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Resumo
Shiguihara, A. L. Investigação dos Processos de Intercalação e Esfoliação de
Hexaniobato Lamelar e Preparação de Materiais Híbridos com Biopolímeros, 2010,
Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química,
Universidade de São Paulo, São Paulo.

A presente tese tem como objetivo principal a investigação do processo de
intercalação e esfoliação do hexaniobato lamelar em soluções de hidróxidos de
tetraalquilamônios e, também, do emprego das partículas do niobato na preparação de
materiais híbridos com polissacarídeos. O material de composição H2K2Nb6O17 foi
suspenso em soluções aquosas contendo diferentes concentrações dos hidróxidos de
tetrametilamônio (TMA+), tetraetilamônio (TEA+) e tetrapropilamônio (TPA+). Após o
tempo de reação foram separadas duas frações: o sólido depositado no recipiente e o
sobrenadante turvo contendo as partículas não depositadas de características coloidais. Os
resultados de difratometria de raios X, análise termogravimétrica, análise elementar,
espectroscopia vibracional no infravermelho e Raman mostram que o processo de
intercalação é promovido segundo a ordem: TMA+ > TEA+ > TPA+, isto é, a intercalação é
facilitada para íons pouco volumosos. Já o processo de esfoliação do hexaniobato é
promovido na ordem inversa: TPA+ » TEA+ > TMA+, ou seja, quanto mais volumoso o íon
tetraalquilamônio, maior a extensão do processo de separação das lamelas. A formação das
partículas cilíndricas, presentes em maior quantidade nas amostras tratadas com soluções de
TPA+ e TBA+, é favorecida pelo aumento do tamanho da cadeia carbônica e da
concentração das soluções do hidróxido. Além dos processos de intercalação ou esfoliação,
observou-se o processo de formação de gel na etapa de remoção de eletrólitos na lavagem

dos sólidos depositados. O entumescimento das lamelas empilhadas de hexaniobato é
favorecido para amostras intercaladas com íons TEA+; possivelmente esses íons possuem a
melhor relação entre hidrofilicidade e tamanho, promovendo a formação de gel.
O composto contendo íons TEA+ intercalados no hexaniobato ácido foi empregado
na preparação de material híbrido contendo o polissacarídeo quitosana intercalado na
matriz inorgânica, com o objetivo de modificar a superfície do hexaniobato para promover
a compatibilização com o amido e a formação de nanocompósitos.
Filmes de amido desestruturado contendo partículas de hexaniobato foram
preparados por casting. Para alcançar alto grau de dispersão da partícula inorgânica no
polímero, três tipos de partículas de hexaniobato foram empregadas: (i) partículas
esfoliadas com n-butilamina, (ii) partículas altamente hidratadas de TEA+-hexaniobato e
(iii) partículas modificadas pela intercalação com quitosana. As técnicas de difratometria de
raios X, análise termogravimétrica acoplada à espectrometria de massa, espectroscopia
vibracional no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura sugerem que nos filmes
transparentes e flexíveis obtidos, a matriz lamelar se encontra preferencialmente na forma
intercalada. Os resultados preliminares de análise dinâmico-mecânica sugerem a seguinte
tendência no comportamento mecânico dos filmes: a adição do hexaniobato torna os filmes
de amido mecanicamente mais resistentes e as amostras sem o plastificante glicerol
apresentam maior resistência e menor deformação que aquelas com glicerol.

Palavras-chave: química de intercalação, hexaniobato lamelar, intercalação, esfoliação,
hidróxido de teraalquilamônio, amido, biopolímeros, compósitos.

Abstract
Shiguihara, A. L. Investigation of the Intercalation and Exfoliation Process of Layered
Hexaniobate and Preparation of Hybrids Materials with Biopolymers, 2010, PhD
Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo,
São Paulo.

The main aim of this Thesis is the investigation of intercalation and exfoliation
processes occurring when the layered material H2K2Nb6O17 is suspended in alkaline
solutions containing tetramethylammonium (TMA+), tetraethylammonium (TEA+) or
tetrapropylammonium (TPA+) cations, as well as the employment of the hexaniobate
particles in the preparation of hybrid materials with polysaccharides. After the reaction
using different concentrations of the tetraalkylammonium hydroxide solutions, two
fractions were separated: the deposited solid (i.e. the sediment at bottom of the flasks) and
the opaque supernatant containing particles with colloidal characteristics.
Experimental data from X-ray diffractometry (XRD), mass spectrometry coupled
thermogravimetric analyses (TG-MS), elemental analysis, vibrational infrared (IR) and
Raman spectroscopies show that intercalation reaction is promoted in the order TMA+ >
TEA+ > TPA+ while exfoliation process is facilitated in the inverse order: TPA+ » TEA+ >
TMA+. Development of particles with stick-like shapes is observed when H2K2Nb6O17 is
kept mainly in the solutions containing the larger TPA+ and TBA+ ions.
Samples containing intercalated TEA+ ions form a gel-like system when washed to
remove the non-intercalated ions dissolved in water. Experimental data suggest that the gel
phase constituted by long-range swelled particles. This fact was interpreted as a

consequence of the intermediate characteristics (surface polarity and ion radius) of the
TEA+ ions compared to the others ions investigated in this study.
The hexaniobate material intercalated with TEA+ ions was used to prepare a hybrid
material having the chitosan polymer intercalated into the inorganic matrix in order to
compatibilize the hexaniobate particles with starch and a nanocomposite formation.
The study of the films of starch-niobate showed that the matrix is in the
intercalation form preferentially, even using different exfoliation agents and modification
species (n-butylamine, TEAOH and chitosan).
Films of destructured starch having hexaniobate particles were prepared by casting
method. In order to reach a high level of inorganic particles dispersed in the polymer, three
kinds of hexaniobate particles were used: (i) particles exfoliated with n-butylamine, (ii)
hydrated particles of TEA+-hexaniobate and (iii) hexaniobate particles intercalated with
chitosan. XRD, TG-MS, IR, and scanning electron microscopy (SEM) techniques suggest
that hexaniobate particles are mainly in the intercalated form in the transparent and flexible
obtained starch films. Preliminary dynamic mechanical analysis data indicate the following
general tendency in the mechanic characteristics of the films: niobate particles make the
starch films more resistant and the samples without the glycerol plasticizer present higher
resistance and lower deformation than the films with glycerol.

Keywords: Intercalation Chemistry, Layered hexaniobate, intercalation, exfoliation,
tetraalkylammonium hydroxide, starch, biopolymers, composites.
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I. INTRODUÇÃO
1. Niobatos Lamelares
O elemento químico nióbio apresenta configuração eletrônica [Kr]4d45s1, pertence ao
grupo VB da Tabela Periódica e pode exibir diferentes estados de oxidação, sendo o Nb(V) a
espécie mais comum e estável. Seu pequeno tamanho (69 pm) e elevada carga são
responsáveis pela alta afinidade por oxigênio, resultando na formação de óxidos com
estruturas estendidas. O Nb(V) geralmente ocupa sítios octaédricos, podendo ocorrer em
alguns poucos materiais, em sítio tetraédrico, (por exemplo, os materiais de composição
ANbO4, A = Y3+, Yb3+, Sm3+ e La3+); a mudança da geometria ao redor do nióbio de
octaédrica para tetraédrica é obtida com o aumento da temperatura1. A principal aplicação
comercial do nióbio é na área de ligas para reforço do aço (utilizado para fabricação de
automóveis e na exploração de óleo e gás) e, também, para produção de superligas2. O nióbio
e as ligas com nióbio são materiais supercondutores usados em aceleradores de partículas, em
ressonância magnética de imagem para diagnóstico médico e dispositivos de ressonância
magnética nuclear2.
As estruturas estendidas observadas no pentóxido de nióbio, Nb2O5, e em outras
estruturas oxigenadas (niobatos, por exemplo) são formadas basicamente pela repetição de
unidades de octaedros distorcidos de [NbO6]; a distorção é conseqüencia do pequeno tamanho
do Nb(V) para formar uma estrutura octaédrica regular3. Considerando os niobatos lamelares,
os octaedros de [NbO6] podem se ligar tanto pelos vértices quanto pelas arestas4, gerando
estruturas como a da perovskitas de composição KCa2Nb3O10, do hexaniobato, K4Nb6O17, e o
triniobato, KNb3O8, mostrados na Figura 1.
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Figura 1. Representação esquemática de algumas estruturas de niobatos lamelares5.
A família das perovskitas lamelares é formada pelas fases Ruddlesden-Popper,
(composição A2[An-1’BnO3n+1], com A = metal alcalino, A’ = metal alcalino terroso ou terra
rara e B = metal de transição), e Dion-Jacobson, com fórmula geral Ax[Bm-1NbnO3n+1] (onde A
pode ser um íon alcalino como K+, Rb+, Cs+; B representa um íon alcalino terroso como Ca2+,
Sr2+, chumbo, bismuto ou lantanídeos; m = 1, 2 e 2 ≤ n ≤ 7; n indica o número de cadeias de
[NbO6] que formam cada lamela do tipo perovskita). No caso do hexaniobato lamelar, além
do íon potássio, o material pode ser preparado com os íons rubídio e césio, como será visto
adiante. Os materiais lamelares a base de niobato apresentam propriedades interessantes como
estabilidades térmica e química, sítios ácidos de Bronsted e Lewis, fotossensibilidade e
propridades semicondutora.
Um composto lamelar é um material cristalino, formado pelo empilhamento de várias
camadas ou lamelas ao longo de um dos eixos cristalográficos. Ligações covalentes unem os
átomos de uma mesma lamela e forças de van der Waals, eletrostáticas ou ligações de
hidrogênio, unem as lamelas adjacentes6. Um composto lamelar pode apresentar reatividade
intracristalina, ou seja, espécies químicas podem se alojar (intercalar) entre as lamelas
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sobrepostas. Segundo a IUPAC (Internacional Union of Applied Chemistry) 7, um composto
de intercalação é definido como sendo formado pela inserção de espécies convidadas na
região interlamelar de um sólido lamelar (matriz hospedeira), com preservação de sua
estrutura; o processo de intercalação é comprovado por alterações no espaçamento basal do
material lamelar, monitorado pela técnica de difratometria de raios X .
Os niobatos apresentam lamelas carregadas negativamente e cátions na região
interlamelar, para manter a eletroneutralidade do sistema4. São chamados sólidos lamelares
catiônicos, assim como as argilas, porque são capazes de sofrer reações de troca de cátions
interlamelares6.
O processo de intercalação pode ocorrer tanto em matrizes com carga elétrica fixa ou
neutra, variando a forma na qual a reação é promovida, que depende da natureza da matriz e
da espécie convidada8. A reação de troca iônica é muito utilizada para promover reações de
inserção de espécies nos sólidos lamelares que apresentam carga, assim como a reação ácidobase. Já no caso das matrizes neutras, a intercalação é realizada utilizando as reações de
eletrointercalação e de oxirredução. Para as matrizes neutras não condutoras, a intercalação é
possível através do estabelecimento de ligações de hidrogênio e interações do tipo dipolodipolo9.
Os sólidos lamelares de maior interesse são aqueles que apresentam reatividade
intracristalina, fixando moléculas neutras ou carregadas, orgânicas ou inorgânicas na região
interlamelar, mantendo a sua integridade estrutural10. A química de intercalação envolve
grande diversidade de métodos no preparo dos compostos de intercalação e a possibilidade de
realização de processos à temperatura ambiente (soft chemistry process).
Estudos realizados no período de 1960 deram início à identificação das primeiras fases
de niobatos lamelares11. Os princípios da química de intercalação já eram utilizados pelos
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chineses para fabricação de cerâmicas através do uso da argila (silicatos lamelares), por volta
do século VI dC12. Porém, observa-se nas últimas décadas um aumento muito significativo no
número de trabalhos na pesquisa sobre sólidos lamelares. A interação estabelecida entre a
matriz lamelar (hospedeiro) e a espécie de interesse (convidado ou hóspede), gera materiais
com novas propriedades químicas, físicas, ópticas e mecânicas, dentre outras, que podem ser
aplicados, por exemplo, na confecção de sensores, dispositivos ópticos, catalisadores
heterogêneos e peneiras moleculares9. A capacidade de incorporação de uma grande
diversidade de espécies orgânicas/inorgânicas na região interlamelar, somado à capacidade
formação de dispersões de partículas esfoliadas a partir dos materiais lamelares (tópico que
será discutido adiante), abre perspectivas para o desenvolvimento de materiais com
propriedades diferenciadas e conseqüentemente, para novas aplicações.
Considerando-se a versatilidade dos compostos lamelares e as diferentes propriedades
que possam apresentar, espera-se que aumente o número de sistemas que alcançancem o
estágio de processamento em larga escala. Atualmente, os compostos de intercalação são
empregados comercialmente como componentes em dispositivos eletroquímicos (baterias
para telefones celulares e marcapassos6), catalisadores heterogêneos13, na indústria
automobilística14, no setor de embalagens15, e naárea de produtos esportivos16. Nos três
últimos setores, são empregados materiais, denominados compósitos, que contêm uma
mistura de polímeros orgânicos, sintéticos e argila.

2. O hexaniobato lamelar
A estrutura do hexaniobato de potássio, K4Nb6O17, é formada por lamelas carregadas
negativamente, constituídas basicamente por uma cadeia dupla de octaedros distorcidos de
[NbO6] ligados pelas arestas (cadeias duplas do tipo ReO3), ocorrendo uma falta periódica de
octaedros em uma das cadeias. A região interlamelar é ocupada por íons potássio para manter
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a eletroneutralidade do sistema (Figura 1) 4. O grau de distorção das unidades [NbO6] pode ser
caracterizado pela espectroscopia vibracional Raman17. Os octaedros distorcidos, que
compõem a estrutura lamelar, são de dois tipos: (i) os altamente distorcidos, que apresentam
bandas Raman características da ligação curta Nb-O, direcionada para o interior da região
interlamelar, e (ii) os pouco distorcidos, que apresentam bandas relacionados a distorções da
ligação simples Nb-O nos octaedros.
O procedimento mais utilizado para a síntese do hexaniobato é o método cerâmico,
baseado em reações no estado sólido, a altas temperaturas (cerca de 900-1200°C),
empregando pentóxido de nióbio e carbonatos de metais alcalinos como rubídio, potássio e
césio, nas razões molares da fase lamelar desejada11. Pode ser utilizado um excesso de 1 a 2%
em mol do carbonato para minimizar possíveis perdas por volatilização. A síntese pelo
método cerâmico das fases contendo Li+ e Na+ como contra íon não é viável por serem fases
instáveis; o preparo dessas fases é possível através da reação de troca iônica a partir de
hexaniobato de K+, Rb+ ou Cs+. Um artigo interessante reportado na literatura18 apresentou
resultados obtidos com o monitoramento da difusão do metal alcalino e oxigênio no óxido de
nióbio, utilizando as técnicas de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e difratometria
de raios X. Após aquecimento a 600°C, a difusão dos íons potássio e oxigênio em blocos de
Nb2O5 (envoltos por K2CO3) leva à formação de fases na seguinte sequência: K6Nb10,88O30/
K4Nb6O17/ KNbO3. Alguns trabalhos reportam a utilização de outros métodos de síntese como
a hidrotérmica19,20,21, o sol-gel22 e o em meio de sal fundido, para produção de cristais
grandes23-26. Porém, os dois primeiros procedimentos são pouco utilizados no preparo do
hexaniobato, devido à baixa cristalinidade do material obtido e à necessidade de um controle
rigoroso da proporção molar dos reagentes e temperatura de reação, para evitar a formação de
fases que não apresentam estrutura lamelar27,28.

6

Para a interpretação de resultados de intercalação na fase hexaniobato, é muito
importante conhecer as peculiaridades estruturais dessa fase lamelar. Por isso, serão
apresentados a seguir alguns detalhes estruturais da fase de hexaniobato.
Estudos da estrutura cristalina do K4Nb6O17, determinada por difratometria de raios X
de monocristal29,30, identificaram a cela unitária de sua fase anidra como pertencente ao
sistema ortorrômbico, com dimensões a = 7,83 Å, b = 33,21 Å e c = 6,46 Å. Há quatro
lamelas ao longo do eixo b e dois tipos de regiões interlamelares, designadas por regiões I e II
(Figura 2), que apresentam propriedades diferentes relacionadas com a troca iônica e a
intercalação de moléculas31.

b = 37,7 Å

K+ H2O K+ H2O Região I
K+

K+

Região II

K+ H2O K+ H2O
4,1 Å
+

K

+

K

K4Nb6O17 ·3H2O

9,3 Å
=
= K+
= H2O

= [NbO6]

Figura 2. Representação esquemática do K4Nb6O17.3H2O, com indicação dos valores dos
parâmetros da cela, e a ampliação das regiões interlamelares I e II (desenho à
direita).
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Estudos de mecanismos de hidratação mostraram que somente a região I pode ser
hidratada (distância interlamelar ou altura da galeria igual a 5,5 Å e 5,2 Å, para as regiões I e
II, respectivamente), enquanto a região II permanece anidra30 (distância interlamelar igual a
3,2 Å e 5,2 Å para as regiões I e II respectivamente), evidenciando que a região I é muito
mais reativa que a II.
Na Figura 2, as linhas sólidas indicam as ligações que não são rompidas na hidratação,
enquanto que as linhas tracejadas indicam as ligações que se estabelecem com a hidratação da
região interlamelar. A estrutura do K4Nb6O17.3H2O também foi estudada utilizando a
microscopia de força atômica (AFM) para sondar a superfície clivada32. Foi observado que a
clivagem do K4Nb6O17.3H2O ocorre na região I e também que as moléculas de água são
perdidas durante o processo. A quebra na região I é previsível, pois as ligações de hidrogênio
formadas por moléculas de água nessa região são mais fracas do que as ligações iônicas entre
os íons potássio e oxigênio presentes na região II.
No que se refere à reatividade intracristalina do hexaniobato, dependendo da carga do
cátion e das condições experimentais utilizadas, as reações de troca iônica ocorrem somente
na região I. Segundo estudo realizado por Kinomura e colaboradores31, que efetuaram a troca
iônica do hexaniobato potássico em solução aquosa de sais de cloreto a 90°C, com reações
variando de algumas horas a três semanas, a porcentagem de troca do potássio interlamelar
obtida para cátions monovalentes foi de 100%, indicando que a intercalação ocorreu nas duas
regiões. Para cátions divalentes ou com cargas superiores, a troca foi inferior a 50%,
sugerindo que somente o íon K+ da região I foi substituído. Através da análise dos
difratogramas de raios X (DRX), foram obtidos os valores das distâncias interlamelares das
regiões I e II de cada amostra, cujo resultado para os cátions cálcio e níquel foi de 5,2 Å,
referente à região II. Considerando que a distância interlamelar da região II para os íons
potássio é igual a 4,9 Å, confirma-se a não intercalação dos cátions Ca2+ e Ni2+, uma vez que
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o menor tamanho do cátion divalente (raio iônico) deveria resultar em uma diminuição da
distância interlamelar da região II.
Outro estudo reporta a troca máxima de 50% dos íons potássio pelos cátions H3O+,
NH4+, Na+, Co2+, Cu2+ e Al3+, em condições brandas de síntese (85°C por 16 h em sistema de
refluxo)33. O cátion interlamelar também pode ser trocado por cátions orgânicos como nalquilamônios (C4-C18)34, metilviologênio35, complexos de metais de transição como
tetraamplatina(II) ([Pt(NH3)4]2+)36 e tris(2,2’-bipiridina)rutênio(II) ([Ru(bpy)3]2+)37,38, entre
outras espécies.
Como o hexaniobato lamelar possui duas regiões cristalograficamente distintas que
apresentam propriedades diferentes com relação à intercalação de moléculas (Figura 2), o
resultado é um padrão de difração de raios X diferente da maioria das fases inorgânicas
lamelares. De um modo geral, compostos lamelares apresentam o pico referente à primeira
ordem de difração mais intenso que os picos das ordens subseqüentes. Para o material
K4Nb6O17, o pico de difração (020) é menor que o pico da segunda ordem de difração (040) e,
no caso da fase anidra, o pico (020) desaparece33,39. Uma proposta plausível para esse
comportamento anômalo está relacionada com as diferentes dimensões ou espaçamentos das
regiões I e II30. O pico de difração do plano (020) do hexaniobato corresponde à metade da
dimensão da cela unitária, sendo o seu valor a soma das reflexões das distâncias basais das
regiões I e II. Como essas distâncias interlamelares são diferentes31, deve ocorrer uma
interferência parcialmente destrutiva na difração de raios X dos planos basais das regiões I e
II, provocando uma diminuição da intensidade do pico (020) em relação ao pico (040). Caso
as distâncias interlamelares possuam dimensões semelhantes, o feixe difratado das duas
regiões deve estar em fase e, assim, é esperado o pico de difração (020) como o mais intenso
de todas as reflexões basais, o que é observado para a maioria dos compostos lamelares.
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Quando os íons K+ da região I são trocados por H+/H3O+ (Figura 3), observa-se o
desaparecimento do pico de difração (020), que segundo Nakato e colaboradores40, é devido
ao fato das duas regiões interlamelares se tornarem indistinguíveis com a troca iônica. Não
concordamos com essa explicação, uma vez que as regiões I e II não se tornam indistinguíveis
com a troca iônica do íon K+ por H+ e, conseqüentemente o desaparecimento do pico de
difração (020) é devido a uma total interferência destrutiva dos feixes difratados das duas
regiões. Observa-se experimentalmente que quando o cátion na região interlamelar I tem o
tamanho comparável do íon potássio hidratado, o perfil do difratograma de raios X é similar
ao hexaniobato de potássio. Porém, quando o cátion interlamelar possui tamanho maior que o
íon K+, o perfil se altera e o pico de difração (020) é o mais intenso no difratograma. Isso deve
ocorrer porque as duas lamelas unidas (a região II preenchida com íon K+), agem como sendo
somente uma lamela, e o perfil observado pelo difratograma torna-se similar ao observado
para fases lamelares, nas quais o pico de difração basal de ordem igual a 1 é o mais intenso
que os demais picos de reflexão basal. Diante dos resultados obtidos com relação ao perfil do
DRX do hexaniobato lamelar ácido e anidro, com ausência do pico de difração (020) e que
também é observado quando íons divalentes são intercalados, torna a interpretação muito
difícil, sendo que a questão ainda está em aberto na literatura. Uma solução para resolver o
problema seria fazer um estudo dessas fases através de simulação de difração de raios X.
Porém, a análise ainda não foi realizada devido à complexa estrutura das regiões
interlamelares I e II.
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H2K2Nb6O17
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II

K+
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K+
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K+
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= H+/ H3O+

Figura 3. Representação esquemática do hexaniobato lamelar ácido, H2K2Nb6O17.

A interpretação do perfil do DRX do hexaniobato lamelar ácido e anidro, com
ausência do pico de difração (020) (que também está ausente quando íons divalentes são
intercalados), não é algo simples ou fácil e a questão ainda está em aberto na literatura. Uma
possível solução para interpretação dos difratogramas dos hexaniobatos seria fazer um estudo
dessas fases através do uso de programas de simulação de difração de raios X. Porém
acreditamos que a análise ainda não foi reportada devido à complexa estrutura das regiões
interlamelares I e II.
Uma conseqüência da baixa reatividade da região interlamelar II é a possibilidade de
obtenção de materiais interestratificados. Esse termo está relacionado com o empilhamento
das lamelas, sendo usado em mineralogia para descrever compostos lamelares que são
formados por dois ou mais tipos de lamelas empilhadas de maneira ordenada ou não6. Sendo
assim, conclui-se que o hexaniobato ácido, H2K2Nb6O17, é um material interestratificado,
formado por regiões interlamelares distintas, cada uma preenchida por um tipo de cátion de
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maneira ordenada (Figura 3). O processo é denominado “staging”, e quando ocorre na
proporção 1:1, como no caso do hexaniobato ácido, é chamado “second staging”6. Devido à
alta

cristalinidade

do

hexaniobato

lamelar,

esse

fenômeno

pode

ser

detectado

experimentalmente através da utilização da difratometria de raios X41, ou pela determinação
indireta da espessura das partículas esfoliadas através da microscopia eletrônica de
transmissão42 (TEM), microscopia de força atômica (AFM)23,43 ou também por elipsometria44.
A presença de prótons na região interlamelar I torna o hexaniobato ácido mais reativo
que sua fase potássica, sendo precursor para o preparo do hexaniobato intercalado com
espécies de caráter básico ou espécies de grandes dimensões (volumosas). Nesse caso, a
reação de troca iônica é promovida através de reação ácido-base. Porém, evidências
experimentais mostraram que as distinções das regiões interlamelares levam à troca iônica
parcial, ou seja, somente na região I, com procedimento utilizado pelo nosso grupo45. Bizeto
e Constantino publicaram um trabalho sobre o comportamento térmico da fase protônica41, e
mostraram através de análise do DRX do hexaniobato potássico e ácido, que a troca de
cátions produz um material interestratificado, com a região I ocupada apenas por íons H3O+ e
a região II por íons K+. A troca iônica parcial pode ser confirmada por diferentes
experimentos, de acordo com a natureza química do cátion interlamelar. A troca protônica
parcial pode ser quantificada por: (i) análise de espectrometria de absorção atômica46 e de
emissão com plasma induzido (ICP) do conteúdo de potássio de amostras de niobato47; (ii)
resultado do espectro de energia dispersiva de raios X (EDX)48 ou (iii) análise
termogravimétrica41. A combinação das análises química e estrutural corrobora com a
proposta de que a troca do íon potássio por íon H+ ocorre somente na região interlamelar I.
O processo de intercalação através de reação de troca iônica alcançou novas
perspectivas, quando foi explorada a propriedade semicondutora do hexaniobato lamelar para
uso na fotocatálise da água para obtenção de oxigênio e hidrogênio moleculares36,49-54. A alta
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eficiência na fotodecomposição da água utilizando A4Nb6O17 (A = K, Rb), em relação a
outros sistemas fotossensibilizadores é explicada pela presença de partículas metálicas na
região interlamelar I e ao fato da produção dos gases O2 e H2 ocorrer em diferentes regiões do
niobato, o que evita a recombinação dos mesmos. Na região I, ocupada pelas partículas de
níquel formadas pela redução de íons Ni2+, ocorre a produção de hidrogênio molecular,
enquanto que na região II, a oxidação da água e conseqüente formação de O2. Partículas
ultrafinas de platina metálica na região interlamelar I também auxiliam na fotodecomposição
da água36. O hexaniobato intercalado com níquel também promove a decomposição de alcoóis
e a hidrogenação de olefinas55. Como essas reações envolvem transferência de elétrons, para
tentar melhor entender os processos entre estrutura hospedeira e a espécie convidada, foram
realizados estudos de intercalação utilizando metilviologênio (MV2+)40,56. Com irradiação de
luz ultravioleta (UV) sobre o material, ocorreu à transferência fotoinduzida de elétrons do
niobato para o MV2+, formando o cátion radical MV+ de coloração azul, com alta estabilidade
devido à proteção oferecida pelo confinamento na região interlamelar, quando comparado à
espécie livre. A injeção fotoquímica de elétrons para o niobato lamelar foi observada em
estudo utilizando uma metaloporfirina aniônica (Zn(II)TCPP4-) co-intercalada com um
surfactante catiônico57. A mistura racêmica e os enantiômeros ([Ru(phen)3]2+) e
([Ru(bpy)3]2+) intercalados no hexaniobato mostraram mudanças nas propriedades
fotoquímicas e espectroscópicas, como elevada fotocorrente e rápido decaimento
luminescente, em virtude da interação dos complexos com a matriz hospedeira
semicondutora58,59.
O hexaniobato exibe também propriedades luminescentes, cujo estudo foi iniciado por
Sanz-Garcia e colaboradores60. O niobato apresenta emissão azul, em aproximadamente 432
nm, quando excitado em 320 nm a uma temperatura de 77 K, com extinção da emissão
quando a temperatura atinge 250 K. Também foram reportadas as propriedades
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fotoluminescentes da forma potássica hidratada do niobato, da forma protonada e de algumas
formas derivadas de troca iônica61,62,63. Constantino e colaboradores61 mostraram que quando
ocorre a troca dos íons potássio pelo íon Eu3+, observa-se a transferência de energia da matriz
de niobato para o íon lantanídeo na temperatura do nitrogênio líquido.
Um artigo interessante demonstrou a utilização das propriedades de adsorção do
niobato para remover contaminantes orgânicos na água64. O fenol e o 2-4-diclorofenol foram
adsorvidos pelo K4Nb6O17 modificado organicamente com os íons dodecilamônio,
dodeciltrimetilamônio

e

dioctadecildimetilamônio.

O

material

intercalado

com

dioctadecildimetilamônio apresentou seletividade na adsorção, sendo maior para o 2,4diclorofenol (1,32 mmol/g) do que para o fenol (0,05 mmol/g), em soluções aquosas 0,1-10
mmol/L.

3. Esfoliação do hexaniobato lamelar
A possibilidade de separação das lamelas de um cristal com formação de camadas
isoladas de dimensões nanométricas abre novas oportunidades para o uso de sólidos
lamelares, como a obtenção de novos materiais intercalados com espécies volumosas, que
podem ser preparados através da reestruturação ou re-empilhamento das lamelas esfoliadas na
presença da espécie de interesse10. Essa metodologia também pode ser utilizada na produção
de materiais com alta área superficial para catálise e também na confecção de filmes finos,
para diversos fins5.
O processo de esfoliação envolve o aumento gradativo da distância entre as lamelas
adjacentes de um cristal, até uma situação limite em que as lamelas se separam formando uma
dispersão de partículas esfoliadas (Figura 4). Como em outros sistemas coloidais, a dispersão
é termodinamicamente instável com relação à floculação e a sua estabilização dependerá do
balanço das forças de atração e repulsão entre as partículas. Nas dispersões coloidais aquosas,

14

a presença de eletrólitos e polieletrólitos (polímeros carregados de alta massa molecular)
contribui para a floculação do colóide.
A esfoliação de compostos lamelares pode ser efetuada através de três métodos, cuja
escolha depende da densidade de carga da matriz: a esfoliação química, a pré-intercalação ou
modificação da superfície lamelar e os processos mecânicos10.
A esfoliação química pode ser utilizada para esfoliar compostos que apresentam baixa
densidade de carga lamelar. Nesses casos, a esfoliação ocorre espontaneamente, através da
combinação de cátions interlamelares e solventes apropriados. Por exemplo, a
montmorilonita, uma argila pertencente a classe das esmectitas, se esfolia facilmente quando
dispersa em água em concentrações inferiores a 1% (m/v). A presença de íons Li+ ou Na+ no
espaço interlamelar auxiliam no processo de esfoliação, porque são cátions que possuem alta
energia de hidratação. A teoria DVLO (Derjaguin, Landau, Verwey e Overbeek), criada para
explicar o comportamento das partículas carregadas em meio aquoso, considera que as forças
de atração (van der Waals) e repulsão (dupla camada elétrica) existentes entre as partículas
determinam a estabilidade das dispersões65. Para compostos com alta densidade de carga, fazse o uso da pré-intercalação ou modificação da superfície lamelar para promover a esfoliação.
Nesse caso, intercala-se agentes expansores como aminas ou espécies contendo grupos
hidrofílicos, os quais diminuem a interação eletrostática com as lamelas, facilitando a entrada
do solvente que favorece a separação das camadas (Figura 4). A esfoliação através de
processos mecânicos é baseada no uso do ultra-som de alta intensidade para promover a
redução do tamanho das partículas, sendo pouco utilizado por resultar em pequena quantidade
de lamelas isoladas. Esse método é indicado para compostos lamelares neutros.
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R-NH3+ X-

esfoliação

NR4+ OH-,
R-NH2
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=H+

= NR4+ , R-NH3+

Figura 4. Representação esquemática do processo de esfoliação do hexaniobato lamelar5.

Ambos os métodos, esfoliação química e pré-intercalação ou modificação da
superfície lamelar, são muito complexos, envolvendo três estágios principais: (i)
umedecimento do sólido que incluem os processos entre a interface lamela - solvente,
abrangendo efeitos de capilaridade, formação da dupla camada elétrica, osmose, inchamento
osmótico; (ii) quebra dos agregados e separação das lamelas; e (iii) estabilização da
dispersão66. Cada estágio pode ser constituído por várias etapas, ocorrendo simultaneamente
ou consecutivamente.
O hexaniobato lamelar, com sua alta densidade de carga (carga negativa/12,6 Å2),
promove uma forte interação eletrostática entre os cátions interlamelares, que impede a
expansão da região interlamelar e conseqüente esfoliação. Porém, a reatividade da matriz
lamelar para reações de troca iônica, torna possível o controle da interação entre as lamelas e
os contra-íons, através da reação de intercalação de agentes modificadores da superfície.
Como mostra a Figura 4, no caso dos niobatos, a esfoliação é promovida pelo uso de
modificadores como sais de n-alquilamônio (como cloreto de n-propilamônio), n-alquilaminas
(como a n-butilamina) e os hidróxidos de tetraalquilamônios (como o hidróxido de
tetrabutilamônio).
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Em uma das estratégias para esoliação, é necessário inicialmente realizar a troca dos
íons potássio por prótons (Figura 4). Os agentes de esfoliação como aminas, hidróxidos de
tetraalquilamônios, permitem diminuir a interação entre os cátions e as lamelas negativas e,
também, a entrada do solvente (processo denominado “inchamento osmótico”). Mallouk e
colaboradores44 iniciaram a investigação da esfoliação do H2K2Nb6O17 com solução de
hidróxido de tetrabutilamônio (TBAOH), e devido à existência das duas regiões
interlamelares distintas (I e II), produziu-se partículas formadas por duas lamelas do niobato,
com a região II preenchida por íons potássio (K2Nb6O172-). Resultado semelhante foi obtido
com o uso de solução aquosa de n-butilamina como agente esfoliante67.
A direta esfoliação do hexaniobato de potássio, sem prévia troca por íons H+, é obtida
através de reação com solução aquosa de n-propilamina23 e também com solução de cloreto
de propilamônio68-77.
A revisão feita na literatura com relação à esfoliação do hexaniobato mostra que a rota
mais utilizada para separação das lamelas é aquela que faz uso da reação da fase ácida em
solução de TBAOH44,46-48,76,78-96 por proporcionar maior quantidade de material esfoliado,
cujo primeiro estudo foi em 199444. Com o decorrer dos anos (2002 em diante), iniciou-se o
uso de aminas, com ênfase na n-propilamina, que segundo Nakato e Miyamoto, é um efetivo
agente para a esfoliação direta da fase potássica70.
Em nosso trabalho de Dissertação de Mestrado97, foi feito o estudo do processo de
intercalação e esfoliação do hexaniobato lamelar utilizando a n-propilamina, n-hexilamina e
TBAOH como agentes de esfoliação, nas mesmas condições utilizadas na presente Tese. Foi
observado que o TBAOH proporcionou maior quantidade de partículas esfoliadas, sem que
ocorresse a intercalação do íon TBA+ no hexaniobato ácido96. Esse resultado motivou a
continuidade desses estudos, porém utilizando outros íons tetraalquilamônios, na expectativa
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de conhecer o comportamento do hexaniobato, quanto ao processo de intercalação e
esfoliação, na presença de íons com diferentes tamanhos de cadeia carbônica.
O K4Nb6O17 é a fase lamelar de niobato mais explorada até o momento, sob o ponto de
vista do processo de esfoliação. Alguns artigos tratam da esfoliação da fase perovskita de
composição KCa2Nb3O1098-112; poucos trabalhos são encontrados sobre o processo de
esfoliação com o triniobato KNb3O8, sendo um deles pertencente ao nosso grupo113-117. A
maioria dos estudos de esfoliação da fase perovskita utilizou também a solução de TBAOH
como agente esfoliante. Han e colaboradores100 conseguiram a esfoliação das lamelas da
HCa2Nb3O10 com o uso de um aminoácido de cadeia longa. O ácido aminoundecanóico foi
intercalado em condições de pH que favoreceram a presença do grupo carboxilato protonado.
Posteriormente, a matriz intercalada foi colocada em solução alcalina, de modo a provocar a
ionização do grupo –COOH. A formação da dispersão coloidal de partículas esfoliadas seria
conseqüência da repulsão eletrostática entre o carboxilato (-COO-) e as lamelas negativas do
niobato.
Embora a maioria dos procedimentos para obtenção da suspensão de partículas
esfoliadas do hexaniobato pareça semelhante, com expansão da região interlamelar para
posterior esfoliação, eles se diferem no processo relacionado com a interface entre a lamela e
o solvente, ou seja, o primeiro estágio da esfoliação. Dependendo da combinação de agentes
de esfoliação e solventes, é possível reconhecer diferentes mecanismos para promoção da
separação das lamelas do cristal. Um estudo sobre a esfoliação do hexaniobato ácido com nbutilamina demonstra que a maior quantidade de partículas esfoliadas é obtida quando a razão
molar amina / H+-niobato é igual a 0,50. O processo de intercalação é favorecido com os
valores acima e abaixo dessa razão molar67. Nesse caso, a esfoliação é conseguida devido ao
processo de inchamento osmótico, resultante da difusão da água para o interior das lamelas,
resultando na separação das camadas.
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Para a esfoliação do H2K2Nb6O17 em solução de TBAOH96, foi observado que a maior
quantidade de material esfoliado foi obtida empregando a razão molar TBA+ / H+-niobato
igual ou superior a 0,5, não sendo verificada a intercalação do íon tetraalquilamônio nas
partículas (resultado oposto ao observado com a n-butilamina). Devido ao tamanho do íon
TBA+, que é capaz de neutralizar apenas 10% das cargas negativas do niobato 96, torna de fato
pouco provável a sua intercalação. Sendo assim, a esfoliação não é alcançada através do
inchamento osmótico, como no caso da n-butilamina. Uma possível explicação sugere que os
íons H+ localizados nas bordas das lamelas do niobato podem ser neutralizados pelos íons
OH- provenientes do agente de esfoliação, gerando cargas negativas nas lamelas adjacentes. A
repulsão entre as cargas das lamelas dá inicio ao processo de separação e também permite que
a reação de neutralização do próton se estenda para o interior da região interlamelar. A
presença do TBA+ em solução mantém as lamelas de dimensões coloidais em dispersão no
meio aquoso, uma vez que são os cátions pequenos que tendem a promover a floculação das
partículas esfoliadas.

4. Propriedades e aplicações da dispersão de partículas esfoliadas de niobato lamelar
As partículas formadas através da esfoliação do niobato apresentam dimensões na
ordem de 1 a 2 nanometros de espessura (Figura 2) e micrometros na largura5. A presença de
carga negativa nas lamelas faz com que a dispersão seja sensível a cátions ou partículas com
carga positiva, que podem promover sua floculação, reestruturação ou formação de partículas
encurvadas ou encaracolocadas (nanoscrolls), abrindo novas perspectivas para seu uso na
produção de filmes finos, organização de compostos via layer-by-layer, estruturas híbridas,
sensores, entre outras aplicações5. Algumas propriedades das dispersões coloidais de niobatos
lamelares serão apresentadas a seguir.
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Domen e colaboradores fizeram a reestruturação do niobato esfoliado em solução de
TBAOH através da adição de solução de ácido nítrico78. Resultados de DRX mostraram uma
diminuição nas intensidades dos picos de difração (020) e (040) quando comparados com a
fase protonada precursora, indicando que o material formado pela adição do ácido apresenta
uma baixa organização em relação ao empilhamento das lamelas (eixo cristalográfico b).
Medidas de área superficial mostraram que houve um aumento da área específica do material
de 4 m2g-1 para 108 m2g-1. O mesmo grupo estudou a acidez da suspensões de partículas
esfoliadas de HSr2Nb3O10, HTiNbO5 e HNb3O8 a fim de se avaliar o uso do sólido agregado
(formado pelas lamelas esfoliadas) para a área de catálise115,118. Outro estudo mostrou que
com a reestruturação do niobato utilizando partículas ultrafinas de MgO, eliminadas
posteriormente com H2SO4 diluído, observou-se também um aumento na área do material
(145 m2g-1) e na atividade fotocatalítica para evolução de H2 em soluções aquosas de
álcoois46,79.
As nanopartículas de niobato podem ser reorganizadas na forma de filmes constituídos
por multicamadas, através das técnicas de layer-by-layer (LbL), deposição eletrostática automontada (ESD) ou Langmuir Blood. Os filmes formados podem ser utilizados para produção
de compósitos ou materiais interestratificados119, fotocatalisadores para produção de
hidrogênio gasoso120, dispositivos para conversão de energia solar em energia elétrica ou
química121, preparação de biossensores106, entre outros.
A acidificação de uma suspensão de partículas esfoliadas, obtidas através da esfoliação
direta da fase potássica do hexaniobato com o íon propilamônio, realizada por Nakato e
colaboradores69,70, ocasionou um aumento drástico na viscosidade da suspensão do niobato,
com formação de um gel pseudoplástico, cuja viscosidade não depende do tipo de ácido
adicionado (H2SO4 ou HCl), mas do pH do colóide, sendo reversível a transição sol-gel.
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Vários trabalhos foram realizados para analisar o comportamento de cristal líquido do
hexaniobato esfoliado68-72,82,122,123. O fenômeno foi reportado pela primeira vez por Miyamoto
e Nakato, através do estudo da esfoliação do K4Nb6O17 em solução de cloreto de
propilamônio, com posterior dispersão em uma solução aquosa de um corante catiônico71. Sob
influência da força gravitacional, um alinhamento microscópico na escala de centímetros é
observado e, mesmo em baixas concentrações (aproximadamente 0,004% m/v), é notada a
birrefringência (formação de dupla refração apresentada por certos cristais intimamente ligada
com a velocidade e direção de propagação da luz), resultado da pequena espessura da lamela e
elevada largura, 1,8 nm e 1 - 2 µm, respectivamente. O KCa2Nb3O10 e o KNb3O8 também
apresentam propriedade de cristal líquido105,114, do mesmo modo que outros materiais
lamelares como as argilas124. O estudo de dispersões de materiais inorgânicos com essa
propriedade está crescendo nos últimos anos82.
No ano de 2000, a partir do trabalho publicado por Mallouk43 e colaboradores, deu-se
início à exploração da formação de estruturas tubulares geradas a partir da dispersão de
partículas esfoliadas do niobato (Figura 5).

H+ , sal (NaCl)
Temperatura
ambiente

nanofolha
de niobato

parede da
nanofolha

= NR4+ , R-NH3+

Figura 5. Representação esquemática do processo de enrolamento da lamela de niobato.

O simples procedimento para a transformação, utilizando agitação a temperatura
ambiente e modificações no pH ou força iônica do meio (condições experimentais brandas),
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torna mais viável a preparação de estruturas tubulares a partir de niobatos em relação aos
demais nanotubos inorgânicos de diferentes composições encontrados na literatura. Para a
produção de nanotubos de carbono125, óxido de vanádio126, óxido de zinco127, sulfetos de
tungstênio128 e molibdênio129, nitreto de gálio130, fosfeto de índio131, é necessário a utilização
de métodos de preparo mais sofisticados e utilizando alta temperatura.
No estudo realizado por Mallouk e colaboradores43, a esfoliação da forma ácida do
K4Nb6O17 utilizando solução de TBAOH levou à formação de nanotubos sob condições
específicas de pH do meio e concentração do colóide. Em pH igual a sete ou elevada
concentração do colóide (50 mg/mL), as partículas lamelares se apresentaram enrolados; em
valores de pH mais elevados ou baixa concentração do colóide (0,1 mg/mL), os tubos se
desenrolaram; e baixos valores de pH, em torno de 1, provoca a floculação do colóide. Os
nanoscrolls formados pelo enrolamento das folhas do niobato apresentaram 0,1-1mm de
comprimento e 15 - 30 nm de diâmetro externo. Du e colaboradores81 fizeram a caracterização
dos nanoscrolls do hexaniobato utilizando a microscopia eletrônica de transmissão de alta
resolução e energia dispersiva de raios X, e mostraram que a maioria dos nanoscrolls é
formada pelo enrolamento de uma lamela (-Nb6O17-) na direção do eixo [100] do niobato.
Outro trabalho de Du e colaboradores48 reportou a síntese de nanoscrolls do hexaniobato
através da intercalação e esfoliação utilizando solução de TBAOH e alquilaminas de diversos
tamanhos (CnH2n+1NH2, n = 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 16). Observou-se que o diâmetro externo
variou de 20 - 90 nm dependendo da amina utilizada, onde a mesma ocupa a região entre as
camadas enroladas. O espaço interlamelar das paredes dos nanoscrolls tornou-se maior
conforme foi se aumentando o tamanho da cadeia da amina. A formação de estruturas
tubulares a partir de sólidos lamelares ainda não foi completamente compreendida, mas
depende de fatores como simetria e rigidez da lamela, força iônica e pH do meio. As hipóteses
propostas são: a ausência de um centro de inversão devido a diferentes ocupações de átomos
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em ambos os lados da partícula81, a presença de cargas opostas localizadas na superfície e
arestas das partículas esfoliadas e, também, à presença de átomos com diferentes números de
coordenação na superfície132.
A partir da preparação de nanoscrolls, foi realizado um estudo sobre a formação de
compósitos mesoporosos preparados através da auto-organização de nanotubos de
H2K2Nb6O1780, e também a imobilização de um complexo de cobre, com propriedades
catalisadoras para oxidação de substratos orgânicos, no interior da estrutura encaracolada133
A atividade do complexo de cobre no nanoscroll para oxidação do catecol, mostrou ser mais
eficiente (cerca de 82%) do que o complexo de cobre isolado (cerca de 75%), devido a
estabilização do catalisador imobilizado no nanoscroll, o qual evita sua degradação durante a
reação.

5. Utilização da dispersão de partículas esfoliadas para produção de nanocompósitos
Nas últimas décadas têm-se observado um grande aumento na atividade de pesquisa
relacionada à produção de materiais contendo uma mistura de polímero orgânico e silicato
lamelar, denominado nanocompósitos16. Segundo a IUPAC, compósito é um material com
multicomponentes compreendendo domínios de múltiplas fases (não gasosas), no qual ao
menos um tipo de fase dominante é uma fase contínua134. Já um nanocompósito é definido
como um compósito no qual pelo menos uma das fases tenha no mínimo uma dimensão da
ordem em nanometros.
A motivação para o estudo desse tipo de material é devido a inúmeras propriedades
interessantes apresentadas, que estão relacionadas ao efeito sinergístico entre as contrapartes,
originando materiais com propriedades distintas de seus componentes isolados135. É
observada grande melhora nas propriedades mecânicas do polímero, como resistência,
ductibilidade, flexibilidade, assim como barreira para gases e também estabilidade a danos

23

como desgaste à exposição a compostos químicos, calor extremo, etc. Uma das grandes
vantagens da síntese do nanocompósito é que a quantidade adicionada de nanopartículas é
bem pequena (entre 3 a 8% em massa da partícula inorgânica em relação ao polímero),
quando comparada aos compósitos convencionais (40 a 50% em massa), trazendo
conseqüências positivas ao material, tanto em suas propriedades, como na sua produção (por
exemplo, maior economia de carga inorgânica e obtenção de materiais mais leves).
A Figura 6 apresenta os compósitos formados entre um material lamelar inorgânico e
um polímero orgânico. No compósito convencional, o polímero está adsorvido nas superfícies
externas de um conjunto de lamelas empilhadas sendo obtido um microcompósito. No
nanocompósito intercalado, o polímero está intercalado entre as lamelas inorgânicas enquanto
no nanocompósito esfoliado, o material não apresenta mais ordenação ao longo do eixo de
empilhamento das lamelas. Em ambos os casos, observa-se o surgimento de novas
propriedades e/ou a melhora das mesmas.

polímero

+
lamelas

Compósito convencional
Microcompósito

Nanocompósito de
intercalação

Nanocompósito de
esfoliação

Figura 6. Representação esquemática dos tipos de compósitos formados com a interação
entre a matriz inorgânica lamelar e o polímero orgânico.
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Várias estratégias para preparação de nanocompósitos de polímero-silicato lamelar são
conhecidas, sendo quatro as principais técnicas utilizadas136:
1. Esfoliação-adsorção: o silicato lamelar é esfoliado através do uso de solvente no qual
o polímero é solúvel. O polímero é adsorvido nas lamelas do silicato e, com a
evaporação do solvente, as lamelas se unem na forma de um “sanduíche”, obtendo-se
uma estrutura multi-lamelar organizada;
2. Polimerização e intercalação “in situ”: o monômero é intercalado no silicato lamelar,
de modo que a formação no polímero as lamelas do silicato. É necessário um iniciador
de polimerização, como aquecimento ou radiação;
3. Intercalação no estado fundido: o silicato lamelar é misturado à matriz polimérica no
estado fundido. O polímero se difunde entre as lamelas do silicato, podendo formar
um nanocompósito intercalado ou esfoliado, conforme mostra a Figura 6. Nesse caso,
não é necessário o uso de solventes;
4. Síntese através do uso de um molde: os silicatos são formados “in situ” em uma
solução aquosa contendo o polímero, que ajudará na nucleação e crescimento dos
cristais inorgânicos, ao mesmo tempo em que são retidos no interior das lamelas.

Recentemente foram reportados dois artigos sobre a formação de materiais híbridos
orgânico-inorgânico com o hexaniobato lamelar. O primeiro descreve o preparo da
polimerização in situ do monômero da anilina no interior das lamelas do hexaniobato
potássico, com estudo das diferentes formas que a polianilina pode se apresentar: a
pernigranilina (polianilina, PANI, totalmente oxidada), esmeraldina (PANI 50% oxidada) e
leucoesmeraldina (PANI totalmente reduzida)137. O segundo artigo mostra a síntese do
polímero polietileno tereftalato (PET) através da pré-intercalação do ácido aminoundecanóico
(AUA) no hexaniobato ácido. O AUA intercalado sofre reação de condensação com o
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monômero do PET, gerando o polímero que promove a esfoliação do H2K2Nb6O17. Um filme
transparente é formado pela dispersão homogênea do híbrido niobato-AUA na matriz
polimérica138. Foram encontrados também dois trabalhos sobre o estudo da polimerização da
PANI na perovskita139 e no triniobato139,140.
Os bio-nanocompósitos constituem um novo grupo de materiais híbridos orgânicoinorgânico nanoestruturados. São formados pela combinação de polímeros naturais e
compostos inorgânicos, gerando nanocompósitos. Os bio-nanocompósitos exibem uma
melhora nas propriedades estruturais e funcionais, com variadas aplicações. As propriedades
inerentes a esse tipo de material, como biocompatibilidade e biodegradação, abrem novas
perspectivas para utilização na área de medicina e no desenvolvimento de nanocompósitos
verdes, os “friendly materials”141. Recentemente, os silicatos lamelares têm sido utilizados
como agentes reforçadores de polímeros biodegradáveis. Esses materiais, os nanocompósitos
verdes, são uma alternativa ecologicamente correta para substituição de derivados de petróleo
(matéria prima não renovável), como na produção de, por exemplo, plásticos para embalagem
de alimentos142.
O amido é considerado um dos materiais mais promissores para ser utilizado na
produção de bio-nanocompósitos, em virtude do seu baixo custo e abundância. Esse
biopolímero é constituído de duas substâncias: um polissacarídeo linear, a amilose (Figura
7a), e um polissacarídeo altamente ramificado, a amilopectina (Figura 7b)143. Os dois
polímeros são formados por moléculas de D-glicose unidas através de ligações glucosídicas
α(1→4); na amilopectina, as ramificações ocorrem através das ligações glucosídicas α(1→6).
Os amidos possuem 10-20% de amilose e 80-90% de amilopectina. A cadeia de amilose
possui entre 200-20.000 unidades de glicose e se arranja na forma de uma hélice. Já a
amilopectina possui ramificações contendo cadeias pequenas de aproximadamente 30
unidades de glicose ligadas a cada 20 ou 30 unidades de glicose ao longo de uma cadeia143.
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(a) amilose

(b) amilopectina

Figura 7. Esquema da estrutura da (a) amilose e da (b) amilopectina.

O amido começou a ser investigado para uso como bioplástico na década de 1970144.
Esse polímero natural é facilmente disperso em água, difícil de ser processado, quebradiço e
mecanicamente muito sensível à umidade do ambiente. Para que possa ser moldado, o amido
é misturado com agentes plastificantes ou desestruturantes (como a água, o glicerol e a uréia),
com o objetivo de quebrar sua estrutura granular semisemicristalina, de modo a conferir ao
amido fundido por extrusão, características de um material termoplástico, ou seja, que
apresenta características de se tornar maleável quando aquecido e rígido quando resfriado,
sendo possível a sua fusão por mais de uma vez145. Os filmes de amido presentes no mercado
são compostos principalmente por amido e um poliéster termoplástico (como a
poli(caprolactona), um polímero biodegradável derivado do petróleo), e encontram aplicação
na confecção de sacos para reciclagem de lixo orgânico, embalagens, entre outras.
Os nanocompósitos de biopolímeros e nanopartículas inorgânicas podem ser
interessantes na produção de filmes (suportes) para dispositivos orgânicos emissores de luz
(OLEDS)146 e eletrólitos sólidos para dispositivos eletroquímicos (células a combustível,
células solares ou sensores analíticos)147,148,149,150, onde se deseja do material resistência
mecânica, flexibilidade, estabilidade térmica e química e baixo impacto ambiental.
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Além do amido, outro polímero natural de interesse nesta Tese é a quitosana (Figura
8), um biopolímero catiônico derivado da quitina, que é um polissacarídeo encontrado nos
exoesqueletos de crustáceos151. É produzida através da deacetilação da quitina, por um
processo de alcalinização sob altas temperaturas. A quitosana apresenta aplicações
farmacêuticas como na cicatrização de ferimentos, remoção de proteínas alergênicas de
alimentos, liberação controlada de drogas e como suplemento alimentar utilizado em dietas.

Figura 8. Esquema da estrutura da quitosana, um polímero formado por ligações β-(1→4) de
unidades de glucosamina.

Na literatura foi encontrado somente um artigo sobre a produção de nanocompósito
formado por niobato e biopolímero108. O híbrido gelatina-perovskita hidrogel foi preparado
através da mistura de CsCa2Nb3O10 esfoliado com hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH) em
suspensão aquosa com gelatina. Considerando a escassez de trabalhos sobre a síntese de
nanocompósito polímero-hexaniobato, uma parte deste trabalho foi dedicada aos estudos
exploratórios para dispersão de partículas desse material inorgânico em amido, utilizando-se
três tipos de precursores, conforme será descrito adiante.
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II. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O presente trabalho tem como objetivo a investigação do processo de intercalação e
esfoliação do hexaniobato lamelar em soluções de hidróxidos de tetraalquilamônio e também
do emprego das partículas do niobato na preparação de materiais híbridos com
polissacarídeos. Os objetivos específicos são os seguintes:
1. Investigar o efeito da concentração e do tamanho dos íons tetraalquilamônio
(tetrametil-, tetraetil e tetrapropilamônio) nos processos de intercalação e/ou
esfoliação do hexaniobato ácido em soluções alcalinas;
2. Estudar modificações estruturais relacionadas à transformação (por troca iônica) do
K4Nb6O17 em H2K2Nb6O17 por espectroscopia Raman, empregando as amostras nas
formas hidratada, desidratada e deuterada;
3. Encontrar condições experimentais para dispersar partículas de hexaniobato em amido
de mandioca, a fim de tornar o material orgânico menos quebradiço e mais resistente à
ruptura. Para tanto, o hexaniobato de potássio será modificado para promover a sua
dispersão no polímero. Três tipos de modificações serão avaliados: (i) esfoliação de
hexaniobato em água para obtenção de dispersão de nanopartículas inorgânicas, (ii)
intercalação com íon tetraalquilamônio que promove a formação de gel contendo
hexaniobato com alto grau de hidratação, (iii) intercalação com quitosana para melhor
compatibilização com o amido.
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III. PARTE EXPERIMENTAL
1. Reagentes
Os principais reagentes utilizados no desenvolvimento deste trabalho encontram-se na
Tabela 1.
Tabela 1. Principais reagentes utilizados
Reagente

Fórmula / Estrutura

Procedência

Nb2O5

CBMM*

K2CO3

Merck

CH3CH2CH2CH2NH2

Merck

(CH3)4NOH

Acros Organic

(CH3CH2)4NOH

Acros Organic

(CH3CH2CH2)4NOH

Aldrich

Óxido de Nióbio (grau óptico)
(Massa molar = 265,81 g/mol)
Carbonato de Potássio
(Massa molar = 138,21 g/mol)
n-Butilamina
(Massa molar = 73,14 g/mol) (0,74 g/mL)
Hidróxido de Tetrametilamônio - 25% em água (m/m)
(Massa molar = 91,15 g/mol) (1,02 g/mL)
Hidróxido de Tetraetilamônio - 25% em água (m/m)
(Massa molar = 147,26 g/mol) (0,85 g/mL)
Hidróxido de Tetrapropilamônio - 1,0 mol/L em água
(Massa molar = 203,36 g/mol) (1,012 g/mL)
Amido de mandioca (98%)

(C6H10O5)n

IPEN**

(amilose)

Quitosana de baixa massa molecular (Quitosana

(amilopectina)

(C6H11O4N)n

deacetilada, Poli(D-glucosamina))
Aldrich
Deacetilação de 75-85%
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Glicerina 99%
C3H5(OH)3

Aldrich

HCl

Synth

CH3COOH

Acros Organic

(Massa molar = 92,9 g/mol) (1,261 g/mL)
Ácido clorídrico - 36,5 a 38% (m/m)
(Massa molar = 36,46 g/mol) (1,18 g/mL)
Ácido acético
(Massa molar = 60,04 g/mol) (1,040 g/mL)
* Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
** Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares

Todos os reagentes foram utilizados como fornecidos, exceto o carbonato de potássio,
utilizado na síntese do K4Nb6O17, que foi previamente seco em estufa a 100°C para
eliminação de água adsorvida.

2. Equipamentos
O hexaniobato lamelar foi sintetizado através do método cerâmico, que envolve
reações no estado sólido a altas temperaturas, utilizando um forno RHF - Carbolite, modelo
L500. A taxa de aquecimento utilizada foi de 20°C/min até a temperatura do patamar
(1100°C), e a etapa de resfriamento não foi controlada, pois o forno não dispõe de mecanismo
para tal controle.
Os difratogramas de raios X (DRX) foram resgitrados em um difratômetro Rigaku,
modelo Miniflex, usando fonte de radiação de Cu que passa por um filtro de níquel, tensão de
30 kV e corrente de 15 mA. Para o registro dos difratogramas foi empregado o método do pó
compactado para os sólidos depositados e filme orientado para as dispersões de partículas
esfoliadas. A preparação da amostra na forma de filme foi feita colocando-se algumas gotas
da suspensão aquosa do material a ser analisado em uma placa de vidro que foi deixada em
condições ambientes até que a água evaporasse. Posteriormente, a amostra foi seca em
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dessecador com sílica gel. No caso dos filmes formados por amido-hexaniobato, estes foram
fixados com fita adesiva em um porta-amostra metálico vazado.
As análises termogravimétricas (TG) das amostras de hexaniobato isoladas após
reação em soluções de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH) e hidróxido de
tetraetilamônio (TEAOH) foram realizadas em um aparelho Shimadzu modelo TGA-50,
utilizando cadinho de platina, ar sintético como gás de purga a uma vazão de 50 mL/min e
velocidade de aquecimento de 10°C/min a partir da temperatura ambiente até 900°C. As
análises termogravimétricas acopladas a espectrometria de massa (TG-MS) das amostras de
hexaniobato isoladas após reação em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TMAOH),
das amostras intercaladas com quitosana e dos filmes de amido foram efetuadas no aparelho
TG-DSC Netzsch modelo STA 409 PC - Luxx acoplado a um espectrômetro de massas
modelo QMS 403 C - Aëolos, empregando cadinho de alumina, fluxo de ar sintético (50
mL/min) e intervalo de análise de 25 a 1000°C com uma taxa de aquecimento de 10°C/min.
As análises elementares (CHN) foram realizadas em equipamento Perkin Elmer
modelo 2400 da Central Analítica do IQ-USP.
Os espectros vibracionais na região do infravermelho (IV) foram registrados em um
aparelho FT-IR ABB Bomem - MB Series, MB 102, modelo SZM4400G. Os espectros foram
registrados na região entre 4000-400 cm-1, com uma resolução de 4 cm-1, empregando-se os
sólidos dispersos em KBr no acessório de reflectância difusa. Para as amostras dos filmes de
amido com hexaniobato esfoliado e com adição de glicerol, foi utilizado o aparelho Nicolet
5700 FT-IR, da Thermo Electron Corporation, modo ATR (Attenuated Total Reflection), do
Laboratório de Materiais Inorgânicos na Universidade Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand,
França.
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Os espectros vibracionais Raman dos sólidos foram registrados em um espectrômetro
FT-Raman Bruker modelo FRS100/S, do Laboratório de Espectroscopia Molecular (IQ-USP),
utilizando a linha de 1064 nm de um laser Nd:YAG (Coherent COMPASS 1064-500N) com
divisor de feixe de quartzo e detector de Ge refrigerado com nitrogênio líquido. Para as
amostras de hexaniobato deuteradas, utilizou-se o espectrômetro Jobin Yvon U1000,
equipado com um fototubo Hamamatsu - modelo C4877-01. A linha de laser utilizada foi a
514,5 nm da Coherent Innova 90Kr+, com uma potência de 50 mW incidindo na amostra.
Os espectros eletrônicos de absorção das suspensões aquosas de niobato foram
registrados em um espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-2401PC com sistema de esfera
integradora.
As micrografias eletrônicas de varredura (MEV) das amostras de hexaniobato ácido
(H2K2Nb6O17) e intercaladas com TMA+, TEA+ e TPA+ foram registradas em microscópio
LEO 440i com detector de SiLi do Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto de
Geociências da USP. Para a análise da morfologia dos materiais, foi utilizado o detector de
elétrons secundários e amostras recobertas com ouro. Para o registro das micrografias das
amostras de H2K2Nb6O17 que reagiram com hidróxido de potássio e quitosana, e dos filmes de
amido, utilizou-se o microscópio Field Emission Scanning Electrons Microscope da Jeol,
modelo JSM 7401F, do Instituto de Química da USP. As amostras foram depositadas sobre
uma fita adesiva de cobre dupla face, aderida ao porta-amostra de alumínio.
Medidas das propriedades mecânicas dos filmes de amido foram realizadas em
equipamento de análise dinâmico-mecânica (DMA), da TA Instruments, modelo DMA Q800
da Central Analítica do IQ-USP.
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Para a separação dos sólidos do meio reacional e lavagem, foi utilizada a centrífuga
Hermle Z383, que possui controle de velocidade e tempo. A velocidade de centrifugação
empregada foi 14.000 rpm (22.570 g) por um período médio de 15 min.
Nas sínteses que envolviam agitação à temperatura ambiente, foi utilizado o agitador
Heidolph Instruments - Unimax 1010, com capacidade de 5 erlenmeyers de 250 mL.
Para pesagem de reagentes e amostras utilizou-se as balanças Digital Marte AL - 500 e
Digital Sartorius Research R 160 P.
A secagem da amostra de TEA(0,50)gel para observar modificações na morfologia foi
realizada no equipamento spray drying, modelo Büchi Mini Spray Dryer B-290.
As medidas de pH foram feitas empregando-se o pHmetro Digimed - DM 20.
A água desionizada utilizada nas sínteses foi obtida em um desionizador Elga Purelab
Maxima.

3. Preparação do hexaniobato de potássio e seu derivado ácido
A síntese do K4Nb6O17 foi realizada aquecendo-se uma mistura de Nb2O5 e K2CO3, em
proporções estequiométricas, a 1100C em cadinho de platina em duas etapas de cinco horas
cada. Os reagentes foram misturados e triturados em um almofariz e, entre as duas etapas de
aquecimento, foi realizada uma nova moagem do material. O sólido obtido foi lavado com
água desionizada, e seco em dessecador sob pressão reduzida usando sílica gel como secante.
A caracterização do material sintetizado foi feita por difratometria de raios X e TG.
Para a obtenção da fase ácida, de composição H2K2Nb6O17, 5 g do hexaniobato de
potássio foram suspensas em 200 mL de uma solução 6 mol/L de HCl (ou HNO3) e mantida
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sob constante agitação a aproximadamente 60C por cinco dias em sistema de refluxo. Após
os dois primeiros dias de reação, a solução de ácido foi substituída por uma recém preparada.
O sólido foi isolado da suspensão por centrifugação, lavado com água desionizada até o pH da
água de lavagem ficar em torno de 6 (pH original da água usada para lavagem) e seco em
dessecador sob pressão reduzida usando sílica gel como secante. A caracterização do material
foi feita por difratometria de raios X, TG e MEV.

4. Tratamento do hexaniobato de potássio e seu derivado ácido com água deuterada
Uma amostra de K4Nb6O17.xH2O e outra de H2K2Nb6O17.H2O foram desidratadas em
equipamento TG-MS sob atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL/min, utilizando
cadinho de alumina e taxa de aquecimento a 10°C/min. O K4Nb6O17 hidratado foi aquecido a
400°C por 30 minutos enquanto que o H2K2Nb6O17.H2O foi aquecido a 250°C por 30
minutos. A escolha das temperaturas de aquecimento está de acordo com as curvas TG para
evitar o colapso das estruturas. Após a temperatura do forno retornar à temperatura ambiente,
o equipamento foi aberto e, imediatamente, foi adicionada água deuterada ao cadinho que
continha a amostra desidratada. As amostras deuteradas foram rapidamente transferidas para
frascos fechados evitando contato com a umidade do ambiente. A caracterização das amostras
foi feita através da espectroscopia Raman.

5. Experimentos de intercalação e esfoliação do hexaniobato em soluções de hidróxidos
de tetraalquilamônios
5.1) Hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
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Uma quantidade fixa (cerca de 0,5 g) do hexaniobato ácido de composição
H2K2Nb6O17 foi suspensa em solução aquosa de hidróxido de tetrametilamônio 0,1 mol/L, de
modo que a razão molar R4N+/ H+-niobato fosse equivalente a 0,25, 0,50, 0,75 e 1,0.
Posteriormente o volume foi ajustado para 250 mL pela adição de água desionizada. A
suspensão foi mantida sob agitação, por duas semanas à temperatura ambiente em frascos
fechados e sob agitação, iniciada diariamente na parte da manhã e finalizada no final da tarde.
As alterações visuais ocorridas nas suspensões eram observadas no dia seguinte, após
deposição das partículas maiores, antes de se iniciar novamente o processo de agitação. O
sobrenadante opaco, contendo as partículas não depositadas após um período de 24 h sem
agitação, foi separado cuidadosamente do sólido depositado no fundo do recipiente,
utilizando-se uma pipeta de Pasteur. Os sobrenadantes de cada frasco contendo o material não
depositado foram caracterizados por espectroscopia eletrônica de absorção e difratometria de
raios X. O sólido depositado foi lavado com água utilizando-se a centrífuga, e depois seco em
dessecador com sílica gel. No caso da amostra resultante da síntese onde foi usada a razão
molar R4N+/ H+-niobato igual a 1,0, observou-se a formação de um gel no processo de
lavagem na centrífuga. Os sólidos depositados em cada um dos quatro frascos foram
caracterizados por difratometria de raios X, análise elementar (CHN), TG, espectroscopia
vibracional no IV e Raman, e MEV. As amostras oriundas da fração depositada de sólido
serão identificadas pela sigla “sd”, as na forma de suspensão por “es”, e por “g”no caso do
gel.
5.2) Hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
O mesmo procedimento utilizado para obtenção das amostras intercaladas e esfoliadas
em solução de TMAOH foi empregado com o TEAOH (item III.5.5.1). Nesse caso, observouse a formação do gel em todas as quatro amostras, após lavagem na centrífuga.
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Para observar possíveis variações no tipo de agregação das partículas do niobato em
função do método de secagem, adicionou-se quantidade de gel que continha
aproximadamente 0,25, 0,50 e 1,0 g de hexaniobato em três frascos, dispersos em 100 mL de
água, com agitação à temperatura ambiente por 3 dias. O gel empregado foi preparado
usando-se a razão molar R4N+/ H+-niobato igual a 0,50, (amostra nomeada TEA(0,50)g). A
secagem foi feita utilizando-se o equipamento Spray Drying, com temperatura de entrada
igual a 150°C e temperatura de saída igual a 50°C.

5.3) Hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
O mesmo procedimento utilizado para obtenção das amostras intercaladas e esfoliadas
em solução de TMAOH foi empregado com o TPAOH (item III.5.5.1). Como no sistema
TMAOH, somente na amostra resultante da síntese que utilizou a razão molar R4N+/ H+niobato igual a 1,0 houve a formação do gel após lavagem.

5.4) Teste de intercalação e esfoliação do H2K2Nb6O17 em solução de hidróxido de potássio
O mesmo procedimento utilizado nos experimentos de intercalação e esfoliação em
solução de hidróxidos de tetraalquilamônios foi empregado em experimento utilizando
solução de hidróxido de potássio. Empregou-se somente a razão molar KOH / H+-niobato
igual a 0,75. O sólido depositado foi lavado, seco e caracterizado por difratometria de raios X
e MEV. Neste caso não foi observada a presença de partículas em suspensão ou a formação de
gel.

37

6. Preparação de hexaniobato ácido intercalado com quitosana
O gel formado no experimento em que o hexaniobato foi suspenso em solução de
TEAOH na razão R4N+ / H+-niobato igual a 0,50 (descrito no item III.5.5.2) foi disperso em
250 mL de H2O e dividido em cinco frascos, aos quais foram adicionados a quitosana
previamente dissolvida em ácido acético. Para dissolução do biopolímero, 2 g de quitosana
foram misturadas em 100 mL de água e, em seguida, adicionou-se solução de ácido acético
10%, até que o pH ficasse próximo de 4,5. As proporções em massa utilizadas no preparo das
suspensões foram TEA(0,50)g:Quitosana igual a 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 e 1:20, com agitação a
temperatura ambiente por 3 dias. O sólido isolado por centrifugação foi lavado com água e
seco em estufa a 30 °C. Para caracterização das amostras, utilizou-se as técnicas de
difratometria de raios X, TG-MS, análise elementar (CHN), espectroscopia vibracional no IV
e MEV.
6.1) Experimento de intercalação da quitosana no hexaniobato de potássio
O mesmo procedimento utilizado para intercalação da quitosana no gel formado na
reação do hexaniobato ácido com TEAOH (item III.6) foi empregado com o hexaniobato
potássico. Utilizou-se as proporções em massa K4Nb6O17:Quitosana igual a 1:10 e 1:20. Da
mesma forma, os sólidos foram isolados por centrifugação, lavados com água e secos a
temperatura ambiente em dessecador sob pressão reduzida com sílica gel como secante. Para
caracterização das amostras, utilizou-se a difratometria de raios X.

7. Preparo dos filmes de amido com hexaniobato ácido
7.1) Filmes de amido contendo partículas de hexaniobato esfoliado com n-butilamina
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Antes do preparo do filme, foi feita a esfoliação do hexaniobato ácido com nbutilamina, conforme procedimento reportado por Bizeto67 e descrito a seguir.
Uma quantidade fixa (0,5 g) do niobato de composição H2K2Nb6O17 foi suspensa em
250 mL de uma solução aquosa 0,1 mol/L de n-butilamina, de modo que a razão molar
amina/H+-niobato fosse igual a 0,50 (Butil(0,50)es). A suspensão foi mantida sob agitação, à
temperatura ambiente e em frasco fechado, por uma semana. O sobrenadante opaco contendo
a suspensão de partículas esfoliadas foi separado do sólido depositado, utilizando-se uma
pipeta de Pasteur, após deixar a suspensão em repouso por um dia.
Para o preparo dos filmes de amido de mandioca contendo partículas de hexaniobato,
inicialmente foi necessário promover a desestruturação do biopolímero. Para tanto, 10 g de
amido foram suspensas em 350 mL de água a 70°C e mantido sob agitação por
aproximadamente uma hora (a suspensão formada por amido e água torna-se um tipo de
“goma perolada”). Após a desestruturação do amido, a agitação foi mantida por mais uma
hora. O filme contendo somente amido será denominado “branco”. A “goma” produzida foi
colocada em pratos de plástico (método “casting”), com volume de aproximadamente 90 mL
cada, e deixada para secar a temperatura ambiente em local com desumidificador de ar. Os
filmes foram caracterizados empregando-se as técnicas de difratometria de raios X, TG-MS,
MEV e DMA.
Para a produção dos filmes de amido com o H2K2Nb6O17 esfoliado com n-butilamina,
foram utilizadas proporções em massa iguais a 99:1 e 98:2; para isso fez-se a desestruturação
de 9,9 g e 9,8 g de amido, e adicionou-se 100 mL e 200 mL da suspensão de Butil(0,50)es,
respectivamente, com volume final da mistura igual a 350 mL. A mistura foi mantida em
agitação por mais uma hora. Da mesma forma, a “goma” produzida foi colocada em pratos de
plástico, com volume de aproximadamente 90 mL cada, e deixada para secar a temperatura
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ambiente em local com desumidificador de ar. Os filmes foram caracterizados empregando-se
as técnicas de difratometria de raios X, TG-MS, MEV e DMA.
Para observar a influência do uso do glicerol como plastificante na formação do filme
de amido, adicionou-se 1 mL de glicerol após desestruturação do amido e adição da suspensão
de Butil(0,50)es, nas proporções em massa 99:1 e 98:2. As amostras foram agitadas por mais
uma hora, colocadas em pratos de plástico e secas a temperatura ambiente em local com
desumidificador de ar. Da mesma forma, os filmes foram caracterizados por difratometria de
raios X, TG-MS, MEV e DMA. As amostras de amido contendo 1 e 2% de hexaniobato
esfoliado serão denominadas Amidobut 1 e 2%, respectivamente.
Além da preparação do filme somente com amido (branco), através da desestruturação
de 10 g do biopolímero em 350 mL de água, também foi preparado um filme ao qual foi
adicionado 1 mL de glicerol, para avaliar a influência do plastificante. Os filmes foram
caracterizados utilizando as técnicas de difratometria de raios X, TG-MS, MV e DMA.

7.2) Filmes de amido contendo partículas pré-intercaladas com hidróxido de
tetraetilamônio
Os filmes de amido foram preparados a partir do gel formado pela intercalação do íon
TEA+ no H2K2Nb6O17, com razão molar R4N+/ H+-niobato igual a 0,50, TEA(0,50)g, descrito
no item III.5.5.2.
O procedimento descrito no item III.7.7.1 foi utilizado para o preparo dos filmes,
porém, após desestruturação do biopolímero, adicionou-se o gel nas proporções em massa
amido:TEA(0,50)g igual a 99:1, 98:2 e 95:5 (0,1 g, 0,2 g e 0,5 g de hexaniobato,
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respectivamente). Os filmes formados foram caracterizados por difratometria de raios X, TGMS, MEV e DMA.
Da mesma forma, para observar a influência de plastificante na formação do filme,
adicionou-se 1 mL de glicerol após desestruturação do amido e adição do TEA(0,50)g, nas
proporções em massa 99:1, 98:2 e 95:5. Os filmes foram caracterizados por difratometria de
raios X, TG-MS, MEV e DMA. As amostras de amido contendo 1, 2 e 5% de hexaniobato
pré-intercalado com TEAOH serão denominadas Amidotea 1, 2 e 5%, respectivamente.

7.3) Fimes de amido contendo partículas de hexaniobato pré-intercaladas com quitosana
Os filmes de amido foram preparados a partir da suspensão formada pela intercalação
da quitosana no TEA(0,50)g, descrita no item III.6, porém utilizando somente a proporção em
massa TEA(0,50)g:Quitosana igual a 1:2.
O procedimento descrito no item III.7.7.1 foi utilizado para o preparo dos filmes,
porém após desestruturação do biopolímero, adicionou-se a suspensão formada pela
intercalação da quitosana no TEA(0,50)g nas proporções em massa amido:hex-quit igual a
99:1, 98:2 e 95:5. Os filmes formados foram caracterizados pelas técnicas de difratometria de
raios X, TG-MS, MEV e DMA.
Para observar a influência do plastificante na formação do filme, adicionou-se 1 mL de
glicerol após desestruturação do amido e adição da quitosana intercalada no TEA(0,50)g. Os
filmes foram caracterizados pelas técnicas DRX, TG-MS, MEV e DMA. As amostras de
amido contendo 1, 2 e 5% de hexaniobato pré-intercalado com quitosana serão denominadas
Amiquit 1, 2 e 5%, respectivamente.

41

O Esquema 1 indica resumidamente as etapas realizadas com os sistemas de
hexaniobato e hidróxidos de tetraalquilamônios.

H2K2Nb6O17(s) + R4N+ (aq)

Sólido Depositado

Sobrenadante Turvo

Lavagem em centrífuga

Amostras

Amostras

R4N(0,25)sd, R4N(0,50)sd,

R4N(0,25)es, R4N(0,50)es,

R4N(0,75)sd e R4N(1,0)sd

R4N(0,75)es e R4N(1,0)es

Caracterização
TG-MS, CHN, IV, Raman,
MEV e Dif ratometria de raios X

Caracterização

(R4N = TMA, TEA ou TPA )

Esquema 1

Espectroscopia de absorção
e Dif ratometria de raios X
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES
1. Caracterização do hexaniobato de potássio lamelar e sua fase ácida
A Figura 9 mostra o DRX do hexaniobato de potássio sintetizado. Verifica-se a
presença de uma fase com a série dos picos (0k0) correspondendo às distâncias interplanares
18,2 Å (020), 9,3 Å (040) e 6,2 Å (060). Os picos registrados são referentes à fase lamelar 152,
cujo perfil, intenso e estreito, sugere a alta cristalinidade do material, e também a pureza de
fase. O valor do espaçamento d040 igual a 9,3 Å está de acordo com o valor reportado na
literatura (9,43 Å), para a fase hidratada com três moléculas de água intercaladas 11,30. A fase
hidratada contendo três moléculas de água é a mais estável, ocorrendo em temperaturas
inferiores a 65°C e umidade relativa entre 25 e 85%. A fase hidratada com 4,5 moléculas de
água por fórmula é a mais provável de ocorrer em condições acima de 85% de umidade
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Figura 9. DRX do K4Nb6O17.3H2O.
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Diferentemente da maioria dos compostos lamelares, o hexaniobato apresenta um
padrão de DRX único, com o pico de difração (020) menor que o da segunda ordem de
difração (040), além de sua fase anidra não apresentar o pico de difração (020)39. Esse
comportamento está relacionado com a presença das duas regiões interlamelares distintas,
conforme discussão apresentada na Introdução.
A curva TG do hexaniobato de potássio está apresentada na Figura 10. Verifica-se a
presença de três etapas distintas de perda de massa, que de acordo com os dados das curvas
DTG-MS (Figura 10), estão relacionadas à liberação de moléculas de água (presença de

Perda de Massa / %

0.0

-0.2

-0.4
m/z = 18

-0.6
100

8.50E-010
8.00E-010
7.50E-010
7.00E-010
6.50E-010
6.00E-010
5.50E-010
5.00E-010
4.50E-010

Corrente / u. a.

dm/dT / (%/C)

espécie com m/z = 18 u).

99
98
97
96
95
100

200

300

400

500

600

700

800

900

Temperatura / °C

Figura 10. Curvas TG (linha preta) e DTG-MS (linhas vermelha e azul, respectivamente) do
K4Nb6O17 hidratado.
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O primeiro evento de perda de massa, entre a temperatura ambiente até 80°C, está
relacionado com a saída de moléculas de água provavelmente adsorvidas na superfície dos
cristais (aproximadamente 0,5% de perda de massa). Já o segundo evento, entre 80 e 220°C
(1,22% de perda de massa) e terceiro evento, entre 220 e 340°C (2,38% de perda de massa),
estão relacionados à liberação de moléculas de água de intercalação. Uma vez que os
processos de hidratação de niobatos lamelares observados por Gasperin e Bihan para
A4Nb6O17 (A = K+, Rb+, Cs+)30, a partir de dados de difratometria de raios X de monocristais,
mostram que somente a região I é hidratada, as moléculas de água liberadas devem estar
alojadas somente nessa região interlamelar. Nas condições estudadas pelas autoras, a perda de
massa ocorre basicamente em duas etapas para o composto com três moléculas de água:
primeira etapa entre 70-110°C, com a saída de duas moléculas de água, e entre 180-250°C,
com a saída de uma molécula de água. Diante dos resultados apresentados na Figura 10,
chegou-se a fórmula K4Nb6O17.2H2O, com a saída de 0,3 moléculas de água interpartículas
(adsorvidas na superfície dos cristais) no primeiro evento, 0,7 e 1,3 moléculas de água
intercaladas, no segundo e terceiro eventos, respectivamente. A diferença na quantidade de
moléculas de água observadas na caracterização com as técnicas de difratometria de raios X e
TG (3 e 2 moléculas de água, respectivamente), estão relacionadas às diferentes condições de
umidade do ar que a amostra ficou exposta antes da realização das análises.
No DRX do hexaniobato na forma ácida (Figura 11), observa-se que o material é
cristalino (pico intenso e fino), e que com a troca do íon K+ interlamelar pelo íon H+ ocorre o
desaparecimento do pico de difração de raios X (020) e diminuição do espaçamento
interlamelar em relação à fase potássica (d040 = 9,3 Å). Nakato e colaboradores40 propõem que
o desaparecimento do pico 020 é devido ao fato das duas região interlamelares se tornarem
indistinguíveis com a troca iônica, mesmo resultado observado na fase potássica anidra39.
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Como mencionado na Introdução, as duas regiões apresentam espaçamentos distintos, uma
vez que a troca do íon K+ por íon H+ ocorre preferencialmente na região I. O valor do
espaçamento d040 obtido, 8,0 Å, está de acordo com o resultado reportado por Lagaly e
Beneke34, para uma fase mono hidratada (8,0 Å). Não consta na literatura um trabalho
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Figura 11. DRX do H2K2Nb6O17.H2O.

As curvas TG e DTG-MS do H2K2Nb6O17 hidratado são mostradas na Figura 12.
Observa-se a presença de três eventos de perda de massa. O primeiro evento, no intervalo da
temperatura ambiente até 120°C (1,94 % de perda de massa) é referente à saída de moléculas
de água intrapartículas, detectadas por MS. O segundo evento, no intervalo de 150-250°C
(2,37% de perda de massa), é atribuído à liberação de moléculas de água intercaladas na
região I, e o terceiro evento, 300-450°C (0,89% de perda de massa) está relacionado à perda
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de molécula de água da reação de desidroxilação envolvendo os grupos OH terminais, ou seja,
os prótons interlamelares ligados aos grupos Nb=O terminais das lamelas são eliminados com
o aquecimento na forma de água. Com os resultados obtidos, chegou-se à fórmula
H2K2Nb6O17.1,2H2O, que corrobora com os dados de difratometria de raios X.
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Figura 12. Curvas de TG e DTG-MS do H2K2Nb6O17 hidratado.

Bizeto e Constantino41 publicaram um trabalho sobre o comportamento térmico da
fase protônica do hexaniobato lamelar, sendo registrados os DRX após seu aquecimento a
400, 600 e 1000°C por 4 horas. Os resultados mostraram que em 450°C, a fase lamelar
continua presente, mas uma nova fase não identificada começa a se formar. Em 600°C
observa-se a presença de três fases: do niobato lamelar e H-Nb2O5 (H representa uma das
fases polimorfas do Nb2O5), e uma nova fase não identificada. A 1000°C, ocorre um aumento
da cristalinidade da amostra, onde os picos intensos podem ser atribuídos à fase não lamelar
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K2Nb4O11 e os picos de menor intensidade ao H-Nb2O5. A equação química que descreve a
reação de desidroxilação, seguido do colapso da estrutura lamelar é:
H2K2Nb6O17(s) → Nb2O5(s) + K2Nb4O11(s) + H2O(g)
A formação da fase K2Nb4O11 é mais uma evidência da presença de potássio no
hexaniobato ácido obtido por troca iônica. O trabalho ainda mostra, através de análise do
DRX do hexaniobato potássico e ácido, que a troca de cátions ocorre somente na região I,
produzindo um material interestratificado, com a região I ocupada apenas por íons H3O+ e a
região II por íons K+.
A Figura 13 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura do hexaniobato ácido.
Os cristais são bem formados, com tamanho na ordem de micrometros, na forma de placas
com planos de fratura bem definidos, característicos de materiais lamelares.

Figura 13. Micrografias eletrônicas de varredura do H2K2Nb6O17.

2. Caracterização do K4Nb6O17 e H2K2Nb6O17 por espectroscopia Raman
A caracterização das fases potássica e protônica do hexaniobato lamelar hidratado,
deuterado e desidratado foi realizada utilizando-se a espectroscopia Raman153. O estudo foi
proposto para um melhor esclarecimento das propriedades e modificações relacionadas com a
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troca iônica, considerando os diferentes aspectos estruturais e reativos das fases potássica e
ácida do hexaniobato. A espectroscopia Raman é uma ferramenta efetiva na identificação de
modificações estruturais e ordens de ligação, assim como a espectroscopia vibracional no
infravermelho (IV). Na espectroscopia Raman, as bandas de água não interferem na análise
dos espectros, uma vez que são pouco intensas, o que é interessante quando se quer investigar
regiões nas quais as bandas da água se sobrepõem às bandas do material de interesse. Os
niobatos lamelares apresentam bandas Raman características referentes às distorções dos
octaedros de [NbO6]: octaedros com baixo grau de distorção absorvem na região de 500-700
cm-1, e com alto grau de distorção na região de 850-1000 cm-1. Nos octaedros com alta
distorção, as ligações terminais apresentam caráter de dupla ligação, e as bandas estão
relacionadas ao estiramento Nb=O. Na região entre 200-300 cm-1, verifica-se a presença de
bandas provenientes da deformação angular das ligações Nb-O-Nb17.
A Figura 14 apresenta as bandas Raman das amostras de hexaniobato de potássio
(K4Nb6O17) e ácido (H2K2Nb6O17), nas formas hidratadas e deuteradas. Observa-se que a
troca do íon K+ por íon H+ promove modificações significativas nas intensidades e posições
das bandas na região de 850-1000 cm-1, principalmente com o surgimento de uma banda em
940 cm-1, também verificado por Kudo e Sakata63. Esperava-se que essa banda, relacionada à
ligação curta Nb=O para o interior da lamela, se deslocasse para regiões de menor energia
(menor freqüência) uma vez que a interação do íon H+/H3O+ com o oxigênio da lamela
diminuiria a ordem de ligação oxigênio-Nb, fato não observado e também não explicado na
literatura. Na tentativa de interpretação desse resultado, os hexaniobatos de potássio e ácido
foram deuterados após desidratação dessas amostras, como descrito na Parte Experimental.
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Figura 14. Espectros Raman das amostras de K4Nb6O17 e de H2K2Nb6O17, nas formas
hidratadas e deuteradas.

A curva TG-MS confirmou a presença de espécies deuteradas na região interlamelar,
com eliminação dos fragmentos de m/z igual a 18, 19 e 20 u na fase gasosa. Verifica-se que as
bandas Raman das formas hidratadas e deuteradas são semelhantes (Figura 14), com uma
melhor resolução na região de 500-700 cm-1 para o K4Nb6O17 devido à presença de água
deuterada, sendo essas pequenas alterações não decorrentes de um efeito isotópico. Não foi
observada modificações na banda em 940 cm-1, o que permite concluir que o seu
aparecimento não está relacionado a espécies de hidrogênio (como por exemplo o íon H3O+).
Com a desidratação das amostras (Figura 15), não foram verificados deslocamentos
nas bandas no hexaniobato de potássio, somente uma melhor resolução, possivelmente como
conseqüência do estabelecimento das ligações K+-O (oxigênio da lamela) geradas com a saída
de água. Resultado diferente é apresentado pelo hexaniobato na fase ácida. Observa-se a
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diminuição da intensidade da banda em 940 cm-1 e o surgimento de novas bandas em 868 e
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Figura 15. Espectros Raman das amostras de K4Nb6O17 e de H2K2Nb6O17, nas formas
hidratadas e desidratadas.

Através das entalpias de hidratação dos íons H+ e K+ (-1130 kJ/mol e -361 kJ/mol,
respectivamente)154, fica evidente que o H2K2Nb6O17 é muito mais sensível à desidratação do
que a fase K4Nb6O17, confirmado pelas bandas presentes nos espectros. Diante disso, é
possível inferir que na troca protônica, a interação do íon H+ é maior com as moléculas de
água do que com as lamelas do niobato; na forma potássica a interação Nb-O---K+ é mais
efetiva do que a interação K+---OH2. Assim, com a troca dos íons K+ por H+, ocorre um
aumento da ordem de ligação Nb=O, o qual promove o deslocamento da banda em 900 cm-1
para 940 cm-1. Possivelmente, a esfera de hidratação age como um escudo, impedindo a
interação dos íons H+ com a lamela. Com a saída de moléculas de água através da
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desidratação, os íons H+ passam a interagir com o oxigênio das lamelas, diminuindo a força
de ligação Nb=O. O resultado dessa interação é o decréscimo da intensidade da banda em 940
cm-1 e o aparecimento de novas bandas em regiões de menor freqüência (menor energia).

3. Processos de intercalação e esfoliação do hexaniobato lamelar em soluções de
hidróxidos de tetraalquilamônios
Antes de dar início à apresentação dos resultados e discussões dos experimentos de
intercalação e esfoliação do hexaniobato lamelar, convêm esclarecer que este é o primeiro
estudo sistemático realizado sobre as reações que ocorrem com o hexaniobato ácido em
solução de hidróxidos de tetraalquilamônios. Os trabalhos encontrados na literatura, exceto
reportado pelo nosso próprio grupo96, limitam-se a estudos de esfoliação, utilizando o
TBAOH, como descrito na parte introdutória desta Tese. Foram encontrados somente dois
artigos que reportam sistemas envolvendo a fase perovskita e TMAOH110 ou TEAOH108, nos
quais são mostrados os resultados do processo de esfoliação. Não há trabalho publicado sobre
a reação de hexaniobato em soluções dos hidróxidos de TMA+, TEA+ ou TPA+.
Lembramos que para cada sistema estudado foram obtidas duas frações: uma contendo
o sólido depositado e outra contendo a dispersão de partículas não depositadas. Primeiramente
serão apresentados os resultados de caracterização dos sólidos depositados nos sistemas
contendo hexaniobato ácido e TMAOH, TEAOH e TPAOH. A seguir, serão apresentados os
resultados da caracterização somente da dispersão coloidal.
3.1) Caracterização dos sólidos depositados
3.1.1) Análise Elementar e Termogravimétrica

52

A) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
Os dados das análises elementar e termogravimétrica das quatro amostras depositadas
no fundo dos recipientes contendo H2K2Nb6O17 e solução de TMAOH estão de acordo com a
fórmula geral [(CH3)4N+]xH2-xK2Nb6O17, onde x é aproximadamente 0,5 para a amostra com
razão molar R4N+ / H+-niobato igual a 0,25 e x é igual a 1,0 para as demais razões molares
(Tabela 2).
Tabela 2. Dados das análises elementar e termogravimétrica dos sólidos depositados em
solução de TMAOH.
% Calculada

% Experimental

Fórmula Proposta
C

H

N

H2O*

C

H

N

H2O

2,05

1,16

0,60

4,40

1,94

1,10

0,48

4,44

4,41

1,79

1,29

5,23

4,43

1,80

1,15

5,38

4,85

1,88

1,41

5,19

4,83

1,93

1,24

5,33

4,86

1,85

1,42

4,86

4,90

1,90

1,16

4,91

[(CH3)4N+]0,42H1,58K2Nb6O17.2,4H2O
TMA(0,25)sd
[(CH3)4N+]0,95H1,05K2Nb6O17.3H2O
TMA(0,50)sd
[(CH3)4N+]1,05H0,95K2Nb6O17.3H2O
TMA(0,75)sd
[(CH3)4N+]1,05H0,95K2Nb6O17.2,8H2O
TMA(1,0)sd

* Dado obtido pela técnica TG

As curvas TG-DTG dos sólidos depositados mostradas na Figura 16 indicam um
evento de perda de massa na região compreendida entre a ambiente até aproximadamente
200C, que está sendo atribuído à liberação de moléculas de água intercaladas e também
adsorvidas na superfície externa das partículas. O evento de perda de massa na faixa de 200900C está relacionado à perda de TMA+ intercalado, sendo que nessa faixa também ocorre a
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desidroxilação da matriz. O espectro de massa (não mostrado) confirma a liberação de
moléculas de água e CO2, proveniente da combustão da matéria orgânica.
Verifica-se que, no caso da intercalação em solução de TMAOH, aproximadamente
25% dos íons H+ são trocados pelo íon tetraalquilamônio na razão molar RN4+ / H+-niobato
igual a 0,25. Nas demais amostras, 50% dos íons H+ são trocados (mesmo para a amostra na
qual a troca poderia ser 100%). Esse resultado é muito diferente quando comparado àquele
obtido usando solução de TBAOH, onde não ocorre a intercalação do íon tetraalquilamônio96.

TMA(0,25)sd

TMA(0,50)sd

TMA(0,75)sd

TMA(1,0)sd

TMA(0,75)sd

TMA(1,0)sd

Figura 16. Curvas TG (linha preta) e DTG (linha rosa) dos sólidos depositados em
suspensões de H2K2Nb6O17 em solução de com TMAOH.
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É possível estimar a quantidade máxima de TMA+ que pode neutralizar as cargas da
lamela do hexaniobato, considerando que o íon TMA+ tenha uma forma esférica e que o raio
seja considerado igual ao tamanho da metilamina. O tamanho de monoalquilaminas
primárias155 pode ser calculado através da fórmula d= [(n-1).1,26 + 1,25 + 1,50 + 2,00] Å (n =
número de átomos de carbono). Dessa forma, a seção de área transversal do cátion TMA+
pode ser estimada como 70 Å2 ((4,75)2). Como a lamela de [Nb6O17]4- tem densidade de
carga de 12,6 Å2 por carga negativa30, verifica-se que não é possível a neutralização completa
através da troca total dos íons H+ por TMA+ (saturação), devido ao tamanho do
tetraalquilamônio. Assim, somente é possível a neutralização de 50% da carga negativa da
lamela com os íons TMA+, mesmo empregando a razão TMA+/ H+-niobato igual a 1. Sendo
assim, são necessários outros cátions (no caso, os íons H+) para neutralizar as cargas negativas
restantes, o que está de acordo com a fórmula proposta anteriormente, ou seja,
[(CH3)4N+]1,0H1,0K2Nb6O17. Será observado que esse resultado corrobora com os valores
obtidos através da difratometria de raios X.

B) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
Os dados das análises elementar e termogravimétrica das quatro amostras depositadas
nos sistemas contendo H2K2Nb6O17 e solução de TEAOH estão de acordo com a fórmula
[(CH3CH2)4N+]xH2-xK2Nb6O17, onde x é aproximadamente 0,5 para os sólidos isolados das
soluções de TEAOH com razão molar TEA+/ H+-niobato igual a 0,25, 0,50, 0,75 e 1,0 (Tabela
3).
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Tabela 3. Dados das análises elementar e termogravimétrica dos sólidos depositados em
solução de TEAOH.
% Calculada

% Experimental

Fórmula Proposta
C

H

N

H2O*

C

H

N

H 2O

4,51

1,65

0,66

4,94

4,69

1,38

0,71

4,95

5,63

2,02

0,82

6,3

5,39

1,59

0,71

6,2

5,18

1,85

0,75

5,55

5,30

1,41

0,91

5,46

5,18

1,85

0,75

5,54

5,24

1,37

0,72

5,49

[(CH3CH2)4N+]0,48H1,52K2Nb6O17.2,8H2O
TEA(0,25)sd
[(CH3CH2)4N+]0,62H1,38K2Nb6O17.3,7H2O
TEA(0,50)sd
[(CH3CH2)4N+]0,56H1,44K2Nb6O17.3,2H2O
TEA(0,75)sd
[(CH3CH2)4N+]0,56H1,44K2Nb6O17.3,2H2O
TEA(1,0)sd

* Dado obtido pela técnica TG

As curvas TG dos sólidos isolados mostradas na Figuras 17 indicam um evento de
perda de massa na região compreendida entre a ambiente até aproximadamente 200C, que
está sendo atribuído à liberação de moléculas de água intercaladas e também adsorvidas na
superfície externa das partículas. O evento de perda de massa na faixa de aproximadamente
200-900C está relacionado à perda de TEA+ intercalado, sendo que nessa faixa também
ocorre a desidroxilação da matriz. O espectro de massa (não mostrado) apresenta picos
referentes à liberação de moléculas de água e CO2, que são provenientes da combustão da
matéria orgânica.
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TEA(0,25)sd

TEA(0,75)sd

TEA(0,50)sd

TEA(1,0)sd

Figura 17. Curvas TG (linha preta) e DTG (linha rosa) dos sólidos depositados em
suspensões de H2K2Nb6O17 em solução de TEAOH.

Verifica-se que, no caso da intercalação do hexaniobato em solução de TEAOH, 25%
dos íons H+ são trocados pelo íon tetraalquilamônio independente da razão molar TEA+ / H+niobato utilizada. Uma vez que o tamanho do íon TEA+ é maior do que o TMA+, esse
resultado está de acordo com aquele observado com o TMAOH (50% dos íons H+ são
trocados pelo íon tetraalquilamônio, com razão molar amina / H+-niobato maior que 0,25),
porque sugere que há intercalação, mas o efeito estérico não permite que o íon R4N+ sature ou
neutralize todas as cargas da lamela. Esse resultado também difere quando comparado à
utilização do TBAOH, cujo processo de intercalação não ocorre96.
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Considerando-se que o íon TEA+ tenha uma forma esférica e que seu o raio seja igual
ao tamanho da etilamina (da mesma forma que foi feito o cálculo para o íon TMA+ mostrado
anteriormente), verifica-se que não é possível a neutralização completa através da troca total
dos íons H+ por TEA+ (saturação), devido ao tamanho do íon tetraalquilamônio (a seção de
área transversal do cátion orgânico é estimada como 115 Å2, ((6,01)2). A lamela de
[Nb6O17]4- possui densidade de carga de 12,6 Å2 por carga negativa, logo, são necessários
outros cátions (no caso, os íons H+) para neutralizar as cargas negativas restantes, mesmo
empregando a razão TEA+ / H+-niobato igual a 1, que está de acordo com a fórmula proposta
anteriormente, ou seja, [(CH3CH2)4N+]0,5H1,5K2Nb6O17.

C) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
As curvas TG-DTG dos sólidos isolados nos sistemas contendo H2K2Nb6O17 e solução
de TPAOH e DTG-MS, Figuras 18 e 19 respectivamente, indicam um evento de perda de
massa na região compreendida entre a ambiente até aproximadamente 200C, que é atribuído
à liberação de moléculas de água intercaladas e também adsorvidas na superfície externa das
partículas. O evento de perda de massa na faixa de aproximadamente 200-1000C está
relacionado à perda de TPA+ intercalado, com liberação de CO2 devido à oxidação do grupo
orgânico (Figura 19). Nessa faixa de temperatura também ocorre a desidroxilação da matriz
com evolução de H2O, observada na Figura 12. Verifica-se também nessa faixa de
temperatura, a liberação de propeno (H2C=CHCH2, com m/z = 41 u), e do fragmento propil
(CH3CH2CH2-), com m/z = 43 u, provavelmente oriundo da tripropilamina, sugerindo que a
reação de eliminação de Hofmann está ocorrendo:
(CH3CH2CH2)4N+ → (CH3CH2CH2)3N + H+ + CH3CH=CH2
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Moléculas de tripropilamina podem ser protonadas no interior das lamelas, levando a
uma progressiva reação de eliminação de Hofmann e/ou degradação oxidativa sob atmosfera
de ar. Essa reação não foi observada para as amostras intercaladas com TEA+, e sob as
condições experimentais empregadas, não foi detectada a eliminação de amônia ou óxidos de
nitrogênio em todas as amostras estudadas.
Considerando que a perda de molécula de água ocorra até aproximadamente 200° C e
que acima desta temperatura começa a ocorrer à perda de água originada da condensação dos
OH terminais, chegou-se as seguintes fórmulas calculadas para os sólidos isolados, mostradas
na Tabela 4, que estão de acordo com os dados de análise elementar.

Perda de massa / %
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Figura 18. Curvas TG dos sólidos depositados em suspensão de H2K2Nb6O17 em solução de
TPAOH.
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Figura 19.
Curvas DTG-MS dos sólidos depositados em
suspensão de H2K2Nb6O17 em
Temperatura / °C
Temperatura / °C
solução de TPAOH.
Tabela 4. Dados das análises elementar e termogravimétrica dos sólidos depositados em
solução de TPAOH.
% Calculada

% Experimental

Fórmula Proposta
C

H

N

H2O*

C

H

N

H2O

1,36

0,80

0,13

3,00

1,39

0,56

0,03

3,27

3,66

1,21

0,36

2,92

3,68

1,11

0,28

2,94

4,22

1,30

0,41

2,73

4,28

1,16

0,40

2,78

4,48

1,36

0,44

2,89

4,54

1,27

0,49

3,00

[(CH3CH2CH2)4N+]0,09H1,91K2Nb6O17.1,6H2O
TPA(0,25)sd
[(CH3CH2CH2)4N+]0,25H1,75K2Nb6O17.1,6H2O
TPA(0,50)sd
[(CH3CH2CH2)4N+]0,29H1,71K2Nb6O17.1,5H2O
TPA(0,75)sd
[(CH3CH2CH2)4N+]0,31H1,69K2Nb6O17.1,6H2O
TPA(1,0)sd

* Dado obtido pela técnica TG
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Os dados das análises elementar e termogravimétrica das quatro amostras depositadas
nas suspensões de H2K2Nb6O17 em solução de TPAOH estão de acordo com a fórmula
[(CH3CH2CH2)4N+]xH2-xK2Nb6O17 onde x é aproximadamente igual a 0,3 para os sólidos
isolados das soluções de TPAOH com razão molar TPA+ / niobato-H+ igual a 0,75 e 1,0.
Verifica-se que, no caso da intercalação em solução de TPAOH, somente 15% dos
íons H+ são trocados pelo íon tetraalquilamônio, com razão molar TPA+ / H+-niobato maior
que 0,25. Este resultado é muito diferente quando comparado à utilização do TBAOH, onde
não ocorre a intercalação do íon tetraalquilamônio96. Observou-se que para as amostras
intercaladas em solução de TMAOH e TEAOH, ocorre a troca de 50 e 25% dos íons H+,
respectivamente.
A Tabela 5 apresenta a TG-MS das amostras do hexaniobato ácido, e as amostras
contendo o íon tetraalquilamônio com razão molar R4N+ / H+-niobato igual a 0,50, juntamente
com a porcentagem de perda de massa e identificação das principais espécies liberadas.
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Tabela 5. Dados deTG-MS das amostras com razão molar R4N+ / H+-niobato igual a 0,50.

H2K2Nb6O17

TMA(0,50)sd

TEA(0,50)sd

TPA(0,50)sd

Evento 1

Evento 2

Evento 3

Evento 4

endo

endo

exo

exo

23 - 117oC

117 - 242oC

242 - 500oC

Δm = 1,40%

Δm = 1,69%

Δm = 1,90%

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

23 - 140oC

140 - 250oC

250 - 450oC

450 - 850oC

Δm = 3,20%

Δm = 2,00%

Δm = 4,58%

Δm = 3,83%

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 44 (CO2)

m/z = 44 (CO2)

23 - 135oC

135 - 200oC

200 - 457oC

457 - 800oC

Δm = 2,82%

Δm = 1,17%

Δm = 5,71%

Δm = 3,60%

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 44 (CO2)

m/z = 44 (CO2)

23 - 150oC

150 - 215 oC

215 - 450 oC

450 - 800 oC

Δm = 2,50%

Δm = 0,48%

Δm = 3,90%

Δm = 1,30%

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 18 (H2O)

m/z = 41
(CH3CHCH2)

m/z = 44 (CO2)

m/z = 43
(CH3CH2CH2)
m/z = 44 (CO2)

Como feito para as amostras anteriores, estimou-se a quantidade máxima de íons TPA+
que pode neutralizar as cargas da lamela do hexaniobato, considerando que o íon TPA+ tenha
uma forma esférica (todas as cadeias carbônicas em uma disposição trans) e que o raio seja
considerado como o tamanho da propilamina. O raio obtido pela fórmula que permite estimar
o tamanho de monoalquilaminas primárias é igual a 7,27 Å2. Comparando esse valor com os
dos demais íons tetraalquilamônios (4,75 Å2 e 6,01 Å2, para TMA+ e TEA+, respectivamente),
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verifica-se que o raio obtido para o TPA+ é muito inferior ao esperado, como será mostrado
adiante. Pode-se concluir então que, para este caso, não é possível estimar o tamanho do
TPA+ com base na fórmula para cálculo do raio, uma vez que se considera todas as cadeias
carbônicas em uma disposição trans. A energia necessária para converter os confôrmeros
trans-trans∙trans-trans (tt∙tt) em trans-gauche∙trans-gauche (tg∙tg) é baixa, na ordem de 1
kcal/mol)156, o que significa que o raio pode ser menor do que o estimado pela fórmula
mencionada. A espectroscopia Raman pode ser utilizada para monitorar confôrmeros (tt∙tt) e
(tg∙tg) do íon TEA+, através de mudanças espectrais no modo rocking -CH3 em 860 - 880
cm-1. Porém, no caso de amostras de hexaniobato intercaladas com íons tetraalquilamônios,
não é possível a visualização dessa banda, como veremos adiante, pois ela é sobreposta pela
forte absorção das lamelas do niobato em 850 - 1000 cm-1.
A Figura 20 mostra a relação entre o valor de x nominal e valor experimental
considerando a fórmula (R4N+)xH2-xK2Nb6O17. Observa-se que para os íons TMA+, TEA+ e
TPA+, a intercalação entre as lamelas do niobato ocorre, mas há um limite da quantidade do
cátion orgânico que pode trocar os íons H+/H3O+. Além disso, a quantidade de cargas
negativas das lamelas neutralizadas pelos íons orgânicos diminui quando a cadeia do cátion
tetraalquilamônio aumenta (possivelmente devido ao efeito estérico do R4N+). O conteúdo dos
íons organoamônios se eleva com o aumento da razão molar R4N+/H+, e a quantidade de
amostra intercalada alcança 50% para R4N+ = TMA+, 25% para R4N+ = TEA+ e 15% para
R4N+ = TPA+ de carga negativa do H2K2Nb6O17 (com relação à reação de troca somente na
região I).
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Figura 20. Gráfico do valor experimental versus valor nominal de x considerando a fórmula
(R4N+)xH2-xK2Nb6O17 (R4N+ = cátion tetraalquilamônio).

3.1.2) Espectroscopia Vibracional no Infravermelho e Raman
A) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
Os espectros vibracionais no infravermelho (Figura 21) das amostras isoladas da
suspensão de H2K2Nb6O17 em solução de TMAOH mostram as bandas referentes à matriz
inorgânica formada por unidades [NbO6] e ao íon tetraalquilamônio TMA+. A atribuição das
bandas é mostrada na Tabela 6.
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TMA(1,0)sd

Transmitância / u.a.

TMA(0,75)sd

TMA(0,50)sd

TMA(0,25)sd

 H2O
assO-H
s C-H / ass C-H

4000

3500

3000

2500

[NbO6]

2000

1500

Número de Onda / cm

1000

500

-1

Figura 21. Espectros vibracionais no infravermelho dos sólidos depositados nas suspensões
de H2K2Nb6O17 em solução de TMAOH.

Tabela 6. Dados de espectroscopia vibracional no IV dos sólidos depositados nas suspensões
de H2K2Nb6O17 em TMAOH17,157.

s e ass C-H
(cm-1) (Média)

 H2O(cm-1)

Nb=O (cm-1)

(Forte/Larga)

(Média/Fraca)

(Forte)

TMA(0,25)sd

3550-3110

3000-2840

1630

899

TMA(0,50)sd

3550-3110

3000-2840

1651

895

TMA(0,75)sd

3550-3110

3000-2840

1647

897

TMA(1,0)sd

3550-3110

3000-2840

1649

898

ass O-H (cm-1)

Os espectros Raman foram registrados somente para o K4Nb6O17, sua forma
protonada, TMA(0,25)sd e TMA(1,0)sd (Figura 22). Assim como a espectroscopia
vibracional no IV, essa técnica é muito sensível a modificações de curta distância como as
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ligações Nb-O. Como explicado no item IV.2, os niobatos lamelares apresentam octaedros
com diferentes graus de distorção17: com baixo grau de distorção absorve na região de 500-

2928

1453

938

757
843

2984
3032

Intensidade Relativa / u.a.

900

878

700 cm-1 e com alto grau de distorção absorve na região de 850-1000 cm-1.

K4Nb6O17

H2K2Nb6O17
TMA(0,25)sd

TMA(1,0)sd

500

1000

1500

2000

Número de Ondas / cm

2500

3000

-1

Figura 22. Espectros Raman do K4Nb6O17, H2K2Nb6O17, TMA(0,25)sd e TMA(1,0)sd.
Nos espectros da Figura 22 são observadas as bandas referentes aos octaedros com
alto grau de distorção no niobato na fase potássica (878 cm-1 e 843 cm-1), assim como o
aparecimento de banda na fase ácida em 938 cm-1, já apresentados anteriormente no item
IV.2. A banda em 757 cm-1 é atribuída à deformação axial [C-N+]158. As bandas relacionadas
ao estiramento C-H são observadas em 2928, 2984 e 3032 cm-1. Verifica-se a diminuição da
banda em 938 cm-1 à medida que aumenta a concentração de íons TMA+ e diminui a de íons
H+/H3O+. Paralelamente ocorre o aparecimento da banda em 900 cm-1, que deve estar
relacionada à substituição dos prótons por TMA+, sugerindo uma diminuição da ordem da
ligação Nb=O. O ombro em aproximadamente 940 cm-1, presente no espectro da amostra
com maior quantidade de íon R4N+, TMA(1,0)sd, pode ser atribuído ao estiramento
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assimétrico da vibração do grupo C4N159,160. A banda em 1453 cm-1 deve estar relacionada ao
íon tetraalquilamônio, uma vez que só aparece nas amostras contendo o íon TMA+.

B) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
Os espectros vibracionais no infravermelho dos sólidos depositados nas suspensões de
H2K2Nb6O17 em solução de TEAOH (Figura 23), mostram bandas de absorção atribuídas ao
íon tetraalquilamônio TEA+ e à estrutura inorgânica formada por unidades [NbO6]. A
atribuição das bandas de absorção é mostrada na Tabela 7.

Transmitância / u.a.

TEA(1,0)sd
TEA(0,75)sd
TEA(0,50)sd
TEA(0,25)sd

 H2O

s CH2

assO-H
sC-H / assC-H

4000

3500

3000

[Nb=O]

2500

2000

1500

Número de Onda / cm

1000

500

-1

Figura 23. Espectros vibracionais no infravermelho dos sólidos depositados nas suspensões
de H2K2Nb6O17 em solução de TEAOH.
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Nota-se que os estiramentos axiais assimétrico (CH2) e simétrico (CH2), com
intensidade muito baixa, não foram observados nos espectros dos sólidos depositados, devido
ao encobrimento da banda referente ao estiramento axial assimétrico O-H.
Verifica-se que os espectros vibracionais apresentam as intensidades das bandas do
íon orgânico aproximadamente iguais a intensidade da banda referente ao modo s CH2 que é
igual em todos os picos, fato que está de acordo com os resultados de análise elementar e TG,
isto é o conteúdo de TEA+ é praticamente o mesmo para as amostras isoladas.

Tabela 7. Dados de espectroscopia vibracional no IV dos sólidos depositados nas suspensões
de H2K2Nb6O17 em solução de TEAOH17,157.
s e ass C-H
(cm-1) (Média)

 H2O (cm-1)

 CH2 (cm-1)

Nb=O (cm-1)

(Forte/Larga)

(Média/Fraca)

(Média)

(Forte)

TEA(0,25)sd

3550-3110

2993

1641

1485

899

TEA(0,50)sd

3550-3110

2995

1636

1485

895

TEA(0,75)sd

3550-3110

2995

1641

1485

897

TEA(1,0)sd

3550-3110

2995

1643

1485

898

ass O-H (cm-1)

Do mesmo modo que foi feito para as amostras contendo TMA+, os espectros Raman
foram registrados para as amostras de K4Nb6O17, sua forma protonada, TEA(0,25)sd e
TEA(1,0)sd (Figura 24). Foram observadas as bandas referentes aos octaedros distorcidos de
[NbO6] na região de 850-1000 cm-1, tanto nas amostras precursoras como nos sólidos
depositados nas soluções com TEAOH. As bandas em 2948 cm-1 e 2998 cm-1 são atribuídas
aos modos de estiramento C-H. Não foi possível fazer as atribuições das bandas em 1120,
1299 e 1465 cm-1, mas são devidas ao íon tetraalquilamônio, uma vez que só aparecem nas
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amostras contendo TEA+. Quando a amostra de hexaniobato está saturada com o íon
tetraalquilamônio (TEA(1,0)sd), é verificado o desaparecimento da banda em 938 cm -1 e o
aumento da banda em 900 cm-1. O mesmo comportamento é observado durante a desidratação
do H2K2Nb6O17 (veja item IV.2), que sugere que com a remoção das moléculas de água,
aumenta a interação entre os íons H+ e os átomos de oxigênio presentes na lamela, diminuindo
assim a ordem da ligação Nb=O. Os resultados de TG e análise elementar (CHN) mostram
que o conteúdo de moléculas de água diminui quando os íons tetraalquilamônios são
intercalados. Logo, a presença da espécie orgânica provoca o menor conteúdo de água,
tornando os íons H+ menos hidratados (“blindados”), podendo se envolver em ligações

2948

2998

1465

1299

938
1120

843

Intensidade Relativa / u. a.

900

878

Nb-O---H+.

K4Nb6O17

H2K2Nb6O17
TEA(0,25)sd

TEA(1,0)sd

500

1000

1500

2000

Número de Onda / cm

2500

3000

-1

Figura 24. Espectros Raman do K4Nb6O17, H2K2Nb6O17, TEA(0,25)sd e TEA(1,0)sd.

C) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
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Os espectros vibracionais no infravermelho (Figura 25) dos sólidos depositados nas
suspensões de H2K2Nb6O17 em solução de TPAOH mostram bandas de absorção atribuídas ao
íon tetraalquilamônio TPA+, à estrutura inorgânica formada por unidades [NbO6] e às

Transmitância / u. a.

moléculas de água. A atribuição das bandas é mostrada na Tabela 8.

TPA(1,0)sd
TPA(0,75)sd
TPA(0,50)sd

s CH2
TPA(0,25)sd

 H2O

assO-H
sC-H / assC-H

4000

3500

3000

2500

[Nb=O]

2000

1500

Número de Onda / cm

1000

500

-1

Figura 25. Espectros vibracionais no infravermelho dos sólidos depositados nas suspensões
de H2K2Nb6O17 em solução de TPAOH.

Verifica-se um aumento da intensidade das bandas em 2975 e 1475 cm-1 (referente aos
estiramentos axial simétrico e assimétrico do C-H e à deformação angular do CH2,
respectivamente), com o aumento da quantidade de TPA+ intercalado, o que está de acordo
com os resultados de análise elementar e TG.
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Tabela 8. Dados de espectroscopia vibracional no IV dos sólidos depositados nas suspensões
de H2K2Nb6O17 em TPAOH17,157.
s e ass C-H (cm-1)

 H2O(cm-1)

 CH2(cm-1)

Nb=O (cm-1)

(Forte/Larga)

(Média)

(Média/Fraca)

(Média)

(Forte)

TPA(0,25)sd

3300

2975

1629

1475

897

TPA(0,50)sd

3300

2975

1649

1475

904

TPA(0,75)sd

3300

2975

1651

1479

895

TPA(1,0)sd

3300

2975

1651

1477

897

2938
2880

1457

938

843

878
900

2973
3004

ass O-H (cm-1)

Intensidade / u. a.

K4Nb6O17

H2K2Nb6O17

TPA(0,25)sd

TPA(1,0)sd
500

1000

1500

2000

Número de Onda / cm

2500

3000

-1

Figura 26. Espectros vibracionais Raman dos sólidos depositados nas suspensões de
H2K2Nb6O17 em solução de TPAOH.
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Os espectros Raman foram registrados somente para as amostras de K4Nb6O17, sua
forma protonada, TPA(0,25)sd e TPA(1,0)sd (Figura 26). Novamente, como nas análises
anteriores, foram observadas as bandas referentes aos octaedros distorcidos de [NbO6] na
faixa de 850-1000 cm-1. As bandas em 2880, 2938, 2973 e 3004 cm-1 são atribuídas ao
estiramento C-H. Para a amostra mais concentrada (TPA(0,1)sd), também se observa o
aumento na intensidade da banda em 900 cm-1, também verificado para a amostra
TEA(1,0)sd, que sugere que com a presença da espécie orgânica, os íons H+ estão menos
hidratados (“blindados”), podendo se envolver

em ligações com o Nb-O---H+. As

observações para os sólidos depositados da reação do H2K2Nb6O17 e a solução de TPAOH são
praticamente as mesmas já mencionadas para os sistemas contendo os íons TMA+ e TEA+.

3.1.3) Difratometria de raios X
A) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
A Figura 27 mostra os DRX obtidos para as amostras de H2K2Nb6O17, TMA(0,25)sd,
TMA(0,50)sd, TMA(0,75)sd, TMA(1,0)sd e TMA(1,0)gel. O gel aparece no processo de
lavagem para retirada de íons não intercalados. Assim, a última amostra foi obtida antes da
secagem no dessecador sob pressão reduzida com sílica gel como secante.
Como já mencionado anteriormente, quando o íon K+ interlamelar é trocado pelo íon
H+, ocorre o desaparecimento do pico de difração (020), assim como a diminuição do
espaçamento basal em relação à fase potássica. Verifica-se, também, que para as amostras
intercaladas com TMA+, o pico (020) é menos intenso que os demais. Esse fato é devido ao
tamanho do cátion ser comparável ao raio hidratado do potássio, que faz com que o perfil do
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difratograma seja o mesmo que o observado para o K4Nb6O17.3H2O, como explicado na parte
introdutória desta Tese.
No DRX dos sólidos depositados de composição [(CH3)4N+]0,95H1,05K2Nb6O17.3H2O e
[(CH3)4N+]1,05H0,95K2Nb6O17.3H2O

(amostras

TMA(0,50)sd

e

TMA(0,75)sd,

respectivamente), observa-se a presença de uma fase com a série de picos (0k0)
correspondendo às distâncias interplanares 23,0 Å (020), 11,5 Å (040) e 7,79 Å (060), sendo o
valor do parâmetro b da cela unitária igual a 46,2 Å. Logo, o aumento do espaçamento basal
(referente ao parâmetro b da cela unitária) com a intercalação da TMA+ foi de
aproximadamente 14,8 Å, comparado à cela unitária do H2K2Nb6O17 (b = 31,4 Å).

Intensidade Relativa / u.a.

TMA(1,0)gel

TMA(1,0)sd
TMA(0,75)sd

(040)
(020)

(060)

TMA(0,50)sd
TMA(0,25)sd

(040)

H2K2Nb6O17

5
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25

30

35

40

45

50

2 / graus

Figura 27. DRX do H2K2Nb6O17 e dos sólidos depositados contendo o íon TMA+.
A altura entre as lamelas que contém o íon TMA+, ou seja, a altura da galeria, pode ser
determinada subtraindo-se o valor da unidade do parâmetro de cela b, da espessura da lamela
do hexaniobato (4,1 Å) e do espaçamento basal da lamela preeenchida por K+ (9,3 Å), como
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indicado na Figura 28. O valor obtido é 9,6 Å, que concorda com o resultado obtido no
cálculo estimado do raio do íon TMA+ (4,75 Å). Esse valor pode ser comparado com o raio de
cátions orgânicos para analisar o arranjo dos íons entre as lamelas do niobato. Porém, há uma
divergência de cerca de 30 a 50% nos valores de raios dos íons tetraalquilamônio
determinados por diferentes métodos reportados na literatura161. Somado a isso, pode-se
assumir o raio de hidratação presente em todas as amostras contendo o íon tetraalquilamônio,
visto dados de TG e análise elementar (CHN), que confirmam a presença de água. Dados de
simulação de dinâmica molecular da água em soluções de TMA+ e TEA+, com íons cloreto ou
brometo, sugerem que a distância entre o átomo de nitrogênio do cátion TMA+ e o oxigênio
da água, na primeira camada, é de aproximadamente 4,5-5 Å e, também, que a molécula de
água, assim como o ânion, prefere o espaço entre os grupos alquil162, de forma que a
hidratação do íon tetraalquilamônio é afetada pelo contra-íon, que neste caso é o hexaniobato
lamelar, um macroânion. Sendo assim, a altura da galeria calculada para o íon TMA+ a partir
de dados de DRX também concorda com a discussão feita acima.

Figura 28. Representação esquemática dos processos de intercalação e esfoliação do
hexaniobato com íons tetraalquilamônios, e o valores dos parâmetros da
estrutura lamelar.
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Faz-se necessário mencionar que, da mesma forma que ocorreu a formação de um gel
durante a lavagem do sólido depositado em todas as amostras contendo TEA+ (assunto que
será tratado adiante), verificou-se o mesmo processo de gelificação para a amostra
TMA(1,0)sd. Pode-se observar que, por decorrência desta amostra promover a formação do
gel (Figuras 27 e 29), seu DRX apresenta uma menor cristalinidade, quando comparado às
demais amostras. E como o esperado, o gel formado mostra somente picos largos, em ângulo
2θ menor que 3°, cujo aumento do espaçamento basal é praticamente devido a hidratação do
material, conseqüente do processo de inchamento osmótico.

Figura 29. Imagem do gel formado antes da secagem da amostra TMA(1,0)sd no dessecador
sob pressão reduzida com sílica gel.

Diante dos resultados obtidos na caracterização dos sólidos depositados com íons
TMA+, propôs-se um arranjo para os íons TMA+ no interior das lamelas do niobato (Figura
30).
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Figura 30. Representação esquemática do arranjo proposto para os íons TMA+ na região
interlamelar do hexaniobato.

B) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
Os DRX obtidos para as amostras H2K2Nb6O17, TEA(0,25)sd, TEA(0,50)sd,
TEA(0,75)sd e TEA(1,0)sd estão apresentados na Figura 31. No DRX da amostra
TEA(0,50)sd, observa-se a presença de uma fase com a série de picos (0k0) correspondendo
às distâncias interplanares 26,3 Å (020), 13,0 Å (040), 8,64 Å (060) e 6,48 Å (080). Logo, o
valor do parâmetro b da célula unitária é 52,0 Å.

Intensidade Relativa / u. a.
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Figura 31. DRX do H2K2Nb6O17 e dos sólidos depositados contendo o íon TEA+.
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O aumento do espaçamento basal (referente ao parâmetro b da cela unitária) com a
intercalação do íon TEA+ foi de 20,0 Å, comparado à cela unitária H2K2Nb6O17 (b = 32,0 Å).
Porém, considerando que a intercalação só ocorreu na região I, e que em cada cela unitária há
duas regiões I, o aumento em cada uma das regiões foi de 10,0 Å. Levando-se em
consideração o raio do íon TEA+ calculado com o tamanho da etilamina na configuração trans
(6,01 Å), pode-se concluir que está de acordo com o resultado do cálculo da altura entre as
lamelas que contém o íon TEA+, ou seja, 12,6 Å. O valor obtido para a altura da galeria
contendo o íon TEA+ também está de acordo com a discussão feita para o íon TMA+ sobre a
divergência do tamanho dos raios orgânicos, do raio de hidratação e da simulação dinâmica
molecular da água.
Os DRX das demais amostras apresentam, além dos picos acima mencionados, picos
atribuídos para a fase ácida H2K2Nb6O17 (no caso da amostra TEA(0,25)sd)e também para
diferentes graus de hidratação (no caso da amostra TEA(1,0)sd). É de se notar que o pico de
difração (020) é mais intenso que os demais, provavelmente devido ao tamanho do cátion
TEA+ ser maior que o raio hidratado do potássio.
Assim como foram observadas diferenças no comportamento do processo de
intercalação do íon TEA+, quando comparado ao íon TBA+, onde a intercalação não ocorre96,
verificou-se também alterações na textura do sólido depositado. Após a centrifugação,
observou-se a formação de um gel para todas as quatro amostras (Figura 32), e a secagem
durou cerca de duas semanas em dessecador sob pressão reduzida com sílica gel. Esse tempo
é muito superior ao requerido para secagem das amostras que não formam gel. O sólido
isolado, após esse período de secagem, apresentou-se na forma de um filme de aparência
perolada, como mostrado na Figura 33.
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Figura 32. Imagem do gel formado antes da secagem da amostra TEA(0,25)sd no dessecador
sob pressão reduzida com sílica gel.

Figura 33. Imagens dos géis secos em dessecador sob pressão reduzida com sílica gel.

De acordo com os resultados obtidos, chegou-se à seguinte proposta para o arranjo dos
íons TEA+ no interior das lamelas do niobato, mostrada na Figura 34.
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Figura 34. Representação esquemática do arranjo proposto dos íons TEA+ na região
interlamelar do hexaniobato.

Na tentativa de obtenção de novas formas de agregação para o hexaniobato lamelar,
fez-se a secagem da amostra TEA(0,50)g, com 0,25, 0,50 e 1,0 g do material dispersos em
100 mL de água, utilizando o método Spray Drying. Essa técnica é muito comum no preparo
de partículas microesféricas, sendo bastante utilizada na índústria alimentícia e, também, na
produção de sabão em pó. Por definição, Spray Drying ou secagem por nebulização, é o
processo de obtenção de partículas esféricas e de escoamento livre através da atomização de
uma solução e/ou suspensão, com formação de gotículas em uma corrente de ar quente 163. Os
valores de temperatura escolhidos foram baseados no artigo de Wang e colaboradores164, que
prepararam microesferas de hidróxido duplo lamelar (HDL) através da secagem no
equipamento Spray Drying. As microesferas formadas mantiveram a sua forma quando o
HDL foi convertido em sua forma catalítica básica através da calcinação e posterior
rehidratação, mostrando a resistência das partículas microscópicas.
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Figura 35. DRX das amostras de TEA(0,50)g secas no dessecador e no Spray Drying nas
respectivas concentrações indicadas.

A Figura 35 mostra os DRX das amostras secas no Spray Drying. Observa-se a série
de picos (0k0) correspondendo às distâncias interplanares 22,6 Å (020), 11,4 Å (040) e 7,71 Å
(060). Verifica-se que houve uma diminuição do espaçamento entre as lamelas, quando
comparado a mesma amostra seca no dessecador (distância interplanar (020) igual a 26,3 Å).
Esse resultado pode estar relacionado com a perda de moléculas de água durante a secagem
no Spray Drying ou a uma reorganização (possível modificação da configuração trans156 para
gauche) dos íons TEA+ no interior da lamela.

C) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
A Figura 36 mostra os DRX obtidos para as amostras H2K2Nb6O17, TPA(0,25)sd,
TPA(0,50)sd, TPA(0,75)sd e TPA(1,0)sd. No DRX da amostra TPA(0,25)sd, observa-se a
presença de uma fase com a série de picos (0k0) correspondendo às distâncias interplanares
26,5 Å (020), 13,1 Å (040) e 8,64 Å (060). Logo, o valor do parâmetro b da célula unitária é
52,4 Å.
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Figura 36. DRX do H2K2Nb6O17 e dos sólidos depositados contendo o íon TPA+.
O aumento do espaçamento basal (referente ao parâmetro b da célula unitária) com a
intercalação do íon TPA+ foi de 20,4 Å, comparado à cela unitária do H2K2Nb6O17 (b = 32,0
Å). Considerando-se do raio do íon TPA+ anteriormente calculado (7,27 Å) e, ainda, que o
cálculo da altura da galeria contendo o íon TPA+ é 12,8 Å, conclui-se que a suposição feita
para estimar o raio do íon TPA+ está incorreta ou que, no ambiente interlamelar, o cátion
orgânico não assume a conformação trans-trans. Segundo a literatura161, há muita
discordância nos valores calculados para os raios dos íons tetraalquilamônio. Para o íon TPA+,
por exemplo, os valores variam entre 3,43 Å e 4,60 Å. Contudo, os dados mais confiáveis
reportados apresentam o raio do TPA+ variando entre 3,78 Å e 3,98 Å.
No caso das amostras intercaladas com íons TPA+, somente aquela com razão molar
TPA+ / H+-niobato igual a 1,0, formou um gel, de modo semelhante ao observado para as
amostras intercaladas com TMA+ e TEA+.
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3.1.4) Microscopia eletrônica de varredura
A) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
A Figura 37 mostra as micrografias eletrônicas das amostras TMA(0,25)sd,
TMA(0,50)sd e TMA(0,75)sd. Observam-se partículas de diversos tamanhos, pois após a
secagem no dessecador a vácuo, foi necessário fazer a maceração da amostra, utilizando
pistilo e almofariz. As amostras apresentam partículas com morfologia um pouco diferentes,
com a TMA(0,25)sd na forma de placas, com planos de fratura bem definidos, característica
de um material organizado, enquanto as demais amostras mostram um crescente na direção de
partículas na forma de agregados. Esse resultado pode estar relacionado com aumento da
concentração do íon tetraalquilamônio no hexaniobato, cuja maior razão molar TMA+ / H+niobato igual a 1,0 proporcionou a formação do gel, discutido a seguir.
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(a)

(b)

(c)

Figura 37. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras: (a) TMA(0,25)sd, (b)
TMA(0,50)sd e (c) TMA(0,75)sd. Ampliação de 1.000x.
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As micrografias eletrônicas de varredura da amostra TMA(1,0)sd (Figura 38), também
apresentam partículas de tamanho variado, devido à maceração das amostras, após secagem
no dessecador a vácuo. Verifica-se agregação das partículas que pode estar relacionada
possivelmente com sua quebra durante formação do gel, gerando outras partículas com um
menor número de lamelas empilhadas. Essa suposição está de acordo com o resultado de
DRX e a formação do gel, uma vez que a amostra apresenta o perfil de um material pouco
organizado e muito hidratado. Também foi observada a formação de estruturas com formato
de bastões ou cilindros (com cerca de 3,5 µm de comprimento), no interior das partículas
maiores (Figura 39) e na forma isolada (Figura 40).

(a)

(b)

Figura 38. Micrografias eletrônicas de varredura da amostra TMA(1,0)sd. Ampliações:
150x (a) e 1.000x (b).

Na partícula mostrada na Figura 40a, foi feita a análise de EDS, sendo encontrados os
elementos químicos nióbio, potássio e oxigênio, de acordo com o esperado. Não foi
observado sinal dos elementos carbono e nitrogênio, provenientes do íon TMA+, devido à
baixa quantidade desses elementos na amostra.
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Diante de todos os resultados apresentados, conclui-se que o gel formado antes da
secagem da amostra TMA(1,0)sd pode ser um bom precursor para a intercalação de espécies
volumosas, devido ao seu alto grau de hidratação.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 39. Micrografias eletrônicas de varredura da amostra TMA(1,0)sd. Ampliações:
1.700x (a), 3.500x (b), 7.000x (c) e 20.000x (d).
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(a)

(b)

Figura 40. Micrografias eletrônicas de varredura da amostra TMA(1,0)sd. Ampliações:
10.000x (a) e 25.000x (b).

B) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
As microscopias da amostra TEA(1,0)sd (Figura 41), assim como das demais amostras
intercaladas com o íon TEA+, também apresentam partículas de vários tamanhos. Pode-se
verificar que a morfologia é bem diferente quando comparada com as das amostras contendo
íon TMA+, que pode estar relacionada à variação do tamanho do íon tetraalquilamônio. Nesse
caso, observou-se a formação do gel, após lavagem para remoção dos íons em excesso, para
todas as amostras. Em particular, o gel formado pela amostra TEA(0,50) foi utilizado na
intercalação do cátion flavílio (antocianina cianidina-3-glucosídeo, presente no extrato de
açaí), em estudo realizado pela profa. Ângela Albuquerque Teixeira-Neto, no período do seu
pós-doutoramento no IQ-USP, conseguindo grande quantidade de intercalação do corante e
aumento da estabilidade térmica42.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 41. Micrografias eletrônicas de varredura da amostra TEA(1,0)sd. Ampliações:
250x (a), 1.700x (b), 3.500x (c) e 7.000x (d).

A Figura 42 mostra as micrografias eletrônicas de varredura das amostras de
TEA(0,50)sd secas através do método spray drying. No caso do niobato, não houve a
formação de microesferas, observadas para o experimento com HDL164, somente partículas
com aspecto de “películas com formato arredondado”, provavelmente devido ao tamanho das
mesmas ser muito grande. Também não foi observada variação na forma de agregação das
partículas da amostra com o aumento da concentração.
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(a)

(a)

(b)

(c)

Figura 42. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras: (a) TEA(0,50)sd (dessecador
sob pressão reduzida, ampliação 1.000x), (b) TEA(0,50)g – 0,25 g (Spray Drying,
ampliação 1.000x) (c) TEA(0,50)g – 0,25 g (Spray Drying, ampliação 5.000x).
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C) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
As micrografias eletrônicas de varredura da amostra TPA(0,75)sd (Figura 43),
mostram partículas de diversos tamanhos. Observa-se a presença de vários agregados
formados por placas organizadas, e a formação de estruturas com forma de bastões ou
cilindros; um deles apresenta cerca de 40 µm de comprimento e 2 µm de diâmetro (Figura 43
b). Esses tipos de morfologia também foram encontrados nas amostras intercaladas com
TMA+, TEA+ e TBA+. Verificou-se que, com o aumento da razão molar R4N+ / H+-niobato, e,
também, com o aumento do tamanho do íon R4N+, mais partículas cilíndricas tornam-se
evidentes (Figura 44). Através dos registros das micrografias eletrônicas de varredura das
amostras, não é possível verificar se as partículas na forma de cilindros são constituídas de
uma partícula isolada ou a agregação de várias. A razão para a formação desse tipo de
partícula (influenciado pela presença e tamanho do íon tetraalquilamônio), ainda não foi
compreendida e está em estudo no nosso laboratório.

(a)

(b)

Figura 43. Micrografias eletrônicas de varredura da amostra TPA(0,75)sd. Ampliações:
(a) 1.000x e (b) 1.700x.
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(a)

(b)

(c)

Figura 44. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras com ampliação de 3.500x: (a)
TPA(0,25)sd, (b) TPA(0,50)sd e (c) TBA(0,75)sd165.

D) Hexaniobato em solução de hidróxido de potássio
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A formação de partículas em forma de bastões ou cilindros pode ser promovida por
alguns fatores como o pH do meio ou a presença de cátions que possam induzir diferentes
morfologias ou tipos de agregação. A fim de verificar a possível influência do cátion orgânico
no fato do hexaniobato depositado apresentar também forma cilíndrica, uma amostra de
H2K2Nb6O17 foi colocada em uma solução de KOH de modo que a razão KOH / H+-niobato
fosse 0,75. A suspensão foi tratada da mesma maneira que aquelas contendo R4N+. O contato
do hexaniobato ácido em solução de KOH deve promover a troca iônica dos prótons pelos
íons K+ e a formação de água. Considerando-se que a troca catiônica é completa, nas
condições experimentais empregadas era esperado a formação de material com a composição
K1,5H0,5K2Nb6O17.

*
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Figura 45. DRX do sólido depositado em suspensão contendo H2K2Nb6O17 e hidróxido de
potássio.

O DRX da Figura 45 mostra a presença predominante de um pico de difração
indexado como (040), referente tanto à fase K4Nb6O17 não hidratada (ausência do pico de
difração (020) e d040 igual a 8,2 Å)39 quanto à fase H2K2Nb6O17.H2O (ausência do pico de
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difração (020) e d040 igual a 8,0 Å). Porém, as curvas TG-DTG-MS (não mostradas) indicam
que essa amostra possui aproximadamente 4% (m/m) de água que é liberada em temperatura
inferior a 250°C e, ainda, que seus perfis não concordam para o esperado para as fases
K4Nb6O17 ou H2K2Nb6O17. Logo, a troca iônica deve ter ocorrido em determinada extensão.
As micrografias eletrônicas de varredura (Figura 46) mostram a presença de placas
planas, organizadas, com planos de fratura bem definidos, característico de um material
lamelar. Nota-se na imagem da Figura 46d, a presença de somente alguns cilindros. Contudo,
ao longo da análise de grande quantidade de sólido, os cilindros foram observados somente
nessa região, o que permite concluir que a formação de partículas com esse tipo de morfologia
deve ser favorecida pela presença do íon tetraalquilamônio (principalmente TPA+ e TBA+).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 46. Micrografias eletrônicas de varredura da amostra KOH(0,75)sd com ampliações
de: (a) 300x, (b) 5.000x, (c) 10.000x e (d) 7.500x.

3.2) Caracterização dos sistemas contendo partículas não depositadas de hexaniobato
3.2.1) Difratometria de raios X
Na parte introdutória desta Tese foram mencionados muitos estudos relacionados ao
processo de esfoliação do hexaniobato lamelar. Mallouk e colaboradores44 reportaram o
primeiro trabalho sobre a esfoliação do H2K2Nb6O17 utilizando o TBAOH para produção de
filmes organizados através da técnica LbL. Nesse caso, a elipsometria foi a técnica utilizada
para a caracterização da dispersão coloidal, uma vez que foi medida a espessura de cada
camada do filme formado, correspondente a espessura das lamelas esfoliadas. Bizeto e
Constantino fizeram a caracterização do hexaniobato ácido esfoliado em n-butilamina através
do uso de um conjunto de técnicas: difratometria de raios X, espectroscopia eletrônica de
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absorção, MEV e TEM41. A difratometria de raios X indica de uma maneira indireta a
formação da dispersão de partículas esfoliadas, com a presença apenas dos picos de difração
indexados como 0k0 referentes ao empilhamento das lamelas no eixo cristalográfico b. A
ausência de organização no plano ac (perpendicular ao plano de empilhamento das lamelas)
faz com que não apareçam os picos de difração que tenham índices de Miller h e l diferentes
de zero. O resultado esperado para um material totalmente esfoliado (constituído por uma
única lamela) seria um DRX com ausência de picos.

A) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
A Figura 47 mostra os DRX do material formado após secagem das dispersões
geradas em solução de TMAOH. A amostra para análise foi preparada gotejando-se alíquotas
das dispersões em placas de vidro (porta amostra) e secas à temperatura ambiente O filme
formado no processo apresenta grande orientação tendo em vista as características da forma
das partículas. A ocorrência da esfoliação será observada de maneira indireta pela presença
apenas dos picos de difração indexados como 0k0 referentes ao empilhamento das lamelas,
como explicado anteriormente.
Os DRX mostram, além do halo amorfo (do vidro do porta amostra) na região 2θ de
15 a 30 graus, picos referentes ao empilhamento das lamelas ao longo do eixo b, os quais não
foram possíveis de indexar. Nas amostras mais concentradas em TMAOH, observa-se um
pico associado a um espaçamento basal de 28 Ǻ.
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Figura 47. DRX dos filmes orientados gerados a partir das dispersões de H2K2Nb6O17 em
solução de TMAOH e da amostra TMA(0,50)sd para comparação.

Na literatura foi encontrado somente um artigo sobre a esfoliação de outra fase de
niobato lamelar, a da perovskita com o uso da solução de TMAOH. Nesse caso ocorreu a
formação de estruturas compostas por duas lamelas hidratadas empilhadas, formadas pela
auto-organização das partículas esfoliadas110. No trabalho foi usado excesso do agente
esfoliante, quando comparado aos experimentos por nós feitos, pois a razão molar TMAOH /
HCa2Nb3O10 utilizada foi igual a 10, com agitação a temperatura ambiente por quinze dias.

B) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
Os DRX da Figura 48, mostram que apesar dos filmes formados serem muito finos
(presença do halo amorfo na região de 2θ igual a 15-30°), pôde-se observar em todas as
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amostras, a presença de uma fase com a série de picos (0k0) (marcado com asterisco), com as
respectivas distâncias interplanares mostradas na Tabela 9.
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Figura 48. DRX dos filmes orientados gerados a partir das dispersões de H2K2Nb6O17 em
solução de TEAOH.
Nota-se a presença de um possível pico não totalmente resolvido em 2θ = 1,5°
(marcado com um quadrado cheio na Figura 48), que não pôde ser indexado.

Tabela 9. Valores das distâncias interplanares observadas nos DRX dos filmes gerados a
partir das dispersões de H2K2Nb6O17 em solução de TEAOH.
d020 (Å)

d040 (Å)

d060 (Å)

TEA(0,25)es

21,2

10,6

7,07

TEA(0,50)es

23,9

12,1

8,18

TEA(0,75)es

23,9

12,1

8,11

TEA(1,0)es

24,1

12,0

8,11
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O único artigo encontrado sobre o uso do TEAOH como agente de esfoliação foi
descrito pelo grupo de Ruiz108, na esfoliação da perovskita para uso na produção do bionanocompósito com gelatina. Da mesma forma que o trabalho encontrado sobre a esfoliação
com uso do TMAOH, foi utilizado um excesso, neste caso, de cinco vezes do agente
esfoliante, com agitação a temperatura ambiente por dois dias.

C) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
Os DRX da Figura 49 mostram, além do halo amorfo na região 2 igual a 15 a 30
graus, a presença de uma fase com a série de picos (0k0), com distâncias interplanares
referente à amostra TPA(0,25)es iguais a 26,5 Ǻ (d020), 13,4 Ǻ (d040) e 8,59 Ǻ (d060). Nota-se a
presença de um pico marcado com quadrado cheio (dhkl = 17,5 Ǻ), que não pode ser indexado,
mas pode estar relacionado com uma fase com maior grau de hidratação.
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Figura 49. DRX dos filmes orientados gerados a partir das dispersões de H2K2Nb6O17 em
solução de TPAOH e da amostra H2K2Nb6O17 para comparação.
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3.2.2) Espectroscopia Eletrônica de Absorção
A) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH)
A espectroscopia eletrônica, com recursos para registro de amostras sólidas e
suspensões, pode se utilizada como uma técnica rápida para identificação de qual das
dispersões apresentam maior quantidade de niobato esfoliado.
Observou-se visualmente que a amostra que apresentou a maior quantidade de
material esfoliado foi a TMA(1,0)es, cujo resultado foi corroborado pelos espectros
eletrônicos de absorção das suspensões de niobato registrados (Figura 50), após dois meses de
armazenamento das amostras (fração dispersa isolada). Foi necessário diluir as amostras na
razão 1:5 para o registro dos espectros eletrônicos.
Um maior valor de absorbância corresponde a uma maior quantidade de partículas
esfoliadas166. Observa-se também que houve uma variação no perfil dos espectros quando
comparado ao hexaniobato sólido167 (o espectro eletrônico de absorção do hexaniobato
apresenta uma banda intensa com máximo em aproximadamente 310 nm e uma segunda
banda menos intensa com máximo em aproximadamente 365 nm, sendo atribuídas à transição
de transferência de carga O2- → Nb(V)168), apresentando bandas mais estreitas com máximos
deslocados para a região do azul. Isso é devido principalmente à mudança no tamanho das
partículas, que no material esfoliado é de dimensão nanométrica41, alterando, portanto, seu
comportamento espectroscópico.
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Figura 50. Espectros eletrônicos das dispersões de H2K2Nb6O17 obtidas usando TMAOH nas
razões indicadas (diluição 1:5 - armazenamento por dois meses).

Estimou-se a quantidade de material esfoliado obtido para essas amostras, subtraindose da massa inicial de hexaniobato pesada (0,500 g), a massa do sólido depositado obtido,
descontando-se a massa do íon R4N+ e de moléculas de água intercaladas, determinadas na
análise termogravimétrica. Os valores calculados foram 12%, 11%, 12% e 17%, para as
amostras TMA(0,25)sd, TMA(0,50)sd, TMA(0,75)sd e TMA(1,0)sd, respectivamente.
Verifica-se que esses resultados estão de acordo com a tendência observada nos espectros
eletrônicos mostrados na Figura 50.

B) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH)
As amostras usadas no registro dos espectros ficaram armazenadas por um período de
aproximadamente três meses e foram diluídas na proporção de (1:5) antes de se efetuar os
registros dos mesmos. No caso dos sistemas em solução de TEAOH, a amostra TEA(1,0)es
foi a que por meio de inspeção visual apresentou maior quantidade de partículas esfoliadas
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(Figura 51), o que foi posteriormente comprovado por espectroscopia eletrônica de absorção
(Figura 52). As amostras usadas no registro dos espectros ficaram armazenadas por um
período de aproximadamente três meses e foram diluídas na proporção de (1:5) antes de se
efetuar os registros dos mesmos.

(b)

(a)

Figura 51. Fotografias das dispersões das amostras: (a) TEA(0,25)es, TEA(0,50)es,
TEA(0,75)es e TEA(1,0)es, respectivamente; (b) Fotografia da dispersão de
TEA(1,0)es espalhando um feixe de laser.
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Figura 52. Espectros eletrônicos das dispersões de H2K2Nb6O17 obtidas usando TEAOH nas
razões indicadas (diluição 1:5 - armazenado por três meses).
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Os rendimentos calculados de material esfoliado foram: 11%, 14%, 13% e 15%, para
TEA(0,25)es, TEA(0,50)es, TEA(0,75)es e TEA(1,0)es, respectivamente. Os valores estão de
acordo com a tendência observada nos espectros eletrônicos (Figura 52). Logo, comparandose os resultados, conclui-se que o TMAOH proporciona praticamente quantidade de material
esfoliado semelhante ao TEAOH.

C) Hexaniobato em solução de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH)
Foi observado, através de inspeção visual das amostras, que todas as proporções de
TPA+ / H+-niobato geraram grande quantidade de material esfoliado quando comparado aos
resultados dos outros íons quaternários de amônio (suspensões bastante turvas), mas aquela
com menos partículas em suspensão foi a amostra TPA(0,25)es (Figura 53). Esse resultado foi
corroborado pelos espectros eletrônicos das amostras mostrados na Figura 54, os quais foram
registrados após as amostras esfoliadas ficarem armazenadas por aproximadamente cinco
meses; antes do registro, as amostras foram diluídas na proporção de (1:50), que é a mesma
utilizada no caso dos niobatos esfoliados com TBAOH (agente esfoliante mais utilizado nos
trabalhos publicados96).

Figura 53. Fotografias das dispersões de niobato TPA(0,25)es, TPA(0,50)es, TPA(0,75)es e
TPA(1,0)es, respectivamente.
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Para as amostras esfoliadas com TMAOH e TEAOH (Figuras 50 e 52,
respectivamente), verificou-se por inspeção visual uma menor quantidade de material
esfoliado, sendo que para o registro dos espectros eletrônicos foi necessário efetuar diluição
na proporção de (1:5) para ambas as amostras, fato que comprova que, dos três
tetraalquilamônios estudados, o TPAOH é o melhor agente esfoliante, uma vez que
proporciona maior quantidade de material esfoliado.

1.0

Absorbância

0.8

0.6

0.4
TPA(0,75)es
TPA(1,0)es
TPA(0,50)es
TPA(0,25)es

0.2

0.0
300

400

500

600

700

800

Comprimento de Onda / nm

Figura 54. Espectros eletrônicos das dispersões de H2K2Nb6O17 obtidas usando TPAOH nas
razões indicadas (diluição 1:50 - armazenado por três meses).

Observa-se nos espectros eletrônicos de absorção das dispersões, que a amostra
TPA(0,25)es apresentou menor quantidade de material esfoliado, enquanto que as demais
amostras apresentaram valor semelhante. Essa tendência também é observada nos resultados
dos cálculos referentes ao rendimento da formação de partículas esfoliadas, cujos valores
calculados foram 42%, 61%, 61% e 55% nas dispersões TPA(0,25)es, TPA(0,50)es,
TPA(0,75) es e TPA(1,0)es, respectivamente. Sendo assim, verifica-se que tanto o TPAOH
como o TBAOH proporcionam a mesma quantidade de material esfoliado (em torno de 55%,
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nas condições experimentais empregadas neste trabaho) diferentemente do TMAOH e
TEAOH, que produzem menor quantidade de material esfoliado (cerca de 15% em massa).

4. Caracterização do hexaniobato intercalado com quitosana
Por ser um biopolímero de estrutura semelhante ao amido, a quitosana foi escolhida
como a espécie a ser intercalada no hexaniobato gel obtido suspendendo H2K2Nb6O17 em
solução de TEAOH na razão molar TEA+/H+-niobato igual a 0,50. Esperava-se que a
modificação da superfície do hexaniobato com uma espécie catiônica possa interagir com as
cadeias de amido para promover uma maior compatibilização do niobato com o amido,
gerando um nanocompósito. Com o intuito de investigar a quantidade de biopolímero a ser
utilizada para conseguir maior grau de intercalação do mesmo na matriz lamelar, utilizou-se
as proporções em massa de TEA(0,50)g:Quit iguais a 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 e 1:20. Conforme
descrito na Parte Experimental (item III.6) , os grupos amino da quitosana foram protonados
para promover a interação eletrostática com as lamelas negativas do hexaniobato.
Na análise do perfil dos DRX mostrados na Figura 55, verifica-se que todas as
amostras de TEA(0,50)g com quitosana apresentam uma baixa cristalinidade e picos não
associados ao TEA(0,50)sd ou ao hexaniobato ácido. Esse resultado pode significar que o
contato da quitosana protonada com o niobato promoveu a formação de uma nova fase. Como
a altura da galeria encontrada para quitosana intercalada na argila montmorilonita169 é de
aproximadamente 4,5 Å, pode-se inferir que o material formado é o biopolímero intercalado
entre as lamelas do hexaniobato, conforme indicam os valores de espaçamento basal obtidos e
analisados a seguir.
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Figura 55. DRX das amostras quitosana pó, H2K2Nb6O17, TEA(0,50)sd e amostras com
proporção em massa TEA(0,50)g:Quit indicadas na figura.

(040)

Intensidade Relativa / u.a.

(1:20)

(020)

(060)

(1:10)

(1:5)

(1:2)

(1:1)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2 / graus

Figura 56. DRX das amostras com as proporções em massa de TEA(0,50)g:Quit indicadas na
figura.
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A Figura 56 mostra somente os DRX das amostras TEA(0,50)g:Quit nas proporções
em massa 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, sendo possível dessa forma visualizar a presença de nova
fase com a série dos picos (0k0) que correspondem às distâncias interplanares 23,3 Å (020),
11,3 Å (040) e 7,65 Å (060), com valor do parâmetro b da cela unitária aproximadamente
igual a 45 Å. Logo, o aumento do espaçamento basal (referente ao parâmetro b da cela
unitária) com a intercalação da quitosana foi de 13,2 Å, comparado à cela unitária da fase
ácida do hexaniobato (b = 32,0 Å). Considerando a espessura da lamela de hexaniobato (4,1
Å) e que a região II contém íons K+, a altura da galeria da região I é aproximadamente 9 Å.
Esse valor de altura é suficiente para alojar cadeias de quitosana. Observa-se também que com
o aumento da quantidade de quitosana adicionada, a amostra se torna mais cristalina, com
picos de difração mais finos e definidos na região de menor ângulo. Esse resultado também se
refletiu no aspecto da amostra, ou seja, somente aquela com maior proporção em massa
(1:20), consistiu em uma suspensão com aparência perolada, como se as partículas estivessem
orientadas, e as demais amostras eram suspensões esbranquiçadas.
Conforme mencionado na parte introdutória, artigo publicado por Miyamoto e
Nakato71 mostra a natureza de cristal líquido do hexaniobato na forma esfoliada com npropilamina. Devido ao elevado tamanho lateral das lamelas de [Nb6O17]4-, o sistema coloidal
apresenta estabilidade e alinhamento macroscópico único (na escala de centímetros), induzido
pela força gravitacional. A quitosana também apresenta características de cristal líquido,
dependendo do grau de deacetilação e do solvente utilizado170,171, assim como as espécies
derivadas, como cianoetilquitosana172, N-ftalolil- e N-ftalolil-3,6-di-O-acetil quitosana173.
Os artigos acima citados reportam que tanto o niobato quanto a quitosana mostram
propriedades de cristal líquido, sob determinadas condições. Logo, para verificar se a
quantidade de quitosana adicionada influencia na orientação das partículas do niobato, seria
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interessante futuramente fazer estudos de dicroísmo e birrefringência com a utilização de um
microscópico óptico de luz polarizada.
Na tentativa de promover a intercalação direta da quitosana no hexaniobato potássico,
fez-se um teste utilizando-se as proporções em massa K4Nb6O17:Quit igual a (1:10) e (1:20),
conforme mostrado na Figura 57.
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Figura 57. DRX do hexaniobato potássico e das amostras intercaladas com quitosana, na
proporção em massa K4Nb6O17: Quit igual a (1:10) e (1:20).

Verifica-se que não ocorre a intercalação do biopolímero entre as lamelas do precursor
K4Nb6O17. A série de picos com espaçamento basal iguais a 18,0 Å (020), 9,23 Å (040) e 6,20
Å (060) pode ser atribuído ao K4Nb6O17. A presença do pico duplicado, marcado com
asterisco (dhkl = 8,13 Å), pode ser devida a fase do K4Nb6O17 anidra. Logo, a quitosana não
intercala em K4Nb6O17, segundo dados de DRX. Isso indica que é preciso modificar o
hexaniobato de potássio para que a intercalação ocorra. Optou-se por usar o gel de TEA(0,50)
como precursor ao invés de partículas esfoliadas porque a preparação do gel é mais simples e
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o rendimento em termos de quantidade de partículas inorgânicas é maior que no caso das
dispersões esfoliadas.
Os dados das análises elementar e termogravimétrica acoplada à espectrometria de
massa estão de acordo com a fórmula geral [(C6H11O4N)]xH2-xK2Nb6O17, onde x é
aproximadamente 0,5, 0,6, 0,5, 0,6 e 0,6 para as amostras na proporção em massa
TEA(0,50)g:Quit igual a 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 e 1:20, respectivamente (Tabela 10). Na fórmula
proposta foi suposto que os íons TEA+ foram completamente trocados pela quitosana. É
possível, portanto, concluir que há um limite para a quantidade de quitosana protonada que é
intercalada entre as lamelas do hexaniobato.

Tabela 10. Dados das análises elementar e termogravimétrica das amostras de TEA(0,50)g
intercaladas com quitosana.
% Calculada

% Experimental

Fórmula Proposta
C

H

N

H2O*

C

H

N

H2O

3,25

1,25

0,63

5,37

3,28

1,60

0,57

5,38

4,24

1,42

0,82

5,72

4,27

1,69

0,67

5,70

3,81

1,35

0,74

5,61

3,89

1,63

0,55

5,66

4,20

1,50

0,82

6,50

4,18

1,77

0,63

6,49

4,34

1,48

0,84

6,17

4,38

1,83

0,67

6,26

[(C6H11O4N)]0,47H1,53K2Nb6O17.3,1H2O
TEA(0,50)g:Quit (1:1)
[(C6H11O4N)]0,63 H1,37 K2Nb6O17.3,4H2O
TEA(0,50)g:Quit (1:2)
[(C6H11O4N)]0,56H1,44K2Nb6O17.3,3H2O
TEA(0,50)g:Quit (1:5)
[(C6H11O4N)]0,63H1,37K2Nb6O17.3,9H2O
TEA(0,50)g:Quit (1:10)
[(C6H11O4N)]0,65H1,35K2Nb6O17.3,7H2O
TEA(0,50)g:Quit (1:20)
* Dado obtido pela técnica TG
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Observa-se na Figura 58 que a quitosana apresenta dois eventos de perda de massa
distintos. O primeiro evento ocorre na faixa da temperatura ambiente até aproximadamente
120°C e o segundo evento na faixa de 160-600°C.
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Figura 58. Curvas TG (preta) e DTG (vermelha) da amostra de quitosana.

Através dos dados de espectrometria de massa (Figura 59), verifica-se que a primeira
perda de massa está relacionada com a liberação de H2O adsorvida e a segunda perda, à
decomposição total da matéria orgânica, com liberação de H2O, CO2 e NO.
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Figura 59. Curvas DTG (linha vermelha) e MS (linhas pretas) dos gases liberados das
amostras de quitosana e TEA(0,50)g:Quit nas proporções em massa (1:1), (1:2),
(1:5), (1:10) e (1:20).

As curvas TG mostradas na Figura 60 indicam um evento de perda de massa na região
compreendida entre a ambiente até aproximadamente 175C, atribuída à liberação de
moléculas de água intercaladas e/ou adsorvidas na superfície externa das partículas. O evento
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de perda de massa na faixa de 175-1000C está relacionado à decomposição de quitosana
intercalada e, também, à desidroxilação do hexaniobato.

100
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Figura 60. Curvas TG das amostras TEA(0,50)g intercaladas com quitosana.

Os espectros vibracionais no IV (Figura 61) mostram as bandas referentes à matriz
inorgânica formada por unidades [NbO6] e a quitosana. A atribuição das bandas está
apresentada na Tabela 11. Os dados de espectroscopia no IV mostram a presença da quitosana
e sugerem que não há modificações estruturais significativas no polímero quando intercalado.
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Transmitância / u. a.
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Figura 61. Espectros vibracionais no IV das amostras de TEA(0,50)g intercaladas com
quitosana.

Tabela 11. Dados de espectroscopia vibracional no IV das amostras de TEA(0,50)g
intercaladas com quitosana17,157.

Quitosana

ass O-H
(cm-1)
(F /Larga)

 H2O
(cm-1)
(M/Fraca)

 CH2
(cm-1)
(M)

ass C-O-C
(cm-1)
(F)

3300

1660

1306

1078

3300

1628

1306

1078

901

3300

1628

1306

1078

901

3300

1628

1306

1078

901

3300

1628

1306

1078

901

3300

1628

1306

1078

901

Nb=O
(cm-1)
(F)

---------

TEA(0,50)g:Quit
(1:1)
TEA(0,50)g:Quit
(1:2)
TEA(0,50)g:Quit
(1:5)
TEA(0,50)g:Quit
(1:10)
TEA(0,50)g:Quit
(1:20)
(F = forte, M = média)
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As micrografias eletrônicas de varredura da quitosana (Figura 62a) apresentam
partículas muito grandes, planas (forma semelhante a placas). A amostra de niobato
intercalado com o biopolímero, na proporção em massa igual a (1:10), apresenta partículas de
tamanhos variados, porém menores que as partículas de quitosana (Figura 62b e 62c), e a
presença de vários agregados formados por placas como observado em materiais lamelares.

(a)

(b)

(c)

Figura 62. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras: (a) quitosana (ampliação
300x), (b) TEA(0,50)g:Quit (1:10) (ampliação 300x) e (c) TEA(0,50)g:Quit
(1:10) (ampliação 2.500x).

5. Caracterização dos filmes de amido e hexaniobato
5.1) Filmes de amido contendo partículas de hexaniobato provenientes de dispersão
coloidal de material esfoliado
No presente trabalho foram preparados filmes de amido desestruturado contendo
partículas de hexaniobato. Para alcançar alto grau de dispersão da partícula inorgânica no
polímero, três tipos de partículas de hexaniobato foram investigadas: (i) partículas esfoliadas
com n-butilamina, (ii) partículas no gel de TEA(0,50) e (iii) partículas modificadas pela
intercalação com quitosana.
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Para a produção de uma dispersão de partículas esfoliadas de hexaniobato, escolheu-se
como agente promotor a n-butilamina. Conforme descrito na Parte Experimental (item
III.7.7.1), a fase H2K2Nb6O17 foi dispersa em solução aquosa de n-butilamina de modo que a
razão amina / H+-niobato fosse 0,5. Após o período de tempo de reação, o sobrenadante turvo
foi separado do sólido depositado e empregado para o preparo dos filmes de amido. A
dispersão coloidal obtida com n-butilamina, nas condições experimentais descritas, vem
sendo empregadas por nosso grupo para preparação de alguns materiais via rota de
hexaniobato esfoliado42,67,133,174,175.
A Figura 63 mostra os DRX do sólido depositado com n-butilamina (Butil(0,50)sd),
do amido pó, da sua forma desestruturada (filme) e das amostras contendo 1% e 2% (m/m) de
hexaniobato esfoliado com n-butilamina no amido (denominados Amidobut 1% e 2%,
respectivamente).
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Figura 63. DRX das amostras de Butil(0,50)sd, amido pó, amido filme, Amidobut 1 e 2%.
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A presença de picos largos na região de 2θ igual a 15-25° revela a natureza
semicristalina do amido pó176, (a forma como o material foi fornecido). Após a sua
desestruturação em água e secagem para obtenção de um filme (método “casting”), o DRX
exibe uma grande alteração com relação à intensidade dos picos, evidenciando a quebra da
estrutura cristalina do amido, devido à inserção de moléculas de água. Com a adição de
partículas de niobato esfoliado em n-butilamina, verifica-se o aparecimento de picos que
provavelmente estão relacionados a uma estruturação de longa distância induzida pelas
partículas de niobato, cuja confirmação poderia ser obtida através do registro das micrografias
eletrônicas de transmissão que mostrariam a morfologia dessa amostra com relação ao
empilhamento das lamelas.
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Figura 64. DRX das amostras de Butil(0,50)sd, amido pó, amido filme, Amidobut 1 e 2%,
com adição de glicerol nas três últimas amostras.

Com a adição de glicerol nos filmes, não foi observada nenhuma variação significativa
nos picos presentes nos DRX, a não ser um aumento da intensidade nos picos presentes a
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baixo ângulo, que não puderam ser indexados (Figura 64). Esse resultado é devido ao fato de
que, tanto a água como o glicerol são considerados plastificantes, e assim agem da mesma
maneira, impedindo a restauração da maioria das ligações de hidrogênio entre as cadeias
poliméricas, o que torna o material flexível e não quebradiço após a secagem. A diferença
entre a água e o glicerol como plastificantes, está no fato da água evaporar com o tempo, o
que torna os filmes quebradiços, conseqüência da restauração das ligações de hidrogênio entre
as cadeias poliméricas (esse processo é chamado de retrogradação). A perda de glicerol
presente no filme é muito menos provável que a das moléculas de água.
O registro dos espectros vibracionais no IV foi realizado para amostras anteriormente
produzidas, sem e com glicerol, no IQ-USP e na Université Blaise Pascal em Clermont
Ferrand (França), respectivamente, e mostram somente bandas de absorção atribuídas ao
biopolímero (Figura 65).
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Figura 65. Espectros vibracionais no IV das amostras de amido pó, sua forma desestruturada,
Amidobut 1 e 2%, hexaniobato na forma ácida e potássica.
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Os espectros no IV (Figura 65) dos filmes preparados mostram somente bandas
referentes à estrutura do amido: na região de 3300 cm-1, a absorção é atribuída ao estiramento
da ligação O-H dos grupos hidroxilas, nas regiões de 2900 e 1400 cm-1, as absorções são ao
grupo -CH2, a banda em 1150 cm-1 é atribuída ao estiramento C-O dos grupos C-OH
presentes no biopolímero, e as bandas em 1080 e 997 cm-1 são atribuídas ao estiramento
assimétrico dos grupos C-O-C dos anéis glicosídicos177,178. A banda de absorção em 1660
cm-1 é atribuída ao modo de deformação angular da água que interage fortemente com a
cadeia polimérica177. A presença única exclusiva de bandas do amido e ausência de bandas do
hexaniobato está relacionada à grande quantidade de amido no filme.
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Figura 66. Espectros vibracionais no IV das amostras de amido pó, sua forma desestruturada
com glicerol, Amidobut 1 e 2% (ambos com glicerol), hexaniobato na forma ácida
e potássica.

Nos espectros vibracionais no IV dos filmes com glicerol (Figura 66), verifica-se
novamente a presença somente das bandas de absorção do biopolímero. Observa-se diferenças
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nos perfis dos espectros (Figuras 65 e 66), devido a utilização de equipamentos diferentes, do
IQ-USP (equipamento de IV com acessório de reflectância difusa) e da Université Blaise
Pascal (equipamento de infravermelho no modo ATR), respectivamente.
As fotos mostradas nas Figuras 67 e 68 mostram que os filmes formados são
visualmente homogêneos, não apresentando diferenças com a adição de glicerol, somente
flexibilidade um pouco maior. A presença do niobato esfoliado tornou os filmes levemente
amarelados. A causa dessa coloração não foi investigada.

(a)

(b)

(c)

Figura 67. Imagens dos filmes sem glicerol: (a) amido filme, (b) Amidobut 1% e (c)
Amidobut 2% (diâmetro dos filmes é de aproximadamente 17 cm).

(a)

(b)

(c)

Figura 68. Imagens dos filmes com glicerol: (a) amido filme, (b) Amidobut 1% e (c)
Amidobut 2% (diâmetro dos filmes é de aproximadamente 17 cm).
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Os registros das curvas DTG-MS e TG (Figuras 69 e 70) foram feitos para o amido pó,
sua forma desestruturada (com e sem glicerol) e somente para Amidobut 2% (com e sem
glicerol).
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Figura 69. Curvas DTG (linha vermelha) e MS (linha preta) dos gases liberados pelas
amostras de amido pó, amido filme (com e sem glicerol) e Amidobut 2% (com e
sem glicerol).
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Para todas as amostras, observa-se o início da decomposição dos filmes em
temperaturas superiores a aproximadamente 250°C. Como a intensidade dos picos MS são
proporcionais à quantidade de gases liberados, pode-se dizer que a presença das partículas de
niobato altera a relação de CO2 liberados em aproximadamente 310°C e 500°C. A segunda
etapa de perda de CO2 ocorre após 30°C abaixo da temperatura de perda do filme sem as
partículas inorgânicas. O niobato pode estar promovendo a oxidação da matéria orgânica
através de processos de transferência de elétrons. Observa-se a liberação de CO em
aproximadamente 313-315°C para os filmes sem ou com as partículas de niobato. Sendo
assim, as curvas MS do CO não foram apresentadas no gráfico da Figura 69.
As curvas termogravimétricas apresentadas na Figura 70 mostram três eventos de
perda de massa. O primeiro evento na faixa da temperatura ambiente até 100°C está
relacionado à perda de moléculas de água adsorvidas nos filmes, o segundo evento, entre 100
a 315°C, está associado à liberação de H2O, CO2 e CO, decorrente da decomposição das
cadeias de amilose e amilopectina, juntamente com o glicerol, e da condensação dos grupos
OH presentes nos anéis glicosídeos das estruturas poliméricas e no glicerol. O terceiro evento
(315 a 500°C) ocorre com evolução dos gases CO2 e água provenientes da oxidação do
material polimérico parcialmente decomposto, ainda remanescente, e do processo final de
condensação dos grupos OH, em menor extensão. Esses dados estão de acordo com as curvas
DTG e MS dos gases liberados mostrados na Figura 69. Nenhuma diferença no perfil das
curvas TG foi observada com a adição do hexaniobato esfoliado, devido provavelmente à
pequena quantidade utilizada. Observa-se que com a adição de pouca quantidade do
plastificante (1 mL ou 1,3 g de glicerol), ocorre uma pequena diminuição da temperatura de
decomposição da amostra (indicado pela linha pontilhada na temperatura de 250°C), devido à
diminuição da cristalinidade do material. Esse processo também pode ser observado nas
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curvas DTG-MS da Figura 69: as amostras que contêm glicerol apresentam diminuição da
temperatura associado ao terceiro evento de perda de massa.
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Figura 70. Curvas TG das amostras de amido pó, sua forma desestruturada (com e sem
glicerol) e Amidobut 2% (com e sem glicerol).

A Figura 71 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura das amostras de amido
pó, amido filme e Amidobut 2%. Observa-se a forma dos grãos do amido pó antes da
desestruturação (Figura 71a) e após, com a formação de um filme homogêneo (Figura 71b).
Com a adição do niobato esfoliado, verifica-se a presença de partículas, possivelmente
provenientes do sólido depositado que não pode ser separado da dispersão do material
esfoliado, assim como o amido que não se desestruturou completamente. Pode-se visualizar
também regiões com partículas na forma tabular localizadas no interior do filme (Figura 71c).
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(a)

(b)

(c)

Figura 71. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras: (a) amido pó (ampliação
2.500x), (b) Amido filme (ampliação 10.000x) e (c) Amidobut 2% (ampliação
10.000x).
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5.2) Filmes de amido contendo partículas de hexaniobato provenientes do gel TEA(0,50)
Nos DRX dos filmes de amido formados com a adição da amostra TEA(0,50)g (Figura
72), observa-se o surgimento de picos que provavelmente estão relacionados a uma
estruturação de longa distância induzida pelas partículas de niobato, ou seja, pelo menos uma
parte das partículas do hexaniobato se mantém empilhadas na direção do eixo b, quando
adicionado ao biopolímero.
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Figura 72. DRX das amostras de TEA(0,50)sd, amido pó, amido filme, Amidotea 1, 2 e 5%.

Da mesma forma que ocorreu com os filmes de amido contendo o niobato esfoliado
com n-butilamina, a adição de glicerol nos filmes de amido e Amidotea 1, 2 e 5% não
modificou os perfis dos DRX das amostras, como indicado na Figura 73.
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Figura 73. DRX das amostras de TEA(0,50)sd, amido pó, amido filme, Amidotea 1, 2 e 5%
com adição de glicerol nas quatro últimas amostras.

As análises de algumas amostras de filmes de amido já haviam sido feitas
anteriormente, durante o período do doutorado sanduíche (programa Capes), em Clermont
Ferrand - França. Porém, foi necessário preparar novamente os filmes, pois decidiu-se realizar
a caracterização mecânica utilizando a técnica de DMA e optando-se, então, pelo uso de
filmes recém-preparados. Assim, devido ao pouco tempo disponível para preparação e
caracterização de todos os filmes re-preparados foi priorizada a caracterização pelas técnicas
DRX, TG-MS, DMA e MEV. Os espectros no IV não foram registrados porque mostraria
predominantemente as bandas atribuídas ao biopolímero, como mostrado no item IV.5.5.1)
As fotos dos filmes mostram que são homogêneos visualmente, apresentando uma
maior flexibilidade aqueles que continham glicerol (Figuras 74 e 75). A presença do niobato
gel provoca o aparecimento de cor amarelada nos filmes.
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(a)

(b)

(c)

Figura 74. Imagens dos filmes sem glicerol: (a) Amidotea 1%, (b) Amidotea 2% e (c)
Amidotea 5% (diâmetro dos filmes é de aproximadamente 17 cm).

(a)

(b)

(c)

Figura 75. Imagens dos filmes com glicerol: (a) Amidotea 1%, (b) Amidotea 2% e (c)
Amidotea 5% (diâmetro dos filmes é de aproximadamente 17 cm).

A Figura 76 mostra as curvas DTG e MS dos filmes de amido com partículas
TEA(0,50)g. O perfil de decomposição dos filmes contendo partículas de hexaniobato é muito
semelhante àquele observado para os filmes de Amidobut 2% (sem e com glicerol) (Figura
69 – página 117). Uma mudança significativa está no fato dos filmes contendo hexaniobato
(sem ou com glicerol) liberarem CO2 no terceiro evento em valores de temperatura
aproximadamente 40°C inferiores ao da temperatura dos filmes sem as partículas inorgânicas.
A liberação de CO no segundo evento de perda de massa é muito pouco afetada pela presença
das partículas inorgânicas ou de glicerol, motivo pelo qual as curvas MS do CO não foram
mostradas na Figura 76.
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Figura 76. Curvas DTG (linha vermelha) e MS (linha preta) dos gases liberados pelas
amostras de amido pó, amido filme (com e sem glicerol) e Amidotea 5% (com e
sem glicerol).
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As curvas TG das amostras dos filmes de amido contendo TEA(0,50)g (Figura 77) são
semelhantes àquelas amostras dos filmes com Butil(0,50)es (Figura 70). Verifica-se a
presença de três eventos de perda de massa: o primeiro, na região da temperatura ambiente até
100°C, associado à liberação de água adsorvida na superfície do filme; o segundo, na faixa de
100 a 315°C, referente à combustão da matéria orgânica e condensação dos grupos OH, e o
último evento, entre 315 e500°C, relacionado à oxidação de material orgânico remanescente.
Esses resultados estão de acordo com as curvas de DTG e MS dos gases liberados
apresentados na Figura 76. Novamente, observa-se através das curvas TG que a presença do
glicerol diminui a temperatura de decomposição das amostras, conseqüente da diminuição da
cristalinidade (embora os DRX mostrem que as amostras de amido com e sem glicerol não
são cristalinos).

250°C

Perda de Massa / %

100

80

60

Amido pó
Amido filme
Amido filme + glicerol
Amidotea 5%
Amidotea 5% + glicerol

40

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Temperatura / °C

Figura 77. Curvas TG das amostras de amido pó, sua forma desestruturada (com e sem
glicerol) e Amidotea 5% (com e sem glicerol).
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As micrografias eletrônicas de varredura das amostras de amido filme, Amidotea 5% e
de uma região em que o filme foi fraturado estão apresentadas na Figura 78. Verifica-se no
filme Amidotea 5% a presença de maior quantidade de partículas tabulares no interior do
filme, quando comparada ao Amidobut 2%, resultado da maior concentração do niobato no
amido. Na imagem do filme de Amidotea 5% fraturado, observa-se no interior do material a
formação de aglomerados das estruturas cilíndricas, ou em forma de bastões, já reportadas
anteriormente. Porém, observa-se que o tamanho dos cilindros é muito menor que aqueles
observados nas micrografias eletrônicas de varredura da amostra TEA(0,50)sd.
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(a)

(b)

(c)

Figura 78. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras: (a) amido filme (ampliação
10.000x), (b) Amidotea 5% (ampliação 10.000x) e (c) Amidotea 5%, fratura
provocada em uma região da amostra (ampliação 10.000x).
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5.3) Filmes de amido contendo partículas de hexaniobato pré-intercaladas com quitosana
Os DRX dos filmes de amido com partículas de hexaniobato pré-intercaladas com
quitosana (Figura 79) mostram o aparecimento de picos que provavelmente estão relacionados
a uma estruturação de longa distância induzida pelas partículas de niobato, como observado
para os filmes de amido contendo Butil(0,50)es e TEA(0,50)g. O aumento da concentração da
amostra TEA(0,50)g:Quitosana - 1:2 misturada ao amido pode ser monitorado pelo pico
marcado com um asterisco. Como observado para os outros filmes de amido com partículas
de hexaniobato apresentados anteriormente, a adição de glicerol também não trouxe
modificações nos DRX das amostras (Figura 80).
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Figura 79. DRX das amostras de TEA(0,50)sd, TEA(0,50)g:Quitosana - 1:2, amido pó,
amido filme, Amidoquit 1, 2 e 5%.
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Figura 80. DRX das amostras de TEA(0,50)sd, TEA(0,50)g:Quitosana - 1:2, amido pó,
amido filme, Amidoquit 1, 2 e 5%, as quatro últimas com adição de glicerol.

Os filmes formados são visualmente parcialmente homogêneos, pois foi possível
observar em algumas amostras, “pequenos pontos” resultantes da não dispersão completa do
niobato pré-intercalado com quitosana no filme de amido . As amostras apresentaram uma
maior flexibilidade comparada aos filmes já discutidos, mesmo para aquelas sem o uso do
plastificante, glicerol, não sendo verificadas (manualmente) diferenças na flexibilidade entre
os filmes com e sem o glicerol. A presença de partículas de niobato produz cor amarelada nos
filmes (Figuras 81 e 82).
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(a)

(b)

(c)

Figura 81. Imagens dos filmes sem glicerol: (a) Amidoquit 1%, (b) Amidoquit 2% e (c)
Amidoquit 5% diâmetro dos filmes é de aproximadamente 17 cm.

(a)

(b)

(c)

Figura 82. Imagens dos filmes com glicerol: (a) Amidoquit 1%, (b) Amidoquit 2% e (c)
Amidoquit 5% (diâmetro dos filmes é de aproximadamente 17 cm).

A Figura 83 mostra as curvas DTG e MS dos filmes de amido com partículas de
hexaniobato intercaladas com quitosana. O perfil de decomposição dos filmes contendo
partículas de hexaniobato é muito semelhante àquele observado para os filmes de Amidobut
2% (sem e com glicerol) e Amidotea 5% (sem e com glicerol). Filmes contendo niobato (sem
ou com glicerol) apresentam uma mudança significativa no terceiro evento, com liberação de
CO2 em valores de temperatura aproximadamente 20°C inferiores ao valor da temperatura dos
filmes sem as partículas inorgânicas. A temperatura de liberação de quantidade máxima de
gás CO (segundo evento de perda de massa) é praticamente igual nos filmes sem ou com as
partículas inorgânicas e contendo ou não glicerol, motivo pelo qual as curvas MS do CO não
foram apresentadas na Figura 83.
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Figura 83. Curvas DTG (linha vermelha) e MS (linha preta) dos gases liberados pelas
amostras de amido pó, amido filme (com e sem glicero) e Amidoquit 5% (com e
sem glicerol).
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As curvas TG apresentadas na Figura 84 mostram três eventos de perda de massa: o
primeiro, entre temperatura ambiente até 100°C, relacionado à saída de moléculas de água
adsorvidas na superfície dos filmes; o segundo, entre 100°C a 320°C, referente à oxidação do
biopolímero e a condensação dos grupos OH das espécies orgânicas formando água; e o
terceiro evento, entre 315°C a 500°C, associado à decomposição do resíduo do biopolímero.
Os dados das curvas de DTG-MS da Figura 83 corroboram com a atribuição feita a cada
evento de perda de massa observadas na curva TG. Novamente, observa-se que o glicerol,
assim como a quitosana, contribue para a diminuição da temperatura de decomposição (Figura
84), indicado com a temperatura de 250°C).
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Figura 84. Curvas TG das amostras de amido pó, sua forma desestruturada (com e sem
glicerol) e Amidoquit 5% (com e sem glicerol).
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A Figura 85 mostra as imagens dos filmes de amido, Amidoquit 5% e de uma região
com fratura feita manualmente. Observa-se a presença de partículas provenientes do
hexaniobato tanto na superfície (Figura 85b) quanto na fratura do filme do Amidoquit 5%
(Figura 85c). Não se visualiza partículas cilíndricas como na amostra Amidotea 5%.
Como o hexaniobato de potássio precursor é obtido pelo método cerâmico a alta
temperatura e usando longo período de tempo, o material possui partículas grandes, que
parecem não sofrer quebras significativas durante sua transformação para a forma
H2K2Nb6O17 e derivados (como o material modificado com quitosana). Uma alternativa para
futuros trabalhos seria diminuir o tamanho das partículas de hexaniobato para tentar aumentar
o grau de dispersão em polímeros orgânicos.
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(a)

(b)

(c)

Figura 85. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras: (a) amido filme (ampliação
10.000x), (b) Amidoquit 5% (ampliação 10.000x) e (c) Amidoquit 5%, fratura
provocada em uma região da amostra (ampliação 1.500x).
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Os estudos apresentados nesta Tese mostram que a dispersão de partículas de niobato
em polímeros orgânicos é mais difícil do que a incorporação, por exemplo, das argilas ou
silicatos lamelares. Tanto é que poucos trabalhos são reportados sobre o assunto. Somente
dois trabalhos foram encontrados na literatura sobre a formação de nanocompósitos híbridos
de niobato lamelar. No primeiro trabalho138, o polímero polietileno tereftalato (PET) foi
preparado da seguinte maneira: o monômero bis(hidroxietil)tereftalato foi misturado com 5%
(m/m) de hexaniobato contendo ácido aminoundecanóico intercalado. A reação de
polimerização foi feita a 260°C por 4 h à pressão de 1mmHg. A reação de polimerização
induziu a esfoliação do hexaniobato resultando em uma dispersão homogênea do híbrido na
matriz polimérica, que produz por fusão um filme transparente, mas de coloração levemente
marrom. O DRX evidência a esfoliação da matriz lamelar (ausência de picos de difração). No
segundo trabalho108, o material lamelar HCa2Nb3O10 foi esfoliado em solução de TEAOH e a
dispersão das partículas adicionadas na gelatina, gerando filmes homogêneos. O DRX da
amostra apresentou picos referentes à intercalação do íon tetraalquilamônio, resultado
semelhante observado no DRX da amostra Amidotea, reportada neste trabalho. Contudo, no
preparo do compósito foram utilizadas grandes quantidades de material inorgânico (25 a
67%).
Todos os filmes de amido de mandioca apresentados no presente trabalho foram
analisados através da técnica DMA (Análise dinâmico-mecânica). Porém, devido a problemas
na operação do equipamento, os resultados gerados não estão confiáveis, apresentando valores
muito distintos para uma mesma amostra. Além disso, para alguns filmes, a medida não foi
feita em triplicata. Portanto, optou-se por não apresentar nesta Tese as curvas de força x
elongação. Apesar da divergência de alguns resultados, pôde-se observar uma tendência geral
no comportamento mecânico dos filmes que vale a pena mencionar: as amostras sem glicerol
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apresentam maior resistência mecânica, mas sofrem menor deformação; é válido o inverso,
filmes com glicerol são menos resistente, mas apresentam maior deformação. As amostras
Amidotea 5% e Amidoquit 5%, não se romperam (dentro do limite de força aplicada pelo
equipamento (cerca de 28 MPa), possivelmente devido à quantidade de hexaniobato
adicionada. Logo, filmes que contém a matriz lamelar mostram um aumento significativo na
força, quando comparados ao branco, ou seja, o filme de amido preparado nas mesmas
condições, mas sem a carga inorgânica. Toda a análise deve ser refeita.
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V. CONCLUSÕES
O primeiro estudo apresentado nesta tese tratava da investigação da troca protônica no
hexaniobato lamelar. Foi possível concluir que o deslocamento da banda em 900 cm-1 para
940 cm-1, com a troca do íon K+ por H+, é devido à esfera de hidratação ao redor dos íons H+,
que impede a interação com os átomos de oxigênio das lamelas, aumentando a ordem de
ligação do grupo niobil (Nb=O). Com a remoção das moléculas de água, surgem bandas em
região de menor freqüência (860 e 890 cm-1), sugerindo o estabelecimento de interações
H+ ---O-Nb, que provocam a diminuição da ordem de ligação oxigênio-metal.
O comportamento do H2K2Nb6O17 frente a três tipos de agentes de esfoliação, cuja
diferença é o tamanho da cadeia do hidróxido de tetraalquilamônio, em quatro diferentes
concentrações, também foi estudado. Ao contrário do observado em solução de TBAOH,
verificou-se que ocorre o processo de intercalação dos íons R4N+ em H2K2Nb6O17 segundo a
ordem: TMA+ > TEA+ > TPA+, isto é, a intercalação é facilitada para íons pouco volumosos.
Já o processo de esfoliação do hexaniobato é promovido na ordem inversa: TBA+ > TPA+ »
TEA+ > TMA+, ou seja, quanto mais volumoso o íon R4N+, maior a extensão do processo de
separação das lamelas. A formação das partículas cilíndricas, presentes em maior quantidade
nas amostras tratadas com soluções de TPA+ e TBA+, parece ser favorecida pelo aumento do
tamanho da cadeia carbônica e da concentração das supensões. Como o aumento desses
parâmetros também promove a esfoliação, não se descarta a possibilidade de que as partículas
esfoliadas no meio alcalino sofram um processo de solubilização parcial seguido da
precipitação de espécies contendo unidades [NbO6]. Os íons R4N+ poderiam servir de molde
(template) para a precipitação das espécies de niobato e o crescimento de partículas com
forma cilíndrica.
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Além dos processos de intercalação ou esfoliação, observou-se neste trabalho o
processo de formação de gel. A remoção de eletrólitos na lavagem dos sólidos depositados
produz o entumescimento das lamelas empilhadas de hexaniobato de todas as amostras
intercaladas com íons TEA+ e, também, nas amostras de TMA+ e TPA+ com maior razão
R4N+/H+-niobato. Considerando os quatro íons R4N+ (R = metil, etil, propil e butil), o íon
TEA+ tem um caráter intermediário quando se considera a polaridade superficial do cátion e
também as interações eletrostáticas que podem ser estabelecidas com as lamelas negativas.
Enquanto os íons TMA+ (que possuem alta polaridade superficial) produzem as amostras com
maior grau de hidratação, e os íons TPA+ (ou TBA+) são volumosos o suficiente para
promoverem o maior grau de esfoliação, os íons TEA+ possuem a melhor relação entre
hidrofilicidade e tamanho, acarretando a formação de gel.

A polaridade do íon TEA+

contribui para a hidratação da região interlamelar, mas o seu tamanho e as interações
eletrotáticas com as lamelas não propiciam a separação das mesmas. Conseqüentemente, as
partículas se hidratam e se desorganizam, mas não se separam.
A quitosana sofre o processo de intercalação no H2K2Nb6O17, sendo que a quantidade
máxima

do

biopolímero

inserido

no

interior

das

lamelas

do

niobato

é

[(C6H11O4N)n]xH2-xK2Nb6O17 (x = 0,6), mesmo com o aumento da sua concentração no meio
de reação. Os sólidos intercalados com maior proporção em massa de quitosana apresentaram
aumento da cristalinidade, verificado pelos DRX.
Todos os filmes de amido que continham o hexaniobato lamelar apresentaram a matriz
preferencialmente na forma intercalada, de acordo com os resultados de DRX, TG, IV e
MEV. Os filmes formados são visualmente homogêneos, podendo ser manuseados, inclusive
as amostras sem glicerol. Filmes com quitosana e niobato tornaram-se flexíveis, mesmo
aqueles sem glicerol, possivelmente devido à maior compatibilização niobato-amido. Apesar
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de problemas com os resultados de DMA, pôde-se observar a tendência geral: amostras sem
glicerol apresentam maior resistência e menor deformação, amostras com glicerol apresentam
menor resistência e maior deformação. Uma maior quantidade de niobato adicionado aumenta
a resistência do filme, quando comparado a amostra com amido somente (branco).
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VI. PERSPECTIVAS FUTURAS
O projeto de Doutorado desenvolvido deu continuidade ao estudo do processo de
esfoliação do hexaniobato lamelar iniciado no Mestrado. A partir dos resultados obtidos é
possível a proposição de vários outros estudos, ainda dentro do tema de preparação de
dispersão de partículas esfoliadas, nos quais parâmetros como tempo de reação e tamanho dos
cristais do precursor K4Nb6O17 poderiam ser variados.
O gel formado a partir da intercalação do íon TEA+ em H2K2Nb6O17 já mostrou
vantagens na intercalação de espécies volumosas, no que diz respeito à maior quantidade de
niobato presente em comparação ao material esfoliado, já tendo artigo publicado pelo grupo.
O gel ainda pode ser utilizado para estudos de adsorção de moléculas como pesticidas, com
aplicação na área de remediação ambiental e tratamento de efluentes.
O uso das partículas esfoliadas na produção de filmes com amido é um estudo
promissor, ainda não reportado na literatura. Apesar dos problemas ocorridos, os resultados
dos testes iniciais com DMA mostraram uma melhora nas propriedades do filme com a adição
do niobato. A quitosana intercalada proporcionou filmes de amido flexíveis, da mesma forma
que aqueles com glicerol, sugerindo possível compatibilização do niobato com amido, idéia
proposta no início do estudo. A repetição de toda a análise de DMA poderá trazer melhores
informações sobre a dispersão do hexaniobato no polímero, indicando modificações no modo
de preparação dos filmes para a melhora das propriedades mecânicas. Como mencionado
anteriormente, deve-se procurar em estudos futuros diminuir o tamanho das partículas de
niobato e empregar a técnica de microscopia eletrônica de transmissão para melhor
caracterizar o grau de dispersão do hexaniobato no polímero.
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APÊNDICE

Figura 1A – Imagens HRTEM das amostras de íon cianidina-3-glucosídeo intercalado
em hexaniobato, empregando como precursor (a) dispersão coloidal de partículas de
hexaniobato esfoliadas e (b) amostra TEA(0,5) na forma de gel (ref. A. A. Teixeira-Neto, A.
L. Shiguihara, C. M. S. Izumi, M. A. Bizeto, F. Leroux, M. L. A. Temperini, V. R. L. Constantino, Dalton
Trans. 2009, 4136–4145).
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Figura 2A – Imagem HRTEM da amostra do íon cianidina-3-glucosídeo (estrutura
mostrada na parte superior à direita; R = glicose) intercalado em hexaniobato
empregando como precursor a amostra TEA(0,5) na forma de gel (ref. arquivo do grupo da
profa. Vera R. L. Constantino).
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