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RESUMO 

 

Atualmente o apelo ambiental para redução da emissão de poluentes atmosféricos e 

a substituição de derivados do petróleo por compostos oriundos de fontes 
renováveis já é uma realidade em implantação. O Brasil foi pioneiro nesta área com 

a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar na década de 1970 e, atualmente, 
as pesquisas em energia renovável estão principalmente voltadas para o 
desenvolvimento de biocombustíveis e seu aproveitamento como matéria-prima na 
obtenção de outros insumos químicos de interesse para a indústria química. O 

bioetanol pode ser cataliticamente convertido em produtos de alto valor agregado 
como etileno, acetaldeído, aditivos, hidrogênio, entre outros. Dentre estes produtos, 
destaca-se o etileno, porque é uma matéria-prima importante na indústria de 

polímeros. Nos últimos anos, vários catalisadores já foram estudados para aplicação 
na síntese de etileno pela reação de desidratação catalítica de etanol. Devido a sua 
capacidade de ajuste de suas propriedades ácidas e texturais, materiais lamelares 
são uma alternativa promissora para produção de catalisadores para síntese de 

etileno a partir do bioetanol. Neste trabalho, um titanoniobato do tipo perovskita 
lamelar foi intercalado, pilarizado, caracterizado e avaliado na reação de 
desidratação de bioetanol variando o tempo de contato (razão massa de catalisador 
por fluxo) e na faixa de temperatura de 250 a 500oC. O titanoniobato de potássio de 
composição nominal KTiNbO5 foi preparado por reação no estado sólido a 1150oC 
por 24h, depois passou pelo processo de troca iônica dos cátions K+ por com H+, em 
seguida, foi intercalado sucessivamente com íons n-butilamônio (n-BuNH3

+) e 
cetiltrimetilamônio (CTA

+), e finalmente pilarizado com sílica utilizando 

tetraetilortosilicato (TEOS). Para investigar o efeito do processo de intercalação na 

pilarização do material, o titanoniobato intercalado com n-butilamônio também foi 

pilarizado pelo mesmo método. A caracterização dos materiais confirmaram o 

aumento progressivo do espaçamento basal da estrutura lamelar (de 9 para 31Å) e o 

sucesso da pilarização do material intercalado com CTA+. As análises texturais e o 

TPD-NH3 mostraram um aumento significativo na área superficial do material 

pilarizado, o qual é acompanhado por um aumento na acessibilidade e no número 

de sítios ácidos. A caracterização do material pilarizado a partir titanoniobato 

intercalado com n-butilamônio mostrou que não houve pilarização do material. Todos 

os catalisadores se mostraram ativos na conversão de etanol. O catalisador 
pilarizado com sucesso se mostrou mais ativo e seletivo a etileno que o titanoniobato 
de potássio, o titanoniobato na forma ácida e o pilarizado a partir da amostra trocada 
com íons n-BuNH3

+, demonstrando que o melhoramento nas propriedades texturais, 
promovida pela pilarização, foi fundamental para obtenção de um catalisador mais 

ativo e seletivo. O catalisador que não obteve uma pilarização efetiva também 

mostrou atividade e alta seletividade a etileno. Estudos do efeito do tempo espacial 
na reação mostraram que maiores tempos de contato aumentam a conversão de 

etanol, mas ocorre diminuição da seletividade do catalisador. A analise térmica dos 

catalisadores pós-teste comprovou que a principal causa da desativação do 

catalisador é a obstrução dos sítios ácidos pela deposição de coque. 
Palavras Chave: Perovskitas, Pilarização, Bioetanol 
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ABSTRACT 

 

The environmental demands for reduction of the emission of atmospheric pollutants 
and for the substitution of fossil fuel by renewable energy sources are already a 
reality. Brazil was the first country to develop a technology based on sugar cane 
ethanol in the 1970s. Nowadays, the research on development of renewable energy 
sources are focused on bio-fuels, such as biodiesel and bio-ethanol, and their use for 
produce other important chemicals for industry. Bio-ethanol can be catalytically 
converted in high value products, like ethylene, acetaldehyde, diethylether, additives, 
hydrogen, etc. Ethylene is an important raw material for the polymers industry and 
can be produced by dehydration of ethanol over acid catalysts. Layered materials are 
very promising for preparation of active and selective catalysts, because their textural 
and acid properties can be tailored. In this work, a layered perovskite-type 
titanoniobate was synthesized, intercalated and pillared and then evaluated as a 
catalyst for ethanol dehydration to produce ethylene. A potassium titanoniobate of 
nominal composition KTiNbO5 was prepared by solid state reaction at 1150C for 
24h, submitted to ion exchange of K+ by H+ cations, successively intercalated with n-
buthylammonium (n-BuNH3

+) and cetyltrimethylammonium (CTA+) ions, and then 
pillared with SiO2 using tetraethylorthosilicate (TEOS) as precursor. In order to 
investigate the importance of the intercalation process, the n-buthylammonium 
intercalated sample was pillared using the same method. Characterization of the 
samples confirmed that there was a progressive increase of basal space from 9 to 
31Å and the success of the pillaring method when the CTA

+ intercalated sample was 
used, but not for n-BuNH3

+ intercalated sample. Textural analyses and TPD-NH3 
showed a significant increase of surface area in the pillared sample, which is 
followed by increase of acid sites density and accessibility. All catalyst samples were 
active in the ethanol conversion. The pillared catalyst showed higher activity and 
selectivity for ethylene than KTiNbO5, HTiNbO5 and n-BuNH3

+ intercalated-pillared 
samples. This result reflected the improvement of textural and acid properties due to 
the pillaring process. Studies on the effect of contact time showed that high values of 
W/F ratio resulted in high conversions but poor ethylene selectivity. 
Thermogravimetry of spent catalysts suggested that site blockage by coke formation 
is the main deactivation mechanism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. BIOETANOL 

 

Devido à primeira crise do petróleo nos anos 70, o governo brasileiro criou o 

Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, com o objetivo de desenvolver uma rota 

alternativa para suprir a carência de combustível automotivo. Esse programa 

fomentou o aumento da área de plantio de cana-de-açúcar e incentivou a instalação 

de novas destilarias autônomas. Nos anos 80, 85% dos carros que circulavam no 

Brasil eram movidos exclusivamente a álcool. O programa, encabeçado pelo então 

Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, professor 

José Bautista Vidal, foi considerado mundialmente como um exemplo de sucesso na 

aplicação da energia renovável numa matriz energética em que predominava a 

energia não renovável (oriunda dos combustíveis fósseis). Entretanto, o programa 

como estratégia de abastecimento energético fracassou na mesma década, 

ocasionada pela retirada do crédito dos produtores de cana de açúcar, que 

representavam 30% de toda a cadeia geradora de álcool 1, 2.  

Na última década, houve um forte apelo das organizações ambientais para 

pressionar os países ricos a aderirem ao protocolo de Quioto. Esse protocolo propõe 

um calendário para redução da emissão de gases do efeito estufa, pelos paises 

desenvolvidos, em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990 no período 

entre 2008 e 2012. Nesse contexto, a busca de novas fontes de energia limpa e 

sustentável é uma realidade.  

Atualmente, no Brasil, as pesquisas na linha de desenvolvimento de energia 

renovável estão principalmente voltadas para: 
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 Desenvolvimento de novas espécies e melhoramento genético das 

culturas para produção de biodiesel de alta qualidade3; 

 Desenvolvimento de catalisadores para reação de esterificação para 

síntese de biodiesel
4; 

 Desenvolvimento de novas rotas catalíticas para transformação do 

glicerol, principal subproduto da síntese de biodiesel, em compostos de 

alto valor agregado; 

 Conversão de biomassa através de processos de gaseificação e 

pirólise para obtenção de gases combustíveis 3; 

 Reforma do bio-óleo gerado a partir da pirólise de biomassa e reforma 

do bioetanol para produção de hidrogênio
5, 6, 7, 8; 

 Transformação de bioetanol em produtos de alto valor agregado como 

olefinas, acetaldeído, aditivos, hidrogênio entre outros
9, 10,11 12, 13, 14, 15, 16 

No tocante a transformação do bioetanol, duas rotas destacam-se: i) 

desidratação catalítica gerando principalmente etileno e éter etílico
9, 12-16; ii) a 

desidrogenação catalítica para gerar acetaldeído, ácido acético, acetato de etila 

entre outros11, 17, 18. 

O etileno é uma commodity que pode ser obtido pelo craqueamento térmico 

de hidrocarbonetos saturados ou pela reação de desidratação do etanol. Esta olefina 

é um dos principais intermediários da indústria petroquímica, sendo utilizada para 

produção de vários produtos de 2ª e 3ª geração, poliméricos, fibras sintéticas, óxido 

de etileno (que é utilizado como pesticida), cloreto de etileno (utilizado para síntese 

de borracha sintética), entre outros
14,15. O etileno disponível comercialmente é 

produzido principalmente pelo craqueamento térmico da nafta. Esse processo 
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demanda um alto consumo de energia e emite cerca de 180 milhões de toneladas 

de CO2 mundialmente 19.  

Devido ao alto custo de produção e o elevado consumo de energia, a síntese 

de etileno pela desidratação catalítica de etanol possui viabilidade econômica em 

poucos países, entre os principais estão a Índia e o Brasil. A tendência de aumento 

de preços do petróleo promovido pela redução de sua oferta, tornou a rota de 

obtenção do etileno a partir do bioetanol cada vez mais competitiva
12. 

A reação de formação do etileno a partir da catálise ácida do etanol é 

amplamente conhecida e o principal catalisador empregado é a alumina. A reação 

se processa com a protonação do oxigênio do álcool com próton oriundo do 

catalisador, a eliminação de água e formação do alceno com a desprotonação do 

álcool. Alguns mecanismos já foram relatados, mas mecanismos diferentes são 

relatados para catalisadores diferentes20.  

A reação de síntese de etileno concorre com a síntese do éter etílico, pois 

ambas são formadas pela catálise ácida do etanol; 

C2H5OH(g) → C2H4 (g) + H2O(g)  ∆H
o = + 44,9 kJ.mol-1   (1) 

2C2H5OH(g) → C2H5OC2H5(g) + H2O(g)  ∆H
o = -25,1 kJ.mol-1   (2) 

Porém, devido ao valor da variação de entalpia das reações, a reação de 

formação do etileno é favorecida pelo aumento da temperatura reacional14.  

O desenvolvimento de catalisadores mais ativos e seletivos a etileno é uma 

etapa fundamental para viabilizar comercialmente esta rota de síntese desta olefina. 

Muitos catalisadores vêm sendo estudados para esta aplicação, entre os principais 

catalisadores estão, alumina pura ou dopada; materiais zeóliticos; materiais a base 

de titânia�sílica; óxidos de magnésio, magnésio, cobalto, cromo; fosfito de zircônio, 

sáis ácidos de prata com fósforo e tungstênio, entre outros
12,14.  
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Nesse contexto, materiais lamelares são uma alternativa promissora para 

utilização como catalisador na desidratação e bioetanol devido a capacidade de 

modificação de suas propriedades, tais como, acidez, propriedades texturais, 

estabilidade hidrotémica, seletividade por forma e controle da acessibilidade dos 

reagentes aos sítios catalíticos. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo dessa dissertação foi sintetizar titanoniobato do tipo perovskita 

lamelar de composição ideal KTiNbO5 pelo método cerâmico, desenvolver uma rota 

de troca iônica e intercalação a fim de obter uma maior eficiência na pilarização do 

material com sílica.  

O estudo de uma rota de pilarização teve como objetivo promover a obtenção 

de um material com alta área superficial devido o maior espaçamento entre as 

lamelas, com alta estabilidade hidrotérmica e acidez adequada para utilização como 

catalisador para reação de desidratação de bioetanol para geração de etileno, 

produto de alto valor agregado.  
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. MATERIAIS LAMELARES 

 

Materiais lamelares possuem uma estrutura bidimensional formada de 

unidades, que podem ser octaedros, tetraedros, hexágonos, dependendo das 

espécies de átomos que as compõem, que se conectam geralmente através dos 

vértices formando planos de átomos, ou lamelas. Estas lamelas podem se unir 

através de íons de compensação ou por interações intermoleculares fracas (van der 

Walls). Estas características estruturais lhes conferem propriedades de troca iônica, 

intercalação e pilarização. Alguns dos compostos lamelares mais conhecidos são os 

aluminossilicatos, tais como as argilas, o grafite, alguns haletos de metais de 

transição, e óxidos de metais de transição, entre outros. 

Estudos do potencial de troca iônica destes compostos iniciaram-se após a 

Segunda Guerra Mundial. Com o avanço da tecnologia nuclear, tiveram início 

pesquisas sobre materiais que possuíssem propriedades de troca iônica, e com 

estabilidade sob alta radiação e temperaturas acima de 150°C. A partir daí os 

estudos foram voltados para os óxidos hidratados, que têm capacidade de capturar 

íons durante sua coprecipitação. Com o avanço das pesquisas, foram obtidos 

trocadores iônicos mais eficientes quando os óxidos foram combinados com outras 

espécies como fosfatos, arsenatos, antimoniatos, molibdatos ou vanadatos. Porém, 

a reprodutibilidade das sínteses destes compostos é complicada, pois os materiais 

são amorfos além de se hidrolisarem com facilidade em meio alcalino ou em água 

quente 21,22. 
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Neste sentido, Clearfield e Stynes21,22 conseguiram sintetizar o fosfato de 

zircônio cristalino lamelar partindo do composto amorfo. Este foi um marco para 

síntese de materiais do mesmo gênero de metais tetravalentes. 

Os compostos lamelares são considerados também como compostos de 

intercalação por sua capacidade de reter em seus poros espécies moleculares e/ou 

atômicas sem prejudicar a matriz lamelar. Estes materiais apresentam propriedades 

adequadas para atuarem cataliticamente, como alta área superficial, seletividade por 

forma, controle da acessibilidade dos reagentes aos sítios catalíticos, acidez, etc.
23,24 

Dependendo da espécie intercalada, as propriedades mecânicas, ópticas e físico-

químicas podem ser alteradas. Isto possibilita a modelagem de materiais 

cataliticamente ativos, bem como membranas fotocatalíticas, sensores, peneiras 

moleculares, entre outras 25. 

Além da intercalação, é possível instalar pilares rígidos na estrutura lamelar 

com objetivo de se obter um material de alta área específica que seja termicamente 

resistente. A pilarização de estruturas lamelares é conduzida geralmente com a 

intercalação inicial de complexos formados pela hidrólise de espécies contendo os 

íons dos metais que formarão o pilar da estrutura. O material intercalado é então 

calcinado e os óxidos dos metais formados se tornam os pilares da estrutura 

lamelar. A pilarização promove a formação de materiais de alta área específica e 

com característica micro- e mesoporosas. A resistência térmica do pilar e as 

dimensões dos pilares estão diretamente relacionadas à sua composição. Dessa 

forma, é possível modelar a estrutura lamelar, a fim de obter um catalisador ou 

suporte catalítico que possua seletividade por forma. Os pilares mais comumente 

utilizados são de sílica
26, 27, 28 e alumina29,30,31, mas outros polioxicátions (Ni, Zr, Fe, 

Cr, Mg, Bi, Be, B, Nb, Ta, Mo, Ti, Cu e Ga) também já foram estudados
21,32,33, 34. 
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A versatilidade dos compostos lamelares no que diz respeito às propriedades 

eletrônicas, à acidez, à presença de sítios redox, à resistência hidrotérmica, à 

capacidade de troca iônica, às propriedades texturais, permite sua utilização nas 

diversas áreas da química, como adsorção, catálise (como suporte ou fase ativa).  

Nos últimos 20 anos, uma classe especial de materiais lamelares a base de 

titânio e nióbio, com estrutura do tipo perovskita, vem sendo estudada, pois possui 

alta estabilidade hidrotérmica e capacidade de troca iônica desejáveis para fins 

catalíticos. Modificações na estrutura do titanoniobato lamelar do tipo perovskita têm 

sido investigadas, a fim de obter um material de acidez e porosidade adequada para 

aplicações em catálise. Porém, a aplicação catalítica se estende, em sua maior 

parte, ao campo da fotocatálise heterogênea, na decomposição de água para 

obtenção de hidrogênio 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Neste trabalho, são propostas novas modificações estruturais nos 

titanoniobatos do tipo perovskitas lamelares, visando melhoramento das suas 

propriedades texturais e catalíticas. 

 

 

3.2. PEROVSKITAS  

 

Os óxidos do tipo perovskita possuem fórmula empírica ABO3, sendo o raio 

iônico do cátion metálico A maior que o raio do cátion B. Sua estrutura ideal é cúbica 

e os cátions B são hexacoordenados com ligantes oxo, enquanto os cátions A 

possuem número de coordenação 12, ver Figura 1. Essa ordenação permite a 

formação de uma rede do tipo ReO3 (trióxido de rênio) pela incorporação dos cátions 

A dentro dos octaedros BO6
 42. Uma variedade de propriedades pode ser observada 
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nestes compostos. Isto se deve ao fato de que 90% dos elementos metálicos 

naturais da tabela periódica podem ser cristalizados em óxidos do tipo perovskita. 

Além disso, as propriedades podem ser modificadas pela substituição parcial dos 

cátions A e B durante a síntese da perovskita
43.  

 

 

Figura 1. Estrutura ABO3 da perovskita ideal44. 
 

Para que a estrutura cúbica seja obedecida, há um critério de tolerância (t) 

relacionada com os raios dos cátions (rA e rB) e o raio do ânion oxigênio (rO);  

)(2/)( OBBA rrrrt      (3) 

Para obter a estrutura cúbica é necessário que a tolerância tenha valor t = 1, 

porém, em alguns casos, e em condições de alta temperatura, esta estrutura pode 

ser obtida com valores próximos de 1 (0,75 > t > 1,0). Quando a tolerância é 

excedida, há uma distorção da estrutura cúbica ideal e são formadas estruturas de 

simetria inferior (ortorrômbica, tetragonal, romboédrico, monoclínico, triclínico, etc.) 

43. 

Durante a síntese de uma perovskita pode ocorrer um desbalanceamento ou 

deficiência de cátions A ou B, ou mesmo de oxigênio, que pode promover a 
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formação de perovskitas não-estequiométricas. Compostos com deficiência aniônica 

são mais comuns que compostos deficientes de cátions. A brownmillerita 

(Ca2(Al,Fe)2O5) é o mais conhecido óxido deste tipo que possui deficiência de 

oxigênio. Sua estrutura é composta por uma rede tridimensional de octaedros BO6 

conectados pelos vértices alternados por uma camada de tetraedros BO4, também 

conectados pelo vértice, que são constituídos durante a formação da estrutura, pela 

deficiência de oxigênio
43,45. 

As perovskitas são materiais promissores para o uso em catálise, devido as 

suas propriedades, tais como morfologia, estabilidade hidrotérmica, reatividade, 

capacidade de troca iônica, supercondutividade entre outras. 

 

3.2.1. Perovskitas Lamelares 

 

A literatura reporta estudos acerca dos compostos do tipo perovskita lamelar 

nas últimas três décadas
46, 47. Essas estruturas lamelares de fórmula geral A(n-

1)BnO(3n+1) têm sua estrutura bidimensional separada por cátions de grande raio 

iônico. As três classes de perovskitas lamelares mais conhecidas são:  

i) Ruddleson-Popper (fase R-P, M2A(n-1)BnO(3n+1)); 

ii) Aurivillius ((Bi2O2)A(n-1)BnO(3n+1)); e  

iii) Dion-Jacobson (fase D-J, MA(n-1)BnO(3n+1)).  

A fórmula da fase R-P indica a presença de dois cátions interlamelares, o que 

aumenta a densidade de carga nessa região, e conseqüentemente, dificulta as 

reações de troca iônica interlamelar (exemplos, Sr2RuO4 e Sr3Ru2O7). De antemão, 

a série D-J possui maior capacidade de troca iônica, devido à menor densidade de 

carga entre as lamelas (exemplos, KTiNbO5, K2Ti4O9, KCa2Nb3O10)
48, 49. 
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Existe um grande interesse na pesquisa das perovskitas lamelares, devido à 

sua capacidade de troca iônica e por serem condutores de prótons no estado sólido 

(solid state próton conductors - SSPCs). Os SSPCs são classificados em condutores 

de alta temperatura e condutores de baixa temperatura. A série D-J com n = 2 é um 

exemplo de condutores de prótons no estado sólido de baixa temperatura, 

(HLaNb2O7.nH2O). A série Ruddleson-Popper, com n = 3, é considerada como 

SSPCs de alta temperatura. H2Ln2Ti3O10 (Ln = terra rara)50. 

As propriedades destes materiais são especialmente interessantes para 

utilização em células a combustível, células eletrolíticas, sensores de hidrogênio e 

amônia, catálise heterogênea, entre outras aplicações. 

 

3.3. PEROVSKITA LAMELAR KTiNbO5 E SUA ESTRUTURA 

 

A estrutura lamelar do titanoniobato de potássio KTiNbO5 foi primeiro 

observado por Wadsley51. Esta perovskita lamelar da série de Dion-Jacobson52 

possui um arranjo ortorrômbico dos octaedros TiO6
8- e NbO6

7-. Estes octaedros se 

encontram conectados aos pares pelas arestas, sendo estes pares ligados entre si 

somente pelos vértices no plano XY, conferindo aos materiais uma estrutura 

lamelar53,54. O excesso de carga negativa é compensado por cátions localizados na 

região interlamelar, conforme mostrado na Figura 2.  

A distância interlamelar no KTiNbO5 é determinada pela densidade de carga 

nesta região, que por sua vez está relacionada com o grau de hidratação dos íons 

K+. As moléculas de água interagem com os cátions K
+ através de ligações de 

hidrogênio e quanto maior for a esfera de hidratação, maior será o espaçamento 

interlamelar, facilitando o acesso de outros cátions nas reações de troca iônica. Por 
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outro lado, a alta densidade de carga na região interlamelar aumenta a interação 

entre lamelas, diminuindo o espaço entre as camadas de átomos. 

  

 

 O 

 K 

 Nb 

 Ti 

(a) (b) (c)  
 
Figura 2. Estrutura tridimensional da perovskita lamelar KTiNbO5 vista ao longo dos planos 

cristalográficos: (a) 010, (b) 100 e (c) 001
55. 

 
 

A estrutura do KTiNbO5 possui dois tipos de octaedros na estrutura. O 

primeiro tipo possui em sua vizinhança outros cinco octaedros, enquanto o segundo 

tipo, apenas três octaedros em sua vizinhança. A partir do refinamento de Rietveld 

realizado por Sugimoto e colaboradores56, observou-se uma distribuição preferencial 

dos cátions de menor raio, Ti
4+, nos sítios do primeiro tipo. Os resultados sugerem 

que os cátions Ti
4+ tendem a ocupar os sítios B1, pois são sítios de maior repulsão 

por terem em sua vizinhança cinco octaedros, enquanto os sítios B2 possuem 

apenas três octaedros vizinhos, que podem ser ocupados por cátions Ti
3+, Nb5+ e 

Nb4+. 

 

3.4. SÍNTESE DO KTiNbO5 

 

Grande parte das publicações relacionadas aos titanoniobatos, além de 

outras perovskitas ou óxidos mistos a base de nióbio, utilizam o método cerâmico 
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para síntese dos materiais
27, 28, 33, 48, 56

. Isso se deve a baixa mobilidade e 

redutibilidade das espécies de nióbio nos compostos empregados em catálise 

heterogênea. A temperatura Tamman, temperatura cujos átomos da superfície 

começam a difundir, do Nb2O5 é de 620°C, maior que a temperatura de reações 

catalíticas típicas (200 � 600°C)
57.  

A síntese no estado sólido, ou síntese cerâmica, é o método mais comumente 

utilizado para a síntese da perovskita lamelar KTiNbO5. A síntese parte dos 

precursores pentóxido de nióbio (Nb2O5), dióxido de titânio (TiO2) e carbonato de 

potássio (K2CO3), que são misturados em quantidades estequiométricas, macerados 

até a completa homogeneização e submetidos a um tratamento térmico a 1100°C 

por 24 horas, embora a literatura reporte temperaturas de tratamento entre 1000 e 

1150°C com tempos de permanência variando entre 6 e 24 horas.
27, 28, 52, 54, 58-60. 

Em 1997, Zvereva e colaboladores54 investigaram as propriedades 

magnéticas da solução sólida KFexTi1-2xNb1+xO5, resultante da dupla substituição 

2Ti+4  Fe3+ + Nb5+ que promove a incorporação de ferro na estrutura KTiNbO5. Os 

materiais foram preparados por reação no estado sólido a partir dos precursores 

Nb2O5, TiO2, K2CO3 e Fe2O3, com um aquecimento da mistura estequiométrica por 

2h em 600°C, depois em 930°C, e mais dois incrementos até 1000°C por 6h e até 

1100°C por 6h. Através do refinamento de Rietveld, observou-se que os cátions Fe
3+ 

tendem a ocupar os mesmos sítios octaédricos dos cátions Ti
4+. 

Em 1999, Sugimoto e colaboradores56 estudaram a síntese de titanoniobatos 

lamelares reduzidos KTi1-xNb1+xO5, utilizando como precursores o KTiNbO5, KNbO3, 

Nb2O5 e nióbio metálico. Os precursores foram misturados em quantidades 

adequadas, aquecidos por 10h a 1000°C, peletizados e calcinados a 1100°C por 

20h. Os materiais com estado de oxidação reduzido foram evidenciados pela 
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mudança de coloração, que variou de azul claro para azul escuro com o aumento de 

x. Os difratograma da amostra com x = 0,2 demonstrou a obtenção de uma fase de 

simetria ortorrômbica, condizente com os materiais da família do KTiNbO5, porém, 

não foi obtido um material monofásico com x = 0,3, o que indica que o limite de 

solubilidade do nióbio na série KTi1-xNb1+xO5 se estabelece com 0,2 < x < 0,3. Esse 

limite de solubilidade é comparável com os da série K1-xTi1-xNb1+xO5 reportada na 

literatura56. O estudo dos parâmetros de rede mostrou uma pequena variação deste 

em função de x, indicando que houve formação de uma solução sólida para  

0 ≤ x ≤ 0,2.  

Em 1999, Takahashi e colaboradores35 propuseram uma nova rota de síntese 

do KTiNbO5 através do método Pechini ou método dos precursores poliméricos para 

a preparação de materiais cerâmicos. Diferente dos precursores da síntese 

convencional, os reagentes dos metais utilizados para produzir o precursor 

polimérico foram o pentacloreto de nióbio (NbCl5), o isopropóxido de titânio 

(Ti[OCH(CH3)2])4) e o cloreto de potássio (KCl). Após a dissolução do precursor de 

titânio em etilenoglicol, uma quantidade adequada de ácido cítrico foi dissolvida 

seguida pela adição de uma solução metanólica de NbCl5. A mistura foi aquecida até 

80°C para formação de uma solução incolor sendo esta aquecida e agitada a 130°C 

até a formação de um gel polimérico. Este gel sofreu pirólise entre 350 e 400°C para 

a formação do pó precursor do KTiNbO5, que foi calcinado por 2 h em diversas 

temperaturas (500, 600, 700 e 800°C). Os difratogramas dos materiais calcinados 

indicaram a formação da fase cristalina a partir de 600°C, com a evolução da 

cristalinidade até 800°C. O material calcinado a 700°C apresentou cristalinidade 

adequada, e foi este utilizado para os testes comparativos. As propriedades texturais 

deste material obtido a 700°C foram superiores às do material sintetizado pelo 
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método convencional, reação no estado sólido, com calcinação a 1100°C, por várias 

horas. A área superficial do material obtido pelo método sol-gel foi de 

aproximadamente 23 m2.g-1 e difratograma de raios-X se revelou um material 

monofásico, enquanto o KTiNbO5 obtido pelo método cerâmico, teve uma área 

superficial menor que 3 m2.g-1
, além de apresentar fases segregadas.  

Em 2005, Yang e colaboradores 58 empregaram a técnica de síntese no 

estado sólido em microondas para síntese do KTiNbO5, utilizando os mesmos 

precursores da síntese convencional (TiO2, Nb2O5 e K2CO3). As sínteses foram 

conduzidas num forno microondas de freqüência 2,45 GHz e foram comparadas as 

seguintes condições reacionais: síntese a 885°C por 30 minutos, a 1010°C por 40 

minutos e titanoniobato de potássio obtido por reação em estado sólido. Dos testes 

realizados, a perovskita de estrutura lamelar monofásica foi obtida quando os 

precursores foram submetidos à temperatura de 1010°C por 40 minutos, todavia, o 

material obtido a 885°C por 30 minutos apresentou fases segregadas dos óxidos 

precursores. Segundo Yang e colaboradores, a irradiação por microondas não 

apenas promove a difusão dos íons dos reagentes e a redução da energia de 

ativação da reação, como também prejudica o crescimento ordenado dos cristais 

(ver Figura 3).  
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(a) (b) (c) 
 

Figura 3. MEV dos titanoniobatos obtidos pelo método convencional (a) e por reação em 

estado sólido em microondas, com 30 min a 885°C (b), e 40 min a 1010°C (c)
58. 

 

Em 2005, Li e colaboradores59 desenvolveram uma nova rota de síntese 

hidrotérmica do titanoniobato de potássio lamelar utilizando condições subcríticas e 

supercríticas (ponto crítico da água: 374°C e 22,064 MPa). Em 2006, Li e 

colaboradores39 publicaram um trabalho completo com o estudo desta nova rota. 

Neste trabalho, foram utilizados os mesmo precursores, isopropóxido de titânio (IV), 

pentóxido de nióbio e hidróxido de potássio, sendo os dois primeiros adicionados em 

quantidades estequiométricas e o último foi adicionado em concentrações variadas. 

Os reagentes foram misturados até formar uma pasta branca, que foi submetida a 

tratamentos térmicos em autoclave. Foram três as condições de tratamento 

hidrotérmico a que as misturas foram submetidas: condição de tratamento 

hidrotérmico convencional, 200°C/1.4MPa; condição subcríticas, 300°C/3.0MPa e 

condição supercrítica, 400°C/25MPa em tempos de reação variados. 

O difratograma de raios-X do material preparado a 200°C por 24h se mostrou 

amorfo. Contudo, foi obtido um grau relativamente baixo de cristalinidade com picos 

pouco intensos da fase KTiNbO5 com o tratamento a 300°C por 24h. O difratograma 

do material obtido com o tratamento supercrítico por apenas 2 horas já mostrou 

cristalinidade superior a do o material tratado a 300°C. Os resultados mostraram o 
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sucesso da obtenção do KTiNbO5 pelo método hidrotérmico em temperaturas 

inferiores às da síntese por estado sólido. 

As micrografias dos materiais obtidos por microscopia eletrônica de varredura, 

conforme Figura 4, mostraram que a síntese hidrotérmica supercrítica promoveu a 

formação de partículas uniformes e mais regulares que o material obtido por reação 

em estado sólido. 

 

 
Figura 4. MEV das partículas de KTiNbO5; (a) síntese no estado sólido a 1100°C, (b) síntese 

supercrítica, 400°C, 0,5 mol.L
-1 de KOH, por 2 dias, (c) partícula retangulares de KTiNbO5 

tratada a 400°C, 0,25 mol.L
-1 de KOH por 24 horas. 59 

 

O material tratado a 300°C, com 0,5 mol.L
-1 de KOH por 24 horas obteve a 

maior área superficial de todas as sínteses, 97,4 m
2.g-1. As sínteses em condições 

supercríticas obtiveram áreas superficiais todas acima de 39 m
2.g-1, enquanto que a 

área do material tratado a 1100°C foi de 1,3 m
2.g-1. 

Em 2007, Li e colaboradores60 desenvolveram mais uma nova rota de síntese 

do titanoniobato utilizado o método sol-gel, com tratamento térmico em solvente. Os 

precursores dos metais utilizados foram etóxido de nióbio, isopropóxido de titânio e 

acetato de potássio. Os precursores de nióbio e titânio foram solubilizados em 

quantidades estequiométricas em metanol anidro até a obtenção de uma solução 
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levemente amarela. Para o controle da hidrólise dos alcóxidos metálicos, gotas de 

trietanolamina são adicionadas à solução. A mistura obtida foi refluxada por várias 

horas, depois foi adicionada uma solução metanólica de acetato de potássio em 

quantidade estequiométrica e misturada até a homogeneidade. A hidrólise se deu 

com a adição, por gotejamento, de uma mistura de água e metanol 1:4, sob agitação 

contínua. Após esta etapa, os solventes orgânicos voláteis foram eliminados num 

rotaevaporador. Após envelhecimento de vários dias em ar, a solução transparente 

se transformou em um gel amarelo claro, que se tornou um pó amarelado após 

secagem a 60°C por 12h.  

Com o material obtido após a secagem, foi estudado o efeito do solvente 

(acetona e 2-propanol) no tratamento térmico. O tratamento foi realizado em 

autoclave a 200°C, por dois dias, a mistura foi lavada e o sólido resultante foi seco a 

60°C. Os titanoniobatos cristalinos foram obtidos após tratamento térmico a 700°C.  

As micrografias dos titanoniobatos obtidos são mostradas na Figura 5. Com a adição 

de acetona foram obtidas partículas em forma de placas retangulares de tamanho 

uniforme. As imagens dos materiais obtidos com a adição de 2-propanol mostraram 

partículas em forma de placas esféricas com diâmetro médio de 300 nm. Os 

materiais obtidos pelo tratamento térmico sem solvente não mostraram uma 

morfologia bem definida, além de mostrarem um alto grau de agregação.  
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(a) (b) (c) 

 
Figura 5. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (TEM) das partículas 
do KTiNbO5. (a) material obtido sem adição de solvente, (b) material obtido com adição de 

acetona no tratamento térmico; (c) material obtido com adição de 2-propanol no tratamento 
térmico

60. 
 

3.5. PROCESSOS DE MODIFICAÇÃO DO KTiNbO5 

 

Reveau apud Shangguan27 foi o primeiro a estudar as propriedades de troca 

iônica do titanoniobato de potássio, KTiNbO5, e a intercalação de materiais 

orgânicos no titanoniobato na forma ácida, HTiNbO5. 

Em 1997, Chen e colaboradores33 sintetizaram a perovskita lamelar 

(KTiNbO5) por reação no estado sólido e incorporaram em sua estrutura pilares de 

cromia (Cr2O3). O material potássico foi trocado com H+, utilizando-se uma solução 

de HCl por 4h, a 60°C, para obter o HTiNbO5. O titanoniobato ácido foi intercalado 

com cátions n-propilamônio, a partir de uma solução aquosa de n-propilamina, sob 

agitação a 30°C, por 24h. O material resultante desta intercalação foi trocado com 

íons tetrametilamônio, a partir de uma solução de cloreto de tetrametilamônio, sob 

agitação, para formação de uma suspensão, por 4 dias. Após este período, a 

suspensão foi tratada com uma solução aquosa de acetato de cromo (III) em duas 

etapas: i) sob refluxo, na temperatura ambiente, por um dia, e ii) sob refluxo, a 60°C 

por um dia. Esta suspensão foi centrifugada, lavada, seca à temperatura ambiente e 
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o sólido, calcinado em atmosfera de N2 a 400°C, para formação dos pilares de 

crômia. A intercalação com íons n-propilamônio produziu uma distância interlamelar 

de 16,1 Å. Já com a intercalação dos cátions tetrametilamônio, o espaçamento basal 

das lamelas aumentou para 16,7 Å. Os resultados da intercalação do oligômero de 

cromo mostraram um deslocamento do pico de difração (002) para 3,8° 2, o que 

corresponde a uma distância de 23,2 Å. Com a subtração da espessura da camada 

de TiNbO5
-, de 6,1 Å, foi obtido um espaço interlamelar de 17,1 Å. A calcinação 

deste material em atmosfera de nitrogênio promoveu a formação do titanoniobado 

pilarizado com crômia de alta área superficial (122,4 m
2.g-1) e espaçamento basal de 

13,4 Å, correspondente a um tamanho de pilar de 7,3 Å. Para comparação, foi feita 

uma síntese com o tratamento térmico em atmosfera oxidante. Este tratamento 

promoveu a formação de um material com área superficial inferior, 73,0 m
2.g-1. Esse 

fato foi justificado pela formação de fases segregadas de Cr2O3 durante a calcinação 

em ar61. Os difratogramas de raios-X mostraram que a calcinação a temperaturas 

mais elevadas (500 e 600°C) promoveu o colapso das lamelas, observado pelo 

aumento do valor de 2 da difração (002). 

Em 1997, Saupe e colaboradores38 esfoliaram o titanoniobato lamelar em 

[TiNbO5]n
n- para uso como modificador do catalisador Pt/K4-xHxNb6O17.nH2O 

sensibilizado para aplicações em fotocatálise. Partindo da perovskita lamelar na 

forma potássica, foi feita a troca com íons H
+, a partir de uma solução de HCl, por 4 

dias. Esse procedimento foi realizado por três vezes, para assegurar uma completa 

troca dos cátions K
+ por H+. O material ácido foi intercalado com tetrabutilamônio, a 

partir de uma solução de hidróxido de tetrabutilamônio (TBAOH), que foi gotejada 

numa suspensão contendo HTiNbO5, até estabilizar o pH entre 9 e 10. Este 

procedimento promoveu a esfoliação do material em [TiNbO5]n
n-. O catalisador 
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modificado foi preparado misturando-se o catalisador sensibilizado  

Pt/K4-xHxNb6O17.nH2O numa suspensão com o titanoniobato esfoliado por 20 min. 

Após esse tempo, o sólido foi filtrado, lavado para atingir pH=2, e depois seco em ar. 

Em 1998, Shangguan e colaboradores27 relataram a pilarização com sílica do 

titanoniobato lamelar, partindo do material na forma potássica, sintetizado pelo 

método cerâmico a 1060°C. O KTiNbO5 foi trocado com íons H
+, utilizando-se uma 

solução de HNO3, por 72h, à temperatura ambiente. O HTiNbO5 foi intercalado com 

íons hexilamônio, a partir de uma solução etanólica de n-hexilamina, sob agitação, 

por uma semana, à temperatura ambiente. Shangguan relatou o insucesso da 

pilarização do material intercalado com tetraetilortosilicato (TEOS) na temperatura 

ambiente. A pilarização ocorreu com a mistura do material intercalado com 

hexilamônio a 65°C, por uma semana, com duas adições de TEOS durante esse 

tempo. O material resultante da intercalação do oligômero foi estudado por meio da 

difratometria de raios-X. Os difratogramas mostraram o deslocamento do pico 

referente ao espaçamento basal e, por meio da equação de Bragg, foram calculados 

os valores de espaçamento basal dos materiais apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores do espaçamento basal dos materiais obtidos27. 
 

Espécie Interlamelar Espaçamento Basal (Å) 

K+ 9,01 

H+ 8,28 

n-hexilamina 21,7 

TEOS 24,02 

SiO2 15,61 
 

Em 2002, Wang e colaboradores28 estudaram a pilarização do titanoniobato 

de potássio lamelar, após troca catiônica dos íons K
+ por H+, empregando uma 
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solução de HCl 2 mol.L
-1. O material na forma ácida foi pilarizado com sílica 

utilizando 3-aminopropiltrietoxisilano (NH2(CH2)3Si(OEt)3). O HTiNbO5 foi suspenso 

numa solução contendo o precursor de pilarização e refluxado por 60h, depois 

lavado, seco e calcinado a 500°C por 12h. O material mostrou-se termicamente 

estável, mesmo quando calcinado até 700°C, além de apresentar propriedades 

físicas adequadas para o uso em catálise (ver Tabela 2). 

 
Tabela 2. Parâmetros físicos do titanoniobato lamelar pilarizado com sílica, calcinado a 

500◦C por 12 h 28. 
 

Distância 

interlamelar 

(Å) 

Tamanho do 

pilar (Å) 
Dp (Å) SBET (m

2
.g

-1
) SMicroporo (m

2
.g

-1
) Vp (mL.g

-1
) 

10,9 4,8 26,7 132,3 82,3 0,12 
 

O uso do titanoniobato lamelar para síntese de nanocompósitos foi também 

reportado na literatura. Esses materiais de propriedades singulares podem ser 

preparados por quatro rotas: i) através da polimerização a partir de um monômero 

previamente intercalado, ii) pela intercalação de um polímero em solução, iii) pela 

intercalação de um polímero fundido, iv) pelo método sol-gel62, 63. 

Em 2002, Bruzaud e Levesque62 destacaram a versatilidade do HTiNbO5 de 

intercalar em sua estrutura espécies iônicas de diversas formas, sem alterar sua 

configuração bidimensional. Eles intercalaram a perovskita ácida com o cátion 

tetraalquilamônio, e o material resultante foi suspenso para a adição do monômero 

ciclosiloxano, que foi polimerizado depois de submetido à sonicação. Os resultados 

indicaram que a polimerização do monômero intercalado promoveu a esfoliação da 

estrutura lamelar. As micrografias obtidas por microscopia eletrônica por 

tunelamento (TEM) confirmaram a obtenção da estrutura híbrida e mostraram as 

lâminas minerais dispersas na matriz polimérica.  
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Em 2003, Takagaki e colaboradores 64 estudaram a potencialidade do 

HTiNbO5 nanoparticulado esfoliado como um novo catalisador sólido fortemente 

ácido. O material lamelar esfoliado foi obtido com a intercalação de tetrabutilamônio, 

utilizando o HTiNbO5, suspenso numa solução aquosa de hidróxido de 

tetrabutilamônio (TBAOH), sob pH básico, entre 3 e 7 dias. Procedimento 

semelhante foi utilizado por Saupe e colaboradores em 199338, e Du e 

colaboradores em 2003 65, para estudar as propriedades do KTiNbO5 após 

esfoliação.  

A área superficial do material após esfoliação, obtido por Takagaki e 

colaboradores foi de 150 m2.g-1. Esse valor correspondeu a aproximadamente 50% 

da área superficial estimada para a esfoliação completa do material. A comparação 

dos difratogramas de raios-X do material lamelar e do material esfoliado indicou a 

presença dos planos de difração intralamelar no perfil do material esfoliado. 

Em 2005, Beigbeder e colaboradores63 investigaram as características 

reológicas
a,66 de nanocompósitos compostos por polidimetilsiloxano e HTiNbO5. 

Foram utilizadas quatro rotas de obtenção do compósito: i) intercalação fundida do 

polímero com tratamento químico, ii) intercalação fundida do polímero sem 

tratamento químico prévio do titanoniobato (intercalação com tetrametilamônio), iii) 

polimerização aniônica in situ, por abertura de anel, utilizando ciclosiloxanos, iv) 

polimerização in situ, pelo método sol-gel. Os compósitos de cada rota foram 

sintetizados com teores do sólido variando entre 2 e 10% em massa. Os resultados 

dos estudos reológicos mostraram que o nanocompósito obtido pela rota 3 

apresentou as melhores propriedades elásticas, devido à maior dispersão das 

                                            
 

a Reologia: é a ciência que estuda o escoamento e a deformação dos materiais.  
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partículas lamelares na matriz polimérica, com baixos teores do titanoniobato 

modificado. 

Em 2008, Chausson e colaboradores67 sintetizaram nanocompósitos a partir 

da intercalação de polietileno fundido com titanoniobatos na forma potássica, ácida e 

intercalada com alquilaminas de cadeias de 14, 16 e 18 carbonos. Foi observada 

uma relação linear e diretamente proporcional entre o parâmetro �c� cristalográfico e 

o tamanho da cadeia da alquilamina intercalada. A partir dos estudos feitos por 

Lambert e colaboradores68 para determinar a orientação das cadeias alquila no 

espaço interlamelar no HTiNbO5, foi verificado que as cadeias se dispõem num 

arranjo de bicamadas sem sobreposição e com baixo grau de inclinação na região 

interlamelar. A partir da análise elementar dos materiais intercalados, foi 

determinada a capacidade de troca catiônica (CTC) dos materiais (Tabela 3) e 

observou-se que o HTiNbO5 possui maior capacidade de troca que a 

montmorillonita.  

 

Tabela 3. Análise elementar e CTC dos materiais intercalados67. 
 

%C mol por fórmula CTC HTiNbO5 +  

Amina utilizada para intercalação
 

(± 0,1) (± 0,01) (eq/100g) 

HTiNbO5 + NH2C14H29 30,4 0,65 293 

HTiNbO5 + NH2C16H33 34,7 0,71 320 

HTiNbO5 + NH2C18H37 35,2 0,64 289 
 

Os estudos das propriedades reológicas dos materiais mostraram um ganho 

de resistência de todos os compósitos em relação ao polietileno puro67. O compósito 

contendo o KTiNbO5 não modificado e o compósito contendo o material esfoliado 

mostraram um melhoria equivalente na estabilidade termomecânica. Entretanto, os 
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compósitos híbridos mostraram um aumento linear da temperatura de amolecimento, 

em função do tamanho da cadeia da alquilamina.  

As micrografias do compósito composto por polietileno e KTiNbO5 (PE + 

KTiNbO5) observado na Figura 6.c mostram os aglomerados do titanoniobato na 

matriz polimérica. Diferentemente do compósito com a perovskita potássica, o 

compósito do material modificado HTiNbO5 + NH2C18H37 em polietileno (Figura 6.d) 

mostra placas finas e soltas dispersas na matriz polimérica do polietileno, indicado 

pelas setas em branco, além de alguns aglomerados, menores que no compósito 

anterior. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
Figura 6. Micrografias dos materiais. (a) KTiNbO5, (b) HTiNbO5 + NH2C18H37, (c) PE + 

KTiNbO5 e (d) PE + HTiNbO5 + NH2C18H37 
67 
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3.6. APLICAÇÕES EM CATÁLISE 

 

Em 1997, Saupe e colaboradores38 utilizaram o titanoniobato esfoliado, 

[TiNbO5]n
n-, como modificador do catalisador Pt/K4-xHxNb6O17.nH2O sensibilizado, 

empregado na reação de decomposição de iodeto de hidrogênio, para produção de 

hidrogênio sob luz visível. As modificações do catalisador com as lamelas de 

titanoniobato promoveram um aumento de três vezes na evolução de hidrogênio, 

quando comparado com o material não modificado. A adição das lamelas esfoliadas 

promove um aumento da atividade, pois as lamelas promovem um aumento da 

condução elétrica no material, favorecendo a reação redox.  

Em 1998, Kudo e colaboradores69 estudaram a variação das propriedades 

fotoluminescentes do titanoniobato de potássio lamelar após troca com H
+. O 

espectro de emissão do KTiNbO5 mostrou um máximo de emissão em 490 nm, 

mesmo valor de comprimento de onda de máxima absorção observado em outros 

titanatos que contém octaedros TiO6. A influência da espécie interlamelar 

propriedades luminescentes foi observada com o deslocamento do máximo de 

emissão para região do vermelho após a troca de 70% dos cátions K
+ por íons H

+. 

Segundo Kudo, a coordenação do H
+ com oxigênio dos grupos �OH modificam as 

propriedades luminescentes do material. 

Em 1999, Takahashi e colaboradores35 sintetizaram um compósito, utilizando 

o titanoniobato de potássio com óxido de níquel, que foi empregado na 

decomposição fotocatalítica de água. Os compósitos com a incorporação de 1% de 

níquel nos materiais, obtidos pelo método Pechini e pelo método cerâmico, 

mostraram significativas diferenças de atividade fotocatalítica. O compósito obtido do 

titanoniobato sintetizado a 700°C pela rota do complexo polimérico chegou a 
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apresentar atividade dez vezes maior que o precursor obtido do titanoniobato 

sintetizado a 1100°C. 

Em 2000, Takahashi e colaboradores70 estudaram a atividade fotocatalítica 

das perovskitas lamelares, na forma potássica e na forma ácida, impregnadas com 

platina, utilizando a mesma rota de síntese já estabelecida
35. Os resultados para 

evolução de hidrogênio por fotocatálise, a partir de uma solução aquosa de metanol, 

mostraram que o material Pt/HTiNbO5 mostrou atividade muito superior com relação 

ao material Pt-KTiNbO5, devido à presença de mais sítios ácidos.  

Em 2002, Wang e colaboradores28 estudaram a atividade do catalisador de 

cobre suportado em titanoniobato lamelar, pilarizado com sílica, na decomposição 

direta de NO. A incorporação do cobre foi feita por impregnação por via úmida e os 

testes foram realizados com materiais utilizando diversos teores de cobre (1,0; 2,0; 

3,5; 5,0 e 6,5% de Cu em massa). Os testes foram conduzidos entre 100 e 700°C, 

com uma velocidade espacial de 6000 cm3.g-1.h-1. Para as análises feitas em 

atmosfera inerte (N2), o catalisador contendo 3,5% de cobre apresentou atividade 

superior aos demais, com máxima conversão de NO de aproximadamente 30%, 

acima de 600°C. Para os testes conduzidos em atmosfera oxidante, o catalisador 

contendo 5,0% de cobre mostrou atividade superior ao demais, com máximas 

conversões na faixa de 15%, acima de 600°C. 

Os materiais esfoliados obtidos por Takagaki e colaboradores em 200364 

foram testados na reação de esterificação de ácido acético, no craqueamento de 

cumeno e desidrogenação de 2-propanol. O H-TiNbO5 esfoliado apresentou 

atividade superior em ambas as reações estudadas. Na esterificação de ácido 

acético, sua atividade foi comparada com os catalisadores H-ZSM-5, H-MOR e 

HSr2Nb3O10 esfoliado. No craqueamento do cumeno, a atividade catalítica do 
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material foi comparada com um catalisador SiO2-Al2O3 de alta área superficial (685 

m2.g-1) e com HSr2Nb3O10 esfoliado. Para a desidrogenação do 2-propanol, o 

HTiNbO5 esfoliado mostrou-se mais ativo que o HSr2Nb3O10 esfoliado. O teste 

colorimétrico indicou que o HTiNbO5 esfoliado apresentou acidez igual ou superior a 

90% da acidez do ácido sulfúrico. O TPD-NH3 revelou que o titanoniobato esfoliado 

apresentou sítios ácidos mais fortes que os da zeólita protonada HZSM-5. 

Os titanoniobatos de potássio sintetizados por Li e colaboradores em 2006
59 

foram trocados com rutênio, utilizando uma solução de cloreto hidratado de rutênio 

(III) (RuCl3.xH2O), sob agitação a 60°C, por 36 h. Os materiais incorporados foram 

testados na evolução fotocatalítica de hidrogênio numa solução aquosa de metanol 

sob irradiação UV. Como esperado, (ver Tabela 4) os materiais obtidos pela nova 

rota apresentaram atividade catalítica muito superior que o material sintetizado por 

reação no estado sólido, fazendo jus às propriedades texturais superiores. O 

material que apresentou maior atividade na produção de hidrogênio,  

382,8 µmol.h
-1.g-1, foi o material tratado a 300°C, por 24 h, com 0,5 mol.L-1, apesar 

de apresentar uma cristalinidade inferior aos materiais obtidos em condições 

supercríticas. 

Tabela 4. Resultados de caracterização e atividade dos materiais 
59. 

 
[KOH] 

(mol.L
-1

) 

Tempo 

(h) 

Condição de 

síntese 

Perda de 

água (%)  

SBET 

(m
2
.g

-1
) 

Atividade 

(µmolH2.h
-1

.g
-1

) 

0,5 24 Subcrítico 6,7 97,4 382,8 

0,5 2 Supercrítico 3,4 69,6 316,5 

0,25 24 Supercrítico 3,2 55,9 309,2 

0,1 24 Supercrítico 3,4 52,6 217,4 

0,5 24 Supercrítico 2,7 45,7 274,6 

0,5 8 Supercrítico 1,0 39,6 227,6 

- - Estado Sólido 0 1,3 33,2 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. SÍNTESE DO TITANONIOBATO 

 

Titanoniobato com estrutura do tipo perovskita foi sintetizado pelo método 

cerâmico ou reação no estado sólido, com composição genérica K1-xTi1-xNb1+xO5 

utilizando x nominal igual a zero a fim de obter o KTiNbO5.  

Os precursores utilizados na síntese dos materiais foram, carbonato de 

potássio (K2CO3 - Anidrol 99%), dióxido de titânio (TiO2 Aldrich 99%) e óxido de 

nióbio (Nb2O5 .nH2O, CBMM 76,3%) seguindo a reação modelo: 

K2CO3 + 2 TiO2+ Nb2O5 → 2 KTiNbO5 + CO2    (4) 
 

Quantidades estequiométricas dos precursores TiO2 e Nb2O5 foram pesadas, 

trituradas exaustivamente com um excesso de 20% de K2CO3 (devido à perda de 

potássio pela evaporação do óxido) para a obtenção de uma massa homogênea, 

posteriormente transferida para um cadinho de porcelana e então levada à mufla a 

1150°C por 24h
51. Os cálculos foram feitos para obtenção de 10 g de material após o 

tratamento térmico. 

 

4.2. INTERCALAÇÃO E PILARIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

4.2.1. Troca Iônica Com H
+
 

 

Com a finalidade de aumentar o espaçamento interlamelar da perovskita 

utilizando um sal de amônio quaternário, o titanoniobato de potássio sofreu 



 44 

primeiramente uma troca iônica dos cátions K
+, que se localizam na região 

interlamelar, por cátions H
+. 

A troca iônica se deu através de uma suspensão formada pelo titanoniobato 

de potássio e uma solução de ácido nítrico (HNO3) 6,0 mol.L-1, sob refluxo, na 

temperatura de 60ºC, por 48 h. Após esse período, o material resultante foi filtrado e 

lavado com água deionizada até pH neutro, para remoção do excesso de ácido,  de 

K+ e  de NO3
- e seco em estufa a 80°C

24. 

 

4.2.2. Intercalação com n-Butilamônio (n-ButNH3
+
) 

 

O sal de amônio quaternário foi intercalado nas lamelas por reação ácido-

base entre as perovskitas, na sua forma ácida, e uma amina de cadeia alifática, n-

butilamina (n-ButNH2). 

A intercalação se deu através de uma suspensão formada pelo titanoniobato 

ácido e uma solução 10% de n-butilamina (n-butNH2) em n-heptano, sob refluxo, por 

7 dias, em temperatura ambiente, por 7 dias, depois foi filtrado a vácuo e lavado com 

n-heptano, para remover o excesso de amina, e seco em dessecador à temperatura 

ambiente24. 

 

4.2.3. Troca iônica com Cetiltrimetilamônio (CTA
+
) 

 

O titanoniobato intercalado com n-butilamônio foi utilizado como precursor na 

intercalação do íon cetiltrimetilamônio ((C16H33)N(CH3)3
+).  

A intercalação se deu através de uma suspensão formada pelo precursor e 

uma solução aquosa 10% (em massa) de brometo de cetiltrimetilamônio (CTABr) por 



 45 

48 h, depois foi filtrado a vácuo e lavado com água destilada para remoção do 

excesso de surfactante e seco em dessecador a temperatura ambiente71. 

 

4.2.4. Pilarização com Sílica (SiO2) 

 

O material intercalado com CTA+ foi pilarizado com sílica utilizando 

tetraetilortosilicato, Si(OC2H5)4, (TEOS). O precursor foi agitado com excesso de 

TEOS de aproximadamente 1:38 em massa, formando uma suspensão, a 90ºC por 

25h, sob atmosfera de nitrogênio, depois filtrado e seco por toda noite. O sólido 

resultante foi submetido à hidrólise com excesso de água numa proporção em 

massa de 1:10 a 100ºC por 12 h, depois filtrado e seco em dessecador a 

temperatura ambiente por aproximadamente 8 h. O material resultante foi aquecido 

em nitrogênio a 450ºC por 3h e calcinado a 540ºC em atmosfera oxidante com taxa 

de aquecimento de 2°C/min por 6 horas
23.  

A fim de fazer um estudo da influência da espécie interlamelar no processo de 

pilarização do material bem como verificar a eficiência da rota utilizada para 

pilarização dos titanoniobatos, o material intercalado com n-ButNH3
+

 também foi 

submetido ao processo de pilarização.  

A Tabela 5 mostra os códigos dos materiais pilarizados e seus precursores. 

 
Tabela 5. Códigos dos materiais pilarizados e seus precursores 

 
Precursor Após processo de Pilarização 

Titanoniobato Intercalado 
com CTA+ PILAR01 

Titanoniobato Intercalado 
com n-ButNH3

+ PILAR02 
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4.3.  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
Os titanoniobatos de potássio e os materiais obtidos após as intercalações e 

pilarizações foram caracterizados físico-quimicamente pelas seguintes técnicas: 

 

 Análise química elementar por Espectrometria de Fluorescência de 

Raios-X (FRX); 

 Difratometria de Raios-X (DRX); 

 Termogravimetria e termogravimetria derivativa (TG / DTG); 

 Redução Termoprogramada (TPR) 

 Dessorção Termoprogramada de Amônia (TPD-NH3) 

 Determinação das propriedades texturais (área superficial específica, 

volume de poros, diâmetro de poros, volume de microporos) pelos 

métodos Brunauer-Emmett-Teller (BET) e Barret, Joyner e Halenda 

(BJH); 

 Análise da morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 

4.3.1. Análise Química Elementar Por FRX 

 

A técnica analítica da fluorescência de raios-x por energia dispersiva (FRX-

ED) foi utilizada a fim de determinar a concentração dos metais presentes. Devido à 

sua rápida resposta por não ser destrutível, de baixo custo relativo, permite a análise 

simultânea de vários elementos.  

O analisador utilizado foi o espectrômetro de raios-X com dispersão de 

energia, EDX-800 Shimadzu, com fonte de radiação de ródio.  As análises foram 

feitas com pastilhas autosuportadas do material. Os cálculos dos teores dos metais 
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foram feitos a partir das curvas analíticas dos metais. Para evitar efeitos de matriz, 

os próprios precursores da síntese do titanoniobato foram utilizados nos padrões das 

curvas analíticas.  

 

4.3.2. Estudo de cristalinidade por difratometria de raios-X (DRX) 

 

Os estudos de difratometria de raios-X foram realizados com o material de 

partida, bem como com os materiais após as trocas iônicas e pilarização, a fim de 

verificar as fases cristalinas presentes e avaliar como estas etapas alteraram o 

material.  

Os difratogramas foram coletados em um aparelho Shimadzu XRD-6000, que 

opera com uma radiação CuKá a uma tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, um 

monocromador de grafite, numa velocidade de varredura de 2°.min
-1 e dois 

conjuntos de fendas, a depender da faixa de trabalho. Quando a faixa de trabalho foi 

de 5° a 80° 2, a fenda de divergência, a fenda de espalhamento e a fenda de 

recebimento foram de 1°, 1° e 0,3 mm, respectivamente; quando a faixa de trabalho 

foi de 1° a 50° 2, a fenda de divergência, a fenda de espalhamento e a fenda de 

recebimento foram de 0,5°, 0,5° e 0,15 mm, respectivamente.  

Os valores obtidos para o espaçamento basal foram calculados por meio da 

equação de Bragg, dada por; 





sen

n
d

.2

.
      (5) 

 

em que, �n�, corresponde a um número inteiro (ordem de difração); �ë�, corresponde 

ao comprimento de onda da radiação incidente; �d�, é a distância interplanar e �è�, é 

o ângulo de incidência dos raios-X. 
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4.3.3. Termogravimetria e termogravimetria derivativa (TG / DTG) 

 

As análises foram conduzidas com todas as amostras, a fim de se verificar as 

perdas de massa com aumento da temperatura em atmosfera inerte. Foi utilizado 

um equipamento Shimadzu TGA-50, usando em média 6 mg de amostra numa faixa 

de temperatura de 25 a 1000°C, com taxa de aquecimento de 10°C.min
-1, sob fluxo 

de nitrogênio 50 mL.min
-1.  

 

4.3.4. Redução Termoprogramada (TPR) 

 

A técnica de redução termoprogramada consiste em monitorar a redução de 

uma amostra, sob fluxo de um gás redutor (usualmente H2 ou CO) diluído em um 

gás inerte (N2, He, ou Ar), enquanto a temperatura é aumentada linearmente com o 

tempo 72. A posição do pico de máxima redução no perfil térmico é determinada pela 

natureza e pelo ambiente químicos dos componentes da amostra. A área do pico 

corresponde à concentração do componente reduzido no material em uma faixa de 

temperatura. 

Os experimentos foram conduzidos num equipamento ChemiSorb 2720, 

Pulse Chemisorption System Micromeritics, equipado com um detector de 

condutividade térmica (TCD), reator de quartzo e um sistema de alimentação de 

gases. 

O sistema de alimentação de gases foi composto por: 

 Ar sintético, 20% O2/N2 (White Martins) 

 Mistura redutora, 10,08% H2/Ar mol/mol (White Martins) 

 Argônio (Ar), 5.0 analítico (White Martins) 
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O procedimento consistiu de um pré-tratamento inicial da amostra, a 350°C, 

por 1h, sob fluxo de ar sintético (30 ml.min
-1), com uma taxa de aquecimento de 

10°C.min
-1. Esse tratamento é feito para remover qualquer umidade e resíduos 

voláteis presentes na amostra, além de assegurar que o material esteja 

completamente oxidado, o que aumenta a confiança no resultado obtido durante o 

processo de redução. Após o pré-tratamento, a amostra é resfriada e então 

submetida a uma vazão de 25 mL.min
-1 da mistura redutora, e aquecida até 1000°C, 

com uma taxa de 10°C.min
-1. O sinal correspondente ao consumo de hidrogênio, 

detectado no TCD é processado no software ChemiSorb TPx. 

 

4.3.5. Medidas de acidez dos materiais por Dessorção 

Termoprogramada de Amônia (TPD-NH3) 

 

A técnica de dessorção termoprogramada de amônia é largamente utilizada 

para determinação da acidez em materiais, para uso em catálise. Os sítios ácidos 

são classificados em sítios ácidos fracos, médios e fortes de acordo com a interação 

com a molécula de amônia. Esta atribuição depende da natureza do material, mas, 

em geral, quanto mais forte for a interação sítio-NH3, mais energia será necessária 

para promover a dessorção da molécula de amônia. Dessa forma, os picos de 

dessorção de amônia observados em temperaturas inferiores a 200
oC são 

classificados como sítios ácidos fracos. Sítios ácidos de força média dessorvem 

entre 200 e 350oC, e picos de dessorção de amônia observados acima de 350oC são 

considerados como dessorção de sítios ácidos fortes.  

Os perfis de dessorção termoprogramada de amônia (TPD-NH3) foram 

obtidos através do equipamento Micromeritics Chemsorb 2720. Aproximadamente 
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100 mg das amostras são pré-tratadas a 300oC, por 60 min, sob fluxo de hélio a 25 

mL.min-1. Em seguida, a amostra é resfriada até a temperatura ambiente com o 

objetivo de remover qualquer espécie fisissorvida na superfície da amostra. Após o 

pré-tratamento, dá-se início à etapa de quimissorção de amônia passando pela 

amostra um fluxo de 25 mL.min-1 de amônia em hélio (9,9%, mol/mol), à temperatura 

ambiente, por 30 min. Após a quimissorção, o sistema é purgado com hélio a 

temperatura ambiente por 30 min. A fim de eliminar as moléculas de amônia 

fisissorvidas, o material sofre um tratamento a 150oC, por 30 min, sob fluxo de hélio 

(25 mL.min-1) e é resfriado até a temperatura ambiente. Após esta etapa, tem início a 

análise de dessorção termoprogramada, aquecendo-se a amostra da temperatura 

ambiente até 1000
oC, numa taxa de 10oC.min-1, sob fluxo de hélio (25 mL.min

-1), e a 

quantidade de amônia dessorvida é monitorada por um detector de condutividade 

térmica.  

 

4.3.6. Determinação das propriedades texturais (métodos BET e BJH) 

 

As isotermas de adsorção de nitrogênio dos materiais foram obtidas através 

do equipamento da Micromeritics ASAP 2020, a -196°C, utilizando os métodos BET 

e BJH. As amostras foram pré-tratadas a 350°C, por 180 min, sob vácuo (2ìm de 

Hg), com o objetivo de remover qualquer espécie fisissorvida na superfície da 

amostra. 

A partir das isotermas, outros parâmetros texturais foram obtidos: área 

superficial específica (SBET), diâmetro de poro (dP), volume de poro (VP) e 

distribuição de tamanho de poro.  
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4.3.7. Análise morfologica por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV); 

 

Para fazer a análise da morfologia dos materiais lamelares e fazer a 

correlação morfologia � propriedades, foi utilizada a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV).   

As amostras analisadas foram previamente metalizadas, com vapor de ouro, 

por 12 min, operando numa corrente de 4 mA, a uma tensão de 1kV, num 

metalizador Shimadzu IC 50. As micrografias foram obtidas em um equipamento 

Shimadzu SS-550 com uma aceleração de voltagem de 7 a 15kV.  

 

4.4. ATIVIDADE CATALÍTICA 

 

Para os testes de desidrogenação catalítica de etanol foi utilizado um fluxo de 

hélio, que variou de 10 a 50 mL.min-1, borbulhado num saturador contendo etanol 

comercial 92,8o INPM (92,8 gramas de álcool absoluto contidos em 100 gramas de 

mistura hidro-alcoólica.) a 27ºC, de modo a obter 9,9% de etanol na mistura gasosa. 

A massa de catalisador utilizada foi de 100 mg. 

 

A unidade do teste catalítico de bancada foi composta por: 

1. Sistema de alimentação de gases: 

 Hélio (He): 5.0 analítico, pureza 99,999% (WHITE MARTINS); 

 Sistema de controle de vazão de gases, constituído de válvulas 

on/off, válvulas de ajuste fino (agulha), manômeros e medidor de 

fluxo (�bolhômetro�). 
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2. Sistema de aquecimento: 

 Reator em �U� de borossilicato, com leito de vidro sinterizado; 

 Forno tubular vertical, potência de 1500 W; 

 Fitas de aquecimento na tubulação de saída dos efluentes a 80
oC, 

até a entrada no cromatógrafo. 

3. Sistema de análise dos efluentes reacionais: 

 Cromatógrafo a gás, CG-17A SHIMADZU, operando com coluna 

capilar Elite Plot Q de 30 m x 0,53 mm, vazão do gás de arraste de 

3 mL.min-1, com um detector de condutividade témica (TCD), 

operando numa corrente de 80 mA, utilizando Hélio como gás de 

arraste e uma válvula de 10 vias. Para otimização da análise dos 

efluentes, a coluna trabalhou com a seguinte programação de 

temperatura:  

 Temperatura inicial de 75oC; 

 Aquecimento numa taxa de 5oC/min até 125
oC; 

 Aquecimento numa taxa de 10oC/min até 175
oC; 

 Resfriamento até a temperatura de 75
oC  

 

A massa de catalisador utilizada nos testes foi de aproximadamente 100 mg. 

No reator em U foram introduzidas pérolas de vidro (utilizadas como diluente, a fim 

de promover uma maior área de contato entre a mistura reacional e o catalisador) e 

posteriormente o catalisador. Antes do início dos testes, os catalisadores foram pré-

tratados à temperatura de 100°C, sob fluxo de hélio, por 1h.  

Foi estudada a influência da temperatura na atividade dos catalisadores. A 

faixa de temperatura de trabalho foi de 250 a 500°C, com intervalos de 50°C. As 
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conversões foram determinadas após 30 minutos de operação, em cada 

temperatura. Para cada teste foram realizados brancos, ou seja, injeção dos 

reagentes sem passar pelo catalisador. 

Os catalisadores foram avaliados variando-se a razão W/F (massa de 

catalisador pelo fluxo) em função do tempo, a fim de avaliar a influência do tempo 

espacial sobre a conversão catalítica (estudo da atividade do catalisador). A massa 

do catalisador foi fixada em 100 mg, e foi variada a vazão do gás de arraste em 10, 

30 e 50 mL.min-1, obtendo-se, respectivamente, as razões W/F de 0,010; 0,003 e 

0,002 g.min.mL-1. A temperatura de trabalho destes testes isotérmicos foi de 400
oC.  

O esquema do sistema catalítico de bancada está representado na Figura 7. 

 
 

Figura 7. Esquema do teste catalítico utilizado para avaliar a atividade dos catalisadores na 

desidratação do bioetanol. 
 

A conversão (÷) de etanol foi calculada pela relação entre teor de etanol de 

entrada no reator e o teor de etanol que sai do reator após reação. Para essa 

quantificação utilizou-se a seguinte equação: 

100
)(

(%) 
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TConsumido

EtOH
nEtOH

nEtOH
      (6) 

He

Painel de 
Controle 

PIC, FIC, TIC

Saturador Forno
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Cromatógrafo a gás

HeHe

Painel de 
Controle 

PIC, FIC, TIC

SaturadorSaturador Forno

Reator

Cromatógrafo a gás
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em que, (nEtOHConsumido)T, corresponde à quantidade de matéria de etanol 

consumido na temperatura T; nEtOHEntrada, corresponde à quantidade de matéria de 

etanol de entrada (branco). 

Para avaliar a seletividade à Etileno (SEtileno), Acetileno (SAcetileno), Éter Etílico 

(SÉter Etílico) foi utilizada a equação: 

100
)(

)Pr(
(%)Pr 

TConsumido

T
oduto

nETOH

oduton
S      (7) 

 

em que, (nProduto)T; corresponde à quantidade de matéria do produto formado na 

temperatura T; (nETOHConsumido)T; corresponde à quantidade de matéria de etanol 

convertido na temperatura T. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. ANÁLISE QUÍMICA ELEMENTAR POR FRX 

 

Utilizando os dados obtidos por FRX, o foi calculado o parâmetro x da fórmula 

empírica K1-xTi1-xNb1+xO5 e foi observado que o material obtido possui o parâmetro x 

igual a 0,2.  

Foi observado que nem todo titânio foi incorporado no material, além disso, 

houve muita perda de potássio durante a síntese cerâmica. Isto pode ser atribuído a 

perda de material durante a maceração ou mesmo a uma não homogeneidade da 

mistura. Todavia, o material obtido ainda pertence à série  

K1-xTi1-xNb1+xO5, e sua composição já foi relatada na literatura
56.  

 

Tabela 6. Resultados da análise elementar do material obtido. 
 

 %K %Ti %Nb x 

Nominal 15,04 18,43 35,74 0 

Experimental 9,98 11,34 33,14 0,2 

Fórmula Mínima K0,8Ti0,8Nb1,2O5 

 

 

5.2. DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios-X do titanoniobato de potássio indexado, na forma 

ácida, intercalados e pilarizados são mostrados na Figura 8. 

O difratograma da amostra é coerente com uma perovskita lamelar de 

estrutura ortorrômbica e composição ideal KTiNbO5 (ICSD#10491) (ver Figura 8.a). 
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O material obtido por reação no estado sólido sofreu troca iônica com prótons H
+ 

com solução de ácido nítrico. O difratograma da amostra é coerente com um 

titanoniobato de hidrogênio de estrutura ortorrômbica de composição ideal HTiNbO5 

(ICSD#31796) (ver Figura 8.b). Não foi observado nenhum pico de fase segregada. 

Por ser o pico mais intenso e possuir o menor valor de 2è, o pico 002 é 

atribuído ao espaçamento basal entre as lamelas. Foi observado um deslocamento 

para maiores valores de 2è dos picos atribuídos ao espaçamento basal das lamelas 

da perovskita potássica, 9,54 2è, com relação ao material após tratamento ácido, 

10,54 2è, evidenciando uma redução do espaçamento (Figura 8) promovida pela 

troca dos cátions K
+ interlamelares pelos cátions H

+, que possuem menor raio iônico.  

A Tabela 7 mostra os valores obtidos para o espaçamento basal, calculado 

pela equação de Bragg, e para o espaço interlamelar, obtido pela subtração da 

espessura da lamela TiNbO5
-, que mede 6,1Å do espaçamento basal

33.  

A Tabela 7 mostra claramente a expansão das galerias interlamelares com as 

sucessivas etapas de intercalação até a pilarização do material.  

Tabela 7. Valores de espaçamento interlamelar 

Espécie 

interlamelar 

Espaçamento Basal  

(Å) 

Espaço interlamelar 

(Ǻ) 

K+ 9,26 3,16 

H+ 8,39 2,29 

ButNH3
+ 18,17 12,07 

CTA+ 30,65 24,55 

Pilar01 30,87 24,77 
H+/SiO2 

Pilar02 - - 
 

O difratograma do material intercalado com n-butilamônio mostrou um 

deslocamento do pico 002 para menores valores de 2, 4,86° em relação ao seu 

precursor ácido, 10,54°. Os materiais obtidos apresentaram um aumento do 
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espaçamento lamelar de 8,39 para 18,17 Å (aumento de 9,78 Å). Como a n-

butilamina possui cerca de 8,5 Å de comprimento 4, este resultado sugere a 

formação de uma bicamada de cátions n-butilamônio no espaço interlamelar. 

O titanoniobato intercalado com n-butilamina foi utilizado como precursor na 

intercalação do íon cetiltrimetilamônio, que possui dezesseis átomos de carbono em 

sua cadeia. O material obtido apresentou distância interplanar de 30,65 Å, conforme 

mostrado na Tabela 7. A expansão observada no espaço interlamelar excede o 

comprimento da cadeia do CTA+, quando completamente esticada, que é de cerca 

de 22 Å, sugerindo que os íons do surfactante adotam uma estrutura de bicamada, 

provavelmente com as cadeias inclinadas, como observado em outros materiais 

lamelares como o CdPS3 
73. 

A amostra intercalada com CTA+ foi pilarizada com sílica utilizando 

tetraetilortosilicato (amostra PILAR01). O difratograma da amostra pilarizada 

mostrou um leve deslocamento do pico 002, de 2,88o para 2,86o e, por 

conseqüência, variando o espaçamento basal de 30,65Å para 30,87Å, o que 

evidencia o sucesso da pilarização. 

Para avaliar como a expansão prévia das lamelas influencia na pilarização do 

material, uma parte do material intercalado com o íon n-butilamônio foi submetido ao 

mesmo processo de pilarização (amostra PILAR02). Todavia, o difratograma do 

material não apresentou o pico 002, sugerindo que houve um colapso da estrutura 

lamelar (Figura 8.c) ou a possível formação de um compósito com a sílica.  
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Figura 8. Difratograma de Raios-X indexado da perovskita obtida pelo método cerâmico, 
KTiNbO5 (a); HTiNbO5, (b), e os difratogramas após intercalação e pilarização com sílica, 

(c). 
 

 

5.3. TERMOGRAVIMETRIA E TERMOGRAVIMETRIA DERIVATIVA (TG E DTG)  

 

Os curvas TG/DTG dos materiais são mostrados na Figura 9.  

A análise termogravimétrica do titanoniobato de potássio não mostrou 

nenhuma perda de massa significante, como esperado de um material obtido de um 

tratamento a 1150oC.  
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O material na forma ácida apresentou duas regiões de perda de massa 

(Figura 9.a): i) em torno de 81°C, referente à perda de água fisissorvida e ii) a 

347,3ºC, referente à transição da fase HTiNbO5 para a fase tridimensional TiNb2O9, 

segundo a reação
52; 

2 HTiNbO5 → H2O + TiNb2O9     (8) 

A curva termogravimétrica (TG) do material intercalado com ButNH3
+ e sua 

derivada (DTG) apresenta, a 60,2oC, perda da água fisissorvida. A aproximadamente 

200°C, há uma redução na massa devido à eliminação da butilamina. A terceira 

perda a 365,6 pode ser atribuída à formação da fase tridimencional mencionada 

anteriormente. A última perda a 926,3°C, pode ser atribuída pela eliminação de 

resíduos carbonáceos (Figura 9.b). 

A curva termogravimétrica da perovskita intercalada com o íon 

cetiltrimetilamônio mostrou cinco regiões de perda de massa (Figura 9.c). A primeira 

perda, indicativa da eliminação da água fisissorvida ocorre a 84,5°C, uma segunda 

perda, observada a 205,7°C é atribuída aos cátions butilamônio não removidos 

durante a troca iônica. A perda a 318,8oC  pode ser atribuída à formação da fase 

tridimencional TiNb2O9. A perda a 480 é atribuída à decomposição da cadeia do CTA 

e última perda representa à eliminação de compostos carbonáceos (672,8°C). 

A curva termogravimétrica da amostra PILAR01 é mostrado na Figura 9.d. Foi 

observada uma perda inicial devido a água fisissorvida (81ºC) e uma perda de 

massa a 527oC. Esta perda pode ser atribuída a desidroxilação dos grupos Si-OH 

nos pilares de sílica ou eliminação de resíduos carbonáceos de CTA que não foram 

trocados pelo TEOS e não foram eliminados durante a calcinação. 

Uma perda semelhante, porém com menor intensidade, ocorre no material 

PILAR02 (Figura 9.e), considerando que a estrutura lamelar não se transformou com 
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o processo de pilarização. Essa pequena perda pode ser atribuída à desidroxilação 

por parte dos grupos silanois presentes no compósito.  
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Figura 9. Termogravimetria e termogravimetria derivativa das perovskitas ácida, (a); 
intercalada com n-butilamônio, (b); intercalada com CTA+, (c); PILAR01 (d) e PILAR02, (e). 
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5.4. REDUÇÃO TERMOPROGRAMADA (TPR) 

 

Os perfis de redução termoprogramada dos titanoniobatos são observados na 

Figura 10. 
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Figura 10. Perfis de redução termoprogramada do material potássico, Ácido, PILAR01 e 

PILAR02. 
 

Os perfis de redução termoprogramada mostraram que os materiais possuem 

alta estabilidade térmica dentro da faixa de trabalho dos testes catalíticos, entre 250-

500oC. A Tabela 8 faz a atribuição dos picos apresentados nos perfis de redução 

termoprogramada mostrados na Figura 10. 

O perfil de redução do titanoniobato de potássio mostrou um pico de redução 

em 697oC, com um ombro em aproximadamente 556oC (Tabela 8). Estas reduções 

podem ser atribuídas à redução de partículas segregadas de óxido de nióbio 

finamente dispersas não observadas no DRX. Segundo Lewandowska e Bañares 

(2006), picos de redução de Nb2O5 bulk podem ocorrer a partir de 341oC 74. 
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Tabela 8. Atribuição dos picos do TPR.  
 

Amostra Tm (
o
C) Atribuição 

556 Nb3n+1O8n-2 
KTiNbO5 

697 NbO2 

800 Nb3n+1O8n-2 
HTiNbO5 

903 NbO2 

643 

681 

739 

812 

Nb3n+1O8n-2 
PILAR01 

960 NbO2 

509 Desidroxilação 

638 

746 
Nb3n+1O8n-2 

PILAR02 

797 NbO2 

 

O perfil de redução apresentado pela amostra ácida (ver Tabela 8), mostrou 

um pico de redução intenso em 903°C com um pequeno ombro em 

aproximadamente 800oC referente à redução de Nb
5+ para Nb4+, promovendo a 

formação da fase NbO2. A formação do NbO2 é confirmada após a análise, pois o 

material apresenta coloração azul escuro, característica desta fase 74, 75. 

O TPR da amostra PILAR01 apresentou seis picos de redução (ver Tabela 8). 

O pico em 370oC pode ser atribuído à desidroxilação dos pilares de sílica. Não é 

possível afirmar com precisão quais as fases que se reduzem em 643, 681, 739, 

812oC, pois existe uma série de estruturas homólogas de fases de óxido de nióbio 

de fórmula estrutural Nb3n+1O8n-2 com n= 5, 6, 7, 875. O pico intenso em 960oC é 

referente à formação do NbO2. Não é possível afirmar com precisão quais as fases 
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que se reduzem entre 643 e 812oC, pois existe uma série de estruturas homólogas 

de fases de óxido de nióbio de fórmula estrutural Nb3n+1O8n-2 com n= 5, 6, 7, 875. É 

possível que a presença destes picos não observados no material ácido seja 

atribuída ao fato de as lamelas estarem mais espaçadas, facilitando a redução do 

nióbio(V) intralamelar.  

O perfil de redução da amostra PILAR02 apresentou cinco picos de redução 

(ver Tabela 8). A redução em 509
oC atribuída à redução de nióbio disperso nas 

lamelas. Existem mais três picos de redução intermediários em 638, 746, e 797
oC, e 

um pico da formação de NbO2 em 962oC. Esta semelhança no perfil de redução nos 

leva a crer que, apesar da pilarização não ter sido bem sucedida neste material, que 

as lamelas estão dispersas numa matriz de sílica porosa. Este é um indício da 

formação de um compósito HTiNbO5/SiO2.  

 

5.5. DESSORÇÃO TERMOPROGRAMADA DE AMÔNIA (TPD-NH3) 

 

O processo de afastamento das placas e de pilarização com sílica deve ter 

afetado as propriedades ácidas do material, cujos sítios devem encontrar-se mais 

acessíveis no material pilarizado. Para verificar esta hipótese foram coletados perfis 

de dessorção termoprogramada de amônia (TPD-NH3). Os perfis da Figura 11 foram 

deconvoluídos, de modo que as curvas simuladas apresentassem coeficiente de 

correlação maior que 0,9980. Um sinal em baixa temperatura foi usado para 

compensar a amônia fisissorvida. A quantificação dos sítios ácidos de Brönsted dos 

materiais é mostrada na Tabela 9. 

O perfil de dessorção da perovskita ácida (Figura 11.a) apresentou um pico 

de dessorção em 80
oC atribuído a amônia fisissorvida. Apresentou também dois 
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picos em 233 e 291oC atribuídos a sítios de força média e dois picos de sítios ácidos 

fortes, em 407 e 549 com a maior quantidade de moléculas dessorvidas em 407
oC.  

O perfil de dessorção da amostra pilarizada com sucesso (PILAR01) é 

mostrado na Figura 11.b. Foi observado dessorção de amônia fissisorvida em torno 

de 164oC. O perfil deconvoluído mostrou um pico de dessorção de sítios ácidos 

fracos em 217oC. A maior quantidade de sítios de Brönsted foi observado em em 

sítios de força média na temperatura de 308
oC. E mais duas regiões de dessorção 

em sítios ácidos fortes, em 457 e 661
oC.  
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Figura 11. Perfis de TPD-NH3 dos catalisadores na forma ácida (a) e PILAR01 (b). As linhas 

representam; ─ Curva experimental; ---, Curva simulada; ▼, Gaussianas utilizadas na 
simulação. 

 

Os resultados mostrados na Figura 11 e Tabela 9 mostram que o processo de 

pilarização afeta drasticamente a distribuição e a força dos sítios ácidos médios e 

fortes, que têm sua temperatura deslocada para temperaturas maiores em relação 

ao titanoniobato na forma ácida (HTiNbO5). Além disso, ocorre um aumento no 

número de sítios de 3,86 mmol.g
-1 para 4,40 mmol.g-1, devido principalmente aos 

sítios ácidos fracos e médios, presentes nos pilares de SiO2. 
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Tabela 9. Quantificação dos sítios ácidos por TPD-NH3. 
 

Amostra Tipo de sítio Tm (ºC) Sítios ácidos (mmol.g
-1

) 

Fraco 233 0,51 

Médio 291 0,94 

407 2,02 
Ácida 

Forte 
549 0,38 

Fraco 217 0,98 

Médio 308 1,79 

457 0,92 
PILAR01 

Forte 
661 0,72 

 

 

5.6. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES TEXTURAIS (MÉTODOS BET E 

BJH) 

 

As isotermas de adsorção de nitrogênio dos catalisadores são mostradas na 

Figura 12. 

O perfil de adsorção da perovskita potássica (Figura 12.a) mostrou uma 

isoterma do Tipo III, correspondendo à adsorção em múltiplas camadas. Esse 

fenômeno ocorre em sólidos não porosos ou macro porosos 76. 

A isoterma da perovskita na forma ácida apresentou um perfil idêntico ao seu 

precursor potássico (Figura 12.b). Porém, a quantidade relativa de nitrogênio 

adsorvido foi superior ao precursor e área superficial específica foi aproximadamente 

dez vezes maior (13,60 m2.g-1, ver Tabela 10). Considerando que a área observada 
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é quase que totalmente da superfície externa (área da superfície externa por t-Plot 

igual a 13,32 m2.g-1) e não houve aumento do espaçamento interlamelar, na verdade 

ocorreu uma redução do espaçamento basal, confirmado pelos difratogramas, 

podemos presumir que o tratamento ácido promoveu um rearranjo das partículas 

que estavam muito agregadas devido o tratamento térmico a uma temperatura de 

1150oC.  

A pilarização da amostra intercalada com CTA
+ promoveu uma mudança 

significativa nas propriedades texturais do material (Figura 12.c). A isoterma do 

titanoniobato pilarizado apresentou um perfil do tipo IV, referente a um material 

mesoporoso em que ocorre o fenômeno de condensação capilar, com loop de 

histerese do tipo H4, associado à poros estreitos em forma de fenda76. Além disso, a 

área superficial específica do titanoniobato pilarizado (368,38 m
2.g-1) foi mais de 280 

vezes maior que o material de partida obtido por reação no estado sólido  

(1,38 m2.g-1).  

O perfil da isoterma do material PILAR02 (ver Figura 12.d) apresentou um 

perfil do tipo V, que corresponde a uma isoterma do tipo III quando o sólido 

apresenta mesoporos (2-50 nm). O loop de histerese do tipo H3 apresentado no 

perfil está associado a agregados não rígidos de partículas em forma de placa, 

originando poros em fenda76.  

 



 67 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

1

2

3

4

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 A

d
s

o
rs

o
rv

id
a

 (
c

m
3
.g

-1
 S

T
P

)

Pessão Relativa (P/Po)

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

4

8

12

16

20

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 A

d
s

o
rs

o
rv

id
a

 (
c

m
3
.g

-1
 S

T
P

)

Pressão Relativa (P/Po)

 

(a) (b) 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
60

80

100

120

140

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 A

d
s

o
rs

o
rv

id
a

 (
c

m
3
.g

-1
 S

T
P

)

Pressão Relativa (P/Po)

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

10

20

30

40

50

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 A

d
s

o
rs

o
rv

id
a

 (
c

m
3
.g

-1
 S

T
P

)

Pressão Relativa (P/Po)

 
(c) (d) 

 
Figura 12. Isotermas de adsorção de nitrogênio dos titanoniobatos na forma 

potássica, (a); Ácida, (b); PILAR01, (c); PILAR02 (d). 
 

A Tabela 10 mostra claramente as modificação das propriedades texturais à 

medida que o material sofre as modificações. A tabela mostra também que todas as 

intercalações prévias foram fundamentais para obtenção de um material de alta área 

superficial específica e de acidez adequada para utilização da perovskita como um 

catalisador para reação ácido-base.  

O valor da área BET do material PILAR02 sugere que, apesar de não 

aparecer no difratograma, o material não pilarizado não sofreu um colapso completo, 

pois apresentou uma área aproximada do titanoniobato ácido. O valor superior no 

volume de poro em função do material ácido, além do loop de histerese mais 
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acentuado, sugere que houve um rearranjo das partículas do material provocado 

pela intercalação com os íons n-butilamônio.  

 
 Tabela 10. Propriedades texturais das perovskitas. 

 

Espécie 

interlamelar 

SBET 

(m².g
-1

) 

VP 

(cm³.g
-1

)
a
 

dP 

(nm)
a
 

K+ 1,31 0,0053 12,0 

H+ 13,60 0,0270 6,8 

Pilar01 368,38 0,1727 14,6 
H+/SiO2 

Pilar02 13,80 0,0587 5,7 
aDeterminados pelo método BJH 

 

Os perfis de distribuição de tamanho de poros dos catalisadores obtido pelo 

método BJH são mostrados na Figura 13.  

O material de composição nominal KTiNbO5, apresentou uma larga 

distribuição de poros na região de macroporo (maior que 50 nm) provavelmente 

formados pelo empilhamento de cristalitos (Figura 13.a).   

O tratamento ácido modificou o perfil de distribuição de tamanho de poros do 

material (Figura 13.b). Foi observado perfil bimodal, com um máximo em 2,0 nm 

representando uma distribuição discreta na região de mesoporo e uma larga e 

intensa na região de macroporo.  

A distribuição do material PILAR01 é bem estreita na região de microporos 

(Figura 13.c), com um máximo em 1,8 nm.  

O material PILAR02 apresentou um perfil de distribuição média de poros 

semelhante ao material na forma ácida, com um máximo de distribuição na região de 

mesoporo e uma larga distribuição na região de macroporo. Basicamente se 

diferenciando pelo volume médio de poro que foi basicamente o dobro do material 

ácido devido ao rearranjo das partículas.  
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Figura 13. Perfis de distribuição de poros obtidos pelo método BJH dos titanoniobatos na 

forma potássica, (a); ácida, (b); PILAR01, (c); PILAR02 (d). 
 

 

5.7. ANÁLISE MORFOLOGICA POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA (MEV) 

 

A Figura 14 reporta as análises por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos materiais obtidos. Em todas as amostras é possível observar as 

partículas em forma de placa característico dos materiais lamelares. 

As micrografias do titanoniobato de potássio (Figura 14.a) confirmam os 

resultados dos difratogramas apresentando claramente as partículas em forma de 

placas empilhadas. As placas estão muito compactadas, resultado esperado de um 
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material obtido por síntese cerâmica. É possível verificar também na imagem desta 

amostra que não há uma forma bem homogênea das placas, podem ser observadas 

placas de geometria retangular e de geometria hexagonal, além de algumas placas 

de formas não definidas. As dimensões das placas observadas possuem 

comprimento variando de 2 a 5 µm e largura variando de 2 a 4 µm.  

As microscopias da perovskita ácida (Figura 14.b) mostram as características 

lamelares dos materiais. Todavia, foi observada uma disposição diferente das 

lamelas em relação ao material de partida. Esta amostra apresentou certo grau de 

esfoliação das lamelas e uma largura média das lamelas em torno de 4µm. A 

micrografia ratifica o que é observado na análise textural do material com o ganho 

de área superficial específica e até a presença de mesoporosidade em função da 

nova disposição das placas.  

A microscopia da amostra intercalada com n-butilamônio mostra claramente 

um maior espaçamento entre as partículas em forma de placa retangulares de 

diversos comprimentos e larguras entre 3 e 5µm, é possível verificar também uma 

tendência de esfoliação das placas (Figura 14.c). 

A micrografia da amostra intercalada com CTA+ apresenta placas 

retangulares bem definidas e sobrepostas (Figura 14.d). As placas observadas 

possuem comprimento variado, porém menores que 5µm, e larguras inferiores a 3 

µm. Notou-se também um maior grau de esfoliação se comparado com seu 

precursor intercalado com n-butilamônio, este fenômeno deve ocasionar uma maior 

área superficial do material após um processo de pilarização.  

A amostra pilarizada PILAR01 mostrou em suas micrografias que houve um 

aumento do grau de esfoliação com a pilarização (Figura 14.e). Porém, ainda 
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existem placas ordenadamente empilhadas de larguras que variaram de 2 a 4 µm e 

comprimentos que variaram entre 4 a 10 µm além de alguns aglomerados de placas. 

Apesar a estrutura da perovskita lamelar não ser observada no difratograma 

de raios-X da amostra PILAR02, foi possível observar nas micrografias as partículas 

em forma de placa, além de aglomerados de sílica. Isso pode ser justificado pelo 

fato de a análise por difratometria ter utilizado a técnica do pó, com isso, 

dependendo do local onde é incidido o feixe de raios-X, os planos de átomos das 

lamelas podem não ser observados. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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(e) (f) 

 
Figura 14. Microscopias das perovskitas potássica (a), ácida (b), intercalada com n-

butilamônio (c), intercalada com CTA+ (d), PILAR01 (e) e PILAR02 (f). 
 

5.8. TESTES DE ATIVIDADE CATALÍTICA 

5.8.1. Efeito da temperatura de reação 

 
O gráfico de conversão de etanol em função da temperatura é mostrado na 

Figura 15.  

Analisando o gráfico observa-se que o catalisador PILAR01, mostrou valores 

de conversão de etanol superior a todos os outros materiais em toda a faixa de 

temperatura estudada. Esse catalisador apresentou ainda uma conversão constante 

numa faixa muito ampla de temperatura, de 350 a 500ºC. Sua atividade superior é 

explicada pela maior área superficial específica e pela maior exposição dos sítios 

ácidos de Brönsted promovidos pela pilarização da estrutura lamelar.  

O catalisador PILAR02 apresentou um perfil de conversão modesto se 

comparado com o catalisador PILAR01, porém superior aos materiais na forma 

ácida e potássica na faixa entre 300 e 450oC. A conversão de etanol foi de 10% até 

300oC, teve um máximo de 59% em 350
oC e passa a desativar até se estabilizar em 

torno de 20% a partir de 450oC. Isto sugere que houve uma redisposição das 
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lamelas promovida pela intercalação do íon n-butilamônio que viabilizou o acesso do 

reagente aos sítios ativos do catalisador.  
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Figura 15. Conversão de Etanol em função da temperatura de reação com  
W/F = 0,003 g.min.mL-1 

 

O perfil de conversão de etanol do titanoniobato ácido foi superior ao material 

potássico a partir de 300
oC. A conversão foi de 29% em 350

oC e se manteve 

estabilizada em 30% até 500
oC. Este comportamento é atribuído ao melhoramento 

das propriedades texturais promovida pelo tratamento ácido bem como da presença 

dos sítios ácidos de Brönsted que surgiram após o tratamento. 

O catalisador potássico apresentou uma conversão de etanol muito baixa, já 

esperado de um material que sofreu um tratamento cerâmico e possui uma área 

superficial específica tão baixa.  

Os gráficos de seletividade a etileno, acetaldeido e éter etílico são verificados 

na Figura 16.  
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Figura 16. Perfis de seletividade em função da temperatura com W/F = 0,003 g.min.mL-1. 

Seletividade a etileno, (a); Acetaldeído, (b); Éter Etílico, (c). 
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Os catalisadores obtidos pela modificação do titanoniobato de potássio 

apresentaram alta seletividade a etileno com uma ampla faixa de estabilidade 

(Figura 16.a).  

O catalisador PILAR02 mostrou uma seletividade a etileno de 60% a 250oC, 

sua seletividade vai evoluindo até estabilizar em torno de 100% a partir de 350
oC. O 

tratamento ácido, que viabilizou a formação dos sítios ácidos de Brönsted, 

juntamente com o aumento da acessibilidade das moléculas de etanol aos sítios 

ativos promovido pela pilarização do titanoniobato lamelar são responsáveis pelos 

altos valores de seletividade a etileno. Essa baixa seletividade inicial pode ser 

atribuída a desativação dos sítios ácidos fortes de Brönsted, pela formação de 

coque. Segundo Madeira e colaboradores, 2009, os sítios ácidos fortes de Brönsted 

são responsáveis pela formação de coque e de outros produtos secundários
77.  

O catalisador titanoniobato ácido apresentou um perfil de seletividade superior 

a 80% em toda faixa de trabalho muito superior ao precursor potássico, que só 

apresenta alguma seletividade a partir de 400oC. Sua seletividade inferior ao 

catalisador PILAR01 pode ser atribuída pelo fato de possuir mais sítios ácidos fortes 

de Brönsted que o material pilarizado (ver Tabela 9).  

O catalisador PILAR02 tem um perfil de seletividade semelhante ao 

titanoniobato ácido, com uma queda de 89% em 400oC até 76% em 500oC, 

promovida pela desativação do catalisador possivelmente pela formação de coque. 

A formação de acetaldeído também foi monitorada, produto da reação de 

desidrogenação do etanol, (Figura 16.b). Foi observado que a formação de 

acetaldeído é favorecida com o aumento da temperatura, salvo o catalisador 

PILAR01 que possui o máximo de seletividade a 300
oC.  
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O catalisador titanoniobato de potássio apresentou maior seletividade a 

acetaldeído. O material apresentou um aumento da seletividade a partir de 300oC, 

atingindo um máximo de 36% em 500
oC. Isto se deve à presença dos sítios básicos 

de Lewis presentes na região interlamelar.  

O catalisador PILAR02 se mostrou o segundo mais seletivo a acetaldeído do 

conjunto estudado. Este material apresentou uma seletividade progressiva com a 

temperatura partindo de 8% a 350oC e atingindo 24% a 500oC.  

O titanoniobato ácido apresentou um perfil semelhante ao PILAR02 partindo 

de 3% de seletividade a 350oC até atingir 19% a 500
oC.  

A seletividade a acetaldeído mostrada pelos catalisadores, Ácido e PILAR01 e 

PILAR02, pode ser atribuída pelos sítios básicos residuais demarcados pelos cátions 

K+ que não foram trocados pelos cátions H
+.  

A formação de éter etílico, produto da reação de condensação aldólica do 

etanol também foi monitorado. Todavia, o único material que apresentou uma 

seletividade significativa foi o catalisador PILAR01. Este catalisador mostrou uma 

seletividade de 20% a éter dietílico a 250
oC, 11% em 300oC e nas demais 

temperaturas estudadas não foi detectado formação deste composto.  

 

5.8.2. Efeito da variação do tempo de contato 

 

Perfis de conversão isotérmica com o tempo para diferentes W/F, 0,010; 

0,003; e 0,002 g.min.mL-1 para o catalisador na forma ácida são mostrados na 

Figura 17. A temperatura de trabalho utilizada foi de 400oC visando testar a 

resistência do catalisador em condições drásticas de operação. 
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A curva com maior tempo espacial (W/F = 0,010g.min.mL-1) mostrou maiores 

valores de conversão de etanol durante os primeiros 500 minutos de reação. 

Todavia foi o teste em que houve maior desativação do catalisador, a partir de 500 

minutos, a atividade do catalisador é inferior quando comparado aos demais testes, 

com tendência de uma desativação completa do catalisador. Isso se deve ao tempo 

maior de contato entre o analito e os sítios ativos do material tornando maior a 

atividade do catalisador, porém este tempo maior de contato também viabiliza 

reação indesejáveis com formação de subprodutos, inclusive formação de coque, 

subproduto esperado para esta reação
78. Ou seja, a medida que se processa a 

reação, o coque formado promove a obstrução dos sítios ativos do catalisador e por 

conseqüência sua desativação. 

Com a redução do tempo espacial para 0,003 g.min.mL-1 foi observado um 

redução na conversão inicial do etanol com uma redução bem acentuada da 

conversão de 75% inicial para em torno de 25% após 100 minutos de reação. 

Todavia, diferente do teste analisado anteriormente, com W/F = 0,010 g.min.mL-1, 

não se observou uma tendência a desativação completa do catalisador que manteve 

uma conversão em torno de 25% de 100 minutos até o fim do experimento.  

Utilizando o limite inferior do tempo de contato estudado de 0,002 g.min.mL-1, 

foi observado a menor conversão inicial de etanol, de 25%, em contra partida foi o 

teste que foi obtido a maior estabilidade na atividade do catalisador e foi observado 

as maiores conversões acima de 500 minutos. Isto se deve ao fato de o tempo 

reduzido impedir a formação de subprodutos, inclusive de coque, promovendo tão 

somente a reação mais termodinamicamente estável para aquele ambiente 

reacional.  
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Figura 17. Perfis de conversão com o tempo para diferentes W/F para o catalisador na forma 
ácida (HTiNbO5).  

 

Os perfis de seletividade a etileno em função do tempo para diferentes 

tempos espaciais são mostrados na Figura 18.a. Os testes mostraram claramente a 

relação entre o tempo de contato e a seletividade do catalisaor.  

O perfil isotérmico com WF=0,002 mostrou seletividade a etileno superior aos 

demais testes em todo o período estudado, acima de 97%. O teste realizado com 

W/F=0,003 mostrou seletividade a etileno superior a 90% em todo período e superior 

a 95% após 200 minutos de reação.  

O teste isotérmico realizado com maior tempo de contato (W/F=0,010) 

apresentou os menores valores de seletividade a etileno, ratificando análise feita no 

estudo da conversão de etanol. O tempo de contato elevado aumenta a conversão, 

mas promove a formação de subprodutos diminuindo, por conseqüência, a 

seletividade do catalisador.  

Os perfis de seletividade a acetaldeído em função do tempo para diferentes 

tempos espaciais são mostrados na Figura 18.b. A análise destes perfis só reafirma 
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o observado nos demais perfis de conversão de etanol e seletividade a etileno, que 

o maior tempo de contato promoveu outras reações além da desidratação do etanol 

para formação do etileno.  

O perfil com W/F = 0,010 g.min.mL-1 mostrou os maiores valores de 

seletividade a acetaldeído, em torno de 10% até os 500 minutos de reação depois se 

eleva até aproximadamente 15% a partir de 600 minutos, esse aumento da 

seletividade de acetaldeído deve ser atribuído pela obstrução dos sítios ácidos de 

Brönsted, logo, a uma redução da formação de etileno viabilizando a reação de 

desidrogenação pelos sítios básicos de Lewis presentes no catalisador.  

O teste do catalisador ácido com W/F = 0,003 g.min.mL-1 mostrou seletividade 

a acetaldeído até os primeiros 200 minutos de reação após este período 

praticamente não é observada a formação deste produto.  
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Figura 18. Perfis de seletividade de etileno, (a), e acetaldeído, (b), em função do tempo para 

diferentes W/F para o catalisador na forma ácida (HTiNbO5). 
 

 

5.8.3. Efeito da influência das propriedades ácidas e texturais 

 

Os perfis de conversão de etanol com o tempo na mesma razão W/F = 0,003 

g.min.mL-1 são mostrados na Figura 19. Os perfis mostram claramente a influência 

das propriedades texturais na atividade dos catalisadores.  

O perfil de conversão de etanol com o tempo do catalisador PILAR01 se 

manteve acima de 90% nos primeiros 200 minutos de reação e se manteve superior 

ao material ácido até 500 minutos de reação. Este perfil superior de conversão é 

atribuído às propriedades texturais superiores do catalisador PILAR01. Sua área 

superficial de 368 m2.g-1, promovido pela incorporação dos pilares de sílica estrutura 

lamelar viabilizou o acesso das moléculas de etanol aos sítios ácidos interlamelares. 

Após 200 minutos, foi observada uma queda quase que linear na conversão com 

uma tendência à desativação do catalisador. Esta desativação pode ser atribuída à 
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deposição de coque nos sítios ácidos do catalisador como evidenciado pela pela 

termogravimetria das amostras pós-teste. 

Como estudado anteriormente, o perfil de conversão do material ácido se 

inicia em 75% e cai bruscamente até 20% devido a deposição de coque promovida 

principalmente pelos sítios ácidos fortes, mais abundantes no catalisador ácido que 

no PILAR01. Acima de 200 minutos de reação a conversão é estabilizada em 25% 

até o fim da corrida isotérmica.  
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Figura 19. Perfis de conversão de etanol com o tempo para os catalisadores PILAR01 e 

Ácido para W/F=0.003 g.min.mL-1. 
 
 

Os perfis comparativos de seletividade a etileno e de seletividade a 

acetaldeído com o tempo para os catalisadores PILAR01 e Ácido para W/F = 0.003 

g.min.mL-1 são mostrados na Figura 20.  

O catalisador PILAR01 mostrou uma seletividade a etileno superior ao 

catalisador ácido até os primeiros 200 minutos de reação e mostrou uma 

seletividade superior a 90% nos primeiros 550 minutos de reação (Figura 20.a). 

Após este período, a seletividade cai até 55% no fim do teste. As modificações feitas 

no titanoniobato tornaram o catalisador mais ativo e com uma excelente seletividade 
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a etileno. A seletividade a acetaldeído pelo catalisador PILAR01 se manteve abaixo 

de 5% nos primeiros 240 minutos e não atingiu 9% durante toda a corrida (Figura 

20.b). O catalisador ácido mostrou uma seletividade inferior a partir de 200 minutos 

de reação.  
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Figura 20. Perfis de seletividade a etileno, (a), e acetaldeído, (b), com o tempo para os 

catalisadores PILAR01 e Ácido para W/F=0.003 g.min.mL-1. 
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5.8.4. Efeito da formação de coque em função da razão W/F 

 

As curvas termogravimétricas obtidas em atmosfera oxidante para os 

catalisadores ácidos testados com diferentes W/F pós-teste são mostrados na Figura 

21.  

Todos os catalisadores pós-teste apresentaram perda de massa na mesma 

região, em torno de 470
oC. Esta perda é atribuída ao coque produzido, pois não é 

observada nenhuma perda significativa observada no catalisador não testado (ver 

Figura 9). É observado um ganho de massa inicial no perfil das curvas referente a 

oxidação dos compostos carbonáceos superficiais do coque e posterior combustão e 

eliminação destas espécies.  

A curva termogravimétrica do catalisador ácido pós-teste utilizando W/F = 

0,010 g.min.mL-1  foi o que apresentou a maior perda de massa 1,90%, e o 

catalisador ácido pós-teste utilizando W/F = 0,002 g.min.mL-1  apresentou menor 

perda de massa 0,45%. Este resultado ratifica a análise de que à seletividade do 

catalisador é inversamente proporcional o tempo de contato. Os valores de perda de 

coque com seu respectivo tempo de contato utilizado são observador na Tabela 11. 

 
Tabela 11. Valores do teor de coque estimado para TG em função do tempo de contato 

utilizado. 
 

W/F  

(g.min.mL
-1

) 

Teor de coque 

(% em massa) 

0,010 1,90 

0,003 1,15 

0,002 0,45 
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Figura 21. Curvas termogravimétricas obtidas em atmosfera oxidante dos catalisadores 
ácidos pós-teste com diferentes valores de W/F.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Os titanoniobatos lamelares do tipo perovskita modificadas mostraram-se 

ativos na reação de desidratação de bioetanol, com alta seletividade na produção de 

etileno.  

As análises dos difratogramas dos materiais após as transformações 

mostraram que as modificações, na seqüência, troca iônica com prótons (H
+), 

intercalação com íon n-butilamônio, intercalação com CTA
+ e pilarização com sílica 

utilizando TEOS, ocorreram com sucesso.  

A pilarização a partir do material intercalado com n-butilamônio, não se 

mostrou eficiente, ainda assim o material se mostrou ativo e seletivo a etileno na 

reação em questão.  

O titanoniobato lamelar pilarizado com sílica, apresentou um aumento de 280 

vezes na área superficial específica comparado ao material de partida de 

composição nominal KTiNbO5. Suas propriedades texturais e atividade na reação de 

desidratação do etanol foram superiores a maioria dos materiais utilizados para esta 

reação encontrados na literatura  

A análise da variação do tempo de contato mostrou que a conversão de 

etanol é diretamente proporcional à razão W/F. Entretanto, mostrou também que o 

tempo de contato elevado reduz na mesma proporção a seletividade do catalisador e 

aumenta a produção de coque, principal causada desativação do catalisador.  
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