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RESUMO 

 

Título: Avaliação da atividade fotocatalítica das nanoestruturas de hexaniobato de potássio 

após esfoliação e reempilhamento do material. 

 

O niobato lamelar K4Nb6O17 foi sintetizado pelo método do estado sólido e resultou 

na fase trihidratada, exibindo célula unitária ortorrômbica. O K4Nb6O17·3H2O foi protonado 

com solução de HNO3 e depois esfoliado com um agente expansor (TBAOH). A suspensão 

coloidal obtida da esfoliação sofreu variação de pH para a realização do estudo morfológico das 

nanofolhas. Após ajuste dos pHs, foi realizado o processo de reempilhamento das nanofolhas 

com as características estruturais (tabular ou enrolada) desejadas. Dois métodos de 

reempilhamento foram desenvolvidos neste trabalho, com a intenção de obter um rendimento 

satisfatório do material reempilhado. As análises de caracterização dos materiais empregadas 

neste trabalho foram: difração de raios-X (DRX), análise termogravimétrica (TG/DTA), 

espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e do visível (UV-Vis), espectroscopia 

vibracional na região do infravermelho (FTIR), análise da área superficial pelo método de BET 

e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados de DRX mostraram que os 

materiais reempilhados apresentaram baixa organização a longo alcance, e picos referentes à 

morfologia estrutural tabular e enrolada. Os espectros de FTIR dos materiais reempilhados 

apresentaram modos vibracionais referente aos octaedros distorcidos [NbO6] menos 

pronunciados. A análise de BET indicou que o material reempilhado apresentou maior área 

superficial em relação ao material inicial, e característica mesoporosa. A metodologia-2 

desenvolvida neste trabalho obteve melhor rendimento que a metodologia-1, porém não 

manteve as características estruturais desejadas. Nos testes fotocatalíticos, a eficiência dos 

fotocatalisadores foi influenciada, de acordo com: a área superficial, que não foi um parâmetro 

significativo na avaliação da eficiência de descoloração do C-K4RT9; a morfologia das 

nanoestruturas em nanorrolos do material C-K4RT10, que resultou na baixa atividade 

fotocatalítica devido a características associada à elevada taxa de recombinação dos pares 

elétrons-buracos fotogerados, bem como do efeito sombra; a calcinação do material 

reempilhado C-K4RT10, que influenciou no aumento da eficiência de descoloração, resultante 

da eliminação de substancias (TBA
+
) que bloqueava o acesso aos sítios ativos presentes na 

superfície. 

 

Palavras-chaves: Hexaniobato de potássio, Esfoliação, Reempilhamento, Fotocatálise.  

v 
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ABSTRACT 

 

Title: Evaluation of photocatalytic activity of potassium hexaniobate nanostructures after 

exfoliation and repackaging of the material. 

 

Lamellar niobate K4Nb6O17 was synthesized by the solid state method and resulted 

in the trihydrate phase, exhibiting orthorhombic unit cell. K4Nb6O17·3H2O was protonated with 

HNO3 solution and then exfoliated with an expanding agent (TBAOH). The colloidal 

suspension obtained from the exfoliation underwent pH variation for the morphological study 

of the nanosheets. After adjusting the pHs, the nanosheets restacking process was performed 

with the desired structural characteristics (tabular or coiled). Two methods of restacking were 

developed in this work, with the intention of obtaining a satisfactory yield of the restack 

material. X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TG / DTA), absorption 

spectroscopy in the ultraviolet and visible (UV-Vis) region, infrared spectroscopy (FTIR), 

surface area analysis by BET method and scanning electron microscopy (SEM). The XRD 

results showed that the repopulated materials showed low organization in the long range, and 

peaks referring to the tabular and rolled structural morphology. The FTIR spectra of the 

reworked materials presented vibrational modes related to the less pronounced distorted 

octahedrons [NbO6]. The BET analysis indicated that the restack material had a higher surface 

area in relation to the initial material, and mesoporous characteristics. The methodology-2 

developed in this work obtained better performance than the methodology-1, but did not 

maintain the desired structural characteristics. In the photocatalytic tests, the efficiency of the 

photocatalysts was influenced, according to: the surface area, which was not a significant 

parameter in the evaluation of the discoloration efficiency of C-K4RT9; the morphology of the 

nano-structures in nanorrolos of the material C-K4RT10, that resulted in the low photocatalytic 

activity due to characteristics associated with the high recombination rate of the photogenerated 

electron-hole pairs, as well as the shadow effect; the calcination of the C-K4RT10 repotted 

material, which influenced the increased discoloration efficiency, resulting from the elimination 

of substances (TBA
+
), which blocked access to the active sites present on the surface. 

 

Key words: Potassium hexaniobate, Exfoliation, Restacking, Photocatalysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Diante da problemática ambiental, agravada pela grande geração de resíduos 

tóxicos oriundos das indústrias, surgiu a necessidade de desenvolver tecnologias 

ecologicamente sustentáveis e de baixo custo, capazes de minimizar os impactos ambientais. 

Nesse contexto, os fotocatalisadores semicondutores têm sido bastante reportados na literatura, 

como uma técnica muito eficiente e promissora na mineralização de compostos orgânicos. 

 Dentre os semicondutores reportados na literatura, muitos estudos foram dedicados 

a investigar as propriedades fotocatalíticas dos niobatos lamelares.
[1-16]

 Estes materiais 

apresentam propriedades, tais como: capacidade de realizar trocas catiônicas,
[17-19]

 assim como, 

intercalar espécies orgânicas e inorgânicas na região interlamelar;
[5,9,12,20-22]

 e em condições 

experimentais controladas estes materiais podem ser esfoliados.
[1,9,13,23-25]

 Essas propriedades 

foram extremamente investigadas por resultarem em materiais com novas propriedades 

químicas, físicas e óticas, os quais podem ser aplicados como catalisadores heterogêneos, 

sensores, dispositivos ópticos, peneiras moleculares e outros.
[26,27]

 As nanofolhas resultantes do 

processo de esfoliação podem funcionar como blocos de construções na montagem de sólidos 

porosos, filmes finos, e membranas.
[26]

 Segundo a literatura, estes nanocristais podem assumir 

formas de nanofolhas abertas (uni ou bilamelares), bem como apresentar ondulação formando 

nanorrolos (pergaminhos).
[9,28-30]

 

 Diante disto, amplos esforços foram direcionados para produção de materiais 

nanoestruturados, a fim de melhorar as propriedades e os desempenhos fotocatalíticos.
[31]

 É 

sabido, que a eficiência de um fotocatalisador depende muito da sua morfologia e 

microestrutura, pois a morfologia influencia na capacidade de captura óptica, e no número de 

sítios ativos.
[32]

 Entre os vários niobatos lamelares, o K4Nb6O17 tem se destacado, por 

apresentar regiões interlamelares distintas, e nanofolhas altamente anisotrópicas e assimétricas, 

propriedades estas que favorecem as sínteses de microestruturas porosas com diversas 

morfologias: 0D (esferas), 1D (bastão, tubos, rolos) e 2D (camadas).
[10]

 A morfologia destes 

nanomateriais apresenta influência direta na fotocatálise por poderem exibir elevada área 

superficial, o que consequentemente aumenta o número de sítios ativos, sendo esta uma forma 

promissora para elevar a eficiência fotocatalítica.
[7]

 

  



16 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral, estudar a atividade fotocatalítica do K4Nb6O17 

e de suas nanopartículas reempilhadas, aplicando no processo de fotodegradação de uma 

molécula modelo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar o material de partida (K4Nb6O17), e promover a protonação e esfoliação deste 

material. 

 

 Investigar o comportamento morfológico das nanopartículas de hexaniobato esfoliadas, 

em função dos parâmetros pH e concentração da suspensão coloidal. 

 

 Investigar diferentes metodologias para o reempilhamento das nanoestruturas do 

material (K4Nb6O17) esfoliado. 

 

 Avaliar a atividade fotocatalítica dos materiais sintetizados, na descoloração do corante 

Remazol Amarelo Ouro (RNL). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Compostos Lamelares 

 Compostos lamelares são estruturas bem organizadas, com alto grau de 

cristalinidade, cujos átomos que o compõem estão arranjados em camadas 2D, que se 

sobrepõem de modo organizado ao longo de um eixo cristalográfico. As ligações químicas que 

mantêm o cristal coeso são: as fortes ligações covalentes, existentes nas camadas da matriz 

(lamelas) e as interações camada-camada, como interações de van der Waals ou interações 

eletrostáticas.
[33]

 Os sólidos lamelares podem ser classificados, em três tipos, em relação à 

carga das lamelas: carga neutra (grafite, dicalcogeneos metálicos – MoS2); lamelas 

negativamente carregadas (óxidos – K0.8Ti1.73Li0.27O4, K0.45MnO2, KCa2Nb3O10 e argilas 

catiônicas – aluminosilicato, magnésiosilicato) e lamelas positivamente carregadas (hidróxidos 

duplos – [Mg-Al-CO3], [Zn-Cr-NO3], [Ni-Al- CO3]). 
[34,35]

 

De acordo com o esquema apresentado na Figura 1, a estrutura dos sólidos 

lamelares é composta em: Camada (A), denominada de placa, folha ou lamela; região 

interlamelar (B), que compreendi o espaço entre duas lamelas. A distância interplanar ou 

espaçamento basal (C), é compreendida como as distâncias entre a metade da espessura de 

duas lamelas sucessivas; e a espessura da lamela (D). Em estruturas lamelares que apresentam 

camadas carregadas, como no exemplo 1 e 2 da Figura 1, a eletroneutralidade do sistema é 

alcançada pela presença de íons presentes na região interlamelar.
[27]

 

 

 

Figura 1 – Esquema da estrutura dos compostos lamelares (Fonte: adaptado
[27]

). 
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Tais particularidades tornam os compostos lamelares susceptíveis a terem 

reatividade intracristalina, possibilitando a incorporação de várias espécies 

orgânicas/inorgânicas na região interlamelar. E adicionado com a capacidade de esfoliação 

desses materiais lamelares, estes, são capazes de gerar uma gama de novos materiais 

apresentando propriedades químicas, físicas, ópticas, mecânicas, etc, os quais podem ser 

aplicados como catalisadores heterogêneos, sensores, dispositivos ópticos, peneiras 

moleculares.
[26,27,33]

 A versatilidade desses materiais abre perspectivas para o desenvolvimento 

de novos materiais, que podem ser empregados em dispositivos eletroquímicos (como, baterias 

para telefones celulares e marcapassos), na fabricação de catalisadores heterogêneos, e na 

forma de compósitos (mistura de polímero orgânico e/ou sintéticos + argila) podem ser 

aplicados na fabricação de produtos dos setores: automobilísticos, de embalagens, e na área de 

produtos esportivos.
[33]

 

 

3.2. Niobatos Lamelares 

 Os Niobatos lamelares são estruturas formadas por várias camadas negativas 

empilhadas ao longo de um eixo cristalográfico, e cátions preenchendo a região interlamelar 

garantido a eletroneutralidade do sistema. Suas camadas são compostas por unidades de 

octaédros distorcidos [NbO6] que podem estar ligados pelos vértices e/ou pelas arestas.
[33,36]

 

Dentre os niobatos lamelares, os mais conhecidos são: o triniobato de potássio (KNb3O8),
[1,2,3]

 o 

hexaniobato de potássio (K4Nb6O17)
[4-11,17-25]

 e a perovskita lamelar (KCa2Nb3O10).
[12-16]

 Estas 

peroviskitas lamelares podem apresentar dois arranjos estruturais: a fase de Ruddlesden-Popper 

de composição A2[A’n-1BnO3n+1], e a fase Dion-Jacobson com fórmula geral A[A’n-1BnO3n+1], 

onde A pode ser um íon alcalino (K
+
, Rb

+
, Cs

+
); A’ podem ser íons alcalino terrosos (Ca

2+
, 

Sr
2+

), chumbo, bismuto, e os lantanídeos; e B são os metais de transição,
[15,26]

 como mostrados 

na Figura 2. 
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Figura 2 – Niobatos lamelares (Fonte: adaptado
[1,15,24]

). 

 

Assim como outros compostos lamelares, os niobatos podem ser chamados de 

sólidos lamelares catiônicos, pois os cátions da região interlamelar podem ser trocados, através 

de reações ácido-base. Devido a isso, estes materiais são susceptíveis a apresentar reatividade 

intracristalina, ou seja, espécies químicas são capazes de se alojar (intercalar) entre as 

lamelas.
[33]

 É sabido, que a intercalação de um composto é caracterizada pela introdução de 

espécies convidadas na região interlamelar de um material lamelar, mantendo-se a 

característica estrutural da matriz hospedeira.
[36]

 Além dessas propriedades, os niobatos 

lamelares apresentam mais propriedades interessantes, tais como: (i) alta estabilidade térmica e 

química, parâmetros desejáveis no emprego industrial; (ii) presença de sítios ácidos de Lewis e 

Brönsted; (iii) propriedades semicondutoras favorecendo as reações fotocatalíticas;
[37]

 (iv) 

matéria prima (Nb2O5) de baixo custo e abundante em solo brasileiro, tendo em vista, que o 

Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo.
[38]

 Na tabela 1, mostra que o Brasil se destaca 

como o maior produtor do metal, representando 89% da produção global, seguido do Canadá, 

com 10% em 2017.
[39]

 Nesse cenário, o Estado de Minas Minas Gerais (MG) é o maior 

produtor com participação de 76%, seguido pelo Estado de Goiás (GO) com 16%, e o Estado 

do Amazonas (AM) e Rondônia (RO) com 4% e 3% respectivamente.
[40]
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Tabela – 1 Produção mundial e reservas.
[39] 

 Produção (t) Reserva (10
3
 t) 

 2016 2017  

Estados Unidos - - - 

Brasil 57,000 57,000 4,100 

Canadá 6,100 6,000 200 

Outros países 800 800 NA* 

Total global 63,900 64,000 >4,300 

*Não Acessível. 

 

3.2.1. Hexaniobato de Potássio (K4Nb6O17) 

 O hexaniobato apresenta formula geral A4Nb6O17, onde A pode ser representado 

pelos cátions K
+
, Rb

+
, Cs

+
. Sendo assim, A = K

+
 resulta no composto hexaniobato de potássio 

(K4Nb6O17), o qual será abreviado, neste trabalho, como K4. Tal estrutura (Figura 3) apresenta 

lamelas carregadas negativamente, constituídas por octaedros distorcidos [NbO6], os quais 

estão ligados pelos vértices e arestas. A região interlamelar é ocupada pelos íons K
+
 garantindo 

a eletroneutralidade do sistema.
[36,37,41]

 Segundo a literatura,
[27,33,36,37]

 existem dois tipos de 

octaedros distorcidos, classificados como: (I) os altamente distorcidos, que estão relacionados 

ao encurtamento da ligação Nb-O, apresentando caráter de dupla ligação, e estão direcionados 

para o interior da região interlamelar; e (II) os ligeiramente distorcidos, referentes às distorções 

da ligação Nb-O, que ocorrem no interior da estrutura. As distorções referente às unidades 

NbO6 dos niobatos lamelares já foram caracterizadas por                 Jehng et.al.,
[42]

 onde as 

frequências Raman: 850-1000 cm
-1

 e 500-700 cm
-1

 são atribuídas aos octaedros altamente e 

levemente distorcidos, respectivamente. Foi nesse estudo de caracterização, que se chegou à 

conclusão sobre as distorções presentes nos compostos de óxido de nióbio. Elas são provocadas 

pelo tamanho do cátion Nb
5+

 ser relativamente grande para se ajustar em um sítio tetraédrico, 

como, muito pequeno para formar um octaedro regular. Assim como, os compartilhamentos de 

arestas e vértices, presentes nos compostos de óxido de nióbio, também contribuem com as 

distorções dos octaedros.
[42]
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Figura 3 – Estrutura cristalina do hexaniobato de potássio (Fonte:adaptado
[24]

). 

 

A célula unitária do K4 anidro pertence ao sistema ortorrômbico, apresentando as 

três dimensões desiguais (a ≠ b ≠ c). Além da fase anidra, o K4 pode ser encontrado na fase 

trihidratada (K4Nb6O17·3H2O), pertencendo ao grupo espacial P2212.
[27]

 Nos estudos realizados 

por Nassau et. al.,
[43]

 observou-se que a umidade relativa influenciava na estrutura cristalina do 

K4; sendo assim, a fase trihidratada é a mais estável, e pode ser obtida em umidade relativa 

entre 25-85%. Já a fase hidratada com 4,5 moléculas de água, é possível de ser obtida em 

condições acima de 85% de umidade relativa. A célula unitária da fase hidratada do K4 

contém, ao longo do eixo b, quatro lamelas empilhadas e duas regiões interlamelares distintas, 

designados de região I e II (Figura 3). A região interlamelar I apresenta-se hidratada enquanto 

que a região II é anidra.
[17,27,36,41]

 Segundo os estudos realizados por Kinomura et. al.,
[44]

 o grau 

de hidratação de cada região interlamelar influência na reatividade intracristalina, apresentando 

comportamentos distintos relacionados às propriedades de troca iônica, intercalação de 

moléculas, e esfoliação da matriz. 

 Baseando-se nas propriedades intracristalina do K4, várias pesquisas foram 

realizadas em buscas de novas propriedades e aplicações interessantes. Assim, temos os estudos 

realizados por De Silva Sousa et al.,
[19]

 que modificaram a região interlamelar do K4, através da 

reação de troca iônica do K
+
 por íons Ag

+
, que apresentou boa atividade biocida (bactericida). 
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 Após um processo de esfoliação da matriz lamelar do K4, Sun et al.
[45]

 observaram 

que as nanolâminas (bilamelar) do K4 apresentaram elevada atividade cinética de adsorção na 

remoção de cátions radioativos de águas residuais, por meio do processo de troca iônica. 

Existem várias pesquisas direcionadas para formação de nanocompósitos, com 

composições das mais variadas possíveis, como por exemplo, o K4 modificado pela 

intercalação de nanopartículas de CdS e Ni, resultando em um compósito Ni/CdS/K4, o qual 

apresentou atividade fotocatalítica capaz de produzir o gás H2 a partir de soluções de 

água/etanol, sob radiação luz visível.
[46]

 Outro compósito com o K4 que apresentou atividade 

fotocatalítica foi estudado por Cui et al.,
[47]

 que sintetizaram K4 intercalado com Ag/AgCl, que 

apresentou boa atividade fotocatalíticas na degradação da Rodamina-B (RhB), sob irradiação 

de luz visível. 

 

3.2.2. Obtenção do Hexaniobato de Potássio (K4) 

 Diferentes trabalhos reportam a obtenção do K4 por vários métodos de sínteses, tais 

como: estado sólido,
[6,9,10,17-25,48-50]

 sol-gel,
[51]

 hidrotermal,
[7,8,11,52,53]

 solvotermal,
[54]

 e 

precipitação.
[4]

 Dentre estas reações, a do estado sólido tem sido a metodologia mais 

empregada na síntese do K4, por ser uma técnica de simples execução. Esta técnica, também 

conhecida como método cerâmico, é baseada na mistura estequiométrica dos precursores (sais 

inorgânico e óxidos binário), os quais são submetidos às altas temperaturas de calcinação por 

um longo período de tempo, promovendo a fusão dos precursores, difusão dos íons e a 

cristalização de uma nova estrutura.
[55]

 Existem algumas desvantagens ao utilizar o método do 

estado sólido, tais como: materiais com baixa área superficial, presença de fase secundária 

devido à dificuldade de difusão entre as partículas, e a necessidade de elevadas temperatura de 

calcinação, resultando em um elevado custo operacional.
[36]

 No entanto, as nanopartículas 

sintetizadas pelos métodos sol-gel e hidrotermal, possuem baixa cristalinidade com morfologia 

irregular ao contrário da morfologia do material obtido pelo método cerâmico.
[33,53]
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3.3. Esfoliação de Compostos Lamelares 

 Com o intuito de sintetizar materiais com alta superfície de contato, a possibilidade 

de esfoliar os materiais lamelares, abre oportunidades na produção de novos materiais 

nanoestruturados, interessantes para a catálise. 

De modo geral, o processo de esfoliação consiste em usar um agente expansor 

volumoso, que provoque um aumento na distância entre as lamelas da matriz, até um limite, em 

que a forte interação eletrostática, entre as camadas, seja diminuída. Este processo facilita a 

entrada do solvente (água), que com a ajuda de uma força de cisalhamento, por exemplo, 

agitação manual ou mecânica ou agitação ultra-sônica, proporciona a separação das lamelas, e 

resulta em uma dispersão coloidal.
[34,56]

 Tem sido bastante reportado pela     literatura
[1,9,10,13,23-

25,57,58]
 o uso de moléculas orgânicas nas reações de esfoliação dos niobatos lamelares, sendo as 

espécies fornecedoras de íons alquilamônios as mais usadas. 

 Em sólidos lamelares que apresentam alta densidade de cargas, o processo de 

esfoliação necessita de uma pré-intercalação. Como exemplo, temos os niobatos lamelares que 

apresentam lamelas com alta densidade de cargas negativas. Estas promovem uma forte 

interação com os cátions interlamelares, cuja intercalação e esfoliação sob influência de um 

solvente, são dificultadas. Apesar disso, a reatividade intracristalina dos niobatos facilita as 

reações de troca catiônicas, possibilitando a troca dos íons da região interlamelar, por prótons 

(H
+
), tornando os niobatos mais propensos a delaminação na água.

[33]
 

A utilização de um próton (H
+
), como mediador no processo de esfoliação foi usada 

por Mallouk e seus colaboradores,
[28]

 que promoveram a esfoliação do hexaniobato de potássio 

(K4) utilizando HCl como mediador. Isto favoreceu a troca dos íons K
+
 interlamelares, 

resultando na fase ácida do K4 (K4-xHxNb6O17). Em seguida, uma solução aquosa de hidróxido 

de tetrabutilamônio (fornecedor de íons TBA
+
) foi adicionada à reação, para funcionar como 

um agente expansor volumoso, o qual promoveu o processo de esfoliação da matriz do K4. 

 

3.3.1. Esfoliação do Hexaniobato de Potássio 

 Baseado na literatura,
[23-25,57,58]

 a esfoliação do K4Nb6O17 utilizando hidróxido de 

tetrabutilamônio resulta em uma suspensão coloidal, em que as nanopartículas de niobato 

podem apresentar características morfológicas equivalentes a nanorrolos. Segundo os estudos 

realizados pelo grupo de pesquisa de Mallouk e colaboradores,
[28]

 tal fato depende de um 

conjunto de condições específicas como: o pH do meio e a concentração da suspensão coloidal. 

Quando as nanopartículas estavam em um meio com pH 7 ou em elevada concentração (~ 50 
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mg/mL), as mesmas se apresentaram enroladas. Por outro lado, quando as nanopartículas 

estavam em um pH mais elevado ou em baixa concentração (~ 0,1 mg/mL), as mesmas estavam 

desenroladas. 

As nanofolhas resultantes da delaminação podem apresentar de 1-2 nanômetros de 

espessura e dimensões laterais na faixa do micrômetro
[12,29]

 e são fortemente anisotrópicas. As 

dispersões de niobato são muito sensíveis à presença de cátions ou partículas carregadas 

positivamente, os quais podem promover a floculação, aglomeração, enrolamento e/ou flexão 

da partículas.
[33]

 Já os nanorrolos resultantes do enrolamento das lamelas podem apresentar as 

seguintes dimensões: 0,1-1µm de comprimento e 14-30 nm de diâmetro externo, valor este que 

pode variar em função do tamanho da cadeia carbônica dos alquilamônios utilizados na 

esfoliação.
[26,28]

 Nos estudos de caracterização dos nanorrolos, Du et al.
[59]

 sugeriram que as 

lamelas de niobato de potássio mostraram tendência de enrolamento na direção do eixo [100]. 

De acordo com o estudo feito por Mallouk et al.
[28]

 este evento pode estar ligado a vários 

fatores, como: rigidez e simetria das lamelas, força iônica e pH do meio. Contudo, segundo o 

trabalho de revisão de Constantino e colaboradores,
[26]

 os fatores responsáveis para o 

enrolamento das nanofolhas ainda não foram totalmente explicados. As hipóteses      sugeridas 

são: 

 A presença de cargas opostas localizadas na superfície e nas arestas da superfície 

esfoliada das partículas e átomos com diferentes números de coordenação.
[26]

 

 Ausência de um centro de inversão: um lado da folha (Figura 4) é mais estéricamente 

cheio do que o outro, e uma vez que as folhas são liberadas da interação face a face no 

sólido, elas podem aliviar a tensão ao se dobrarem.
[28]

 

 

 

Figura 4 - Modelo do preenchimento espacial de uma única folha de hexaniobato observado 

de ambos os lados. Os cátions foram omitidos para maior clareza. Observe que um lado é 

menos estéril do que o outro. (Fonte: adaptado
[28]

). 
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3.4. Reempilhamento das Nanopartículas Esfoliadas 

As nanofolhas resultante do processo de esfoliação podem ser usadas como blocos 

de construção 2D, que podem ser reestruturados em filme finos, através da deposição das 

nanopartículas em superfícies; bem como, formar microestruturas porosas a partir do 

reempilhamento das nanofolhas e/ou nanorrolos. 

 O reempilhamento consiste em reagregar as nanopartículas dispersas de uma 

suspensão coloidal. O processo pode ser feito através da precipitação ou floculação das 

nanopartículas dispersas, utilizando soluções que contenham cátions como H
+
, K

+
 e Na

+
.
[23]

 

Alguns trabalhos na literatura já reportaram a reestruturação das nanopartículas dos niobatos 

lamelares. 

 Domen et al.
[60]

 conseguiram o reempilhamento de nanopartículas de H4Nb6O17 

utilizando o método de precipitação adicionando ácido nítrico. Li et al.,
[24]

 também utilizaram o 

ácido nítrico no método de reempilhamento, resultando em nanorrolos de H4Nb6O17. Zarei-

Chaleshtori et al.
[23]

 relataram a agregação das nanopartículas com morfologia de nanorrolos, 

após adição de ácido clorídrico, que resultou em um sólido poroso. O ácido clorídrico no 

processo de reempilhamento também foi utilizado por Hu. et al.,
[25]

 em que as suspensões 

coloidais contendo nanofolhas e nanorrolos foram lentamente precipitadas, com adição de 

ácido clorídrico. 

Outro método de reempilhamento foi realizado por Chen et al.,
[61]

 em que o 

KCa2Nb3O10 foi reempilhado utilizando um método de diálise. A suspensão coloidal foi 

colocada em um dispositivo fechado com membrana porosa, e imersa em uma solução aquosa 

de KCl, que resultou em um precipitado. 

A utilização do método mecânico de reempilhamento, também foi relatado na 

literatura, em que nanorrolos de K4Nb6O17, presentes na suspensão coloidal, foram 

reempilhados por centrifugação.
[62]

 Bem como, Sarahan et al.
[58]

 obtiveram materiais porosos 

através do reempilhamento das nanopartículas (nanofolhas e nanorrolos) por centrifugação. 

 

3.5. Processo Fotocatalítico Heterogêneo 

Semicondutores aplicados na fotocatálise, com o passar dos anos, atraiu atenção 

cada vez mais dos pesquisadores devido às amplas aplicações, tais como: na remoção de 

poluentes ambientais, produção de hidrogênio através da divisão da molécula H2O e redução de 

dióxido de carbono por meio da energia solar.
[10]

 Várias pesquisas com semicondutores 

lamelares de niobatos,
[1-8,10-16,20,23]

 foram direcionados ao desenvolvimento de materiais para 



26 
 

serem aplicados em processos fotocatalíticos, os quais têm se mostrados potencialmente 

promissores. 

Entende-se por semicondutor, materiais que apresentam condutividade elétrica 

intermediária, entre isolantes e condutores (Figura 5). A estrutura eletrônica do semicondutor é 

caracterizada por apresentar um pequeno espaço entre a banda de valência (BV) e banda de 

condução (BC), denominado de band gap. Esta é uma região de energia proibida, na qual não 

existem níveis de energia a serem ocupados. Nos semicondutores, geralmente a energia de 

band gap (Eband gap) estar entre 1-4 eV.
[63]

 

 

 

Figura 5 – Modelo esquemático das bandas energéticas dos materiais (Fonte: própria). 

 

Os efluentes têxteis estão entre os resíduos indústrias que mais poluem, devido à 

presença de alta carga de compostos químico tóxicos, dentre os quais se destacam os corantes, 

por apresentarem estruturas moleculares complexas de difícil degradação.
[64]

 Devido à 

complexidade desses compostos, associado às limitações dos convencionais tratamentos de 

águas residuais, observa-se a necessidade do desenvolvimento de tecnologias ecologicamente 

sustentáveis e de baixo custo, capazes de minimizar o volume e a toxicidade dos efluentes 

industriais, por meio da degradação dessas substâncias complexas, em compostos 

quimicamente mais simples, e inertes, tais como CO2, e H2O.
[65]

 

Nesse contexto, destacam-se os Processos Oxidativos Avançados (POAs), os quais 

consistem na geração de radiais livres, em especial o radical hidroxila (
•
OH), que apresenta um 

alto poder oxidante (E
0
 = 2,8 eV). Este radical reage de forma rápida e indiscriminadamente 

com muitos compostos orgânicos, degradando-os.
[66]
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Dentre os POAs, destaca-se a fotocatálise heterogênea. Este sistema tem sido 

reportado na literatura, como uma técnica muito eficiente e promissora na mineralização de 

compostos orgânicos. A fotocatálise heterogênea (Figura 6) inicia-se com a ativação de um 

semicondutor por radiação UV ou visível (luz solar ou artificial). Quando a energia do fóton 

absorvido é igual ou maior que a energia do “band gap”, ocorre a foto-excitação do elétron, que 

salta da banda de valência (BV) para banda de condução (BC), resultando na formação dos 

pares elétrons-buracos, os quais são responsáveis pela geração dos radicais (
•
OH, O2

•-
) com 

forte caráter oxidante, capazes de degradar uma grande variedade de compostos orgânicos.
[63]

 

 

Figura 6 – Mecanismo dos radiais fotogerados na fotocatálise (Fonte: própria). 

 

 As reações que envolvem a fotocatálise heterogênea podem ocorrer por meio da 

oxidação da molécula orgânica (M.O.) no buraco (h
+
), ou através de radicais hidroxilas 

formados no sítio oxidante (h
+
), ou por meio da redução do oxigênio na BC.

[65] 

O mecanismo de oxidação direta (Eq. 1) ocorre quando o contaminante (M.O.) 

adsorve na superfície do semicondutor (etapa determinante), onde é oxidado pelo buraco (h
+
) 

na BV, resultando em uma molécula orgânica oxidada (M.O.*).
[65, 67] 

            
          

      

Já no mecanismo de oxidação indireta, o semicondutor (SC) fotoativado dar início a 

formação do par elétron-buraco (Eq. 2), os transportadores de cargas (e
-
/h

+
) migram para a 

superfície do semicondutor, que reagem com os grupos superficiais (O2, H2O, M-OH, etc.) 

formando os radicais livres (Eq. 3, 4). O radical hidroxila (
•
OH) reage com as M.O. poluidoras 

degradando-as (Eq. 5).
[65,67] 
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Há possibilidade de ocorrer à degradação do contaminante por outras espécies 

radicalares derivadas do oxigênio. É proposto que a moléculas de oxigênio dissolvido atuam 

como sequestradores de elétron para forma íons superóxidos (O2
•-
) (Eq. 4). Esta reação é 

precursora de vários mecanismos de degradação que resulta na formação do peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (Eq. 4-7), o qual se dissocia, para que haja a formação do radical hidroxila 

(Eq. 8, 9).
[65,68]

 O peróxido de hidrogênio pode reduzir diretamente pelos elétrons da banda de 

condução ou indiretamente via íon radical superóxido, gerando o radical 
•
OH (Eq. 8, 9).

[68]
 

   
       

       

         
      

   
              

        
              

ou 

       
                  

É importante destacar que independente do mecanismo de degradação do processo 

fotocatalítico, a capacidade de formação de radicais é influenciada pelos potenciais de banda 

condução (ECB) e de valência (EVB) do fotocatalisador em relação ao potencial redox da reação 

das espécies (H2O, O2 ou contaminantes). Não é possível catalisar uma reação de redução onde 

o potencial de redução é mais negativo que o ECB. Da mesma forma, é difícil catalisar uma 

reação oxidativa onde o potencial de redução é mais positivo que o EVB.
[69]

 Os fotocatalisadores 

(TiO2, ZnO2, ZnO, Nb2O5) são exemplos de semicondutores oxidativos por apresentarem um 

EVB mais positivos, que o necessário para oxidar as espécies e gerar os radicais hidroxila 

(
•
OH).

[67,69]
 

 

3.5.1. Efeitos dos Parâmetros Operacionais 

De forma geral, o desempenho fotocatalítico depende da máxima absorção solar 

(luz), menor taxa de recombinação dos pares elétrons-buracos fotogerados e mais sítios ativos 

de reação fotocatalítica.
[10]
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A eficiência fotocatalítica depende da competição entre a reação do elétron com 

uma espécie química (H2O, O2) na superfície do semicondutor, com o processo de 

recombinação dos pares elétrons-buracos, deste modo, a possibilidade de recombinação dos 

transportadores de cargas limita a atividade fotocatalítica, logo grandes esforços estão voltados 

para diminuir a taxa de recombinação.
[63,66]

 Uma possibilidade é a formação da interface 

semicondutor/semicondutor ou semicondutor/metal, que aumenta o tempo de vida do par 

elétron-buraco através das transferências dos transportadores de cargas entre as das estruturas 

eletrônicas da heteroestrutura, melhorando a atividade fotocatalítica.
[67]

 O grupo de Hong et 

al.
[7]

 sintetizaram microesferas de K4 carregadas com óxido de grafeno reduzido (RGO). O 

objetivo foi melhorar a eficiência de separação dos pares elétrons-buracos das microesferas de 

K4 usando o RGO, servido como um cocatalisador. O mecanismo de transferência de elétrons 

nas microesferas de K4/RGO foi proposto da seguinte maneira: os pares elétrons-buracos 

fotogerados são originados sobre microesferas de K4, sob irradiação UV. Estes elétrons 

transferem-se facilmente para RGO, devido ao grafeno apresentar um potencial redox 

ligeiramente inferior, em comparação com a banda de condução das microesferas de K4, 

enquanto os buracos fotogerados permanecem na banda de valência das microesferas do K4. 

Dessa forma, os pares elétrons-buracos fotogerados são separados de forma eficiente. 

A faixa de luz é outro fator limitante na atividade fotocatalítica dos semicondutores 

ativados apenas na região UV, pois esta radiação representa menos de 5% da energia irradiada 

pelo sol, que chega à superfície da terra.
[67]

 O K4 pertence a este grupo de fotocatalisadores que 

não tem atividade fotocatalítica acionada por luz visível, devido a um intervalo de banda 

relativamente grande, em torno de 3,2 eV. Deste modo, é possível ajustar o valor do “band 

gap” do K4 para melhorar a resposta à luz visível.
[10,52]

 O grupo de Zhou et al. 
[52]

 relataram um 

novo material, microesferas de K4 autodopadas com Nb
4+

, que mostraram uma boa atividade 

fotocatalítica, sob luz visível, para a geração de hidrogênio. 

Além disso, a estrutura cristalina e a morfologia influenciam na propriedade 

catalítica dos semicondutores. De acordo com a literatura,
[70]

 a alta atividade fotocatalítica do 

K4 pode ser atribuída aos espaços intercalares e aos íons potássio, os quais são bons em separar 

os transportadores de cargas fotogerados, além de melhorar a transferência de elétrons para O2, 

que elimina a acumulação de elétrons nas partículas K4. Por outro lado, a superfície altamente 

distorcida dos octaedros NbO6 na estrutura do K4 também desempenha um papel importante na 

degradação fotocatalítica. 
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 Assim como a estrutura cristalina, os nanomateriais com diversas morfologias: 0D 

(esferas), 1D (bastão, tubos, rolos) e 2D (camadas)
[10]

 apresentam influência direta na 

fotocatálise por poderem exibir elevada área superficial, o que, consequentemente, aumenta o 

número de sítios ativos, sendo esta uma forma promissora para elevar a eficiência 

fotocatalítica.
[7]

 

Diante disso, a tecnologia de reestruturação de nanopartículas esfoliadas vem 

atraindo pesquisadores, por melhorar a eficiência fotocatalítica através da ampliação da região 

de foto-absorção, com o intuito de produzir mais pares elétrons-buracos fotogerados.
[10]

 Como 

foi observado nos estudos anteriores, em que os autores modificaram a morfologia das 

nanoestruturas do K4, em busca de uma boa eficiência catalítica. 

Sarahan et al.
[58]

 avaliaram a produção de H2 pela fotodegradação da água, através 

da atividade catalítica das nanofolhas e nanorrolos de H4Nb6O17 (reempilhados por 

centrifugação). Li et al.
[24]

 aumentaram a área superficial do K4 através do reempilhamento 

(precipitação com HNO3) dos nanorrolos de H4Nb6O17 e nanorrolos H4Nb6O17/Fe2O3 e 

avaliaram a eficiência catalítica desses dois materiais frente a degradação fotocatalítica da 

solução azul de metileno. Hu et al.
[25]

 avaliaram a eficiência catalítica entre dois materiais 

reempilhados (precipitação com HCl), nanofolhas e nanorrolos de H4Nb6O17 frente à 

degradação da solução rodamina-B. 

 

3.5.2. K4 Aplicado na Fotocatálise 

O hexaniobato de Potássio (K4) vem atuando como fotocatalisador heterogêneo e 

despertando interesse para aplicações fotocatalíticas, tais como: produção de H2 a partir da 

fotólise da água/ metanol; e na degradação de contaminantes presentes em efluentes, devido a 

uma ampla diversidade proporcionada pela sua estrutura cristalina, tais como: capacidade de 

intercalação com diferentes espécies, bem como aceita modificação morfológica. 

Hong et al.
[7]

 sintetizaram microesferas de niobato de potássio carregadas com 

óxido de grafeno reduzido (RGO). Este material apresentou atividade fotocatalítica para a 

evolução do hidrogênio, sob radiação na região UV. Na presença de agente sacrificial 

(metanol), os buracos fotogerados acumulados na banda de valência das microesferas de K4 

são consumidos, à medida que, os elétrons fotogerados reduzi rapidamente H2O a H2 em RGO. 

Zhou et al.
[4]

 sintetizaram microesfera porosa de K4, que apresentou uma área 

superficial de 86,6 m
2
/g. O material apresentou elevada atividade de degradação da Rhodamina 

B, duas vezes maior que a fotocatalisador comercial P25 TiO2, além de apresentar uma 
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atividade de produção de H2 muito maior, com uma taxa de 3,0 mmol/h sob irradiação de luz 

UV. A alta atividade da microesfera K4 foi atribuída principalmente à sua estrutura porosa e à 

elevada área de superficial. 

 Liu et al.
[10]

 reportaram ótimos desempenhos de fotodegradação sob luz visível das 

nanofolhas de K4 esfoliadas, em comparação ao P25. As características amplas de absorção de 

luz podem ser atribuídas ao comportamento da esfoliação, bem como da redução dos íons Nb
5+

 

a Nb
4+

, de superfície. 

 Zarei-Chaleshtori et al.
[23]

 avaliaram a atividade fotocatalítica dos nanotubos de K4, 

frente a degradação do corante metilorange, sob radiação UV. Os resultados indicam um óxido 

poroso de nanotubo com grande área superficial. A atividade fotocatalítica foi maior quando 

comparado com o TiO2 comercial. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Síntese dos Materiais: 

 Para a síntese dos niobatos lamelares e seus derivados foram usados os reagentes 

dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Reagentes utilizados no processo de síntese do catalisador. 

Reagentes Fórmula química Fabricante 

Óxido de nióbio Nb2O5 CBMM 

Carbonato de potássio K2CO3 Vetec 

Solução aquosa de hidróxido 

de tetrabutilamônio (40%) 

(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) Aldrich 

Ácido nítrico HNO3 Vetec 

Nitrato de potássio KNO3 Vetec 
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4.1.1. Síntese do Hexaniobato de Potássio (K4) 

 Para a síntese de aproximadamente 2 g do K4 pelo método do estado sólido, os 

precursores carbonato de potássio (0,729 g) e pentóxido de nióbio (1,619 g) foram 

homogeneizados, em um almofariz de ágata, obedecendo à proporção estequiométrica 2:3. Foi 

utilizado um excesso de 30% em massa, de potássio, de forma a evitar perdas por sublimação. 

A mistura foi colocada em uma barquinha de cerâmica e calcinada a 1200 ºC, por 10 h, com 

uma taxa de aquecimento de 5 ºC/min. O material obtido foi lavado com água destilada, seco 

em estufa a 60 °C e reduzido à granulometria de 200 mesh.  

 

4.1.2. Processo de Esfoliação do Material Lamelar (K4) 

 A esfoliação do K4 iniciou-se com o processo de protonação deste material, 

obtendo-se a fase ácida (K4-xHxNb6O17). Obedecendo à proporção de 1g de K4 para 10 ml de 

HNO3 a 6M, a reação ocorreu por aquecimento a 60ºC e sob agitação magnética constante 

durante 3 dias. O sistema utilizado consistiu em um balão de fundo redondo, acoplado a um 

condensador, para evitar perdas por evaporação. A cada 24h de reação, a solução de HNO3 foi 

renovada. Por fim, o material sólido foi lavado com água destilada até o pH neutro e seco a 

60ºC em estufa. 

O material K4-xHxNb6O17 obtido foi esfoliado utilizando solução aquosa de 

hidróxido de tetrabutilamônio, em uma razão molar TBAOH/K4-xHxNb6O17 ≈ 10. Assim sendo, 

0,7618 g de K4-xHxNb6O17 foi suspensa em 5,40 g de solução aquosa de TBAOH e acrescida de 

água destilada suficiente a um volume total de 200 mL. Esta solução foi mantida sob 

aquecimento a 60ºC e agitação magnética constante durante 21 dias, em sistema reacional 

semelhante ao utilizado no processo de protonação. Após este período, foram obtidas duas 

frações distintas, uma suspensão coloidal (≈ 180 mL) resultante da esfoliação, que decantou por 

24 h e uma fase sólida (K4-PPT) precipitada no fundo do frasco, que foi centrifugada e seca em 

estufa, a 60ºC. O fluxograma apresentado na Figura 7, representa a sequência descrita 

anteriormente. 
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Figura 7 - Fluxograma do processo de esfoliação do material lamelar (Fonte: própria). 

 

4.1.3 Avaliação do Efeito do pH da Suspensão Coloidal 

 Foi realizado um estudo para avaliar a influência do pH da suspensão coloidal sobre 

a morfologia das nanopartículas esfoliadas. A suspensão coloidal resultante da esfoliação, 

apresentou pH acentuadamente básico (≈ 10), em virtude do processo de esfoliação ter sido 

realizado com uma solução aquosa de hidróxido de tetrabutilamônio. Foram então preparadas 5 

alíquotas de 1 mL com pH = 2, 5, 6, 7 e 9, conforme descrição a seguir. A alíquota com pH 2 

foi obtida utilizando 0,5 mL de HNO3 a 22,2 M e 0,5 mL da suspensão coloidal. As alíquotas 

com pH 5 e 6 foram preparadas a partir da mistura de 0,5 mL da suspensão coloidal com o 

mesmo volume (0,5 mL) de soluções 3,5 x 10
-3

 M e 2,2 x 10
-3

 M de HNO3 respectivamente. A 

amostra com pH 7, foi preparada a partir de uma diluição 1:9 da suspensão coloidal (0,5 mL) 

em água destilada (4,5 mL). Já a suspensão com pH 9 foi obtida a partir da mistura de 0,5 mL 

da suspensão com pH 7, com 0,5 mL de NH4OH a 2,2 x 10
-3

 M. 

 As suspensões com diferentes valores de pH foram depositadas, por gotejamento, 

em substratos de silício, com orientação (1 0 0) e posteriormente secos a 100 °C, por 24 horas. 

Os filmes foram então analisados por microscopia eletrônica de varredura para avaliar a forma 

preferencial das nanoparticulas esfoliadas, depositadas no substrato, se na forma de nanofolhas 

abertas ou como nanorolos, em função da anisotropia do material. 
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4.1.4 Reempilhamento das Nanoestruturas Esfoliadas 

 Os resultados da avaliação da influência do pH da suspensão coloidal sobre a 

morfologia das nanopartículas esfoliadas norteou a escolha dos valores de pH, que 

maximizassem as formas de nanoplacas e nanorolos. Foram adotadas duas metodologias 

distintas para obtenção do material reempilhado. Em cada uma delas foram utilizadas as 

suspensões coloidais, com os pHs ideais, conforme seleção anterior (pH 9 e 10).  

A primeira metodologia de reempilhamento baseou-se na elevada capacidade de 

troca catiônica apresentada por estes niobatos lamelares. Assim sendo, esta rota ocorreu em um 

béquer, fechado com filme de PVC, sob agitação constante e temperatura ambiente. Foram 

adicionados 90 mL da suspensão coloidal, com o pH ajustado e a quantidade de nitrato de 

potássio (KNO3) calculada a partir do número de moles de TBAOH, utilizados no processo de 

esfoliação, com 5% de excesso, em massa. Após 24 horas de reação observou-se a formação de 

um sólido precipitado branco, que foi lavado com água deionizada, até pH neutro e seco a 60 

°C, em estufa. As soluções sobrenadantes foram armazenadas. Os sólidos obtidos nesta 

metodologia foram nomeados de K4R-9 e K4R-10. 

 A segunda metodologia de reempilhamento fundamentou-se no processo de 

impregnação úmida de catalisadores heterogêneos, onde o excesso de solvente da fase ativa é 

removido por um processo de evaporação lenta. Para tanto, a reação ocorreu em um sistema de 

roto-evaporação, no qual, ao balão de fundo redondo foram adicionados 60 ml da suspensão 

coloidal, com pH ajustado acrescido de 5% de KNO3 em excesso, calculado de forma 

semelhante à anterior. O sistema foi mantido sob rotação constante, aquecido a 80 °C, sob 

vácuo, por 2 horas. Para ambas as amostras, após a evaporação total do solvente (água 

destilada) observou-se a formação de um sólido branco encrustado no balão e um líquido 

viscoso transparente (possivelmente o TBAOH, sem estar dissolvido em água). A fase líquida 

foi descartada e o sólido branco incrustrado, foi removido posteriormente com o auxílio de 

duas alíquotas de 4 mL de água deionizada. Este sólido foi lavado com água destilada até pH 

neutro e seco a 60ºC em estufa. As amostras (K4-9RT e K4-10RT) obtidas nessa metodologia 

sofreram um tratamento térmico em mufla a 200ºC por 2h sob atmosfera rica em O2, para 

remoção completa de qualquer fase orgânica remanescente do processo de esfoliação com 

solução de TBAOH. Após a calcinação, os materiais foram rotulados C-K4RT9 e C- K4RT10. 
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4.2 Caracterização dos Materiais 

4.2.1  Difração de Raios-X 

 As análises de DRXs foram realizada em um difratômetro de raios-X, Shimadzu, 

modelo XRD-6000, com potência de 2 kVA, voltagem de 30 kV e corrente de 30 mA, com 

radiação de Kα Cu (λ = 1,5406 Å) na temperatura ambiente. Os difratogramas foram feitos no 

intervalo 2θ = 3 – 45°, com passo de 0,02° e velocidade de varredura de 2° s
-1

. Baseado na Lei 

de Bragg (         ) o espaçamento interlamelar ‘d’ do material pôde ser calculado. As 

análises de DRXs foram realizadas no Laboratório de Combustíveis e Materiais-LACOM na 

UFPB. 

 

4.2.2 Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (FTIR) 

 Os espectros no infravermelho foram registrados em um espectrômetro modelo IR 

PRESTIGE-21, Shimadzu, na região de 400 a 4000 cm
-1

. Utilizando-se a técnica da pastilha de 

KBr, as amostras foram preparadas para análise misturando-se cerca de 1,0 mg do material a 

100 mg do brometo de potássio previamente seco em estufa, homogeneizado em almofariz de 

ágata e comprimidas a uma pressão de 80 kN/mm
2
. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Combustíveis e Materiais – LACOM na UFPB. 

 

4.2.3 Espectroscopia de Absorção na Região do UV-vis 

As análises espectroscópicas de absorção na região do ultravioleta e visível foram 

realizadas em um espectrofotômetro da série UV-2550, Shimadzu. As análises dos pós 

ocorreram no modo refletância – ISR, utilizando um acessório de integração esférica. As 

amostras sólidas foram analisadas no modo contínuo, variando o comprimento de onda entre 

190 a 900 nm. A partir das curvas obtidas foi possível realizar os cálculos de energia do band 

gap, utilizando o método de Wood e Tauc.
[71]

 As análises foram realizadas no Laboratório de 

Combustíveis e Materiais – LACOM na UFPB. 
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4.2.4 Análise Térmica (TG) e Térmica Diferencial (DTA) 

 As análises termogravimétricas (TG) e (DTA) das amostras foram realizadas em 

um equipamento térmico modelo DTG-60H, da marca Shimadzu. Para obtenção das curvas de 

TG/DTA foram utilizados, aproximadamente, 10 mg de material. As análises foram realizadas 

em cadinhos de alumina, sob fluxo de 50 mL min
-1

 de ar sintético, no intervalo de temperatura 

entre 28 – 900°C, com taxa de aquecimento de 5°C min
-1

. Os ensaios foram realizados no 

Laboratório de Compostos de Coordenação e Química de Superfície – LCCQS na UFPB. 

 

4.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A caracterização por MEV foi realizada no estudo morfológico das nanopartículas 

de hexaniobato de potássio esfoliadas. As imagens foram obtidas em um microscópio JEOL–

300. As análises foram realizadas no Laboratório de Solidificação Rápida – CT/UFPB. 

 

4.2.6 Análise de Área Superficial por Adsorção de N2 

 As amostras sofreram tratamento térmico, com fluxo de N2, a 300 °C por duas 

horas para remoção dos gases adsorvidos e umidade. Posteriormente as isotermas de adsorção 

de Nitrogênio foram obtidas em um equipamento BELSORP II-MINI, BEL JAPAN, a 77 K. 

Os resultados de área superficial específica e volume de poros foram obtidos empregando-se a 

metodologia de BET. Esta análise foi realizada no Laboratório de Caracterização e 

Desenvolvimento de Nanomateriais - LANANO/IFPB. 

 

4.3 Testes Fotocatalíticos 

4.3.1 Características do Corante 

 A Tabela 3 apresenta o conjunto de características do corante utilizado para avaliar 

o desempenho da atividade fotocatalítica dos catalisadores sintetizados, o Remazol Amarelo 

Ouro (RNL), o qual foi cedido pela empesa DyStar. 
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Tabela 3 – Informações do azo corante RNL. 

Características RNL 

Formula molecular C16H16N4O10S3Na2 

Massa molecular (g/mol) 566 

pKa 3; 3,5; 6
[72]

 

     (nm) 411 

Nomenclatura 

 

Bis-sódio((4-((2-acetamido-4-amino-5- 

sulfonatofenil)diaznil)fenil)sulfonil)etilsulfato 

 

Formula estrutural 

 

 

4.3.2 Sistema Fotocatalítico 

 O sistema utilizado (Figura 8) na simulação da fotodegradação do corante RNL 

apresenta dimensões de 50 x 50 x 50 cm (A x L x C) e é composto por: dois sistemas de 

ventilação (um de entrada e outro de saída), 3 fontes de radiação luminosa UV-C (  

      ) com 9W de potência, um reator de quartzo com capacidade de 150 mL de solução, e 

um sistema de agitação magnética. 

 

Figura 8 – Representação esquemática do sistema reacional utilizado para os ensaios 

fotocatalíticos (Fonte: própria). 

  



38 
 

4.3.3 Teste de Fotodescoloração 

Para a realização dos ensaios fotocatalíticos foram adicionados 50 mL de solução a     

10 mg/L do corante remazol amarelo ouro (RNL), com pH em torno de 6 (pH normal da 

solução do corante) e 0,0344 g do fotocatalisador.
[68,69]

 O sistema foi mantido à temperatura 

ambiente, sob agitação magnética (450 rpm) e radiação luminosa UV-C durante 2 horas. A 

cada 30 minutos uma alíquota de 5 mL foi retirada, centrifugada para remoção do 

fotocatalisador e analisada.  

Com o intuito de acompanhar o processo de descoloração fotocatalítica, as leituras 

espectroscópicas das soluções do corante (RNL) foram realizadas no modo transmitância, com 

água como padrão. Foi monitorada a banda de absorbância localizada em 411 nm, que faz 

referência ao comprimento de onda da ligação -N=N- (grupo cromóforo azo). O perfil de 

absorbância dessa banda se altera quando em contato com o catalisador, indicando uma 

possível descoloração do corante.
[36,73,74]

 

O acompanhamento do percentual de descoloração da solução do RNL foi calculado 

usando a seguinte equação:  

Descoloração (%) = [
     

  
]      

onde:     = concentração inicial do corante (mg/L), 

   = concentração do corante no tempo x de interesse (mg/L).  

Os testes fotocatalíticos foram realizados no Laboratório de Combustíveis e 

Materiais – LACOM na UFPB. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nesta seção serão apresentados, primeiramente, os resultados que confirmam a 

síntese, protonação e esfoliação do hexaniobato de potássio, utilizado como precursor dos 

fotocatalisadores desejados, bem como balizam a escolha das suspensões coloidais que foram 

utilizadas no processo de reempilhamento. Posteriormente serão apresentados os resultados dos 

testes de fotodescoloração do corante RNL, utilizando-se os materiais reempilhados, como 

fotocatalisadores. 
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5.1. Caracterização do K4 e seus derivados de protonação e esfoliação 

 A Figura 9 apresenta os resultados de difração de raios-X, após as diversas etapas 

de síntese dos precursores dos materiais reempilhados. Nela observa-se que o hexaniobato de 

potássio foi obtido com sucesso, pelo método de síntese utilizado. Os planos de difração foram 

indexados pela ficha cristalográfica JCPDS 21-1297, para K4·3H2O, de sistema ortorrômbico, 

com grupo espacial P2212.
[27]

 O difratograma deste material apresenta picos estreitos e de boa 

intensidade, característicos de material com boa cristalinidade evidenciando-se a presença de 

uma fase secundária desconhecida. 

Após a protonação do hexaniobato de potássio, observou-se que a troca do íon K
+
 

pelo íon H3O
+
 levou a um deslocamento dos picos (020), (040), (060), correspondentes as 

regiões interlamelares, para maiores valores de 2θ. Este evento indica uma diminuição do 

espaçamento interplanar d040 na fase protonada (d040 = 8,02 Å), em relação à fase potássica 

(d040 = 9,46 Å), resultados que são compatíveis aos reportados na literatura.
[17,33,36]

 

 

 

Figura 9 - Difratogramas de raios-X das amostras: K4·3H2O obtido a 1200ºC/10h,               

K4-xHxNb6O17 resultante da protonação e K4-PPT sólido resultante do processo de esfoliação. 

 

A diminuição do espaçamento interlamelar (d040) pode ser explicada pela diferença 

dos raios iônicos das espécies envolvidas na substituição catiônica. O raio do íon K
+
 (0,133 

nm) é maior que raio do íon H3O
+
 (0,032 nm).

[59]
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 No difratograma do material obtido após o processo de esfoliação (K4-PPT) 

observa-se uma boa concordância com aquele observado para o material após a protonação  

(K4-xHxNb6O17). Este fato, associado à ausência de picos indexados pelos planos (020), (040), 

podem indicar que houve, praticamente, a esfoliação total do K4·3H2O. 

Outro fator que corrobora o elevado grau de esfoliação do material é o aumento 

aparente da cristalinidade da fase secundária. Na verdade, o que ocorreu foi uma acentuada 

diminuição da cristalinidade da fase do niobato, com os processos de protonação e posterior 

esfoliação, justificando-se assim o aumento relativo da intensidade do pico de fase secundária. 

Por fim, evidencia-se também a incapacidade de intercalação do cátion TBA
+
 na 

região interlamelar da fase protonada, nas condições estudadas, uma vez que, observou-se 

praticamente a manutenção do espaçamento basal (d060) para o K4-PPT, em comparação com a 

fase protonada. Este fato também corrobora a não intercalação do cátion TBA
+
 na região 

interlamelar. 

A análise termogravimétrica (Figura 10) foi realizada com o intuito de investigar 

presença do íon TBA
+
 no precipitado resultante do processo de exfoliação (K4-PPT). 

Diferentemente de Honório,
[36]

 que identificou quatro eventos térmicos em suas análises de TG, 

não é possível distinguir mais do que dois claros estágios. O primeiro entre a temperatura 

ambiente e aproximadamente 400 °C, correspondendo a uma perda de 2,2% da massa e o 

segundo entre esta temperatura e 900 °C, perfazendo uma perda total de massa                        

de somente 3,8%. 

Segundo os estudos de Honório
[36]

 os três primeiros estágios, localizados entre a 

temperatura ambiente e 450 °C estariam associados à perda de gases adsorvidos e água e um 

início de combustão de matéria orgânica, possivelmente associada ao cátion tetrabutilamônio. 

Já o quarto evento com temperatura máxima em torno de 574°C representaria a conclusão da 

queima do TBA
+
, indicando que nesse estágio predomina a combustão de matéria orgânica.  

Pode-se observar uma boa concordância dos resultados apresentados pela Figura 9, 

admitindo-se que o primeiro evento térmico representaria a associação dos três primeiros 

eventos térmicos observados por Honório
[36]

 e o evento entre aproximadamente 400 e 900 °C 

corresponderia ao quarto evento térmico daquela autora. 
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Figura 10 – Curva de análise termogravimétrica do material K4-PPT. 

 

A principal diferença entre os resultados obtidos neste trabalho e aqueles obtidos 

por Honório
[36]

 está relacionada à perda de massa total para este material sólido, que sobra após 

o processo de esfoliação. Enquanto aquela autora observou uma perda total de massa de 23,1%, 

no presente trabalho, a perda de massa total foi de apenas 3,8%. Este resultado reforça as 

observações feitas nas análises de DRX para o K4-PPT que indicavam a não intercalação do 

cátion TBA
+
 na região interlamelar do material que sobrou após a esfoliação do hexaniobato. 

Este fato reforçaria as observações feitas por Shiguihara
[41]

 que também não conseguiu 

observar o processo de intercalação do cátion tetrabutilamônio, na região interlamelar, do 

material que sobrou ao processo de esfoliação.  

Em virtude da elevada anisotropia apresentada pelas nanofolhas de hexaniobato de 

portássio esfoliado,
[62]

 fez-se necessário estudar o comportamento morfológico das nanofolhas 

de niobato em função do pH do meio. Baseado na literatura,
[23-25,57,58]

 a esfoliação do K4 

utilizando hidróxido de tetrabutilamônio resulta em uma suspensão coloidal, em que as 

nanopartículas de niobato podem se apresentar com diferentes características morfológicas 

como nanofolhas e nanorolos (Figura 11). Segundo os estudos realizados pelo grupo de 

pesquisa de Mallouk,
[28]

 tal fato ocorre em condições específicas como: o pH do meio e a 

concentração da suspensão coloidal. 
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Figura 11 - Mudança das nanoestruturas do K4 esfoliado (Fonte: própria). 

 

 Assim sendo, a avaliação da morfologia das nanopartículas esfoliadas como função 

do pH da suspensão coloidal teve como objetivo avaliar os valores de pH onde se maximizava a 

presença das duas formas relatadas na literatura. 

As Figuras 12 e 13 apresentam as imagens de MEV das suspensões coloidais em 

diferentes valores de pH (5, 6, 7 e 9), em duas diferentes ampliações (Figura 12 – 10.000 vezes 

e Figura 13 – 50.000 vezes).  

Em ambas as ampliações se evidencia que as micrografias “a e b” (pHs 5 e 6) 

mostram grande quantidade de nanopartículas enroladas. Já nas micrografias “c e d” (pHs 7 e 

9) observa-se menor concentração de nanorolos, os quais estão parcialmente abertos e com 

indicativo que as demais partículas podem estar na forma de nanofolhas, aderidas ao substrato 

de silício. 
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(a) pH 5                                                        (b) pH 6 

      

(c) pH 7                                                        (d) pH 9 

Figura 12 – Micrografias obtidas por MEV registrada com ampliação de 10.000x, referente ao 

estudo morfológico das nanopartículas, em função do pH. 
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(a) pH 5                                                        (b) pH 6 

          

(c) pH 7                                                        (d) pH 9 

Figura 13 – Micrografias obtidas por MEV registrada com ampliação de 50.000x, referente ao 

estudo morfológico das nanopartículas, em função do pH. 

 

5.2 Caracterizações das espécies reempilhadas 

5.2.1 Considerações estruturais 

Tendo em vista os aspectos observados nas micrografias (Figura 12 e 13), além do 

pH original da suspensão coloidal (pH 10), que segundo a literatura privilegia a formação de 

nanorrolos
[23-25]

 foi escolhido o pH ajustado para 9, com o intuito de favorecer o aparecimento 

de nanopartículas abertas, na forma de nanofolhas. A Figura 14 esquematiza esta sequência 

inicial de preparação das suspensões coloidais precursoras das espécies reempilhadas. 
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Figura 14 - Esquema do processo de esfoliação e reempilhamento do material (Fonte: 

própria). 

 

De acordo com os difratogramas (Figuras 15 e 16) é possível observar-se que os 

materiais reempilhados exibiram um perfil típico de estruturas amorfas, característico de 

materiais desorganizados a longo alcance. Isso indica que ambos os processos de 

reempilhamento favoreceram uma reaglomeração das nanopartículas esfoliadas sem ordenação 

cristalina clara e possivelmente com uma estrutura porosa. 

 

 

Figura 5 - Difratogramas de raios-X das amostras: K4·3H2O e K4R-9, K4-9RT e C-K4RT9 

resultantes do reempilhamento das nanoestruturas da suspensão coloidal em pH9. 
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Figura 6 - Difratogramas de raios-X das amostras: K4·3H2O e K4R-10, K4-10RT e           C-

K4RT10 resultantes do reempilhamento das nanoestruturas da suspensão coloidal           em 

pH 10. 

 

A representação da célula unitária do hexaniobato de potássio, apresentada na 

Figura 3, evidencia que as reflexões (0 k 0) são características das difrações de planos paralelos 

às lamelas. Desta forma o processo de esfoliação é responsável por uma diminuição 

significativa da intensidade das reflexões (0 k 0), assim como a extinção de diversas reflexões 

com dois ou mais índices não nulos. Por outro lado as reflexões (0 0 l) ou (h 0 0), por serem 

características de planos de rede contidos em uma lamela, não seriam significativamente 

alteradas.
[41,75]

 

A literatura evidencia uma série de trabalhos de esfoliação do hexaniobato de 

potássio
[41,60,62,75]

 onde os autores associam o aparecimento de um pequeno pico de difração em 

torno de 2θ igual 5°, com o sinal do plano (0 2 0) e consequentemente com estruturas que 

preservaram a forma planar após a esfoliação. A diminuição da intensidade deste pico de 

difração, associado ao aumento relativo do sinal em torno de 28°, que é referente à reflexão (0 

0 2), significaria maior tendência à formação de nanorolos das partículas esfoliadas. 
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Uma ampliação da escala de intensidade dos difratogramas apresentados nas 

Figuras 15 e 16, para os materiais reempilhados permitiria analisar este efeito sobre as 

nanopartículas esfoliadas. Assim sendo, a Figura 17 apresenta esta avaliação para os materiais 

reempilhados a partir da metodologia 1, para as suspensões coloidais com                               

pH 9 e 10 (K4R-9 e K4R-10). 

  

Figura 7 - Difratogramas de raios-X das amostras K4R-9 e K4R-10. 

 

Constata-se que efetivamente o difratograma da amostra K4R-9 apresentou um pico 

bem definido referente ao plano de difração (0 2 0), que desapareceu para o material K4R-10. 

Também é possível observar-se uma leve tendência de maior definição para o pico referente à 

difração do plano (0 0 2). Este resultado reforça aquele das micrografias eletrônicas de 

varredura, indicando maior tendência de manutenção da forma de nanofolhas planares 

esfoliadas na suspensão coloidal ajustada para pH 9. Vale ressaltar ainda que esta metodologia 

de reempilhamento (adição de solução de KNO3 em excesso e agitação por 24 horas) não levou 

a modificações significativas do pH durante o processo. 
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 A Figura 18 apresenta os difratogramas para as amostras reempilhadas pela 

segunda metodologia, qual seja remoção gradativa do solvente (água) através de um processo 

de rotaevaporação. 

 

 

Figura 8 - Difratogramas de raios-X das amostras K4-9RT e K4-10RT. 

 

Ao se comparar os difratogramas das duas amostras, K4-9RT e K4-10RT, não 

ficam evidentes diferenças significativas. Para ambas as amostras não define-se claramente um 

pico de difração do plano (0 2 0) e além disso a reflexão larga entre 5 e 15°, com máximo em 

torno de 7,5°, indica que não existe um único valor de d020, mas sim uma distribuição de 

distâncias interlamelares entre, aproximadamente 1,7 e 0,6 nm, com máximo em torno            

de 1,2 nm. Ao se compara estes valores com a distância interlamelar do hexaniobato de 

potássio usado como precursor (2θ = 4,66°, d020 = 1,9 nm), fica clara a diminuição da distância 

interlamelar, fato que poderia ocorrer com o processo de enrolamento das nanofolhas 

esfoliadas, conforme proposto por Du e colaboradores.
[59]

 

A metodologia 2 não favoreceu a manutenção da estrutura planar, de nanofolhas, no 

reempilhamento usando a suspensão coloidal com pH 9. Este comportamento pode ser 

explicado pelo fato de que, ao se remover o solvente pelo processo de rotaevaporação, 

aumentou-se gradativamente o pH da solução, passando-se para valores de pH que 

favoreceriam o enrolamento das nanoplacas. Vale recordar que após a remoção completa do 

solvente, restou no balão uma fase sólida branca (K4-9RT ou K4-10RT), mas também um 
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líquido viscoso, fortemente alcalino (possivelmente TBAOH), fato que reforça a proposta de 

aumento gradativo do pH do meio. 

 Os materiais K4-9RT e K4-10RT foram então submetidos a um tratamento térmico 

(calcinação) para a eliminação de TBA
+
 remanescente do processo, uma vez que estes 

materiais, diferentemente dos reempilhados através da primeira metodologia de 

reempilhamento, tiveram maior contato com o TBAOH. Os perfis dos difratogramas (Figura 

19) dos sólidos (C-K4RT9, C-K4RT10) após a calcinação não sofreram variação significativa. 

A não ser pelo leve aumento na definição dos picos já existentes, caracterizando uma melhor 

organização das nanoestruturas em relação aos catalisadores reempilhados sem a calcinação 

(Figura 18), bem como o início de uma definição da reflexão relativa ao plano (2 0 0). A 

calcinação foi realizada a 200ºC por 2h, para evitar a conversão da matriz cristalina em Nb2O5 e 

K2Nb4O11, conforme relatado na literatura
[37,75]

 para temperaturas acima de 350ºC. 

 

 

Figura 9 - Difratogramas de raios-X das amostras C-K4RT9 e C-K4RT10. 

 

A Figura 20 apresenta as isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77K realizadas 

para as amostras K4.3H2O e C-K4RT9. Não foi possível realizar esta análise para os demais 

materiais devido à quantidade insuficiente, dos mesmos. A partir do tratamento destes 

resultados pela metodologia de B.E.T. foi possível determinar-se os valores de área superficial 

específica e volume total de poros para estes materiais, conforme apresentado na Tabela 4. 
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 A análise das isotermas de adsorção/dessorção evidenciam uma pequena histerese 

de dessorção para o material reempilhado, fato que indica que este tem características de 

material mesoporoso. 

 

 

Figura 10 – Volume de gás N2 adsorvido/dessorvido na superfície dos catalisadores. 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que o processo de reempilhamento 

foi responsável por um aumento considerável da área superficial específica (maior que 9x) e do 

volume total de poros (quase 8x). 

 

Tabela 4 – Dados obtidos pela análise de BET (Brunauer-Emmett-Teller). 

MATERIAIS SBET  (m
2
.g

-1
) VT poros (cm

3
.g

-1
) 

K4·3H2O 1,969 4,377x10
-3

 

C-K4RT9 18,207 34,58x10
-3

 

 

5.2.2 Considerações químicas 

As considerações químicas referentes aos materiais reempilhados estão 

concentradas em duas técnicas espectroscópicas, quais sejam a análise de espectroscopia 

vibracional na região do infra-vermelho (FTIR) e a análise de espectroscopia de absorção na 

região do UV-Vis, com intuito na determinação do band-gap destes materiais (UV-Vis). 
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Com base nos dados de espectros de FTIR reportados na literatura
[22,33,76-78]

, as 

bandas de absorção das Figuras 21 e 22 foram atribuídas em diferentes modos vibracionais de 

estiramento e distorções, conforme discriminados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores dos modos vibracionais (cm
-1

) obtidos pela análise de espectroscopia 

vibracional no IV. 

Atribuições 
ass O-H 

(Forte/Fraca) 

  H2O 

(Média/Fraca)  

ass C-H 

s C-H 

(Média) 

  CH2 

(Média) 

[NbO6] 

(Diversas) 

Nb=O 

(Forte) 

Referencia
[22]

 3300 1650 3000-2800 1480 900-600; - 

Referencia
[33]

 3550-3110 1651-1629 3000-2840 1485-1475 - 904-895 

Referencia
[76]

 3441 1641 2921, 2853 - 1000-450 - 

Referencia
[77]

 - - 3000-2800 - - - 

Referencia
[78]

 3400 - 2955, 2870 - - - 

K4·3H2O 3658-3111 1630 - - 923-410 900 

K4R-9 3672-3111 1636 - - 958-403 889 

K4-9RT 3672-3111 1643 2959, 2869 1380 958-403 875 

C-K4RT9 3656-3111 1636 - 1366 944-403 875 

K4R-10 3631-3111 1630 2915 - 928-403 886 

K4-10RT 3674-3111 1645 2965 1382 943-410 872 

C-K4RT10 3674-3111 1638 - 1389 928-403 865 

Nota: Tipos de modos vibracionais - s: estiramento simétrico, ass: estiramento assimétrico, 

 : deformação angular. 
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Figura 21 – Espectroscopias vibracionais na região do infravermelho do K4.3H2O e dos 

materiais reempilhados em pH9. 

 

 

Figura 11 – Espectroscopias vibracionais na região do infravermelho do K4.3H2O e dos 

materiais reempilhados em pH10. 
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De modo geral, todos os espectros apresentaram modos vibracionais das unidades 

[NbO6], além de fortes bandas de adsorções de água (ass O-H,    H2O), sendo que a maioria 

dos espectros apresentou modos vibracionais de estiramento simétrico e assimétrico (s C-H 

eass C-H) e deformações angulares (  CH2), característicos do íon tetralquilamônio.
[22]

 

Para ambos os valores de pH, os materiais sintetizados pela metodologia 1      

(K4R-9 e K4R-10) não apresentaram bandas referentes aos estiramentos ou às deformações 

angulares do cátion TBA
+
, indicando que o reempilhamento através da precipitação por excesso 

de potássio foi eficiente na remoção do íon de tetrabutilamônio. 

O emprego da metodologia 2 de reempilhamento, como evidenciado anteriormente 

na descrição do procedimento experimental, fez com que o cátion TBA
+
 permanecesse em 

contato por mais tempo com o material reempilhado, aumentando assim a possibilidade de 

contaminação. Este fato fica comprovado pelo aparecimento das           bandas referentes aos 

estiramentos simétricos e assimétricos das ligações C-H (entre 2800 e 3000 cm
-1

) e às 

deformações angulares do grupo CH2 (entre 1360 e 1490 cm
-1

), para os materiais K4-9RT e 

K4-10RT. Por outro lado, comprovou-se a ineficiência do processo de calcinação empregado 

para a eliminação da matéria orgânica, após o reempilhamento por esta metodologia, uma vez 

que, embora sejam observadas reduções de algumas destas bandas de adsorção, os materiais C-

K4RT9 e C-K4RT10, ainda apresentam sinais da presença do íon TBA
+
. 
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A Tabela 6 apresenta os valores de band-gap do K4·3H2O e das amostras de 

materiais reempilhados pela metodologia 1, calculados a partir dos espectros de absorção na 

região do UV-Vis, aplicando a metodologia de Wood e Tauc.
[71]

 

 

Tabela 6 – Valores de band-gap para alguns dos materiais sintetizados, calculados a partir da 

metodologia de Wood-Tauc. 

Material Band-gap (eV) 

K4·3H2O 3,6 

K4R-9 3,8 

K4R-10 3,7 

 

Pode-se observar que o processo de reempilhamento não afetou significativamente 

o valor do band-gap dos materiais reempilhados, quando comparados ao valor do hexaniobato 

precursor. 

Não foi possível fazer a medida para todos os materiais reempihados, em função da 

pequena quantidade obtida dos mesmos. De qualquer forma, os resultados obtidos indicam que 

não se deve esperar variações significativas destes valores para os demais materiais. 

 

5.3 Testes Fotocatalíticos 

Neste trabalho, avaliou-se a eficiência dos fotocatalisadores K4·3H2O, K4R-9, K4-

10RT, C-K4RT9 e C-K4RT10 por meio da descoloração da solução do corante (RNL), que foi 

quantificada a partir variação de intensidade da banda em 411 nm, nos espectros de absorção na 

região do UV-vis, apresentados na Figura 23 a-e. 
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Figura 12 - Espectros de UV-Vis obtidos dos testes fotocatalíticos realizados nas amostras a) 

K4·3H2O, b) K4R-9 , c) K4-10RT, d)C-K4RT9 e e) C-K4RT10,no tempo de 2 h com os 

respectivos valores de descoloração referente à banda em 411 nm do grupo azo (-N=N) da 

solução do corante RNL em pH 6 e; f) Desempenho de descoloração dos fotocatalisadores em 

2 horas de reação. 
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No gráfico C/C0 x tempo (Figura 23 f), é possível observar o desempenho da 

atividade destes fotocatalisadores, sendo que o K4·3H2O apresentou melhor desempenho de 

descoloração da substância modelo (RNL), dentre os seus derivados (K4R-9, K4-10RT,          

C-K4RT9 e C-K4RT10). Isto pode estar relacionado ao alto grau de distorção dos octaedros 

direcionados para a região interlamelar.
[26,37,42,70]

 Após a esfoliação, as estruturas cristalinas 

foram submetidas a um grande relaxamento, devido à remoção do potássio desta região, 

provocando, por consequência, uma queda na atividade fotocatalítica dos materiais 

reempilhados. 

Para as avaliações subsequentes, foram considerados os percentuais de 

descoloração do RNL após 2 horas de reação, para todos os materiais sintetizados. 

Muito embora uma maior área superficial do material implique em maior 

quantidade de sítios ativos, ao se comparar o desempenho de descoloração do K4·3H2O com o 

C-K4RT9, pode-se observar que, apesar este apresente uma área superficial, quase 9 vezes 

maior que a do K4.3H2O (vide Tabela 4), este último apresenta uma eficiência de descoloração 

superior ao material reempilhado (Figura 24). Este fato indica que a área superficial não é um 

parâmetro significativo na avaliação da eficiência de descoloração. 

 

 

Figura 13 – Comparativo de descoloração após 2 horas de reação para os materiais K4·3H2O 

e C-K4RT9. 
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 Como visto anteriormente, o valor do pH influencia na morfologia das 

nanoestruturas derivadas do K4. A Figura 25 apresenta um comparativo da descoloração, após 

2 horas de reação entre os catalisadores C-K4RT9 e C-K4RT10. Observa-se claramente que a 

maior atividade fotocatalítica está associada à estrutura mais rica em nanofolhas (C-K4RT9), 

conforme evidenciado pelos resultados de difração de raios-X (Figura 19). 

 

 

Figura 14 – Comparativo de descoloração após 2 horas de reação para os materiais C-K4RT9 

e C-K4RT10. 

 

De acordo com a literatura,
[48,79]

 a taxa de recombinação dos pares elétrons-buracos 

fotogerados, em nanorrolos de K4 é superior à estrutura bulk, que se caracteriza pela 

conformação planar das lamelas. A menor atividade de descoloração observada para o 

catalisador C-K4RT10, pode confirmar este fato, uma vez que os resultados de difração de 

raios-X e microscopia eletrônica de varredura indicam maior quantidade de nanorrolos para 

este material. 

Outra explicação possível seria o chamado efeito sombra, decorrente da 

inacessibilidade da superfície interna do nanorolo à luz, o que implicaria em menor quantidade 

de sítios ativos disponíveis para o processo fotocatalítico.
[23] 
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 O efeito da calcinação do material reempilhado sobre a capacidade de descoloração 

do RNL pode ser observada na Figura 26. Observa-se que após a calcinação do catalisador  

K4-10RT, o percentual de descoloração aumentou de 9,2% para 37,2%, para o material          

C-K4RT10. 

 Este comportamento pode estar associado à eliminação parcial do cátion TBA
+
 

adsorvido no catalisador, em decorrência do grande volume ocupado por este cátion, o que 

poderia impedir o acesso aos sítios ativos presentes na superfície do material. 

 

Figura 15 – Comparativo de descoloração após 2 horas de reação para os materiais K4-10RT 

e C-K4RT10. 
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6. CONCLUSÕES FINAIS 

6.1. Conclusões 

O material obtido na síntese do hexaniobato de potássio foi o K4Nb6O17·3H2O 

(trihidratado). O processo de esfoliação e reempilhamento das nanopartículas desse material 

foram realizados com sucesso. O precipitado resultante da esfoliação apresentou prótons H
+
 

intercalado na matriz lamelar e íons TBA
+
 mantendo a eletroneutralidade do sistema. As 

nanoestruturas esfoliadas apresentaram mudanças morfológicas quando reempilhadas nos pHs 

9 e 10, evidenciando características tabular (folha aberta) e em rolo (pergaminho). 

A metodologia 1 mostrou-se mais adequada para preservar as características estruturais 

desejadas com a variação de pH, porém, menos eficiente em termos de rendimento. Já a 

metodologia 2, foi mais adequada para aumentar o rendimento dos catalisadores sintetizados, 

mas não conservou as características estruturais desejadas. A análise de BET comprovou que o 

processo de reempilhamento das nanoestruturas esfoliadas do K4·3H2O resulta em uma 

microestrutura mesoporosas com área superficial mais elevada que a do material de origem. 

Diante dos resultados fotocatalíticos, foi possível observar que a eficiência dos 

fotocatalisadores foi influenciada, de acordo com: a área superficial, que não foi um parâmetro 

significativo na avaliação da eficiência de descoloração do C-K4RT9; a morfologia das 

nanoestruturas em nanorrolos do material C-K4RT10, que resultou na baixa atividade 

fotocatalítica devido a características associada à elevada taxa de recombinação dos pares 

elétrons-buracos fotogerados, bem como do efeito sombra; a calcinação do material 

reempilhado C-K4RT10, que influenciou no aumento da eficiência de descoloração, resultante 

da eliminação de substancias (TBA
+
) que bloqueava o acesso aos sítios ativos presentes na 

superfície. 
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6.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Tomando como base os resultados deste trabalho, sugerimos como estudos posteriores: 

 Otimizações das sínteses: sintetizar quantidades suficientes de materiais para 

realizações de todas as análises de caracterizações. 

 Realizar algum tratamento (diálise) na solução coloide para retirada de íons que possam 

estar interferindo na morfologia das nanoestruturas do material. 

 Realizar medidas de fotoluminescência para avaliar o grau de recombinação dos pares 

elétrons-buracos. 

 Realizar teste fotocatalíticos em outros valores de pH da solução corante. 

 Sintetizar filmes finos para um melhor aproveitamento do material, bem como avalia-

los no teste fotocatalítico. 
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