do material obtido após calcinação do H2K2Nb6O17
intercalado com CTMA (precursor esfoliado) registradas com diferentes detectores: (a)
elétrons secundários (morfologia) e (b) elétrons retroespalhados (composição).

As imagens registradas indicam que não existe diferenças perceptíveis na composição
do material ao longo da partícula. A superfície apresenta brilho uniforme sendo que as
pequenas diferenças observadas (regiões mais escuras) estão relacionadas com irregularidades
da superfície. Esses dados indicam que, aparentemente, não houve a segregação de partículas
de SiO2, ou seja, essas partículas parecem estar homogeneamente distribuídas pelo material, o
que pode ser uma indicação da presença na região interlamelar.
O uso de um espectrômetro de energia dispersiva de raios-X acoplado ao microscópio
permitiu a realização de uma análise semi-quantitativa do material e os resultados encontramse na Tabela 5, cujos valores foram obtidos a partir da média dos resultados da análise em
dois pontos diferentes da amostra com resultados parecidos.

Tabela 5 - Composição química do SiO2-H2K2Nb6O17 determinada por EDS.
Elemento % em massa
O
70,2
Na
0,9
Si
6,1
K
2,7
Nb
20,1
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1.3.6 - Pilarização pelo método template
O método chamado de template, como já discutido na parte introdutória, consiste na
co-intercalação de um quaternário de amônio e uma amina com o objetivo de formar uma
micela na região interlamelar que, por sua vez, vai atuar como molde para a posterior
hidrólise/condensação do TEOS. Com a calcinação do material, a matéria orgânica é
eliminada e as partículas de SiO2 formadas na hidrólise do TEOS são condensadas, dando
origem a um material pilarizado com poros uniformes e com estreita distribuição de tamanho.
O grande diferencial desse método, além do uso do template, é que a água necessária para a
hidrólise do TEOS encontra-se na região interlamelar, o que minimiza a formação de
partículas de SiO2 nas superfícies das partículas lamelares.
Esse método foi utilizado com sucesso na pilarização de argilas, inclusive aquelas com
alta densidade de carga lamelar como as vermiculitas, e segundo os pesquisadores [54], esse
processo de pilarização não sofre influência da densidade de carga. Essa proposta despertou o
interesse em aplicar o método do template aos niobatos pois, em razão da alta densidade de
carga lamelar, a pilarização dos niobatos lamelares é difícil de ocorrer. A Figura 41 mostra
um esquema proposto para o processo de pilarização pelo método do template.

Figura 41 - Esquema do processo de pilarização pelo método do template – adaptado da
referência 54b.

A grande dificuldade de aplicar esse método na síntese de niobatos lamelares
pilarizados está relacionada com a dificuldade de intercalar moléculas volumosas, como é o
caso do CTMA, nessas matrizes lamelares em razão da alta densidade de carga lamelar.
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Portanto, o primeiro desafio a ser vencido para possibilitar a utilização desse método consiste
em promover a intercalação do CTMA. Nesse sentido vários procedimentos foram testados
como a intercalação direta por meio de troca iônica no niobato na forma potássica, protônica,
utilizando agitação e aquecimento como também uma autoclave, a utilização do niobato
esfoliado e pré-intercalado com butilamina, entre outros. Apenas três dos métodos avaliados
permitiram a obtenção do H2K2Nb6O17 intercalado com CTMA: a intercalação direta usando o
niobato pré-intercalado com butilamina em sistema de refluxo e em autoclave e a intercalação
a partir da reestruturação do niobato esfoliado.
A Figura 42 mostra os difratogramas de raios-X registrados do H2K2Nb6O17
intercalado com CTMA obtidos utilizando os procedimentos acima descritos. O método
empregado na intercalação tem grande influência na cristalinidade e organização estrutural do
compósito final formado. O material obtido com o uso da autoclave apresentou uma
organização estrutural muito maior que os outros e em função disso, serviu como base para a
atribuição dos picos de difração dos materiais obtidos pelos outros métodos. O material obtido
a partir do niobato esfoliado foi o que apresentou a menor organização estrutural, e os picos
de difração foram atribuídos por comparação com os outros difratogramas registrados.
A intercalação do CTMA promove um aumento da célula unitária cujo parâmetro
cristalográfico b, passa de 32 Å (H2K2Nb6O17) para aproximadamente 135 Å (intercalado com
CTMA). Conforme discutido em tópicos anteriores, a intercalação ocorre apenas na região
interlamelar I, o que corresponde a um espaçamento de aproximadamente 55 Å para essa
região. Os diferentes valores observados para o espaçamento d060 dos materiais indicam
diferenças na quantidade moléculas de água na região interlamelar.
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Figura 42 - Difratograma do H2K2Nb6O17 intercalado com CTMA em cuja síntese foi
utilizado (a) autoclave, (b) niobato esfoliado e (c) refluxo.
Com base na difratometria de raios-X não é possível afirmar se houve a formação de
micelas na região interlamelar. Todavia, o espaçamento de 55 Å observado é coerente com a
formação de uma bicamada de CTMA na região interlamelar, já que o comprimento estimado
para o CTMA é de aproximadamente 24 Å.xxii A formação da micela depende da quantidade
de água e CTMA presentes na região interlamelar, porém o espaçamento interlamelar não
seria muito alterado tendo em vista que o diâmetro da micela é próximo ao valor do tamanho
de uma bicamada.
xxii

Tamanho estimado por modelagem molecular, método MM2, utilizando o software Chem Office Ultra.
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A Figura 43 apresenta as curvas termogravimétricas registradas dos materiais obtidos
após a reação com CTMA. A maior perda de massa devido à presença de matéria orgânica
intercalada foi verificada no material obtido a partir da reestruturação do niobato esfoliado. A
síntese na qual foi empregado refluxo foi a que apresentou a menor perda de massa e,
consequentemente, a menor quantidade de matéria orgânica na região interlamelar.
Aparentemente, não existe a presença de butilamina co-intercalada nos materiais obtidos,
conforme já discutido anteriormente no item 1.3.2, a saída da amina intercalada ocorre acima
de 600oC em um evento que produz um perfil característico que não é observado nas curvas
registradas.
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Figura 43 - Curvas TG do H2K2Nb6O17 intercalado com CTMA utilizando diferentes métodos
e o DTA do material cuja síntese foi feita em autoclave.

O DTA do niobato intercalado com CTMA obtido na autoclave apresenta dois
processos, um endotérmico na região compreendida entre 20 e 120oC e outro exotérmico, na
região de 250 a 600oC. O processo endotérmico pode estar relacionado com a saída de água
intercalada e o exotérmico com a saída e a decomposição térmica do CTMA intercalado.
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Considerando que não haja butilamina co-intercalada e as perdas de massa referente às
etapas atribuídas conforme os intervalos de temperatura acima, as fórmulas calculadas para os
materiais com base na termogravimetria são: CTMA1,9H0,1K2Nb6O17.5H2O (esfoliado),
CTMA1,4H0,6K2Nb6O17.3H2O (autoclave) e CTMA0,9H1,1K2Nb6O17.2H2O (refluxo).
A Tabela 6 mostra uma comparação entre os resultados obtidos através da TG e da
análise elementar. Os valores das percentagens de C, H, N relacionados com a TG foram
calculadas a partir das fórmulas propostas. Os valores das percentagens dos elementos
calculadas a partir da TG foram maiores do que os observados na análise elementar porém, o
impacto dessa diferença na composição dos materiais é muito pequeno, o que permite
considerar a interpretação dos resultados da TG satisfatórias.

Tabela 6 - Comparação entre os resultados da TG e análise elementar.
Análise
Elementar

TG

Método
de Síntese

%C

%N

%H

%C

%N

%H

refluxo

17,3

1,1

3,6

15,8

0,8

3,1

autoclave

23,7

1,5

4,9

22,9

1,5

4,5

esfoliado

28,4

1,7

5,9

27,9

1,6

5,6

O passo seguinte à intercalação do CTMA consiste na co-intercalação de uma amina e
de TEOS, que é o precursor dos pilares. Assim, os niobatos intercalados com CTMA por meio
dos diferentes métodos foram utilizados conforme procedimentos descritos na parte
experimental, cujos resultados serão comentados a seguir.
O H2K2Nb6O17 intercalado com CTMA, obtido a partir do niobato esfoliado, foi divido
em duas porções, às quais foram adicionados hexilamina e TEOS nas proporções molares de
1 : 5 : 37,5 e 1 : 20 : 150 e deixadas sob agitação e aquecimento em sistema de refluxo.
A Figura 44 mostra os difratogramas registrados dos materiais obtidos após a reação
de co-intercalação e após o processo de calcinação efetuado a 550oC por 3 horas para
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promover a eliminação da matéria orgânica. As alterações observadas no difratograma
indicam que aparentemente houve a co-intercalação da amina e do TEOS tendo em vista a
diminuição do parâmetro b da cela unitária em cerca de 23 Å em relação ao precursor
intercalado com CTMA (obtido a partir do niobato esfoliado). Os materiais apresentaram
também uma estrutura um pouco mais organizada em relação ao precursor em razão da maior
quantidade de picos harmônicos que apareceram no difratograma. Os picos de difração foram
atribuídos com base na atribuição feita anteriormente para o material precursor (Figura 42b).
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Figura 44 - Difratogramas do (a) H2K2Nb6O17 co-intercalado com CTMA:HEX:TEOS e (b)
dos materiais obtidos após calcinação a 550oC por 3 horas.
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A calcinação aparentemente provocou o colapso da estrutura lamelar. Os
difratogramas registrados não apresentaram picos referentes à estrutura lamelar, apenas picos
na região de alto ângulo atribuídos à presença de Nb2O5 e a presença de material amorfo. No
caso da existência de uma fase lamelar após a calcinação, esta necessariamente deve
apresentar uma estrutura que gere poucos picos harmônicos na região abaixo de 2,5 graus
(ângulo inicial de registro do difratograma) relacionados com o empilhamento das lamelas
com distâncias interplanares maiores do que 35 Å.
Após a calcinação, o material sintetizado usando a razão molar dos reagentes de
1 : 5 : 37,5 apresentou uma área superficial de 134 m2/g enquanto que o obtido pela razão de
1 : 20 : 150, apresentou 68 m2/g, um grande aumento em comparação ao hexaniobato
protônico. Contudo, mesmo com o grande aumento observado na área superficial, não é
possível afirmar com base nos resultados obtidos que houve de fato a formação de materiais
pilarizados. Somado ao fato da difratometria de raios-X indicar o colapso da estrutura lamelar,
existe a possibilidade de que as partículas geradas apresentem uma estrutura do tipo “castelo
de cartas”, a qual apresenta poros gerados pela eliminação de matéria orgânica que ficou
retida entre partículas, conforme o esquema apresentado na Figura 45.

Figura 45 - Esquema de um arranjo estrutural tipo castelo de cartas antes e após a calcinação.

A Figura 46 mostra as curvas TG e DTA registradas do H2K2Nb6O17 co-intercalado
com CTMA:HEX:TEOS. O perfil da curva TG é pouco diferente do obtido para o precursor
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intercalado apenas com o CTMA; as etapas de perda de massa passam a ser menos definidas.
As quantidades de água e matéria orgânica intercaladas diminuíram em relação ao precursor
intercalado com CTMA.
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Figura 46 - TG e DTA do H2K2Nb6O17 co-intercalado com CTMA:HEX:TEOS.
Como já discutido anteriormente, a diminuição da quantidade de material intercalado
pode estar relacionada com o processo de hidrólise do precursor dos pilares. Contudo, com os
dados obtidos não se pode afirmar se houve de fato a co-intercalação da hexilamina e do
TEOS no niobato pré-intercalado com o CTMA. As diferenças verificadas nas curvas TG
antes e após a reação de co-intercalação não são significativas e o mesmo ocorre para os DTA
registrados, cujo perfil é muito semelhante ao obtido para o niobato intercalado apenas com o
CTMA. As aminas, quando intercaladas, apresentam um evento de perda de massa
característico que ocorre em temperaturas superiores a 600oC. Ao se analisar as curvas
termogravimétricas registradas não é possível observar a existência de perda de massa
considerável acima de 600oC, o que indica que não houve a co-intercalação da amina. As
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alterações nos perfis das curvas TG e a diminuição da quantidade de massa perdida nessas
etapas em comparação ao precursor intercalado com CTMA, pode estar relacionada com a
intercalação de TEOS. Porém, a quantidade intercalada parece não ter sido suficiente para
promover a formação de pilares que sustentassem as lamelas após a calcinação. O aumento da
área superficial do material pode estar relacionado apenas com poros gerados pela saída do
CTMA e não devido à formação de pilares.
A utilização de aminas de cadeia carbônica com diferentes comprimentos permite
variar o tamanho da micela formada na região interlamelar [54]. O H2K2Nb6O17 intercalado
com CTMA, obtido usando a autoclave, foi então colocado para reagir com uma amina de
cadeia mais longa, a octilamina e, posteriormente, foi adicionado TEOS ao meio reacional
visando a co-intercalação dessas espécies. A Figura 47 mostra os difratogramas registrados
dos materiais obtidos após a reação de co-intercalação e a calcinação a 500oC por 4 horas.
Da mesma forma que o caso anterior, a co-intercalação da amina e do TEOS gerou
uma diminuição do espaçamento basal comparado ao precursor intercalado com CTMA. A
cristalinidade do material também diminuiu bastante em comparação ao precursor. A
princípio, houve também uma mudança de sistema cristalino, pois os picos referentes ao
empilhamento lamelar (0k0) que apareciam na progressão de k + 2, passaram a aparecer na
progressão de k + 4. A atribuição dos picos de difração foi feita com base na atribuição feita
anteriormente para o precursor intercalado com CTMA sintetizado na autoclave.
O difratograma do material calcinado a 500oC não apresenta picos referente ao
espaçamento lamelar, porém não é possível identificar com clareza as fases formadas. Existe
um halo na região compreendida entre 20 e 35o que indica a presença de material amorfo. O
perfil do difratograma indica que o sistema está evoluindo para a formação de uma mistura
das fases K2Nb4O11 e Nb2O5 resultante da desidroxilação lamelar, conforme resultados
descritos anteriormente (item 1.3.1). O não aparecimento de picos referentes ao espaçamento
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lamelar pode estar relacionado a diminuição da organização estrutural do material e, também,
ao valor do ângulo referente à distância interplanar estar fora da região em que o difratograma
foi registrado.
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Figura 47 - Difratogramas do (a) H2K2Nb6O17 co-intercalado com CTMA:OCT:TEOS e (b)
do material obtido após calcinação a 500oC por 4 horas.

O material calcinado apresentou área superficial de 53 m2/g, o que corresponde a um
grande aumento em relação ao niobato de partida. Porém, não se pode afirmar com base nos
resultados obtidos se houve, de fato, a formação dos pilares interlamelares. O aumento da área
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superficial pode estar relacionado com a formação de outras fases e, também, devido à
formação de uma estrutura do tipo "castelo de cartas" (Figura 45).
A Figura 48 mostra a curva TG registrada do H2K2Nb6O17 co-intercalado com
CTMA:OCT:TEOS (síntese usando refluxo). O perfil da curva TG é um pouco diferente do
observado no precursor intercalado apenas com o CTMA e muito semelhante à curva
registrada no experimento anterior (Figura 46). As diferentes etapas de perda de massa
passam a ser menos definidas e as quantidades de água e matéria orgânica intercaladas
diminuíram em relação ao precursor intercalado com CTMA. Nesse caso, o aumento da área
superficial em relação aos niobatos de partida pode estar relacionada apenas com a formação
de poros gerados pela eliminação da matéria orgânica e não com o processo de pilarização.
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Figura 48 - Curva TG e DTG do H2K2Nb6O17 co-intercalado com CTMA:OCT:TEOS,
sintetizado usando refluxo.

Mediante os resultados acima obtidos, uma nova síntese foi feita utilizando a
autoclave com o intuito de facilitar a co-intercalação da mistura amina : TEOS no niobato préintercalado com CTMA (método 2 - intercalação direta no niobato pré-intercalado com
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butilamina). A Figura 49 mostra os difratogramas registrados dos materiais obtidos após a
reação de co-intercalação e a calcinação a 500oC por 4 horas. A autoclave permite também a
obtenção de materiais mais cristalinos como pode ser observado nos difratogramas registrados
(Figura 49) e essa melhora na organização estrutural pode ser notada inclusive quando
comparado ao niobato precursor pré-intercalado com CTMA (síntese sob refluxo- Figura 42).
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Figura 49 - Difratogramas do (a) H2K2Nb6O17 co-intercalado com CTMA:OCT:TEOS
(síntese na autoclave) e (b) do material obtido após calcinação a 500oC por 4 horas.

O uso de pressão e temperatura (autoclave) parece comprometer o arranjo lamelar pois
no difratograma do material antes da calcinação, aparece um único pico, largo e pouco
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intenso, referente ao empilhamento lamelar. O valor da distância interplanar desse pico não
coincide com nenhuma anteriormente verificada, e em razão do aparecimento de um único
pico, a atribuição do mesmo se torna difícil. O uso da autoclave parece promover a
desidroxilação lamelar da mesma forma que a calcinação porém, na autoclave, esta pode
ocorrer mediada pelo TEOS, já que este pode reagir com os grupos OH terminais das lamelas
no processo de hidrólise e condensação.
Os difratogramas registrados tanto antes quanto após a calcinação apresentam perfis
semelhantes ao observado para o material obtido após calcinação do H2K2Nb6O17 a 600oC
(Figura 15b), o que indica que o sistema está evoluindo para a formação da mistura das fases
K2Nb4O11 e Nb2O5. O difratograma do material obtido após a calcinação a 500oC não
apresenta picos na região de baixo ângulo referente ao espaçamento lamelar e os picos
presentes encontram-se um pouco deslocados para em ângulos maiores quando comparados
ao material não calcinado.
A Figura 50 mostra uma comparação entre as curvas TG registradas do material obtido
após a reação na autoclave e do precursor intercalado com CTMA (intercalação direta no
niobato pré-intercalado com butilamina). É possível verificar redução na quantidade tanto de
água intercalada quanto de matéria orgânica intercalada, fato esse já observado anteriormente.
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Figura 50 - Curva TG do (a) H2K2Nb6O17 co-intercalado com CTMA:OCT:TEOS (sintetizado
usando a autoclave) e (b) precursor intercalado com CTMA (intercalação direta no niobato
pré-intercalado com butilamina).

Em razão dos resultados não muito promissores obtidos até então, o procedimento
sintético foi modificado com a finalidade de se conseguir um material com melhores
propriedades estruturais (pilarização). A síntese foi então realizada a partir da reestruturação
do hexaniobato esfoliado na presença da mistura template (CTMA:OCT:TEOS). A razão
molar entre os componentes da mistura template utilizada obedece tanto a composição
necessária para formação da MCM41 [56] quanto a razão necessária ao método template para
que ocorra a pilarização. Os resultados obtidos nas sínteses anteriores mostram que existe
uma maior incorporação das espécies convidadas quando é utilizado o material esfoliado,
porém leva à obtenção de materiais com baixa cristalinidade.
A idéia por trás desse método, é de promover a intercalação de partículas de SiO2
formadas a partir das reações de hidrólise do TEOS e condensação dos grupos silanóis
gerados. Essas partículas são geradas na própria dispersão do niobato esfoliado após a adição
da mistura template. Dependendo das condições usadas no experimento, essas partículas de
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SiO2 podem apresentar cargas superficiais; negativas no caso da desprotonação dos grupos
silanóis gerados no processo de hidrólise do TEOS e positivas, geradas no processo de
condensação dos grupos silanóis, devido à formação de átomos de silício com deficiência de
ligações ou mesmo em razão da protonação de átomos de oxigênio terminais. A carga global
da partícula depende da somatória desses dois processos. No caso da formação de partículas
com carga global positiva, a interação eletrostática com as lamelas negativas causaria a
incorporação dessas partículas na região interlamelar. O surfactante e a amina presentes
garantiriam o espaçamento lateral, além da possibilidade de atuarem como moldes para as
partículas, já que estes seriam incorporados também na região interlamelar devido à mesma
interação eletrostática e a possibilidade de protonação do grupo amino pelos prótons
lamelares.
A Figura 51 mostra os difratogramas de raios-X registrados dos materiais isolados
após a adição da mistura template e depois de calcinado a 500oC por 4 horas. No difratograma
registrado do material isolado após a adição da mistura template à dispersão são observados
apenas os picos referentes ao empilhamento lamelar (0k0). A atribuição dos índices de Miller
foi feita de forma tentativa a partir das distância interplanares calculadas para cada pico. Não
foi possível fazer uma atribuição por comparação, como realizada para os materiais descritos
anteriormente, pois o perfil do difratograma é bem diferente ao obtido para o material
intercalado com CTMA a partir do niobato esfoliado (Figura 42b) e também do niobato
intercalado com butilamina obtido pela centrifugação da suspensão de lamelas esfoliadas
(Figura 20).
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Figura 51 - Difratogramas do material obtido (a) após a intercalação da mistura template a
partir do niobato esfoliado e (b) após calcinação a 500oC por 4 horas.

Após a calcinação, o material apresenta uma cristalinidade muito baixa, o perfil da
linha base indica a existência de material amorfo, os picos de difração em ângulo alto indicam
a presença de Nb2O5 e os picos em baixo ângulo podem indicar a presença de uma fase
lamelar. O material calcinado apresentou uma área superficial de 30 m2/g, um grande aumento
em relação ao niobato tanto na forma potássica como protônica porém, muito aquém do
esperado para um sólido pilarizado.
A curva termogravimétrica do sólido intercalado com a mistura template mostrada na
Figura 52 indica que houve incorporação de matéria orgânica. Enquanto o sólido isolado da
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dispersão de niobato esfoliado (Figura 24), o qual possui butilamina intercalada, apresentou
uma perda de massa de aproximadamente 15 %, o sólido isolado após a adição da mistura
template, apresentou uma perda de massa da ordem de 30 %. O perfil da curva também é
diferente do registrado do niobato intercalado com butilamina e, também, do niobato
intercalado com CTMA a partir do niobato esfoliado mostrado na Figura 43, que apresenta
uma maior perda de massa se comparado ao material intercalado com a mistura template.
Tanto o perfil das curvas TG e DTA registradas como as regiões nas quais os eventos ocorrem
são semelhantes aos obtidos através dos outros métodos de síntese cujos resultados foram
mostrados anteriormente.
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Figura 52 - Curvas TG e DTA do material intercalado com a mistura template
(CTMA:OCT:TEOS) obtido a partir do niobato esfoliado.

Para uma melhor compreensão do que possa estar ocorrendo nas diversas etapas do
processo sintético dos materiais pilarizados pelo método do template, cada etapa foi
acompanhada através da caracterização dos intermediários sintéticos. Isso permite também
verificar o papel da amina e do CTMA tanto no processo de pilarização quanto nas
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propriedades texturais do material final. As sínteses, cujos resultados serão relatados a seguir,
foram feitas utilizando a autoclave em razão da melhoria na cristalinidade dos materiais
sintetizados, o que facilita o processo de caracterização estrutural dos intermediários.
A primeira etapa consistiu da síntese do niobato pilarizado através do método template
a partir do niobato pré-intercalado com octilamina, diferentemente das sínteses anteriores nas
quais o material de partida foi aquele pré-intercalado com CTMA. A Figura 53 mostra o
difratograma registrado do niobato com a octilamina intercalada, no qual é possível verificar a
presença de 2 fases distintas: uma referente ao H2K2Nb6O17 com um maior grau de hidratação
cujos picos foram indexados com asteriscos (essa fase pode ser atribuída também a um
niobato com um arranjo diferente da butilamina intercalada); a outra fase é atribuída ao
hexaniobato intercalado com a octilamina cujos picos foram indexados com uma pequena
cruz. Houve um grande aumento do espaçamento basal com a intercalação da octilamina em
relação ao hexaniobato na forma protônica precursora (d040 = 8,0 Å). Considerando que a
intercalação da amina ocorre apenas na região I e levando em conta a espessura das lamelas e
as dimensões da região interlamelar II e da octilamina (comprimento de aproximadamente
11,5Å)xxiii pode-se supor que a amina encontra-se intercalada em um arranjo de monocamadas
perpendiculares ao plano das lamelas.

xxiii

Tamanho estimado por modelagem molecular, método MM2, utilizando o software Chem Office Ultra.
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Figura 53 - Difratograma do (C8H17NH3)xH2-xK2Nb6O17 obtido por meio da intercalação
direta na autoclave.

Após a intercalação da octilamina, o material passou a apresentar um comportamento
bastante hidrofóbico formando agregados quando colocado em água. Esse fato somado a
curva DTA registrada (Figura 54), que não apresenta um evento endotérmico definido na
região referente à saída de moléculas de água intercaladas (T.amb - 200oC), indica que existe
pouca água presente na região interlamelar.
Na curva TG registrada do hexaniobato intercalado com a octilamina é observada uma
etapa de perda de massa de apenas 1,5 %, na região compreendida entre a temperatura
ambiente e 90oC, que pode estar relacionada com a presença de água no material. No DTA é
observado um evento exotérmico com início em 90oC que está relacionado com a saída e
decomposição térmica de moléculas de octilamina intercaladas. A perda de massa verificada
acima de 90oC é de 24,9 %. Considerando que essa perda está relacionada apenas com a
octilamina e descontando do valor observado 1,8 % referentes à condensação dos grupos OH
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terminais, a fórmula calculada é (C8H17NH3)2K2Nb6O17, ou seja, o niobato está saturado com
a octilamina.
TG

DTA

0

Octil (a)
TEOS:OCT (b)
SiO2/TEOS:OCT (c)
CTMA:OCT (d)
Octil (DTA) (e)

10

15

15

c

10

20

b

5

/ µV

Perda de Massa / %

5

20

a

25

exo
0

e
30

d

-5

35
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

o

Temperatura / C

Figura 54 - Curvas TG e o DTA do (C8H17NH3)xH2-xK2Nb6O17 e as curvas TG dos respectivos
derivados co-intercalados com TEOS e CTMA. A curva referente ao material descrito por
SiO2/TEOS:OCT foi registrada após suspender o sólido em água para promover a hidrólise do
TEOS.

Como descrito na parte experimental, o niobato intercalado com octilamina foi
dividido em duas porções: com uma delas foi tentada a co-intercalação de TEOS e com a
outra, a co-intercalação de CTMA. Iniciando a descrição pelos resultados da co-intercalação
de TEOS, é possível verificar mudanças na curva TG registrada (Figura 54). A perda de
massa observada até aproximadamente 200oC é menor em comparação ao niobato intercalado
com octilamina. Esse região está relacionada principalmente com a presença de moléculas de
água intercaladas. A quantidade de matéria orgânica no material também diminui após a
reação com o TEOS. Esses fatos já foram observados anteriormente e são resultado da reação
de hidrólise do TEOS na região interlamelar. Essa hipótese pode ser confirmada pela curva
TG registrada após suspender o material co-intercalado com TEOS e octilamina em água, a
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qual mostra uma diminuição ainda maior da quantidade de matéria orgânica presente no
material. Parte da octilamina da região interlamelar está sendo substituída pelo TEOS pois o
evento característico da decomposição da amina que ocorre acima de 600oC passa a ser pouco
aparente após a reação com o TEOS. Esse fato explica a dificuldade de se obter os materiais
pilarizados através do método do template, pois a região interlamelar do hexaniobato parece
não comportar a existência de água, octilamina, CTMA e TEOS co-intercalados e em
concentrações suficientes para que seja possível a formação da micela e do pilar ao redor do
molde.
A curva TG do material obtido após a reação do (C8H17NH3)2K2Nb6O17 com CTMA
apresentou alterações em relação a do material precursor como um aumento de cerca de 5,5 %
na quantidade de matéria orgânica intercalada em relação ao material de partida, o que sugere
que houve a incorporação do CTMA na região interlamelar. Aparentemente não houve a saída
de octilamina, pois a quantidade de massa perdida acima de 550oC (evento característico da
presença de amina intercalada) foi praticamente a mesma encontrada antes da co-intercalação
do CTMA. Vale lembrar que a decomposição térmica total do CTMA ocorre em temperatura
inferior a 600oC (vide Figura 42). Não houve alterações significativas na curva
termogravimétrica do material obtido após co-intercalação do TEOS em relação ao material
com CTMA:OCT sendo assim, essa curva TG foi suprimida.
Os difratogramas dos materiais obtidos após calcinar as duas frações de niobato cointercaladas respectivamente com OCT:TEOS e OCT:CTMA:TEOS a 500oC por 4 horas são
mostrados na Figura 55. Mesmo após a calcinação existe ainda picos referentes à estrutura
lamelar indexados por 020 e 040 porém, os espaçamentos calculados são inferiores ao
observado para o hexaniobato protônico de partida. O picos que aparecem em ângulos mais
altos apresentam o mesmo padrão do material obtido após a calcinação do H2K2Nb6O17 a
600oC (Figura 15b), fato que indica que houve a parcial destruição da estrutura lamelar e que
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o sistema está evoluindo no sentido da formação de uma mistura de Nb2O5 e K2Nb4O11.
Existe também a presença de material amorfo em razão do halo que a linha de base apresenta
na região compreendida entre 20 e 40 graus. Não foram registrados os difratogramas de
raios-X dos materiais antes da calcinação devido ao fato de que o TEOS presente poderia
reagir com a umidade do ambiente antes da realização da análise. Sendo assim, os materiais
não corresponderiam aos analisados por termogravimetria.
Vale lembrar que a estrutura lamelar pode ter sido comprometida anteriormente a
calcinação, já que aparentemente o TEOS reage com o niobato nas condições proporcionadas
pela autoclave.
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Figura 55 - Difratogramas do SiO2-H2K2Nb6O17 obtido após calcinação a 500oC do niobato
co-intercalado com (a) TEOS:OCT e (b) TEOS:CTMA:OCT.
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Os resultados experimentais mostrados para o método template indicam que o arranjo
estrutural do niobato lamelar tem grande influência no material obtido após a calcinação para
a formação dos pilares. Quando é utilizado o niobato na forma esfoliada, após a calcinação,
verifica-se a formação preferencial do Nb2O5 além de uma fase amorfa que não foi possível
identificar. A utilização do niobato pré-intercalado com aminas (não esfoliado), o que se
verifica após a calcinação é a formação de materiais muito mais cristalinos, predominando a
formação da fase K2Nb4O11 que é resultado da desidroxilação lamelar.
Os dados apresentados a respeito tanto da pilarização através do método template
quanto usando o APTES mostram que a quantidade de Si que está sendo incorporada na
região interlamelar não está sendo suficiente para promover a formação de pilares com
tamanhos tais que permitam a formação de micro- ou mesoporos e que, de fato, suportem a
estrutura lamelar evitando o colapso após a calcinação. Essa dificuldade em formar pilares
volumosos pode ter origem em vários fatores que serão discutidos a seguir.
A alta densidade de carga lamelar torna a estrutura lamelar mais rígida, dificultando a
expansão das lamelas a ponto de comportar a co-intercalação dos componentes da mistura
template. Como discutido anteriormente, as reações químicas envolvidas na formação dos
pilares de SiO2 podem gerar partículas com carga negativa. Isso causaria uma repulsão entre
os pilares e as lamelas do niobato gerando a expulsão dos mesmos da região interlamelar. Um
dos fatores que estão contribuindo para limitar o aumento do espaçamento basal é a
possibilidade da reação de condensação dos grupos silanóis ocorrer com os grupos OH
terminais da estrutura lamelar. Esse processo de enxertia desfavorece a formação de pilares
volumosos em razão da diminuição da flexibilidade das lamelas.
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1.4 – Conclusões

O K4Nb6O17 foi obtido com pureza de fase de acordo com os resultados da
difratometria de raios-X. Todos os picos do difratograma foram atribuídos como pertencentes
à fase lamelar. A troca iônica do potássio interlamelar ocorre apenas na região interlamelar I,
gerando um material interestratificado em um arranjo ordenado 1:1 chamado de second
staging. Essa proposta foi elaborada com base nos resultados da difratometria de raios-X e é

suportada, também, pelo comportamento térmico observado para o hexaniobato na fase ácida
por meio da análise térmica diferencial e termogravimétrica.
A estabilidade térmica do hexaniobato na fase ácida é muito inferior àquela verificada
para o precursor na fase potássica. O aquecimento em temperaturas superiores a 350oC leva à
eliminação de água através de um processo de desidroxilação de grupos OH terminais que
gera a destruição da estrutura lamelar e dá origem a uma mistura de Nb2O5 e K2Nb4O11.
A intercalação de butilamina no niobato em sua forma ácida pode originar duas fases,
dependendo da razão molar butilamina / H+-niobato utilizada, denominadas de fases X e Y. A
fase X apresenta a amina intercalada em um arranjo de monocamadas e é formada
preferencialmente quando utilizadas razões molares menores que 0,5. A fase Y possui uma
maior quantidade de butilamina intercalada em um arranjo de bicamadas. Nas condições
utilizadas no experimento, não foi possível verificar a formação apenas da fase Y.
A esfoliação do hexaniobato protônico promovida pela intercalação da butilamina está
diretamente relacionada com o tipo de fase formada e por sua vez, com a razão molar amina /
niobato utilizada. A maior quantidade de material esfoliado (50 %) foi observada na síntese
em que foi utilizada a razão molar de 0,5; acima deste valor a quantidade de material
esfoliado diminui drasticamente. Portanto, para que a esfoliação seja preferencial à
intercalação deve-se garantir uma situação na qual a fase X seja a predominante. A maior
hidrofobicidade da região interlamelar e as interações entre as cadeias carbônicas na fase Y
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dificultam o processo de esfoliação já que este está diretamente relacionado com a entrada de
solvente (água) na região interlamelar (inchamento osmótico).
Nas partículas esfoliadas, a região interlamelar II permanece intacta (preenchida por
íons K+) pois o processo de esfoliação ocorre apenas na região I (preenchida por H+). A
butilamina parece ter também um papel importante na estabilização da dispersão de partículas
esfoliadas, pois foi encontrada uma quantidade muito maior de amina no sólido isolado da
dispersão do que no sólido que não sofreu esfoliação e permaneceu depositado após a reação.
As partículas esfoliadas podem ser reestruturadas na presença de espécies volumosas
para dar origem a novos materiais intercalados, cuja intercalação direta de tais espécies por
métodos convencionais não é possível em razão da alta densidade de carga lamelar do
hexaniobato. Este método de síntese foi empregado com sucesso para obtenção do
hexaniobato intercalado com TMPyP. Resultados promissores foram obtidos usando essa
metodologia para obtenção de niobatos intercalados com outras espécies volumosas como o
Al137+ e CTMA que são materiais intermediários na obtenção do hexaniobato pilarizado.
A incorporação da TMPyP na região interlamelar ocorre por troca iônica: os íons de
alquilamônio, formados pela interação da amina com os prótons interlamelares, são
substituídos pelas moléculas de porfirina. A quantidade máxima de TMPyP que pode ser
intercalada no hexaniobato obedece a razão molar [TMPyP] / [K2Nb6O17] de 0,36. Essa razão
molar corresponde a um arranjo quase perpendicular da porfirina em relação aos planos
lamelares. Os resultados obtidos com DRX, espectroscopia eletrônica de absorção e
espectroscopia Raman estão concordantes com as propostas acima.
A

utilização

de

moléculas

que

apresentam

cargas

positivas,

como

o

[Al13O4(OH)24(H2O)12]7+, no processo de pilarização do hexaniobato é mais indicada do que a
utilização de moléculas neutras como o APTES. Nesse último caso, a quantidade de precursor
intercalado parece não ser suficiente para que ocorra a formação de pilares com tamanhos e
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espaçamentos tais que permitam a expansão da estrutura lamelar e a respectiva formação de
micro/mesoporos. Isso pode estar relacionado ao tipo de interação existente entre a espécie
precursora dos pilares e as lamelas. No caso do APTES, a interação se dá principalmente pela
reação ácido-base dos prótons interlamelares com o grupo amino do APTES. Já no caso do
polioxocátion de Al, a interação eletrostática parece ser muito mais efetiva, permitindo uma
incorporação maior da espécie precursora dos pilares por meio de uma reação do tipo trocaiônica.
Os resultados obtidos mostram que o método do template pode não ser viável para
obtenção de niobatos lamelares pilarizados. A região interlamelar não comporta a cointercalação da mistura template (CTMA:amina:TEOS). A alta densidade de carga dos
niobatos confere uma certa “rigidez” à estrutura lamelar, impedindo que ela se expanda a
ponto de comportar quantidades suficientes de amina, CTMA, e água para que ocorra a
formação de uma micela (molde) e, também, de quantidades suficientes de TEOS para que
ocorra a formação dos pilares ao redor da micela.
Além dos fatos acima, a formação dos pilares de SiO2 pode ser comprometida pela
reação de enxertia entre os grupos silanóis (formados na hidrólise dos percursores de Si) com
os grupos OH terminais das lamelas. Outro ponto que deve ser destacado é a possível
formação de espécies carregadas negativamente (≡Si–O-) que apresentam repulsão
eletrostática com as lamelas. Por fim, não pode ser descartada a possibilidade de reação entre
as partículas de SiO2 geradas e o hexaniobato que levam à destruição da estrutura lamelar.
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2 – O Triniobato Lamelar KNb3O8
2.1 – Introdução

A estrutura do niobato de fórmula KNb3O8 foi determinada por difratometria de raiosX de monocristal em estudo realizado por Gasperin [78]. As lamelas do triniobato são
formadas pelo compartilhamento entre vértices e arestas de octaedros de [NbO6] distorcidos,
em um arranjo chamado de cadeia tripla do tipo ReO3 [19]. A célula unitária é formada pelo
empilhamento de duas lamelas ao longo do eixo cristalográfico b, originando apenas um
único tipo de região interlamelar conforme esquema proposto na Figura 56. A estrutura
pertencente ao sistema ortorrômbico, grupo espacial Aman.

Figura 56 - Esquema da estrutura proposta para o KNb3O8.
O cátion potássio interlamelar pode ser trocado por outras espécies catiônicas como
íons simples [33, 79], cátions orgânicos como metilviologênio [37], mono- e diaminas [80,
81] e porfirina [82]. A alta densidade de carga lamelar, aproximadamente 17,1 Å2 / carga
negativa, dificulta a intercalação direta de espécies volumosas. Uma das maneiras encontradas
para contornar esse problema é fazer a troca do potássio interlamelar por prótons e depois
utilizar alquilaminas como expansores. Uma nova troca iônica pode ser feita no niobato
intercalado com a amina, onde o íon amônio gerado pela protonação do grupo amino das
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aminas pelo íon H+ interlamelar, pode ser trocado pela espécie catiônica de interesse. Uma
outra metodologia que utiliza o niobato esfoliado foi desenvolvida neste estudo e usada na
obtenção do triniobato intercalado com porfirina [82].
O triniobato na forma ácida apresenta uma menor estabilidade térmica comparado ao
precursor na forma potássica. Um estudo sobre a troca iônica e comportamento térmico do
KNb3O8 [79] mostrou que a fase protônica (HNb3O8.H2O) apresenta a perda de uma molécula
de água intercalada, em um processo que tem início em 80oC e que não provoca a destruição
da estrutura lamelar. Aquecendo o triniobato acima de 250oC é observado uma outra etapa de
perda de massa que resulta na destruição da estrutura lamelar com formação de Nb2O5. O
colapso da estrutura lamelar está relacionado com a liberação de moléculas de H2O formadas
pela condensação de grupos OH terminais (prótons interlamelares ligados aos grupos Nb=O
terminais das lamelas).
Da mesma forma que o K4Nb6O17, o triniobato apresenta atividade fotoquímica.
Quando essa matriz intercalada com metilviologênio é irradiada na região do UV, verifica-se
a transferência de elétrons da matriz lamelar para a espécie convidada e o tempo de vida do
cátion-radical formado (4 min. em ar) é superior ao observado na molécula livre (ms) [38].
Isso demonstra que a intercalação promove mudanças nas propriedades fotofísicas do
metilviologênio. A propriedade semicondutora dos niobatos permite o uso desses materiais
como fotocatalisadores, porém a absorção de luz na região do UV acaba limitando seu uso.
Mallouk e colaboradores [41] promoveram a produção de H2 a partir da água usando o
KNb3O8 intercalado com partículas de Pt em uma solução de KI (o I- atua como reagente de
sacrifício para regenerar o catalisador). Foi utilizado um complexo de rutênio como
sensibilizador para que fosse possível a irradiação do material com luz na região do visível. O
KNb3O8 também apresenta propriedades fotofísicas interessantes mas esse assunto será
abordado mais adiante no capítulo V.
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Os trabalhos científicos baseados no triniobato lamelar ainda são muito escassos,
possivelmente devido à baixa reatividade intracristalina comparada a de outras fases de
niobatos lamelares. Alguns estudos foram realizados com o objetivo de se promover a
pilarização do KNb3O8 e encontram-se listados na Tabela 7.
O triniobato pilarizado com sílica foi obtido pela intercalação direta do APTES na
matriz na fase protônica e mediante calcinação, a matéria orgânica é eliminada com a
formação dos pilares interlamelares de SiO2 que promovem um aumento do espaçamento
basal e da área superficial [76]. O triniobato pilarizado com SiO2, após um tratamento com
uma solução aquosa de Cu(NO3)2 e posterior calcinação, serviu como catalisador para a
reação de redução de NO com CO [83], reação essa que tem grande utilidade no combate à
poluição atmosférica.

Tabela 7 - Resumo dos estudos sobre pilarização do KNb3O8.
Área
Precursor Orgânico
Pilar / Precursor do Pilar
Superficial
(CnH2n+1NH2)
( m2.g -1 )
165
SiO2 / APTES
99
SiO2:CuO / APTES : Cu(NO3)2
n=3/
Cr2O3 / Cr(OAc)3
67
Tetrametilamônio
[Al13O4(OH)24(H2O)12]7+ / Al2O3

Ref.

76
83
84
85a

CrOAc3 = poli-hidroxiacetato de crômio (III)
a – artigo em idioma chinês; foram utilizados os dados contidos no abstract (fonte: Web of Science)

A pilarização do HNb3O8 com Cr2O3 foi conseguida por um processo de várias etapas
no qual o agente pilarizante foi sintetizado in situ, ou seja, na região interlamelar [84]. O
primeiro passo foi a troca do potássio interlamelar por íons H+ e a posterior intercalação de
propilamina. Depois foi co-intercalado o tetrametilamônio e acetato de crômio e com a
calcinação para eliminação da matéria orgânica e formação dos pilares cuja estrutura lamelar
conseguida apresenta estabilidade térmica até por volta de 700oC.
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2.2 – Procedimentos Experimentais

As condições experimentais usadas bem como os procedimentos sintéticos descritos
neste tópico foram aqueles que levaram aos melhores resultados. Várias outras condições e
procedimentos sintéticos foram realizados anteriormente para se chegar às metodologias
descritas a seguir. O fluxograma mostrado a seguir, traz um resumo de todas as etapas
sintéticas empregadas até a obtenção dos materiais finais. A descrição detalhada dos
procedimentos utilizados em cada uma dessas etapas é feita adiante.

2.2.1 - Síntese do KNb3O8

O triniobato lamelar na fase potássica foi sintetizado aquecendo uma mistura de Nb2O5
e K2CO3, em quantidades estequiométricas, a 600°C por 2 horas e depois a 900°C por mais 3
horas, em cadinho de platina [41b]. Após a etapa de aquecimento, o sólido obtido foi
triturado, lavado com água desionizada e depois seco em dessecador sob vácuo e com sílica
gel como secante. O sólido lamelar foi caracterizado por difratometria de raios-X,
empregando-se o método do pó com filme orientado, espectroscopia eletrônica de reflectância
difusa, microscopia eletrônica de varredura e a quantidade de H2O foi determinada por análise
termogravimétrica.
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2.2.2 - Síntese do HNb3O8

Cerca de 8,0 g da matriz na forma potássica foram suspensas em 80 mL de solução
aquosa 6 mol/L de HNO3. O sólido foi deixado sob agitação e aquecimento a
aproximadamente 80°C por 3 dias. O sólido foi isolado por centrifugação, lavado com água
desionizada até o pH do filtrado ficar em torno de 6 e seco em dessecador sob vácuo e com
sílica gel como secante. O sólido foi caracterizado por difratometria de raios-X (filme
orientado) e a quantidade de H2O foi determinada por análise termogravimétrica.

2.2.3 - Intercalação de TMPyP a partir do niobato esfoliado

O procedimento para a intercalação de TMPyP é dividido em duas etapas. Na
primeira, o triniobato lamelar é esfoliado com butilamina para dar origem a uma dispersão
que é utilizada na segunda etapa a partir da qual é obtido o material intercalado com a
porfirina. Os procedimentos utilizados em cada uma das etapas sintéticas serão descritos a
seguir.
1a. Etapa: intercalação de butilamina e esfoliação

Aproximadamente 1,0 g do triniobato na fase protônica foi adicionado a 20 mL de
uma solução contendo 4 mL de butilamina e 16 mL de água desionizada (8 vezes de excesso
em mol de butilamina em relação a quantidade em mol de prótons). Essa mistura foi colocada
em uma autoclave e levada à estufa pré ajustada a uma temperatura de 100°C, onde ficou por
20 dias. Depois desse período, a mistura foi transferida para uma membrana de diálise para
promover a eliminação do excesso de butilamina utilizada. A membrana foi colocada em um
béquer com água desionizada onde ficou por um período de 30 dias sendo a água trocada
diariamente. Após esse período o material que estava na membrana foi transferido para um
erlenmayer com tampa, o volume foi ajustado com água desionizada para 100 mL e o sólido
foi deixado sob agitação vigorosa por uma semana. Passado esse período, a suspensão foi
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transferida para uma proveta e deixada em repouso por 1 dia e, então, a fração de sólido que
permaneceu dispersa foi separada do sólido depositado. A dispersão contendo o triniobato
esfoliado foi usada na etapa seguinte para a intercalação da TMPyP e a fração de sólido que
permaneceu depositado foi seca em dessecador sob vácuo e com sílica gel e caracterizada por
difratometria de raios-X. A composição do material foi determinada através das análises
elementar (C, H, N) e termogravimétrica.
2a. Etapa - Intercalação de TMPyP

A dispersão de triniobato obtida após a reação com butilamina, cerca de 100 mL, foi
gotejada lentamente em 15 mL de uma solução aquosa 5 x 10-3 mol/L de TMPyP e mantida
sob constante agitação e aquecimento a aproximadamente 80°C por 2 dias. Esse tempo foi
suficiente para que o volume de suspensão se reduzisse a aproximadamente 50 mL. Como não
foi possível determinar a quantidade de niobato presente na dispersão, a quantidade de
TMPyP necessária foi calculada com base na massa inicial usada na intercalação de
butilamina, considerando a porfirina em quantidades estequiométricas em relação à
quantidade de prótons da matriz, o que corresponde a um excesso de porfirina em relação à
quantidade de sólido esfoliado.
O sólido foi isolado por centrifugação, lavado com água desionizada, até a água de
lavagem não apresentar visualmente coloração da porfirina, e seco em dessecador sob vácuo e
com sílica gel como secante. O material obtido foi caracterizado foi por difratometria de
raios-X (filme orientado), microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia vibracional
Raman, e espectroscopia eletrônica de absorção e de emissão. A composição do material foi
determinada através das análises elementar (C, H, N) e termogravimétrica.
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2.3 – Resultados e Discussões
2.3.1 - KNb3O8 e seu derivado na forma ácida

O KNb3O8 não foi sintetizado com pureza de fase, nem todos os picos que apareceram
no difratograma registrado (Figura 57a) puderam ser atribuídos como pertencente à fase
lamelar. A presença de outras fases junto à fase lamelar, principalmente a fase KNbO3, é um
problema sintético que não foi possível de ser solucionado. Várias sínteses foram realizadas
usando diferentes procedimentos descritos na literatura e mesmo assim, em algumas delas o
resultado foi a obtenção apenas da fase KNbO3, que não é lamelar. O procedimento sintético
descrito na parte experimental bem como os resultados mostrados são referentes à síntese que
gerou o melhor resultado, ou seja, a menor quantidade de fases contaminantes.
020

100

d020= 11,2 Å

b

80

60

20

100

240

0

d020= 10,9 Å

a

* KNbO3
+ Nb2O5

280

080

271

440

420

*

+

0100

311

051
151

*

+
+

+

20

+ 160

+

15

111

* 011

+

20

140
220

040

40

400

031

211

131

120

60

260

80

020

Intensidade Relativa / %

40

0
5

10

25

30

35

40

45

2θ / graus

Figura 57 - Difratogramas do (a) KNb3O8 e (b) HNb3O8.H2O.
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O espaçamento d020 observado foi de 10,9 Å e é semelhante ao reportado na literatura
para a fase anidra (10,6 Å) [78]. A curva termogravimétrica registrada (não mostrada)
confirma que o niobato encontra-se anidro já que a perda de massa verificada foi inferior a
0,5 %. Com a troca do potássio interlamelar por íons H+, é observado um pequeno aumento
(cerca de 1,3 Å) no espaçamento basal (d020) que pode ser atribuído à presença de água na
região interlamelar, ou seja, a espécie presente na região interlamelar pode ser considerada
como sendo H3O+. O espaçamento basal observado (11,2 Å) é igual ao reportado na literatura
para a fase H3ONb3O8 (11,2 Å) [79]. Com o aquecimento em temperaturas superiores a 80oC,
a água interlamelar é liberada dando origem a fase anidra HNb3O8 cujo espaçamento basal
(d020) é de 9,3 Å.
A Figura 58 mostra as micrografias registradas por MEV do triniobato na fase
potássica. O material é constituído por partículas com dimensões inferiores a 1 µm com
formato de placas. Mesmo não sendo possível a identificação dos planos de fraturas
característicos de compostos lamelares, as partículas apresentam a largura e o comprimento
maiores que a espessura, conforme o esperado para um sólido lamelar.

(a)
(b)
Figura 58 - Micrografias obtidas por MEV do KNb3O8 registradas em diferentes ampliações
(a) 1.500x e (b) 30.000x.
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A Figura 59 mostra a curva TG registrada do triniobato na fase ácida, na qual é
possível verificar a presença de duas etapas distintas de perda de massa. Conforme dados
reportados na literatura [79], a primeira etapa, compreendida entre a temperatura ambiente e
150oC, está relacionada com a saída da água intercalada sem causar prejuízo para a estrutura
lamelar. A segunda, que ocorre em temperatura superiores a 150oC, está relacionada com a
desidroxilação das lamelas com a destruição da estrutura lamelar e formação de Nb2O5.
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Figura 59 - Curva TG e DTG do HNb3O8.H2O.
A perda de massa acima de 150oC (1,3 %) equivale a saída de 0,3 moléculas de H2O, o
que a princípio indica que 60 % dos íons potássio interlamelares foram trocados por íons H+.
A composição calculada com base na TG é H0,6K0,4Nb3O8.0,3H2O e é diferente do que seria
esperado em função do resultado da difratometria de raios-X que indica que a fase presente é
HNb3O8.H2O. Vale lembrar que o difratograma registrado do KNb3O8 sintetizado mostrou a
existência de outras fases misturadas à fase lamelar. Essas fases acabam sendo carregadas
para as etapas sintéticas posteriores e, por não apresentam alterações de massa com o
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aquecimento, podem causar essa diferença observada entre a composição calculada e a
esperada.
O KNb3O8 apresenta a estrutura formada por octaedros com um menor grau de
distorção em relação ao hexaniobato, conforme indicam os espectros vibracionais Raman
registrados mostrados na Figura 60. Embora as estruturas do triniobato e do hexaniobato
sejam semelhantes (baseadas na estrutura do ReO3), os octaedros que as compões apresentam
graus de distorções diferentes. No hexaniobato (Figura 16b) a maior parte dos octaedros são
mais distorcidos (bandas mais intensas na região de 800 - 1000 cm-1) em comparação ao do
triniobato cujas bandas mais intensas ocorrem na região compreendida entre 500 e 800 cm-1
(Figura 60b), atribuída ao estiramento Nb–O de octaedros pouco distorcidos [58]. No espectro
Raman do KNb3O8 não é possível identificar as fases KNbO3 e Nb2O5 cujas presenças foram

Intensidade / u.a.

identificadas através da difratometria de raios-X (Figura 57a).
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Figura 60 - Espectro vibracional Raman do (a) H-Nb2O5 e (b) KNb3O8 registrados usando o
laser 632,8 nm.
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A banda intensa que aparece por volta de 950 cm-1 no espectro do triniobato é
atribuída ao estiramento Nb=O [58], ligação terminal voltada para a região interlamelar que
apresenta um caráter de dupla ligação. Essa banda encontra-se deslocada em relação a do HNb2O5 (aproximadamente 1000 cm-1) e isso pode ser causado pela interação do oxigênio
terminal com os íons K+ presentes na região interlamelar. Essa interação diminui a ordem de
ligação Nb=O fazendo com que a banda se desloque para freqüências menores.

2.3.2 - Intercalação de TMPyP

O triniobato apresenta uma reatividade intracristalina muito inferior àquela verificada
para o hexaniobato, principalmente no que diz respeito ao processo de esfoliação que será
discutido mais adiante. A butilamina foi usada em várias sínteses como agente expansor das
lamelas com o intuito de facilitar a intercalação de espécies volumosas de interesse. Quando a
intercalação da butilamina no HNb3O8 foi feita através do método convencional (intercalação
direta sob agitação e aquecimento), o resultado obtido foi um material com baixa
cristalinidade que gerou um padrão de difração muito difícil de ser interpretado (difratograma
não mostrado). Para tentar melhorar a cristalinidade do triniobato intercalado com a
butilamina, uma nova síntese foi realizada na autoclave, cujo difratograma do material obtido
é mostrado na Figura 61. A cristalinidade é muito superior aquela obtida pelo método
convencional e a intercalação da butilamina gera um aumento do espaçamento basal de 8,8 Å
em comparação à fase protônica anidra. A butilamina tem 6,5 Å de comprimento portanto,
pode-se supor um arranjo perpendicular da amina em relação ao plano das lamelas. O
espaçamento basal observado (d020 = 19,7 Å) é semelhante ao reportado na literatura para o
triniobato que apresenta a região interlamelar saturada com butilamina (d020 = 19,6 Å) [80].
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Figura 61 - Difratograma do (C4H9NH3)xH1-xNb3O8.
A análise elementar do material teve como resultado 6,8 % de C, 2,1 % de H e 1,9 %
de N e a fórmula calculada com base nesse resultados é (C4H9NH3)0,7H0,3Nb3O8.H2O. A razão
molar C/N calculada foi de 4,1, um valor muito próximo ao esperado, que é 4,0. A quantidade
de amina intercalada representa 70 % da quantidade total de cátions interlamelares, esse
resultado é consistente com o obtido anteriormente por TG, que sugere que a troca de K+ por
H+ foi de aproximadamente 60 %. Como a intercalação da amina ocorre por meio da
protonação do grupo amino pelos prótons interlamelares, é esperado que a quantidade de
amina intercalada seja proporcional a quantidade de H+. Conforme já discutido anteriormente,
esse valor inferior aos 100 % esperado pode ser devido à presença das fases contaminantes
que foram formadas no processo de síntese da matriz lamelar.
A Figura 62 mostra a curva TG registrada do triniobato intercalado com butilamina. A
primeira etapa de perda de massa, que ocorre até aproximadamente 90oC (3,8 %), está
relacionada com a saída de moléculas de água intercaladas e adsorvidas. Os eventos que
ocorrem acima dessa temperatura estão relacionados com a saída e a decomposição térmica da
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amina somado a desidroxilação lamelar. A composição do triniobato calculada com base na
TG é a mesma obtida através da análise elementar.
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Figura 62 - Curva TG e DTG do (C4H9NH3)xH1-xNb3O8.
A esfoliação do HNb3O8 foi tentada utilizando os mesmos procedimentos e condições
experimentais usadas no estudo da esfoliação do H2K2Nb6O17. Em um primeiro momento, o
material intercalado com butilamina (autoclave) foi submetido a um processo de diálise para
eliminar o excesso de butilamina presente no meio e depois agitado vigorosamente em água
desionizada para produzir a suspensão de partículas esfoliadas. A quantidade de sólido que
permaneceu disperso foi muito inferior àquela obtida para o hexaniobato utilizando o mesmo
procedimento. A dispersão foi separada da fração de sólido que permaneceu depositado e foi
empregada na intercalação da TMPyP. A indicação de que ocorreu a esfoliação é indireta e
essa proposta foi elaborada com base nos resultados obtidos após a caracterização do
triniobato intercalado com a TMPyP.
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O experimento pelo qual é possível determinar a concentração ideal de butilamina para
que a esfoliação seja preferencial à intercalação foi realizado nos mesmos moldes do que foi
utilizado com o hexaniobato (item 1.3.2). Todavia, a quantidade de sólido que permaneceu
dispersa após deixar as suspensão contendo as diferentes razões molares amina / H+-niobato
em repouso por 1 dia, era muito pequena, o que impossibilitou a caracterização e utilização
das dispersões formadas.
A intercalação da TMPyP no triniobato lamelar foi tentada utilizando diferentes
procedimentos e condições experimentais. A intercalação não ocorreu quando tentada
diretamente na matriz na forma potássica, protônica ou pré-intercalada com butilamina,
mesmo com a utilização da autoclave. A intercalação só foi possível a partir do uso de
dispersões contendo o triniobato esfoliado.
Ao gotejar a dispersão de niobato na solução de porfirina ocorreu a imediata
floculação do sólido disperso. A caracterização do sólido isolado nesse processo indicou a
presença da TMPyP incorporada na região interlamelar. O difratograma registrado do material
obtido, mostrado na Figura 63, apresenta apenas picos harmônicos na região de baixo ângulo
referentes ao empilhamento lamelar na direção do eixo b. Os picos referentes aos planos
descritos por índices onde h e l são diferentes de zero não foram observados, o que sugere que
o material é constituído por lamelas esfoliadas. O aumento do espaçamento basal (d020) em
relação ao triniobato protônico foi de 12,4 Å e de 3,9 Å em relação ao intercalado com
butilamina, o que sugere a intercalação da porfirina. Considerando a variação do espaçamento
basal e a dimensão da TMPyP (17,5 Å x 17,5 Å x 4 Å) [66], pode-se supor que a porfirina
esteja intercalada em um arranjo inclinado (55o) em relação ao plano das lamelas.
A esfoliação atuou como um processo de purificação pois no difratograma registrado
após a intercalação da TMPyP não foram identificados picos referentes às fases KNbO3 e
Nb2O5, que anteriormente estavam presentes contaminando a fase lamelar.
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Figura 63 - Difratograma do TMPyPxH1-4xNb3O8.
Os resultados das análises elementar (13,2 % de C, 2,1 % de H e 2,8 % de N) e
termogravimétrica (Figura 64) indicam que não existe butilamina co-intercalada. A razão
molar C/N calculada através do resultado da análise elementar foi de 5,5, exatamente igual ao
valor esperado calculado a partir da fórmula molecular da TMPyP.
A curva TG mostrada na Figura 64 apresenta um perfil muito diferente do observado
no niobato intercalado com butilamina (Figura 62), o que reforça a hipótese de não haver
butilamina co-intercalada. A etapa de perda de massa na região compreendida entre a
temperatura ambiente e 200oC, está relacionada com a saída de moléculas de água intercalada
enquanto que a perda de massa que ocorre acima de 200oC está relacionada com a
decomposição térmica da TMPyP. A fórmula calculada com base nos resultados de TG e
análise elementar é TMPyP0,14H0,40Nb3O8.2,5H2O.
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Figura 64 - Curva TG e DTG do TMPyP0,14H0,40Nb3O8.
A quantidade máxima possível de porfirina intercalada em função de sua orientação
pode ser calculada levando em consideração as dimensões e a carga da porfirina e a densidade
de carga do triniobato. Assim, a TMPyP tem 17,5 Å x 17,5 Å x 4 Å de dimensões [66] e a
densidade de carga lamelar do triniobato é de 17,1 Å2 por carga negativa [79]. Caso a
porfirina estiver intercalada em um arranjo paralelo ao plano das lamelas, cerca de 22 % das
cargas

lamelares

seriam

neutralizadas

originando

um

compósito

de

fórmula

TMPyP0,06H0,76Nb3O8. No caso da TMPyP em um arranjo perpendicular ao plano das lamelas,
98 % das cargas lamelares seriam neutralizadas levando a um compósito de fórmula
TMPyP0,24H0,04Nb3O8. A razão molar encontrada no material sintetizado de 0,14, é
compatível com a proposta de um arranjo inclinado da porfirina na região interlamelar
elaborada a partir da difratometria de raios-X. Arranjos em forma de agregados paralelos ao
plano das lamelas não são compatíveis com o espaçamento basal observado e com os
resultados das análises termogravimétrica e elementar. Os resultados obtidos com
espectroscopia eletrônica de absorção e espectroscopia Raman, que serão discutidos adiante,
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reforçam a hipótese da não existência de agregados de porfirina intercalados paralelos às
lamelas .
A Figura 65 mostra as micrografias obtidas por MEV do material intercalado com
TMPyP. A morfologia do triniobato intercalado com a TMPyP é bem diferente da observada
no triniobato na fase potássica (Figura 58). O KNb3O8 apresenta uma melhor organização
estrutural e partículas maiores comparadas ao material obtido após a intercalação da TMPyP,
que apresenta baixa organização, cristais sem formas definidas e constituídos de partículas
menores, o que reforça a hipótese da esfoliação.

(a)
(b)
Figura 65 - Micrografias obtidas por MEV do TMPyP0,14H0,40Nb3O8 registradas em diferentes
ampliações (a) aproximadamente 1500x e (b) 50.000x.

O espectro eletrônico de absorção do triniobato intercalado com TMPyP,
mostrado na Figura 66 confirma a presença da porfirina intercalada. Comparado-o com o
espectro do triniobato na fase potássica, percebe-se claramente bandas não existentes
anteriormente relacionadas com a presença da TMPyP. O espectro do material intercalado
com TMPyP indica que não está ocorrendo a protonação do anel porfirínico no processo de
intercalação conforme discussões feitas anteriormente para o hexaniobato (item 1.3.3). A
banda mais sensível às mudanças de ambiente químico é a Soret (≈ 420 nm) que no espectro
do triniobato aparece um pouco deslocada (430 nm). Esse deslocamento observado pode estar
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relacionado com a interação do macrociclo com as lamelas, o que está de acordo com a
proposta de arranjo inclinado da porfirina pois quanto maior a inclinação, maior é a interação
do anel porfirínico com as lamelas.
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Figura 66 - Espectros eletrônicos de absorção e de emissão do TMPyP0,14H0,40Nb3O8.
O espectro de emissão do compósito (Figura 66) é um pouco diferente do registrado da
porfirina livre e intercalada no hexaniobato (Figura 29). O ombro por volta de 680 nm é mais
definido mostrando a existência de uma banda nessa região. A intensificação dessa banda
pode estar relacionada com possíveis distorções na estrutura da TMPyP e com a interação do
anel porfirínico com a superfície das lamelas em razão do arranjo interlamelar. Estudos de
adsorção de TMPyP em diferentes superfícies [63, 72] mostraram que a banda mais intensa do
espectro de emissão ocorre ao redor de 670 nm.
O espectro Raman ressonante do triniobato intercalado com a TMPyP (Figura 67)
também sugere que não está ocorrendo a protonação do anel porfirínico no processo de
intercalação, já que não é observada nenhuma alteração significativa em comparação ao
espectro da TMPyP livre.
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Figura 67 - Espectros Raman do (a) TMPyPCl4 e (b) TMPyP0,14H0,40Nb3O8 registrados usando
o laser 457,9 nm.

2.4 – Conclusões

O triniobato não foi obtido com pureza de fase. O difratograma do material apresenta
além dos picos referentes à fase lamelar, picos atribuídos às fases KNbO3 e Nb2O5.
A esfoliação do triniobato foi conseguida usando a butilamina como agente expansor
lamelar. O sólido que ficou depositado após o processo de esfoliação apresentou a butilamina
intercalada em um arranjo perpendicular em relação ao plano das lamelas. A esfoliação
propiciou a purificação do material lamelar, pois as fases contaminantes não foram carregadas
para as etapas sintéticas subsequentes.
Ao se misturar a dispersão de triniobato esfoliado à solução de porfirina, ocorre a
imediata floculação do sólido disperso com a incorporação da TMPyP na região interlamelar.
A intercalação da porfirina ocorre por meio de troca iônica e não através de uma reação ácidobase. Os resultados de espectroscopia eletrônica de absorção e Raman indicaram que o anel
porfirínico não está protonado. Os resultados obtidos sugerem que a TMPyP encontra-se
intercalada em um arranjo inclinado formando um ângulo de aproximadamente 55o com as
lamelas.
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3 – A Perovskita Lamelar K1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00)
3.1 – Introdução

No início da década de oitenta, Dion e colaboradores sintetizaram uma nova família de
niobatos lamelares com estrutura tipo perovskita de fórmula geral AIB2IINb3O10 (AI = Li, Na,
K, Rb, Cs, NH4, Tl e BII = Ca, Sr) [86]. A célula unitária desses compostos é formada pelo
empilhamento de três lamelas ao longo do eixo cristalográfico c, que originam duas regiões
interlamelares semelhantes, conforme esquema da estrutura mostrada na Figura 68. A
estrutura cristalina dessa família de niobato pode pertencer ao sistema ortorrômbico ou
tetragonal, dependendo da natureza do íon interlamelar [86,87,88]. As perovskitas lamelares
podem ser representadas pela fórmula geral Mx[An-1BnO3n+1], na qual os colchetes indicam a
composição das lamelas e M corresponde ao cátion interlamelar [89]. Nos niobatos lamelares
com estrutura tipo perovskita, B corresponde ao Nb(V), M é um metal alcalino (K, Rb ou Cs)
e A corresponde a cátions de metais alcalino terrosos (Ca, Sr, La, etc.) que ocupam o sítio de
coordenação 12, sendo que x = 1, 2 e 2 ≤ n ≤ 7. O valor de n indica a quantidade de camadas
de octaedros de NbO6 que formam as lamelas a partir do compartilhamento de vértices,
caracterizando a espessura da mesma.
A substituição isomórfica de parte dos íons Ca2+ da estrutura lamelar por íons La3+ dá
origem a niobatos com densidades de carga menores, de fórmula geral K1-xLaxCa2-xNb3O10. O
membro final da série é o LaCaNb3O10 (x = 1) o qual não apresenta cátion interlamelar, ou
seja, não apresenta as lamelas carregadas e a estrutura é mantida por forças fracas do tipo van
der Waals [90]. Esses compostos dessa série são isoestruturais ao KCa2Nb3O10. Os parâmetros
e o volume da célula unitária aumentam ao longo da série em razão da substituição do Ca2+
pelo La3+ que apresenta um raio iônico maior. Os compostos nos quais x é inferior a um
apresentam comportamento semelhante ao KCa2Nb3O10 frente à troca iônica do K+ por H+,
estabilidade térmica, grau de hidratação e à intercalação de aminas.
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Figura 68 - Esquema da estrutura proposta para o KCa2Nb3O10.
No que se refere à reatividade intracristalina dos niobatos lamelares com estrutura tipo
perovskita, o cátion interlamelar pode ser substituído por outros de variadas espécies
[33,91,92] sob condições brandas de síntese. A intercalação de metais alcalinos, mais
precisamente de Li+, é particularmente interessante pois o niobato inicialmente com
características elétricas de um material isolante, passa a apresentar propriedades
supercondutoras com o abaixamento da temperatura [93].
Como a maioria dos niobatos lamelares, os da série das perovskitas apresentam alta
densidade de carga lamelar (14,8 Å2 / carga negativa para o KCa2Nb3O10) [92] que, somada à
rigidez estrutural, faz com que a intercalação de espécies volumosas nesses materiais seja
dificultada. Na tentativa de viabilizar e facilitar o processo de intercalação, o potássio
interlamelar é trocado por íons H+ para posterior intercalação de aminas por meio de uma
reação do tipo ácido-base. As aminas atuam como expansores lamelares que podem ser
substituídos posteriormente por espécies cuja intercalação direta não é viável no niobato tanto
na fase potássica quanto protônica.
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A troca do K+ interlamelar por H+ no niobato KCa2Nb3O10, provoca uma mudança
estrutural em razão de um deslocamento de a/2 das lamelas, originando uma célula unitária
que contém apenas duas lamelas empilhadas e não três como no precursor na fase potássica
[92]. A estabilidade térmica do niobato na forma ácida é inferior à observada no precursor
potássico. As moléculas de água adsorvidas e presentes na região interlamelar são liberadas
aquecendo o material até aproximadamente 200oC, sem que haja a destruição da estrutura
lamelar. Aquecendo o niobato protônico em temperaturas superiores a 250oC, ocorre um
processo de desidroxilação que provoca a destruição da estrutura lamelar e leva à formação de
uma mistura de CaNb2O6 e Ca2Nb2O7 [92,94].
Da mesma forma que os outros niobatos lamelares estudados, a maioria dos estudos
relacionados com os niobatos com estrutura tipo perovskita diz respeito às propriedades
fotocatalíticas, principalmente voltadas à produção de H2 a partir de soluções aquosas de
álcoois [95]. O niobato na forma protônica, em razão da presença de moléculas de água na
região interlamelar, apresenta uma maior produção de H2 comparado ao niobato potássico, o
qual costuma apresentar a região interlamelar anidra [95]. Um aumento na taxa de produção
de H2 foi observado no niobato pilarizado com SiO2 [96], em razão da maior facilidade de
acesso do substrato à região interlamelar. Aparentemente os pilares de sílica não participam
da reação fotocatalítica. Um dos pontos importantes para uma possível aplicação desses
fotocatalisadores é a operação na região da luz visível porém, a maioria dos niobatos
apresenta banda de absorção apenas na região do UV. Por outro lado, os niobatos com
estrutura tipo perovskita são mais versáteis que os demais por apresentam uma grande
variedade de composições possíveis, de modo que modificações podem ser facilmente
realizadas originando materiais com novas propriedades, como é o caso da perovskita lamelar
RbPb2Nb3O10 que apresenta bandas de absorção na região da luz visível [97].
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Um outro exemplo de modificações nas propriedades em função da composição do
niobato pode ser observado no niobato KSr2Nb3O10 intercalado com o cátion metilviologênio.
Foi verificado que as propriedades fotoquímicas do material estão relacionadas com o cátion
que ocupa o sítio de coordenação 12 [98]. A substituição do Ca2+ por Sr2+ na estrutura do
HA2Nb3O10 provoca a migração fotoinduzida de elétrons da espécie convidada para o
nióbio(V), enquanto que na fase com Ca2+, essa transferência de elétrons se dá no sentido
inverso, do niobato para a espécie convidada [98].
O fenômeno de esfoliação também foi observado em niobatos com estrutura tipo
perovskita. Treacy e colaboradores [99] verificaram a esfoliação de niobatos da série
H[Ca2Nan-3NbnO3n+1] (n = 3, 4 e 5) quando intercalados com surfactantes que continham na
estrutura um grupo amina e cadeias hidrofílicas de poliéteres. Foi observado que com o
aumento do valor de n (número de camadas de octaedros que formam as lamelas) a esfoliação
se torna mais difícil. A esfoliação do HCa2Nb3O10 foi conseguida utilizando uma solução
aquosa de hidróxido de tetrabutilamônio (TBAOH) contendo 5 vezes de excesso em mol do
íon quaternário [100]. Segundo os autores, a esfoliação de todo o niobato foi observada após
24 horas de constante agitação da suspensão à temperatura ambiente. As suspensões desse
niobato esfoliado podem ser usadas na fabricação de heteroestruturas em forma de filmes
finos, formados pela deposição controlada de mono ou multi-camadas, gerando materiais que
apresentam grande interesse tecnológico [100,101]. Uma nova metodologia para promover a
esfoliação do HCa2Nb3O10 foi desenvolvida empregando aminoácidos como agente esfoliante
[102]. Inicialmente, o niobato é intercalado com o AUA (ácido aminoundecanóico) na forma
catiônica (pH = 3) que, com a posterior titulação com NaOH, promove-se a desprotonação do
AUA, levando-o à forma aniônica (pH = 8 - 9). A repulsão entre as cargas negativas do AUA
e das lamelas do niobato provoca a esfoliação do material.
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Os niobatos lamelares da série das perovskita também foram empregados na obtenção
de materiais pilarizados. A Tabela 8 mostra um resumo dos trabalhos publicados na literatura
sobre o assunto. O objetivo principal da pilarização nesses estudos reportados na literatura é
de aumentar a eficiência do fotocatalisador em razão de facilitar o acesso do substrato à região
interlamelar. Na maioria dos casos, o procedimento de síntese adotado foi o convencional que
consiste na pré-intercalação de uma amina na matriz protônica, seguida pela posterior
substituição pela espécie precursora do pilar. Os pilares são gerados após a calcinação do
material.
A parte orgânica das espécies precursoras dos pilares pode ser eliminada também
fotoquimicamente. Por exemplo, o niobato intercalado com FeAc7 (Tabela 8), quando exposto
à radiação na região do UV, os ligantes acetatos são eliminados na forma de CO2 e H2O sem a
necessidade da calcinação. Esse tipo de abordagem diminui o risco de colapso da estrutura
lamelar.

Tabela 8 - Resumo dos estudos sobre a pilarização de niobatos pertencentes a série das
perovskitas lamelares.
Precursor
Área
Pilar / Precursor
Composto Lamelar
Ref.
Orgânico
Superficial
do Pilar
2
-1
(CnH2n+1NH2)
( m .g )
K1-xCa2-xLaxNb3O10
n=4

Al2O3 / Al137+

5

103

n = 8, 12, 18

SiO2 / TEOS

200, 180, 50

96

x = 0,5

n=3

Cd0,8Zn0,2S

--

104

x = 0 – 0,75

n=4

Fe2O3 / FeAc7

116-10

105

5-18

106

251

107

x=0

K1-xCa2-xLnxNb3O10

Ln = La, Nd, Eu

Pt:TiO2
n=3

x = 0 – 0,75
KLaNb2O7

n=6

TiO2
SiO2 / APTES

FeAc7 = [Fe3O(CH3COO)7OH.2H2O]+; OAc = acetato
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3.2 – Procedimentos Experimentais

As condições experimentais usadas bem como os procedimentos sintéticos descritos
neste tópico foram àqueles que levaram aos melhores resultados e foram determinadas com
base em estudos já publicados na literatura e em sínteses realizadas anteriormente e não
descritas nessa Tese que teve como finalidade a determinação de tais parâmetros e condições.
O fluxograma mostrado a seguir, traz um resumo de todas as etapas sintéticas empregadas até
a obtenção dos materiais finais. A descrição detalhada dos procedimentos utilizados em cada
uma dessas etapas é feita adiante.
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3.2.1 - Síntese do KCa2Nb3O10

O KCa2Nb3O10 foi sintetizado a partir de uma mistura, triturada em almofariz, de
Nb2O5, CaCO3 e K2CO3, em quantidades estequiométricas, aquecida a 1200°C por 5 horas em
cadinho de platina [91]. Após o aquecimento, o sólido obtido foi triturado, lavado com água
desionizada e seco em dessecador sob vácuo e com sílica gel como secante.
A caracterização foi feita por difratometria de raios-X, espectroscopia eletrônica de
reflectância difusa, espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura com um
sistema de EDS acoplado. A quantidade de H2O foi determinada por análise
termogravimétrica.

3.2.2 - Síntese dos compostos da série K1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0,25; 0,50; 0,75 e
1,00)

Os compostos desta série foram sintetizados a partir da mistura de Nb2O5, CaCO3,
La2O3 e K2CO3, em proporções estequiométricas referente à fase desejada, triturada em
almofariz e aquecida em cadinho de platina a 1200°C em 2 etapas de 5 horas cada [90]. Após
a primeira etapa de aquecimento, o material foi novamente triturado. Após as duas etapas de
aquecimento, o sólido obtido foi triturado, lavado com água desionizada e depois seco em
dessecador sob vácuo e com sílica gel como secante. Os sólidos obtidos foram caracterizados
por difratometria de raios-X, espectroscopia eletrônica de reflectância difusa, espectroscopia
vibracional Raman e microscopia eletrônica de varredura com um sistema de EDS acoplado.

3.2.3 - Síntese do H1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0 e 0,25)

O niobato na fase potássica foi adicionado a uma solução 6 mol/L de HCl e deixado
sob constante agitação a 60oC por 3 dias. Após esse período, o sólido foi isolado por
centrifugação, lavado com água desionizada até o pH da água de lavagem ficar próximo ao
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neutro e seco em dessecador sob vácuo e com sílica gel como secante. Os sólido obtidos
foram caracterizados por difratometria de raios-X e análise termogravimétrica.

3.2.4 - Intercalação de TMPyP no H1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0 e 0,25)

O procedimento para a intercalação de TMPyP é composto de duas etapas. Na
primeira, o niobato protônico é intercalado com butilamina para a obtenção de uma dispersão
formada por partículas esfoliadas. Na segunda etapa, a dispersão formada anteriormente é
usada na síntese do niobato intercalado com a porfirina. A seguir serão descritos os
procedimentos utilizados em cada uma das etapas sintéticas.
1a. Etapa: intercalação de butilamina e esfoliação

Cerca de 1,0 g de cada matriz (x = 0 e 0,25) na forma protônica foi adicionada a 20
mL de uma solução aquosa de butilamina contendo 8 vezes de excesso em mol da amina em
relação a quantidade de prótons da matriz lamelar. A mistura foi transferida para uma
autoclave e levada à estufa pré-ajustada em 100°C, onde permaneceu por 20 dias. Depois
desse período, o material contido na autoclave foi transferido para uma membrana de diálise
para promover a eliminação do excesso de butilamina. A membrana foi colocada em um
béquer com água desionizada que era trocada diariamente. Após 30 dias, o material que
estava na membrana foi transferido para um erlenmayer com tampa, o volume foi ajustado
com água desionizada para 100 mL e deixado sob agitação mecânica vigorosa por uma
semana. Após esse período, a suspensão formada foi transferida para uma proveta e deixada
em repouso por um dia e, então, a fração de sólido que permaneceu suspensa foi separada do
sólido depositado e posteriormente foi usada na intercalação de TMPyP. O sólido depositado
foi seco em dessecador sob vácuo e com sílica gel como secante e caracterizado por
difratometria de raios-X e a composição do material determinada pelas análises elementar
(C, H, N) e termogravimétrica.

