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2a. Etapa: Intercalação da TMPyP
A dispersão de niobato formada na etapa anterior (100 mL) foi gotejada lentamente em
50 mL de uma solução aquosa 2 x 10-3 mol/L de TMPyP sob constante agitação e
aquecimento a 80oC, permanecendo nessas condições por 2 dias. Esse tempo foi suficiente
para que o volume se reduzisse a aproximadamente 50 mL. Como a determinação da
quantidade de niobato que ficou em suspensão não foi possível, o cálculo da quantidade de
TMPyP a ser utilizada foi feito com base na massa inicialmente pesada para a reação de
intercalação da butilamina. Para o cálculo foi considerada a porfirina em quantidades
estequiométricas em relação à quantidade de prótons do niobato, o que corresponde a um
excesso de porfirina em relação à quantidade de niobato na dispersão.
Após o período da síntese, a fração sólida foi isolada por centrifugação, lavada com
água desionizada até a água de lavagem não apresentar visualmente a coloração da porfirina e,
depois, seca em dessecador sob vácuo e com sílica gel como secante. O material obtido foi
caracterizado por difratometria de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, por
espectroscopia vibracional Raman e espectroscopia eletrônica de absorção e de emissão. A
composição foi determinada através das análises elementar (C, H, N) e termogravimétrica.

3.2.5 - Pilarização do HCa2Nb3O10 com APTES
Cerca de 0,5 g do niobato pré-intercalado com butilamina (sólido que ficou depositado
após processo de esfoliação) foram colocados em uma autoclave e adicionados cerca de 2 mL
de APTES. Esse reagente foi utilizado sem diluição para garantir um excesso favorecendo,
assim, a reação de intercalação e ao mesmo tempo, a não utilização de água como solvente
com a finalidade de evitar que o processo de hidrólise do mesmo ocorra fora da região
interlamelar. A autoclave foi levada à estufa onde ficou por 7 dias a uma temperatura de
100oC. Depois o sólido foi recuperado por centrifugação, lavado com etanol e seco em
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dessecador. O material obtido nessa etapa foi caracterizado por difratometria de raios-X e
análise termogravimétrica. Depois, o material foi calcinado a 550o C por 4 horas e
caracterizado por difratometria de raios-X. A temperatura de calcinação foi determinada com
base nos resultados da TG e do DTA do precursor intercalado com APTES.

3.2.6 - Pilarização do HCa2Nb3O10 com TEOS
Essa síntese foi dividida em 2 etapas: na primeira, a octilamina (expansor lamelar) foi
intercalada; na segunda, foi realizada a intercalação de TEOS utilizando 2 métodos diferentes
para obtenção do material pilarizado. A seguir será descrita a etapa de intercalação da amina.
Na autoclave foram colocados 0,5 g de matriz na fase protônica e 18 mL de uma
solução de octilamina contendo 10 mL de água, 3 mL de EtOH e 5 mL de octilamina (30
vezes de excesso em mol). O EtOH foi usado para quebrar o gel que se forma quando a
octilamina é misturada a água. A autoclave foi levada à estufa onde ficou por 7 dias a 100oC.
Depois o sólido foi isolado por centrifugação, lavado com EtOH e seco em dessecador. Esse
intermediário de síntese foi caracterizado por difratometria de raios-X e análise térmica (TG e
DTA). O sólido obtido foi dividido em duas frações que foram usadas em diferentes
procedimentos de síntese para obtenção do material pilarizado. A temperatura de calcinação
foi determinada com base nos resultados da TG e do DTA do precursor.
1a. Fração: Intercalação Direta de TEOS
Cerca de 0,25 g da matriz intercalada com octilamina foram colocadas na autoclave e
adicionados cerca de 2 mL de TEOS puro. Foi usado um grande excesso de TEOS para forçar
a reação de intercalação e não foi usado solvente (água) para evitar a hidrólise do TEOS fora
da região interlamelar. A autoclave foi levada à estufa onde ficou por 7 dias a 100oC. O sólido
foi recuperado por centrifugação, lavado com EtOH, seco em dessecador e caracterizado por
análise termogravimétrica. No passo seguinte, o material foi suspenso em água para promover
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a hidrólise do TEOS. Inicialmente, o material foi deixado sob agitação à temperatura
ambiente por 2 horas para promover a quebra dos agregados que se formam entre as partículas
em razão da hidrofobicidade gerada pela presença da amina. Depois, a temperatura foi
aumentada para 70oC sob constante agitação por mais 4 horas. Após este período, o sólido foi
isolado por centrifugação, seco em dessecador e analisado por termogravimetria. O material
foi, então, calcinado a 500oC por 4 horas e caracterizado por difratometria de raios-X. A
temperatura de calcinação foi determinada com base nos resultados da TG e do DTA do
precursor.
2a. Fração – Intercalação de CTMA e TEOS
O restante do sólido intercalado com octilamina, cerca de 0,25 g, foi colocado na
autoclave e adicionados 3 mL de uma solução de CTMA contendo 1,5 mL de água e 1,5 mL
de CTMAxxiv. A água foi adicionada para diminuir um pouco a viscosidade da suspensão e
facilitar a entrada do CTMA em função da hidratação da região interlamelar. A autoclave foi
levada à estufa onde ficou por 7 dias a 100o C. Depois desse período, o sólido foi isolado por
centrifugação, lavado com EtOH, seco em dessecador e analisado por termogravimetria. A
próxima etapa consistiu em promover a intercalação do TEOS nesse niobato pré-intercalado
com octilamina e CTMA. Esse material foi colocado na autoclave e adicionados cerca de 2
mL TEOS puro (excesso para forçar a reação de intercalação e sem água para evitar a
hidrólise fora da região interlamelar). A autoclave foi levada à estufa onde ficou por 7 dias a
uma temperatura de 100oC. Depois desse período, o sólido foi isolado por centrifugação,
lavado com etanol e seco em dessecador. O material obtido nesta etapa foi caracterizado por
difratometria de raios-X e análise termogravimétrica.

xxiv

Reagente fornecido como uma solução a 50% em uma mistura de 2-propanol e água na proporção de 3:2
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No passo seguinte, o material foi suspenso em água para promover a hidrólise do TEOS.
Inicialmente o sólido foi deixado sob agitação à temperatura ambiente por 2 horas para
promover a desagregação das partículas do sólido (a intercalação da octilamina torna o
material bastante hidrofóbico) e depois a temperatura foi aumentada para 70oC sob agitação
constante agitação por mais 4 horas. Após esse período, o sólido foi isolado por centrifugação,
seco em dessecador e analisado por termogravimetria. O material foi, então, calcinado a
500oC por 4 horas e caracterizado por difratometria de raios-X. A temperatura de calcinação
foi determinada com base nos resultados da TG e do DTA do precursor.

3.3 – Resultados e Discussões
3.3.1 - KCa2Nb3O10 e seu derivado na forma ácida
O difratograma registrado do niobato na forma potássica indica que o material foi
obtido com pureza de fase e com alta cristalinidade. Todos os picos que aparecem no
difratograma da Figura 69a podem ser atribuídos como pertencentes à fase lamelar anidra. O
parâmetro c da célula unitária de 29,4 Å observado é semelhante ao valor reportado na
literatura para a fase anidra (29,5 Å) [86]. A curva TG registrada (não mostrada) também
indica que o niobato encontra-se na forma anidra.
A Figura 69b mostra o difratograma do composto obtido pela troca iônica do íon K+
por H+ no KCa2Nb3O10, no qual é possível verificar que os picos referentes ao espaçamento
lamelar 00l aparecem duplicados, o que indica a presença de duas fases possivelmente com
diferentes graus de hidratação. O valor do espaçamento d001 de 16,0 Å, bem como a relação de
intensidade entre os picos, estão próximos ao valor reportado na literatura [92] para o
HCa2Nb3O10.1,5H2O (d001 = 16,3 Å). Com a troca do potássio interlamelar por prótons, ocorre
um deslocamento de a/2 das lamelas originando uma mudança na célula unitária. Em razão
disso, o primeiro pico referente ao espaçamento lamelar ao invés de ser atribuído como 002
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passa a ser o 001 já que a célula unitária passa a ser formada por apenas duas lamelas
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Figura 69 - Difratogramas do (a) KCa2Nb3O10 e (b) HCa2Nb3O10.

As curvas TG e DTG mostradas na Figura 70, bem como a difratometria de raios-X,
indicam que o niobato na fase ácida encontra-se hidratado. Os eventos de perda de massa
observados na curva TG concordam com o comportamento térmico descrito na literatura para
os niobatos com estrutura tipo perovskita [92]. A água intercalada interage fracamente com as
lamelas cuja liberação acontece por volta de 60°C. Os prótons interlamelares são perdidos em
forma de água em um evento cujo máximo de perda ocorre por volta de 340°C, que causa a
destruição da fase lamelar e forma uma mistura de CaNb2O6 e Ca2Nb2O7.
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Considerando a primeira etapa de perda de massa da Figura 70 como referente à água
intercalada e a segunda como referente à condensação dos grupos OH terminais, a fórmula
calculada para o composto é HCa2Nb3O10.1,2 H2O. A perda de água acima de 200°C
(desidroxilação) foi de 1,6 %, o que equivale à aproximadamente 0,48 moléculas por fórmula,
ou seja, isso indica que a troca do K+ interlamelar por H+ foi completa.
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Figura 70 - Curvas TG e DTG do HCa2Nb3O10.
A Figura 71 mostra as micrografias registradas por MEV do material sintetizado. É
possível observar que o niobato é muito cristalino com partículas de formatos regulares
condizentes com o que é esperado para um composto lamelar.
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(a)
(b)
Figura 71 - Micrografias obtidas por MEV do KCa2Nb3O10 em diferentes ampliações: (a)
10.000x e (b) 50.000x.

A Figura 72 mostra uma comparação entre o espectro vibracional Raman do H-Nb2O5
e do KCa2Nb3O10 sintetizado. O niobato lamelar é formado por octaedros distorcidos (bandas
em aproximadamente 930 cm-1) e menos distorcidos (bandas em 580 cm-1). A razão entre as
intensidades relativas dessas bandas (I930/I580) é igual a 2, que é exatamente a proporção
esperada para os diferentes graus de distorção dos octaedros formadores da lamela [58]. Esse
niobato com estrutura tipo perovskita apresenta cada lamela formada por 3 camadas de
octaedros, sendo a camada interna formada por octaedros que apresentam uma menor
distorção em relação aos octaedros das camadas externas.
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Figura 72 - Espectro vibracional Raman do (a) H-Nb2O5 e (b) KCa2Nb3O10 registrados usando
o laser 632,8 nm.

3.3.2 - Compostos da série K1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00)
Uma característica importante dos niobatos com estrutura tipo perovskita é a
possibilidade de diminuir a densidade de carga lamelar através da substituição isomórfica de
parte dos íons Ca2+ da estrutura lamelar por cátions de valência maior, como o La3+. Como as
lamelas apresentam carga negativa, espera-se que com essa substituição gere uma diminuição
na densidade de carga negativa das lamelas, o que poderia vir a facilitar o processo de
intercalação de espécies volumosas.
A Figura 73 mostra os difratogramas registrados dos compostos sintetizados nos quais
o Ca intralamelar foi substituído parcialmente por La3+. O difratograma do composto menos
substituído (x = 0,25) apresenta o mesmo perfil e picos nas mesmas posições dos observados
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para a fase KCa2Nb3O10 (x = 0) (vide Figura 69a). À medida que o grau de substituição
aumenta, os picos referentes ao empilhamento lamelar (ângulo baixo) diminuem de
intensidade até praticamente desaparecerem na fase LaCaNb3O10 (x = 0, lamelas neutras).
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Figura 73 - Difratogramas dos compostos da série K1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0,25; 0,50; 0,75 e
1,00). Os asteriscos identificam a fase K0,5La0,5Nb2O6.
É possível observar nos difratogramas registrados, o surgimento de picos adicionais
que podem ser referentes à fase K0,5La0,5Nb2O6 [108] (identificados por asteriscos nos
difratogramas). Essa fase pode ter sido formada em razão do tempo de aquecimento ter sido
insuficiente para a formação completa das fases lamelares ou por existir um limite para a
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substituição dos íons de cálcio. No estudo reportado na literatura que serviu como base para
essa síntese [90], os pesquisadores não observaram a formação de fases não lamelares. Porém,
o tempo de aquecimento utilizados por eles não foi especificado, apenas reportam que a fase
neutra foi obtida após longo tempo de aquecimento.
A Figura 74 mostra as imagens obtidas ao microscópio eletrônico de varredura com
ampliação de 12.000X. É possível verificar a existência de cristais com diferentes formatos e
brilho. Tanto as micrografias quanto as análises feitas por EDS indicaram a existência de duas
fases distintas.

x = 0,25

x = 0,5

x = 0,75
x=1
Figura 74 - Micrografias obtidas por MEV dos compostos da série K1-xLaxCa2-xNb3O10
(x = 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00).
As partículas mais escuras nas micrografias apresentam a forma de placas muito
parecidas com as observadas no KCa2Nb3O10 (x = 0, Figura 71). As partículas mais claras,
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apresentam a forma de esferas e correspondem à fase K0,5La0,5Nb2O6 que, segundo a análise
dos elementos presentes por EDS, é rica em lantânio e com menor conteúdo de potássio
comparada às partículas da porção mais escura. É possível observar também nas micrografias
que à medida que a quantidade de lantânio aumenta (x cresce), uma maior quantidade da fase
K0,5La0,5Nb2O6 é formada em razão do aparecimento de uma maior quantidade de partículas
com forma de esferas.
Tendo em vista os resultados obtidos, a fase onde x = 0,25 foi a que apresentou melhor
pureza assim sendo, ela foi utilizada na intercalação da TMPyP, conforme procedimentos
usados com os outros niobatos lamelares estudados. Inicialmente, o K+ interlamelar foi
substituído por H+, cujo difratograma registrado é mostrado na Figura 75. Os picos de
difração referentes ao empilhamento lamelar aparecem duplicados, o que indica a existência
de duas fases, possivelmente devido a diferentes graus de hidratação. O espaçamento basal
d001 e o número de picos do difratograma são compatíveis com o observado no niobato
protônico com x = 0 (Figura 69b) indicando que os compostos são isoestruturais.
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Figura 75 - Difratograma do H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10.
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O comportamento térmico do H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10 é semelhante ao do niobato sem
La na estrutura. A Figura 76 mostra a curva TG do niobato na fase protônica na qual é
possível observar duas etapas de perda de massa. A primeira etapa, está relacionada com a
saída de moléculas de água intercalada e a segunda com a desidroxilação de grupos OH
terminais. Esta última etapa apresenta uma perda de massa de aproximadamente 1,3 % e
equivale a saída de 0,4 moléculas de água por fórmula, o que sugere que a troca de K+ por H+
foi total.
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Figura 76 - Curvas TG e DTG do H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10.

3.3.3 - Intercalação de TMPyP no H1-xLaxCa2-xNb3O10 (x= 0 e 0,25)
A reatividade intracristalina das fases de niobatos lamelares com estrutura tipo
perovskita é muito inferior àquela observada no hexaniobato, mesmo apresentando densidades
de carga lamelar menores. Espécies volumosas como a TMPyP não podem ser intercaladas
diretamente através dos métodos convencionais. O mesmo foi verificado quando foi tentada a
intercalação direta no material pré-intercalado com butilamina. A intercalação da TMPyP só
foi possível quando essas matrizes lamelares foram usadas em sua forma esfoliada.
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A esfoliação dessas fases foi realizada conforme os procedimentos e condições
experimentais usadas para o H2K2Nb6O17 (item 1.2.3) e HNb3O8 (item 2.2.3). O material
intercalado com butilamina na 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 material que
ficou dispersa após um período em repouso (1 dia) para que as partículas maiores (não
esfoliadas) se depositassem, foi muito inferior àquela observada nas outras matrizes lamelares
(H2K2Nb6O17 e HNb3O8). A indicação que ocorreu de fato o processo de esfoliação é indireta,
e essa proposta foi elaborada a partir da interpretação dos resultados da caracterização do
material obtido após a intercalação da TMPyP.
A Figura 77 mostra os difratogramas registrados do HCa2Nb3O10 intercalado com
butilamina e TMPyP. A intercalação da amina resultou em um aumento do espaçamento basal
de 9,7 Å em relação a matriz lamelar anidra. Considerando que a butilamina tenha por volta
de 6,5 Å de comprimentoxxv, pode-se supor um arranjo perpendicular da amina em relação ao
plano das lamelas. O espaçamento basal d001 (24,4 Å) é muito próximo ao reportado na
literatura [109] para o (C4H9NH3)1,09Ca2Nb3O10, que apresenta a região interlamelar saturada
com butilamina (d001 = 24,95 Å). Segundo os pesquisadores, a amina apresenta-se intercalada
em forma de bicamadas formando um ângulo de 56,5o com o plano das lamelas. Conforme
será visto mais adiante, a quantidade de amina intercalada no niobato foi inferior à reportada
na literatura [109], o que pode indicar a não formação de uma bicamada.
O processo de esfoliação do HCa2Nb3O10 pode ser justificado pela presença, no
difratograma do material obtido após a intercalação da TMPyP (Figura 77b), apenas dos picos
referentes ao empilhamento lamelar (00l). A intercalação da TMPyP gera não só um aumento

xxv

Tamanho estimado por modelagem molecular, método MM2, utilizando o software Chem Office Ultra.
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do espaçamento basal como, também, um deslocamento de a/2 das lamelas pois no
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Figura 77 - Difratogramas do HCa2Nb3O10 (a) intercalado com butilamina e (b) intercalado
com TMPyP.
Considerando as dimensões aproximadas da TMPyP (17,5 Å x 17,5 Å x 4 Å) [66], a
variação do parâmetro c da célula unitária foi de 17,2 Å em relação ao niobato na fase ácida
anidra, o que indica que a TMPyP encontra-se intercalada em um arranjo inclinado em relação
ao plano das lamelas. Devido ao deslocamento de a/2 das lamelas, cada célula unitária passa a
conter três lamelas empilhadas ao longo do eixo c que formam duas regiões interlamelares
(vide Figura 78 para um esquema das estruturas). Portanto, em cada região interlamelar, a
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intercalação da porfirina gerou um aumento de 8,6 Å, o que corresponde a uma inclinação de
aproximadamente 30o da TMPyP na região interlamelar.

Figura 78 - Esquema do deslocamentos dos planos lamelares no niobato com estrutura tipo
perovskita que promove a mudança do sistema cristalino de tetragonal para ortorrômbico.
Considerando a densidade de carga lamelar do HCa2Nb3O10 (14,8 Å2 / carga negativa)
[92] e as dimensões da TMPyP, pode ser feito um cálculo a respeito da quantidade de TMPyP
que é possível de ser intercalada em função da orientação na região interlamelar. Caso a
TMPyP esteja intercalada perpendicularmente ao plano das lamelas, apenas 85 % das cargas
da matriz lamelar podem ser neutralizadas, o que gera um compósito de fórmula
TMPyP0,21H0,16Ca2Nb3O10. Já no caso da porfirina intercalada em um arranjo paralelo ao
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plano das lamelas, apenas 19 % das cargas lamelares podem ser neutralizadas, o que gera um
compósito de fórmula TMPyP0,05H0,8Ca2Nb3O10.
A Figura 79 mostra os resultados da análise termogravimétrica dos niobatos
intercalados com butilamina e TMPyP. A perda de massa relacionada com a água intercalada
no material intercalado com butilamina foi considerada até aproximadamente 150°C e acima
desta temperatura, a perda foi considerada como referente a liberação e decomposição térmica
da butilamina intercalada. A perda de massa observada acima de 150oC foi de 9,9 %
(descontando 1,6 % da desidroxilação lamelar) e a fórmula calculada com base na TG é
(C4H9NH3)0,8H0,2Nb3O10.1,5H2O. Os resultados da análise elementar foram 6,60 % de C,
1,81 % de N e 1,66 % de H e são compatíveis com os resultados da TG, que mostraram uma
perda de massa um pouco inferior à verificada pela soma das percentagens dos elementos
obtidas na análise elementar. Essa diferença pode ser explicada pela decomposição parcial da
amina no experimento de TG pois, como pode ser observado na Figura 79a, a curva ainda não
atingiu um patamar (sem perda de massa) ao final do experimento (800oC). É possível
verificar também na curva TG da Figura 79a um ganho de massa acima de 600oC seguido por
uma brusca queda. Esse evento é característico da presença de amina na região interlamelar e
foi observado neste trabalho não só para a butilamina, como também para outras aminas como
a octilamina como será visto adiante.
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Figura 79 - Curvas TG e DTG do (a) (C4H9NH3)xH1-xCa2Nb3O10 e
(b) TMPyPxH1-4xCa2Nb3O10.

A Figura 79b mostra a curvas TG e DTG do niobato intercalado com a porfirina.
Praticamente não houve mudança na estabilidade térmica da porfirina intercalada na matriz
HCa2Nb3O10 comparada com sua forma livre (vide Figura 28a). Considerando que a perda de
massa devida a água intercalada ocorra até 150°C e que acima desta temperatura ocorre a
decomposição da porfirina, a fórmula calculada com base na análise termogravimétrica é
TMPyP0,12H0,52Ca2Nb3O10.H2O. A razão molar TMPyP/[Ca2Nb3O10]- de 0,12 está de acordo
com o arranjo inclinado da TMPyP em relação ao plano das lamelas proposto anteriormente
na discussão dos resultados de difratometria de raios-X. A perda de massa verificada acima de
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150oC foi de 12,3 % (descontando 1,6 % da desidroxilação lamelar). Os resultados da análise
elementar foram 7,49 % de C, 1,38 % de N e 1,06 % de H, e a razão molar C/N experimental
foi de 6,6 ou seja, muito superior ao esperado (5,5), o que indica que pode haver butilamina
co-intercalada.
A Figura 80 mostra os difratogramas registrados do H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10
intercalado com butilamina e TMPyP. A Figura 80a mostra uma comparação entre os
difratogramas do sólido que ficou depositado após a intercalação da butilamina e do sólido
isolado da dispersão formada por lamelas esfoliadas. O processo de esfoliação fica evidente
pois no difratograma do sólido isolado da suspensão aparecem apenas os picos referentes ao
empilhamento lamelar (00l). Os espaçamentos basais observados são compatíveis com a
amina intercalada em um arranjo inclinado (aproximadamente 20o) em relação ao plano das
lamelas.
A Figura 80b mostra o difratograma do niobato intercalado com a TMPyP. O
compósito apresenta uma baixa cristalinidade e é possível identificar a presença de 2 fases:
uma com a TMPyP (23,9 Å) e a outra com butilamina intercalada (identificada por asteriscos
18,0 Å). O arranjo da amina intercalada é semelhante ao proposto para o sólido isolado da
suspensão, o que pode ser confirmado pelos valores do espaçamento basal observados nesses
materiais. Já a fase com a TMPyP intercalada, apresenta uma variação do espaçamento basal
de 9,5 Å e considerando as dimensões da TMPyP (17,5 Å x 17,5 Å x 4 Å) [66], pode-se
propor um arranjo inclinado da porfirina em relação ao planos das lamelas, formando um
ângulo de aproximadamente 33o.
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Figura 80 - Difratogramas do (a) H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10 intercalado com butilamina (linha
cheia - sólido depositado; linha pontilhada - sólido isolado da suspensão) e (b) do
H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10 intercalado com TMPyP.
Considerando que com a substituição de 0,25 mols do Ca2+ por La3+ a densidade de
carga lamelar do material tenha diminuído em 25 % (19,7 Å2 / carga negativa) e levando-se
em conta as dimensões da TMPyP, a intercalação da porfirina em um arranjo paralelo ao
plano lamelar levaria à neutralização de 26 % das cargas lamelares, gerando um compósito de
fórmula TMPyP0,05H0,55La0,25Ca1,75Nb3O10. Já no caso da porfirina intercalada em um arranjo
perpendicular ao plano das lamelas, todas as cargas lamelares poderiam ser neutralizadas pois
a TMPyP apresenta uma relação área/carga de 17,5 Å2 / carga positiva, portanto, inferior à
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densidade de carga lamelar do niobato. Neste caso, a fórmula calculada para o compósito
seria TMPyP0,19La0,25Ca1,75Nb3O10.
A Figura 81 mostra as curvas TG e DTG do niobato intercalado com butilamina e
porfirina. A Figura 81a na região acima de 600oC apresenta um evento típico relacionado com
a presença da butilamina intercalada. A perda de massa relacionada com a saída e a
decomposição térmica da butilamina intercalada (temperatura superiores a 150oC) foi de
7,3 % (descontados 1,3 % referente à desidroxilação lamelar), o que corresponde à fórmula
calculada (C4H9NH3)0,60H0,15La0,25Ca1,75Nb3O10.H2O. A Figura 81b mostra a curva TG do
niobato intercalado com TMPyP e considerando que a decomposição da porfirina ocorra
acima de 150oC, a perda de massa relacionada com essa etapa foi de 14,4 % (descontados
1,3

%

da

desidroxilação

lamelar),

o

que

corresponde

à

fórmula

calculada

TMPyP0,14H0,19La0,25Ca1,75Nb3O10.2H2O. É possível observar na curva TG do compósito com
TMPyP, que ainda existe uma pequena perda de massa na região acima de 600oC, o que pode
indicar a presença de butilamina co-intercalada com a porfirina.
A perda de massa acima de 600oC é da ordem de 1,1 %, que é o mesmo valor
encontrado para o niobato intercalado com butilamina. De acordo com os cálculos referentes à
saturação da região interlamelar em função da orientação da TMPyP intercalada, a razão
[TMPyP]/[La0,25Ca1,75Nb3O10] de 0,14 determinada a partir da TG corresponde a um arranjo
inclinado da TMPyP de aproximadamente 70o em relação ao plano das lamelas. Por outro
lado, diante dos resultados obtidos, o valor calculado do ângulo de inclinação pode não ser
real tendo em vista a presença da butilamina co-intercalada. A baixa cristalinidade do material
obtido não permite a identificação com clareza dos picos referentes às diferentes fases e,
assim, dificulta a avaliação acerca da organização estrutural do material, por exemplo se é um
material interestratificado ou se é formado pela mistura de duas fases, uma intercalada com
TMPyP e outra com butilamina.
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Figura 81 - Curvas TG e DTG do (a) (C4H9NH3)xH0,75-xLa0,25Ca1,75Nb3O10 (sólido depositado)
e (b) TMPyPxH0,75-4xLa0,25Ca1,75Nb3O10.
As micrografias das matrizes lamelares HCa2Nb3O10 e H0,75La0,25Ca1,75Nb3O10
intercaladas com TMPyP mostradas na Figura 82 reforçam a proposta de que as matrizes
lamelares intercaladas com butilamina sofreram um processo de esfoliação quando agitadas
vigorosamente em água. As micrografias mostram que o material é formado por aglomerados
de pequenas partículas de formato plano, que apresentam um certo grau de organização
(empilhamento face a face) e uma morfologia totalmente diferente da observada nos
precursores potássicos (vide Figura 71 e Figura 74a).
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(a)
(b)
Figura 82 - Micrografias obtidas por MEV com diferentes ampliações do
(a) TMPyPxH1-4xCa2Nb3O10 e (b) TMPyPxH0,75-4xLa0,25Ca1,75Nb3O10.
A Figura 83 mostra os espectros eletrônicos de absorção registrados da matriz lamelar
com estrutura tipo perovskita e dos compósitos intercalados com TMPyP. A substituição de
12,5 % dos íons Ca2+ por La3+ não gerou diferenças no espectro eletrônico comparado ao do
niobato sem lantânio. Assim sendo, na Figura 83 foi colocado apenas o espectro referente à
fase KCa2Nb3O10. Conforme discutido anteriormente para o hexaniobato (item 1.3.3) e para o
triniobato (item 2.3.2), a intercalação da TMPyP se dá por meio de troca-iônica já que não
ocorre a protonação do macrociclo na região interlamelar. A protonação provoca uma
mudança de simetria da molécula que faz com que aparecem apenas duas bandas Q e o
deslocamento batocrômico da banda Soret.
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Figura 83 - Espectros eletrônicos de absorção do niobato com estrutura tipo perovskita
(espectro do sólido) e das suspensões dos compósitos intercalados com a TMPyP.

A banda mais sensível ao processo de intercalação é a Soret que na porfirina livre
aparece em 420 nm. Na Figura 83, verifica-se que não houve um deslocamento significativo
dessa banda, o que significa que o macrociclo apresenta uma pequena interação com as
lamelas.
Os espectros Raman (não mostrados) também indicam que não houve protonação do
anel porfirínico pois como já discutido anteriormente (itens 1.3.3 e 2.3.2), não foi observado
um deslocamento significativo da banda em 1551 cm-1 que é a mais sensível à protonação
(com a protonação se desloca para 1540 cm-1).

3.3.4 - Pilarização do HCa2Nb3O10 com APTES
A intercalação direta do APTES só foi possível na matriz lamelar pré-intercalada com
butilamina. A utilização da matriz esfoliada não foi possível tendo em vista a pouca
quantidade de material esfoliado que é formado.
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A Figura 84 mostra os difratogramas registrados dos materiais obtidos após a
intercalação do APTES no niobato pré-intercalado com butilamina e após a calcinação 500oC
por 4 horas. A co-intercalação do APTES gerou uma aumento de aproximadamente 2,5 Å no
espaçamento basal quando comparado ao material intercalado apenas com a butilamina. Os
picos no difratograma aparecem duplicados, o que indica a presença de duas fases. O
espaçamento (d002) de 13,5 Å pode ser referente a uma fase contendo apenas a butilamina
intercalada, enquanto que a fase com espaçamento de 15,5 Å pode ser referente ao APTES
intercalado ou co-intercalado com a butilamina, já que o APTES é cerca de 2,5 Å maior que a
butilamina (6,5 Å). Aparentemente a intercalação do APTES gera também uma mudança de
sistema cristalino pois no difratograma só aparecem picos com índices pares.
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Figura 84 - Difratogramas do (a) (C4H9NH3:APTES)xH1-xCa2Nb3O10 e (b) do material obtido
após calcinação a 500oC por 4 horas.
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Após a calcinação do material a 500oC por 4 horas para eliminação da matéria
orgânica, o espaçamento basal diminui de 27,0 Å para 16,7 Å, como pode ser observado na
Figura 84b. O tamanho dos possíveis pilares formados na região interlamelar pode ser
estimado em aproximadamente 2,5 Å, tendo em vista que a fase HCa2Nb3O10 anidra apresenta
um d001 igual a 14,4 Å. Da mesma forma que no H2K2Nb6O17 (item 1.3.5), a quantidade de
APTES intercalado parece não ser suficiente para proporcionar a formação de pilares.
Segundo estudo [77], a hidrólise e condensação do APTES leva à formação de octâmeros
([Si8O12]8+) com tamanho estimado de 8 Å.
O niobato com estrutura tipo perovskita, em sua forma protônica, quando submetido
ao aquecimento, sofre um processo de desidroxilação pelo qual a estrutura lamelar é
transformada em uma fase tridimensional (também com estrutura tipo perovskita) de fórmula
Ca4Nb6O19, cujo difratograma é mostrado na Figura 85 [100]. Segundo esse estudo, a fase
Ca4Nb6O19 é metaestável e o aquecimento em temperaturas superiores a 550oC provoca a
decomposição da mesma resultando em uma mistura das fases Ca2Nb2O7 e CaNb2O6.

Figura 85 - Difratograma da fase Ca4Nb6O19 - retirado da referência 100.
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A Figura 86 mostra um esquema do processo de condensação das lamelas originando
um material tridimensional. O perfil dos picos de difração do material obtido após a
calcinação (Figura 84b), comparado ao da fase Ca4Nb6O19 (Figura 85), indica que o
aquecimento provocou a desidroxilação lamelar com a respectiva formação da perovskita
tridimensional. Por outro lado, os picos de difração 00l observados no difratograma do
material calcinado (Figura 84b) aparecem em ângulos menores do que os da fase condensada
[100], o que indica que parte das lamelas podem estar suportadas pelos pilares de SiO2.

Figura 86 - Esquema do processo de desidratação do HCa2Nb3O10 com a respectiva formação
de Ca4Nb6O19 [100].
O comportamento térmico do material após a intercalação do APTES muda em relação
ao niobato intercalado apenas com a butilamina (Figura 79a), conforme mostram as curvas
TG e DTG da Figura 87. A quantidade de matéria orgânica intercalada (obtida pela perda de
massa acima de 150oC e descontando 1,6 % referente à desidroxilação) diminui de 9,9 % no
material com butilamina intercalada, para 5,8 % após a co-intercalação do APTES. A
presença de amina intercalada no niobato é evidenciada pelo evento característico de ganho de
massa que ocorre acima de 550oC. Outro fato que pode ser observado na Figura 87 é que a
descomposição da matéria orgânica presente não é total no intervalo de temperatura
registrado, já que em 900oC a curva TG ainda não apresenta um patamar.
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Figura 87 - Curvas TG e DTG do (C4H9NH3:APTES)xH1-xCa2Nb3O10.

3.3.5 - Pilarização do HCa2Nb3O10 com TEOS
Na tentativa de aplicar o método do template ao niobato HCa2Nb3O10, foi tentada a
intercalação direta do CTMA usando a autoclave, porém a curva TG registrada (não
mostrada) indicou que não houve a intercalação. Como já dito anteriormente, a esfoliação
desse niobato é difícil e com baixo rendimento, o que inviabiliza a intercalação do CTMA a
partir da reestruturação das lamelas esfoliadas da mesma forma que foi feito para o
H2K2Nb6O17 (vide item 1.3.6).
Como não houve a intercalação do CTMA, o procedimento foi modificado e, então,
realizada a intercalação direta da octilamina já que essa reação é muito mais fácil de ocorrer.
A intercalação da octilamina gera um aumento do espaçamento basal de 18,2 Å (d001 = 32,6
Å) conforme mostra o difratograma da Figura 88. O valor do espaçamento basal observado é
coincidente com o valor reportado na literatura para esse niobato intercalado com a octilamina
obtida por outro método sintético (intercalação sob refluxo em heptano) [96].
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Considerando que a octilamina tenha 11,5 Å de comprimentoxxvi é possível supor um
arranjo perpendicular da amina na região interlamelar com a presença de algumas camadas de
água ou, de um arranjo em forma de bicamadas estruturadas a partir da interpenetração das
cadeias carbônicas em razão da interação hidrofóbica entre elas, conforme descrito na
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Figura 88 - Difratograma do (C8H17NH3)xH1-xCa2Nb3O10.
A curva TG registrada do niobato intercalado com a octilamina é mostrada na Figura
89. Considerando que a saída e a decomposição térmica da octilamina intercalada ocorra
acima de 150oC, a perda de massa referente a essa etapa foi de 15,8 % (descontados 1,6 % da
desidroxilação

lamelar).

A

fórmula

calculada

para

o

material

é

(C8H17NH3)0,6H0,4Ca2Nb3O10.2H2O.
Como descrito na parte experimental, o niobato intercalado com octilamina foi
dividido em duas porções. A primeira foi usada na intercalação do TEOS e a segunda, na
xxvi

Tamanho estimado por modelagem molecular, método MM2, utilizando o software Chem Office Ultra.
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intercalação de CTMA e, posteriormente, TEOS. Após a reação com TEOS, os sólidos
obtidos foram suspensos em água para promover a hidrólise interlamelar do alcóxido. O
material de cada etapa sintética foi analisado por termogravimetria e as curvas registradas são
mostrados na Figura 89. A Tabela 9 mostra a quantidade de matéria orgânica intercalada nos
vários intermediários obtidas pela TG, considerando a perda de massa acima de 150oC e
descontando 1,6 % referente à desidroxilação dos grupos OH terminais.

0

OCT
OCT:TEOS
OCT:TEOS (exposto à H2O)
OCT:CTMA
OCT:CTMA:TEOS
OCT:CTMA:TEOS (exposto à H2O)

Perda de Massa / %

4

8

12

16

20
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

o

Temperatura / C

Figura 89 - Curvas TG do (C8H17NH3)xH1-xCa2Nb3O10 e os respectivos derivados sintéticos.
Tabela 9 - Perdas de massa referente à presença de matéria orgânica intercalada dos vários
intermediários sintéticos do processo de pilarização do HCa2Nb3O10.
Composição do Intermediário % de perda de massa
OCT

15,8

TEOS:OCT

12,2

TEOS:OCT (após reagir com H2O)

11,4

CTMA:OCT

12,6

TEOS:CTMA:OCT

9,2

TEOS:CTMA:OCT (após reagir com H2O)

8,6

Tese de Doutorado

Capítulo IV – A Perovskita Lamelar K1-xLaxCa2-xNb3O10

182

A região interlamelar parece não comportar a co-intercalação de várias espécies, fato
esse primordial para o método template. Nos materiais nos quais foi intercalado o TEOS, o
evento de ganho de massa característico da presença de amina intercalada (acima de 600oC)
não é observado, o que sugere que a octilamina está sendo substituída pelo TEOS, ou em
razão de alguma reação promovida pelo TEOS. A diminuição da quantidade de matéria
orgânica intercalada é esperada com a intercalação do TEOS devido à hidrólise do mesmo na
região interlamelar, que leva à liberação de EtOH. Por outro lado, a diminuição da quantidade
de matéria orgânica intercalada não é esperada após a reação do niobato com CTMA. O
comportamento térmico do material obtido após a reação com CTMA é semelhante ao do
niobato com a octilamina intercalada, e o mesmo ocorre para o difratograma registrado (não
mostrado). Portanto, esses resultados indicam que a co-intercalação do CTMA no niobato préintercalado com octilamina não ocorre de maneira satisfatória. A curva TG do material obtido
após a reação com CTMA indica que houve a saída de parte da octilamina intercalada, já que
a quantidade de matéria orgânica presente no material diminuiu (vide Tabela 9).
Da mesma forma que o material obtido pela calcinação do HCa2Nb3O10 com APTES,
os difratogramas dos materiais calcinados, após a reação com TEOS e suspensão em água,
mostrados na Figura 90, também indicam que está ocorrendo o processo de desidratação pelo
qual a estrutura lamelar é transformada na fase tridimensional Ca4Nb6O19 [100]. Os
espaçamentos 00l estão maiores que os observados para a fase condensada, o que indica que
parte das lamelas podem estar suportadas por pilares de SiO2. Comparando os difratogramas
do matriz lamelar protônica (Figura 69b) com os da Figura 90, é possível verificar mudanças
no perfil da linha base que deve ser causado provavelmente pela presença de SiO2 amorfo.
Um estudo reportado na literatura a respeito da pilarização do HCa2Nb3O10 com TEOS
[96b], mostra resultados semelhantes após a calcinação porém, se o material for submetido a
um novo tratamento com TEOS antes de calcinar, o niobato pilarizado é obtido sem que
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ocorra o colapso da estrutura com a calcinação. Segundo os autores, isso se deve ao tipo de
estrutura formada na hidrólise do TEOS e posterior condensação dos grupos silanóis. O
acompanhamento da reação por RMN de Si mostrou que a pilarização só é efetiva quando os
pilares são formados a partir da condensação de 3 grupos silanóis. Com apenas uma etapa de
tratamento com TEOS, é observada a formação de espécies que apresentam a condensação de
2 grupos silanóis. Uma maior grau de condensação só é obtido a partir de um segundo
tratamento com TEOS do material.
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Figura 90 - Difratogramas dos materiais obtidos após calcinação a 500oC do (a) TEOS:OCTHCa2Nb3O10 e (b) TEOS:CTMA:OCT-HCa2Nb3O10.
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3.4 – Conclusões
O niobato KCa2Nb3O10 foi obtido com pureza de fase de acordo com o difratograma
registrado, no qual não foram observados picos referentes à outras fases. Após a
caracterização do material obtido após as sínteses pelas quais parte dos íons Ca2+ da lamela
foram substituídos por La3+, foi verificada a formação da fase La0,5Ca0,5Nb2O6 misturada à
fase lamelar desejada. A substituição de 12,5 % dos íons Ca2+ intralamelares leva à formação
preferencial da fase lamelar, mas à medida que o grau de substituição é aumentado, uma
maior quantidade da fase contaminante é formada. Esse fato indica que pode haver um limite
para a substituição dos íons Ca2+ inferior aos 50 % que gera o membro final da família que
apresenta as lamelas neutras. Uma segunda hipótese está relacionada com o tempo, ou a
temperatura, usada na síntese dessas matrizes lamelares que podem não ter sido suficientes
para garantir a formação da fase lamelar.
Os niobatos em suas respectivas fases protônicas apresentam uma menor estabilidade
térmica quando comparadas às matrizes na forma potássica. O aquecimento provoca a
condensação de grupos OH terminais com a respectiva saída de água causando o colapso da
estrutura lamelar.
Os niobatos na forma ácida intercalam aminas com facilidade por meio de uma reação
do tipo ácido – base. Por outro lado, esse mesmo comportamento não foi verificado no caso
da intercalação do APTES e da TMPyP, já que ambos apresentam átomos de nitrogênio na
estrutura passíveis de protonação.
A intercalação da TMPyP ocorre através de uma reação de troca iônica pela qual os
íons alquilamônios formados pela protonação da amina pelos íons H+ interlamelares, são
parcialmente substituídos pela porfirina. A TMPyP encontra-se intercalada em um arranjo
inclinado, formando um ângulo de aproximadamente 30o em relação ao plano das lamelas, nas
matrizes com estrutura tipo perovskita.
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A quantidade de APTES intercalada parece não ser suficiente para promover a
formação de pilares com tamanhos suficientes para garantir a integridade estrutural após o
processo de calcinação. Essa mesma hipótese pode ser utilizada no caso do TEOS (método
template). Os resultados obtidos indicam, ainda, que a região interlamelar não comporta a cointercalação das espécies envolvidas no método template em quantidades suficiente para a
formação das micelas que atuam como molde e dos pilares ao redor dessas micelas.
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Capítulo V) Propriedades Luminescentes dos Niobatos Lamelares
1 – Introdução
A estrutura cristalina exerce grande influência não só na reatividade intracristalina
como também nas propriedades luminescentes dos niobatos lamelares. Por exemplo, os
niobatos que apresentam propriedades luminescentes, geralmente, possuem estruturas
formadas por octaedros que compartilham faces ou arestas. Os niobatos que não apresentam
ou possuem baixa luminescência são formados por octaedros que compartilham vértices.
Neste último caso, os niobatos apresentam baixa temperatura de supressão (4 – 70 K),
pequeno deslocamento Stokes (≈ 10.000 cm-1) e o máximo de absorção em regiões de alta
energia (280 - 340 nm). A maior eficiência de luminescência é encontrada em niobatos que
possuem ligações Nb–O curtas (≈ 1,7 Å), os chamados grupos niobil, que possuem caráter de
ligação dupla [110].
O niobato de fórmula KNb3O8 é um sistema interessante para estudo pois, além de
apresentar os grupos niobil (ligações Nb–O variando de 1,74 a 2,42 Å e direcionadas para a
região interlamelar [78]), possui também a estrutura formada por octaedros que compartilham
vértices. O KNb3O8 apresenta emissão azul com máximo em 450 nm à temperatura ambiente
quando excitado em 315 nm [111]. Quando os íons potássio interlamelares são trocados por
prótons, é verificada a supressão da luminescência à temperatura ambiente, enquanto que na
temperatura do nitrogênio líquido observa-se a diminuição da intensidade de emissão e um
deslocamento para o vermelho de aproximadamente 10 nm da banda de emissão.
Blasse e van Tol [110] mostraram que o estado excitado do KNb3O8 é localizado e não
migra pelo retículo cristalino, ou seja, após a absorção óptica o sistema relaxa para um estado
emissor localizado principalmente no grupo niobil direcionado para a região interlamelar. A
energia de excitação vem dos octaedros que compartilham vértices. Foi verificado também
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que o KNb3O8 apresenta uma eficiência quântica de 75 % comparada com fósforos padrões a
4,2 K.
Alguns anos mais tarde, Kudo e Sakata [59], com o auxílio da espectroscopia
vibracional Raman, mostraram que a troca do K+ interlamelar por prótons provoca mudanças
na banda referente ao grupo niobil. À medida que o grau de troca aumenta, a banda referente
ao estiramento Nb–O (955 cm-1) diminui e uma nova banda em 980 cm-1 surge, ou seja, a
ordem de ligação do grupo niobil aumenta afetando assim a emissão do composto. Os autores
não acharam uma explicação para o fato da banda Raman se deslocar para regiões de maior
energia, já que o esperado em função da ligação O–H seria o enfraquecimento da ligação
Nb=O que causaria o deslocamento da banda para regiões de menor energia.
O K4Nb6O17 também possui ligações Nb–O curtas [27] como o KNb3O8, porém,
apresenta emissão apenas a 77 K com uma banda com máximo em 440 nm quando excitado
em 320 nm [112]. Kudo e Sakata [111] verificaram que para este composto ocorre também
um deslocamento da banda de emissão de 5 – 10 nm para o vermelho quando o composto
apresenta-se hidratado ou quando os íons K+ interlamelares são trocados por H+. Em um outro
estudo [59], o uso de espectroscopia vibracional Raman, mostrou que a troca do K+
interlamelar por prótons provoca mudanças na banda referente ao grupo niobil. À medida que
o grau de troca de K+ por H+ aumenta, a banda referente ao estiramento Nb–O (880 cm-1)
diminui de intensidade e uma nova banda em 940 cm-1 surge, conforme observado para o
KNb3O8. Os pesquisadores verificaram também que a intensidade da emissão aumenta
quando o K+ é trocado por um cátion que induz a uma menor polarização como o NH4+ e
diminui com a troca por cátions mais polarizantes como o Ca2+ e Al3+.
O niobato com estrutura tipo perovskita KCa2Nb3O10, embora possua ligações Nb–O
da ordem de 1,7 Å [87], não apresenta emissão nem à temperatura do hélio líquido, o que
seria de se esperar pois todos os octaedros que formam a estrutura estão ligados através dos
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vértices. Blasse e colaboradores [113] reportaram as propriedades luminescentes das
perovskitas de fórmula geral MLaNb2O7 (M = Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+). Esses compostos
apresentam lamelas formadas por duas camadas de octaedros que compartilham vértices. O
cátion La3+ ocupa o sítio de coordenação 12 da estrutura e os cátions M ocupam a região
interlamelar, neutralizando a carga negativa da matriz. Esses compostos apresentam emissão
com máximo em aproximadamente 600 nm quando excitados na região entre 330-340 nm a
4,2 K. Através dos dados obtidos, propuseram que nessas perovskitas o estado excitado é
deslocalizado, apresentando temperatura de supressão baixa e um pequeno deslocamento
Stokes. As propriedades luminescentes dependem de quanto deslocalizado é o estado
excitado. Esta deslocalização depende do ângulo da ligação Nb–O–Nb entre os octaedros
ligados através dos vértices: quanto mais este ângulo se aproxima de 180°, maior a
deslocalização do estado excitado devido ao favorecimento de interações entre os orbitais π.
Os íons de terras raras são amplamente empregados em estudos de luminescência, uma
vez que Sm, Eu, Tb, Tm e Dy apresentam bandas de emissão na região do visível, o que pode
gerar materiais com importantes aplicações tecnológicas e, também, devido ao fato dos níveis
de energia serem pouco perturbados pelo campo cristalino, o que gera espectros que
apresentam bandas monocromáticas (comportamento atômico). O íon Eu3+ é um dos mais
utilizados nesse tipo de estudo pois além de ser um bom emissor na região do vermelho,
apresenta propriedades espectroscópicas que permitem seu emprego como uma sonda
fotofísica [114]. Estas propriedades são conseqüência dos seguintes fatos:
(i) os estados emissores 5DJ (J = 0, 1 e 2) possuem uma separação de aproximadamente
12.000 cm-1 do estado fundamental 7FJ' (J'= 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6);
(ii) os estados emissor e fundamental da transição 5D0→7F0 não são degenerados, o que
facilita a interpretação dos espectros provendo informação sobre a existência de mais de um
sítio de simetria ao redor do íon;
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(iii) a transição 5D0→7F1 é tomada como referência devido à esta ser permitida por dipolo
magnético, consequentemente a intensidade não é alterada por perturbações do campo
cristalino.

2 – Procedimentos Experimentais
2.1 – Troca do K+ interlamelar por Eu3+ nas matrizes lamelares K4Nb6O17, KNb3O8
e KCa2Nb3O10
Cerca de 0,5 g de cada um dos niobatos lamelares na forma potássica, sintetizados de
acordo com os procedimentos descritos no capítulo II, foram suspensos em 30 mL de uma
solução aquosa de EuCl3. Essas soluções, continha Eu3+ em quantidades que correspondiam à
duas vezes de excesso molar em relação a quantidade de potássio do niobato. Os sólidos
foram deixados sob agitação e refluxo por 7 dias [33]. Após esse período, as suspensões
foram filtradas, o sólido lavado com água desionizada e depois seco em dessecador sob vácuo
e com sílica gel como secante. Os filtrados e a água usada na lavagem foram guardadas para
determinação das quantidades de K+ e Eu3+ presentes por eletroforese capilar e titulação do
Eu3+ com EDTA. Os sólidos foram caracterizados por difratometria de raios-X e
espectroscopia de luminescência nas temperaturas ambiente e do nitrogênio líquido.

2.2 – Síntese das perovskitas dopadas com La3+ e Eu3+: K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10 e
K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10
Os niobatos com estrutura perovskita dopados com íons lantanídeos foram sintetizados
baseados no método descrito por Uma e colaboradores [90] para os compostos da série
K1-xLaxCa2-xNb3O10 (x = 0,25; 0,5; 0,75 e 1). Uma mistura, triturada em almofariz, de Nb2O5,
CaCO3, La2O3 ou Eu2O3 e K2CO3 em proporções estequiométricas à substituição isomórfica
de 1 % dos íons Ca2+, foi aquecida a 1200°C por 5 horas em cadinho de platina. Após o
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aquecimento, o material obtido foi triturado, lavado com água desionizada e depois seco em
dessecador sob vácuo e com sílica gel.
A caracterização dos compostos sintetizados foi feita por difratometria de raios-X
empregando-se o método do pó com filme orientado, espectroscopia eletrônica de reflectância
difusa, microscopia eletrônica de varredura acoplada a um sistema de EDS, espectroscopia
vibracional Raman, e espectroscopia de luminescência na temperatura ambiente e do
nitrogênio líquido.

3 – Resultados e Discussões
3.1 – Troca do K+ interlamelar por Eu3+ nas matrizes lamelares K4Nb6O17, KNb3O8
e KCa2Nb3O10
Os resultados referentes à troca iônica de K+ por Eu3+ obtidos através da titulação com
EDTA e da eletroforese capilar foram semelhantes. A percentagem de troca foi de
aproximadamente 38 % no K4Nb6O17 e 20 % nas outras matrizes lamelares. A quantidade de
potássio presente em solução foi proporcional à quantidade de Eu3+ trocado. A composição
dos niobatos lamelares sintetizados obtidas são: Eu0,53K2,41Nb6O17, Eu0,07K0,79Nb3O8 e
Eu0,07K0,79Ca2Nb3O10.
Os difratogramas registrados dos niobatos Eu0,07K0,79Nb3O8 e Eu0,07K0,79Ca2Nb3O10
não apresentaram alterações quando comparados às matrizes potássicas precursoras. Já o
difratograma do niobato Eu0,53K2,41Nb6O17 não apresentou o pico atribuído como 020 e,
também, pode ser observada uma diminuição do espaçamento basal indicado pelo
deslocamento do pico 040 para ângulos maiores, conforme mostra a Figura 91. Um pequeno
pico pode ser identificado ao lado do pico 040 (mais intenso) e a posição em que ele se
encontra é muito próxima a verificada para a fase potássica. Conforme discutido no capítulo II
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(item 1.3.1), o desaparecimento do pico 020 e a presença de picos satélites ao mais intenso,
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Figura 91 - Difratograma do Eu0,53K2,41Nb6O17 comparado ao da fase potássica.
Os espectros de emissão dos niobatos lamelares mostrados na Figura 92 (excitação em
394 nm – íon Eu3+), registrados tanto à temperatura ambiente como a 77 K, apresentaram
bandas estreitas na região compreendida entre 560 e 720 nm que são características da
presença do íon Eu3+ nas matrizes lamelares. As bandas são atribuídas às transições
5

D0 → 7F0,1,2,3,4 que são níveis energéticos característicos das transições f → f do íon Eu3+. As

transições 5D0 → 7F0 e 5D0 → 7F1 do niobato Eu0,53K2,41Nb6O17 aparecem desdobradas em
dois e seis picos respectivamente, que corresponde ao dobro do número máximo de
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componentes (2J+1), o que indica que os íons Eu3+ encontram-se na região interlamelar I em
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dois sítios de simetria diferentes.
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Figura 92 - Espectros de emissão dos niobatos intercalados com Eu3+ registrados a 77 K
(λexc.= 394 nm).
A Figura 93 mostra os espectros de excitação registrados das matrizes lamelares a
77 K com a emissão monitorada em 612 nm (emissão do lantanídeo). Os espectros de
excitação registrados mostram as bandas finas referentes ao íon Eu3+ na região compreendida
entre 350 e 500 nm e uma banda larga das matrizes lamelares com máximo por volta de
300 nm que é atribuída à transferência de carga (TCLM) do O2- para os orbitais 4d vazios do
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Nb(V) [115]. O aparecimento dessas bandas evidenciam a existência de um processo de
transferência de energia entre a matriz lamelar e os íons lantanídeo interlamelares. A
excitação nessas bandas tem como resultado espectros de emissão semelhantes aos mostrados
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na Figura 92 porém, com as bandas menos intensas.
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Figura 93 - Espectros de excitação dos niobatos intercalados com Eu3+ registrados a 77 K
(λem.= 612 nm).

Os espectros de excitação dos niobatos Eu0,53K2,41Nb6O17 e Eu0,07K0,79Ca2Nb3O10
registrados à temperatura ambiente não apresentaram a banda referente à matriz lamelar
(≈ 300 nm), o que sugere a supressão do processo de transferência de energia entre esses
niobatos lamelares e o Eu3+ interlamelar com o aumento da temperatura.
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O niobato Eu0,07K0,79Nb3O8 apresenta um comportamento totalmente diferente dos
anteriores. A banda referente à transferência de carga O2- → Nb(V) (315 nm) no espectro de
excitação aparece com alta intensidade tanto à temperatura ambiente quanto em 77 K,
indicando que o processo de transferência de energia é mais eficiente nessa matriz lamelar.
Um fato interessante a ser comentado, é que a excitação da matriz potássica é feita no
comprimento de onda referente ao máximo dessa banda (≈ 315 nm), é observada a emissão na
região do azul, atribuída a matriz lamelar, tanto à temperatura ambiente quanto a 77 K [111].
A Figura 94 mostra os espectros de emissão e excitação da matriz potássica e da intercalada
com Eu3+ na região compreendida entre 250 e 550 nm na qual as bandas referentes à emissão
do Eu3+ não estão presentes. As bandas de excitação não sofrem alterações com a intercalação
do Eu3+, porém a banda de emissão do niobato sofre uma diminuição de intensidade da ordem
de dez vezes quando comparada a da matriz potássica.
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Figura 94 - (a) Espectro de excitação do KNb3O8 (linha cheia) e do Eu0,07K0,79Nb3O8
registrado à temperatura ambiente λem = 450 nm. (b) Espectro de emissão do KNb3O8 (linha
cheia) e do Eu0,07K0,79Nb3O8 registrados à temperatura ambiente λexc. = 315 nm. (c) Espectro
de excitação do KNb3O8 (linha cheia) e do Eu0,07K0,79Nb3O8 registrados a 77 K, λem = 450
nm. (d) Espectro de emissão do KNb3O8 (linha cheia) e do Eu0,07K0,79Nb3O8 registrados a 77
K, λexc. = 315 nm.
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Dois mecanismos podem estar operando nesse caso, diminuindo a intensidade da
emissão da matriz de niobato: um relacionado com a reabsorção da luz emitida, pois a banda
de emissão da matriz de niobato ocorre na região compreendida entre 350 e 500 nm,
sobrepondo-se à banda de absorção principal do Eu3+ 5F0 → 7L6 (394 nm); outro mecanismo
pode ser a transferência de energia pelo qual a excitação na banda da matriz (O2- → Nb(V))
transfere elétrons do estado excitado para o Eu3+, de onde decai radiativamente. Como a
substituição de K+ por Eu3+ foi da ordem de 20 %, caso essa substituição ocorresse em maior
extensão a supressão da emissão da matriz de niobato poderia ser total.

3.2 – As perovskitas dopadas com Ln3+ (Ln = La e Eu): K0,98Ln0,02Ca1,98Nb3O10
Os difratogramas dos compostos dopados através da substituição isomórfica de 1 %
em mol de Ca2+ por Ln3+ (Ln = Eu3+ e La3+) são mostrados na Figura 95 e indicam que foram
isoladas fases puras, isoestruturais com a fase KCa2Nb3O10. Todos os picos de difração podem

0014

ser atribuídos com base nos dados referentes ao KCa2Nb3O10 [86].
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Figura 95 - Difratogramas das perovskitas lamelares dopadas com íons lantanídeo.
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A Figura 96 mostra as micrografias registradas por MEV das perovskitas lamelares
dopadas com Eu3+ e La3+. Os materiais apresentam morfologias semelhantes entre si e,
também, com a observada no KCa2Nb3O10 (Figura 71), com partículas em forma de placas.
As imagens mostram cristalitos uniformes sem a presença de regiões que apresentem
composição diferente pois, como as micrografias foram obtidas com elétrons retroespalhados,
diferenças de brilho poderiam indicar regiões com diferentes composições. A análise química
por EDS também sugere a existência de uma única fase, vários pontos diferentes das amostras
foram mapeados e apresentaram sempre a mesma composição.

(a)
(b)
Figura 96 - Micrografias obtidas por MEV do (a) K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10 e (b)
K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 (elétrons retroespalhados).
A Tabela 10 apresenta a composição química obtida através do EDS para o composto
K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10. Os valores experimentais de percentagem de cada elemento presente
no material são um pouco menores que os calculados mas apresentam uma boa concordância,
tendo em vista que a análise por EDS é considerada semi-quantitativa. Devido a problemas no
programa que controla o equipamento, não foi possível obter os dados sobre a composição
química para a fase contendo La3+.
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Tabela 10 - Composição química do K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 obtida através do EDS.
Elemento % calculada % experimental
K
6,85
6,17
Eu

0,54

0,36

Ca

14,19

13,14

Nb

49,82

47,04

O

28,60

33,29

Os niobatos dopados com La3+ e Eu3+ apresentaram emissão na região do azul
(máximo em 480 nm) quando a excitação foi realizada em 270 nm (transferência de carga
O2- → Nb(V) ) tanto à temperatura ambiente quanto a 77 K. A Figura 97 mostra os espectros
de emissão registrados à temperatura ambiente. É sabido que a matriz KCa2Nb3O10 não
apresenta emissão nem a baixas temperaturas (hélio líquido), por outro lado, a natureza do
cátion presente no sítio de coordenação 12 da estrutura tipo perovskita pode alterar
significativamente as propriedades fotoquímicas da matriz lamelar [98], porém não há nada
reportado na literatura que relaciona esse sítio com as propriedades fotofísicas do material.

K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10

Intensidade / u.a.

K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10

375

400

425

450

475

500

525

550

Comprimento de Onda / nm
Figura 97 - Espectros de emissão registrados à temperatura ambiente do
K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10 e K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 (λexc.= 270 nm).
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A região na qual aparecem as bandas de emissão mostradas na Figura 97 corresponde
à emissão da matriz de niobato, fato que nunca fora reportado anteriormente na literatura. Isso
sugere que a natureza do cátion que ocupa o sítio de coordenação 12 da estrutura influencia as
propriedades fotofísicas dos niobatos.
A Figura 98 mostra os espectros eletrônicos de absorção dos niobatos dopados
comparados ao espectro do KCa2Nb3O10 e também mostra os espectros de excitação
registrados à temperatura ambiente com a emissão monitorada em 480 nm.
É possível verificar que os compostos apresentam bandas de absorção largas
características de materiais semicondutores. Essas bandas são atribuídas à transição de
transferência de carga (TCLM) O2- → Nb(V) [115]. Segundo Blasse [113], o centro emissor
nos niobatos com estrutura tipo perovskita, é o octaedro de NbO6. Para esses sistemas, nos
quais a estrutura é composta por octaedros que compartilham vértices, é observada uma
deslocalização eletrônica do estado excitado, descrita por uma baixa temperatura de supressão
e um pequeno deslocamento Stokes.
A comparação entre os máximos das bandas e o perfil dos espectros de excitação e
absorção (Figura 98), mostra que não são todos os octaedros NbO6 da estrutura do niobato
responsáveis pela emissão na região do azul. As bandas de excitação correspondem a uma
pequena região da banda de absorção. A alta temperatura de supressão (maior que a
temperatura ambiente) e o deslocamento Stokes de 16.200 cm-1 observado nesses niobatos
dopados, indicam que octaedros eletronicamente isolados são os responsáveis por tal emissão,
ou seja, o estado excitado não é deslocalizado.
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Espectro de Absorção

Intensidade / u.a.

(c)
(d)
(e)

(x3)

Espectro de Excitação
(a)
(b)
250

275

300

325

350

375

400

Comprimento de Onda / nm
Figura 98 - Espectros excitação registrados à temperatura ambiente do
(a) K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10 e (b) K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 (λem.= 480 nm). Espectros eletrônicos
de absorção do (c) K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10, (d) K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 e (e) KCa2Nb3O10.
Uma possível explicação para o surgimento desta emissão azul consiste no
aparecimento de defeitos na estrutura do material devido à inserção dos íons Eu3+ e La3+.
Como conseqüência, os níveis de energia dos grupos niobatos vão variar de sítio para sítio,
sendo que alguns octaedros poderão apresentar estados excitados com energia menor
comparado a outros. Sendo assim, esses grupos com níveis excitados mais baixos podem atuar
como “armadilhas” para os elétrons excitados, fazendo com que a emissão ocorra a partir
desses octaedros localizados.
O espectro eletrônico de absorção do composto K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 não mostra as
transições 4f ↔ 4f características do íon Eu3+ em razão do íon lantanídeo estar presente em
baixa concentração (apenas 1 % em mol em relação ao Ca2+).
Além da emissão azul proveniente da matriz de niobato, o K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10
também apresenta emissão característica do íon Eu3+, atribuída às transições 5DJ→7FJ' (onde
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J = 0, 1, 2, 3 e J' = 0, 1, 2, 3, 4), na região compreendida entre 440 e 720 nm. A Figura 99
mostra o espectro de emissão registrado a 77 K com a excitação em 394 nm. O espectro
obtido à temperatura ambiente apresentou o mesmo perfil mas com as bandas menos
resolvidas.
A emissão do íon Eu3+ (Figura 99) ocorre quando a excitação é feita diretamente no
íon (394 nm) ou na matriz de niobato (270 nm), sendo que esse último indica a existência de
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um processo de transferência de energia entre a matriz lamelar e o íon európio intralamelar.
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680
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Comprimento de Onda / nm
Figura 99 - Espectro de emissão do K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10, registrado a 77 K (λexc.= 394 nm
- absorção do lantanídeo).
É possível verificar na Figura 99 que a banda referente à transição 5D0 → 7F0
apresenta-se desdobrada em duas (577,8 e 580,0 nm), o que indica a presença do íon Eu3+ em
mais de um sítio de simetria. As transições dos íons lantanídeos se desdobram em 2J + 1
componentes portanto, a transição 5D0 → 7F0 (J = 0) não deveria desdobrar. As outras
transições (J = 1, 2 e 3) também encontram-se desdobradas em quantidades maiores do que a
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esperada pela fórmula acima. A maior quantidade de bandas em cada transição pode ser
verificada também comparando o espectro da Figura 99 com o espectro de emissão do niobato
contendo o íon Eu3+ na região interlamelar (Figura 92) que apresenta o íon lantanídeo em
apenas 1 sítio de simetria.
Dados de difratometria de raios-X de monocristal da fase KCa2Nb3O10 indicam que a
estrutura é formada por dois tipos de íons Ca2+ [88]. Esse trabalho sobre a estrutura de
monocristal do niobato com estrutura perovskita foi publicado posteriormente ao que trata dos
niobatos dopados [116] (descrito também nesta Tese), vindo a confirmar que o Eu3+ pode
atuar de fato como uma sonda estrutural, já que a existência de dois sítios de Ca2+ na estrutura
fora proposta a partir da análise do espectro de emissão do niobato dopado com o lantanídeo
que substituía isomorficamente parte dos íons Ca2+ da estrutura.
As bandas de emissão referentes às transições originadas do nível 5D0 são mais
intensas que as transições originadas dos níveis 5D1,2,3 (Figura 99). Essas últimas não
costumam aparecer nos espectros de emissão em razão de um mecanismo de relaxamento
cruzado que causa o decaimento não radiativo destes estados excitados [117]. A baixa
concentração do íon európio no niobato lamelar faz com que essas bandas pouco intensas
apareçam devido a estes íons estarem distantes uns dos outros, dificultando a ocorrência desse
processo de relaxamento cruzadoxxvii.
A Figura 100 mostra os espectros de excitação do niobato K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10
registrados nas temperaturas ambiente e do nitrogênio líquido. O espectro a baixa temperatura
apresenta as bandas mais resolvidas comparadas ao registrado à temperatura ambiente. As
bandas podem ser atribuídas à presença do Eu3+ na estrutura e correspondem às transições do
estado fundamental 7F0 para estados excitados.

xxvii

Parte da energia de um estado excitado de maior energia de um íon Eu3+ (5Dn – n>0) é transferida para um
estado excitado de menor energia (5D0) de um íon próximo e ambos emitem um fóton de baixa energia referente
à transição 5D0 → 7Fn.
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Figura 100 - Espectro de excitação do K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 (λem.= 614 nm).

4 – Conclusões
A troca iônica do K+ interlamelar por Eu3+ não foi completa nos niobatos lamelares.
No niobato Eu0,53K2,41Nb6O17, o íon Eu3+ encontra-se em dois sítios de simetria diferentes
enquanto que nos niobatos Eu0,07K0,79Nb3O8 e Eu0,07K0,79Ca2Nb3O10 o lantanídeo encontra-se
em apenas um sítio de simetria. Já no caso da substituição isomórfica de parte dos íons Ca2+
do niobato com estrutura perovskita, verifica-se a presença do lantanídeo em dois sítios de
simetria.
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As três matrizes lamelares apresentaram um processo de transferência de energia entre
a matriz de niobato e o íons Eu3+ interlamelar à temperatura do nitrogênio líquido mas na
temperatura ambiente, apenas o niobato Eu0,07K0,79Nb3O8 apresentou esse processo. A
emissão azul da matriz [Nb3O8]- foi suprimida parcialmente com a presença do Eu3+ na região
interlamelar devido à transferência de energia.
Os niobatos K0,98La0,02Ca1,98Nb3O10 e K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 foram obtidos como fase
principal, não sendo verificada a presença de outras fases na difratometria de raios-X, e são
isoestruturais ao KCa2Nb3O10. Esses compostos lamelares dopados apresentaram emissão azul
à temperatura ambiente quando excitadas no UV, fato até então desconhecido na literatura. O
mecanismo de emissão nesses niobatos pode ser explicado por um estado emissor localizado
em octaedros [NbO6] que sofreram alguma distorção devido à presença dos íons Eu3+ e La3+,
originando assim estados excitados com menores energias que acabam atuando como
“armadilhas” para os elétrons excitados.
O composto K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 apresentou, além da emissão da matriz de
niobato, a emissão característica do íon lantanídeo, evidenciando processos de transferência
de energia entre a matriz e o íon európio. A análise dos espectros de emissão do íon Eu3+
indicou a presença do íon em pelo menos dois sítios de simetria distintos.
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Capítulo VI) Considerações Finais
1 – Conclusões
Esta Tese apresenta uma série de resultados que permitiram um melhor entendimento
da química dos niobatos lamelares. As fases lamelares K4Nb6O17, KNb3O8 e KCa2Nb3O10 são
facilmente obtidas através do método cerâmico como fases puras, sendo que apenas no
produto da síntese do triniobato é que são verificadas fases secundárias através da
difratometria de raios-X.
É sabido que quanto maior a densidade de carga lamelar mais difícil é a intercalação
nas estruturas bidimensionais, mas os resultados obtidos mostram um fator adicional que deve
ser também considerado: a espessura das lamelas. O hexaniobato é a matriz que apresenta a
maior densidade de carga (12,6 Å2 / carga negativa) em relação as outras duas, contudo, é a
que apresenta a maior reatividade intracristalina. A perovskita KCa2Nb3O10 apresenta a menor
densidade de carga (14,8 Å2 / carga negativa) mas, por outro lado, é a matriz que apresenta a
menor reatividade intracristalina. A reatividade intracristalina está relacionada também com a
espessura da lamela: quanto mais espessa, maior é a rigidez estrutural e menor é a reatividade
intracristalina. O K4Nb6O17 é o que apresenta as lamelas de menor rigidez (≈ 4 Å de
espessura), seguido pelo KNb3O8 (9 Å) e, por último, o KCa2Nb3O10 (≈ 14 Å).
A densidade de carga tanto da matriz lamelar quanto da espécie convidada tem um
papel fundamental no arranjo interlamelar. Tomando como exemplo a intercalação da
TMPyP, foi possível verificar que quanto maior a densidade de carga lamelar do niobato
menor é a inclinação da porfirina na região interlamelar. No H2K2Nb6O17, a TMPyP
apresentou um arranjo quase perpendicular em relação ao plano das lamelas, enquanto que no
HNb3O8 e no HCa2Nb3O10, a TMPyP apresentou um ângulo de inclinação respectivamente de
55o e 30o em relação ao plano das lamelas.
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Embora esses niobatos apresentem alta estabilidade térmica na fase potássica, quando
são transformados em suas respectivas fases protônicas, a estabilidade térmica é
profundamente alterada. Com o aquecimento, a estrutura lamelar colapsa em razão do
processo de desidroxilação dos grupos OH terminais. As fases protônicas são indispensáveis
para os métodos nos quais emprega-se aminas como agentes expansores para facilitar a
intercalação de espécies volumosas.
A esfoliação e posterior reestruturação do material na presença da espécie convidada
se mostrou um método eficiente para promover a incorporação de espécies volumosas na
região interlamelar de niobatos. O método desenvolvido neste estudo, implica no uso das
matrizes lamelares protônicas mas alguns estudos recentemente publicados trazem resultados
satisfatórios na esfoliação direta do K4Nb6O17, o que pode vir a ser um passo importante na
obtenção dos niobatos lamelares pilarizados, porque a estabilidade térmica da matriz de
niobato permanece inalterada.
A densidade de carga também influencia na porosidade obtida pela pilarização. Caso a
razão área / carga dos pilares seja igual ou maior do que a densidade de carga lamelar, a
região interlamelar se apresentará totalmente preenchida, sem que exista um espaçamento
lateral suficiente para a formação de microporos. Esse fato explica as baixas áreas superficiais
observadas nos niobatos modificados.
Para garantir o espaçamento lateral entre os pilares estes devem conter uma alta carga.
Neste ponto os pilares de polioxocátion, como o de alumínio, são vantajosos em relação a
outros, pois além da alta carga, a formação do respectivo óxido necessita de temperaturas não
muito altas, o que evita a destruição da matriz lamelar. O APTES também seria um bom
agente pilarizante já que no processo de hidrólise e condensação são formadas espécies com
razão área / carga pequena, o que garantiria o espaçamento lateral entre os pilares. Por outro
lado, para a intercalação do APTES ocorrer, a presença de prótons na região interlamelar é
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indispensável porque o processo de intercalação é facilitado pela protonação do grupo amino
da molécula de APTES. Essa reação, somada ao processo de enxertia (condensação dos
grupos silanóis com os OH terminais dos niobatos), acaba limitando a quantidade de APTES
intercalada impedindo a formação de tais espécies altamente carregadas.
O niobato com estrutura tipo perovskita é um material no qual é possível modular a
densidade de carga como também propriedades fotofísicas e fotoquímicas através da
substituição isomórfica dos íons Ca2+ intralamelares. A substituição desses íons por outros de
maior valência leva a uma diminuição da carga negativa lamelar além de alterar
significativamente as propriedades fotofísicas da matriz lamelar. O KCa2Nb3O10 não
apresenta emissão mesmo a baixas temperaturas, ao passo que a matriz dopada com La3+ ou
Eu3+, passa a apresentar emissão azul à temperatura ambiente, conforme foi mostrado neste
estudo.
No que diz respeito às propriedades luminescentes dos niobatos dopados ou trocados
com íons lantanídeos, foram obtidos materiais com propriedades interessantes, como no caso
do compostos K0,98Eu0,02Ca1,98Nb3O10 e Eu0,07K0,79Nb3O8, que apresentaram emissão de luz
em dois comprimentos de ondas distintos quando a excitação foi feita na banda de absorção
do niobato: na região do azul (emissão da matriz de niobato) e na região do vermelho
(emissão do íon Eu3+).

2 – Perspectivas Futuras
O projeto desenvolvido dentro do programas de Doutorado abrangeu várias faces da
química dos niobatos lamelares. Este trabalho exploratório permitiu a obtenção de uma série
de informações relevantes que, a partir deste ponto, podem ser usadas para estudos mais
específicos.
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Estudos relacionados com a esfoliação de niobatos lamelares usando aminas com
cadeias carbônicas de diferentes comprimentos já vêm sendo desenvolvido por um aluno do
programa de Mestrado dentro do grupo de pesquisa.
Uma série de outros tópicos podem ser explorados a partir dos resultados aqui
descritos. Um campo aberto que apresenta amplas possibilidades de investigação científica,
além de uma série de possíveis aplicações tecnológicas, está relacionado com a utilização dos
niobatos esfoliados na confecção de filmes finos para serem utilizados como
fotocatalisadores, sensores, revestimentos para componentes eletrônicos e para proteção
contra degradação, dispositivos para ótica não linear, entre outras. As matrizes esfoliadas
podem ser utilizadas para estudos de adsorção de moléculas alvos como pesticidas, corantes,
entre outras, o que pode gerar aplicações em áreas como remediação ambiental, tratamento de
efluentes e liberação controlada de fármacos.
Quanto à obtenção de materiais com micro- e / ou mesoporosidade a partir de reações
de pilarização, embora os resultados obtidos não tenham sido promissores, muitas
possibilidades ainda existem a partir do uso dos niobatos na forma potássica. Esses niobatos
apresentam excelente estabilidade térmica e química, propriedades tais que podem ser
utilizadas para diversas finalidades, principalmente com estudos relacionados com catálise
heterogênea.
No que diz respeito às propriedades fotoquímicas e fotofísicas, estudos para elucidar
os processos de transferência de energia e supressão da emissão, além de estudos sintéticos
para obtenção de novos materiais baseados em modificações estruturais dos niobatos
lamelares, poderão vir a ser úteis no surgimento e modificações das propriedades
fotoquímicas e fotofísicas que podem resultar em aplicações em áreas como fotocatálise
heterogênea, sensores, células solares, entre outras.
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