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RESUMO  

O drástico aumento no número de casos de pneumoconiose estimulou o estudo 

de materiais para substituição das fibras de asbestos. Placas de titanatos, com 

fórmula AyTi2-xMxO4, onde A=K, Rb, Cs e M= Li, Mg, Co, Ni, Cu, Zn, Mn(III), Fe(III), 

começaram a ser estudadas como alternativa ao uso das fibras. Neste trabalho foi 

analisado o efeito da variação da temperatura de calcinação na reação do sistema 

K2CO3-TiO2-Mg(OH)2, com intuito de compreender a relação deste parâmetro com a 

morfologia e com a simetria das placas obtidas. Para este estudo foram calcinadas 

amostras pelo período de 5 horas nas temperaturas: 950°C, 1000°C, 1050°C e 

1100°C. Os pós obtidos foram analisados por difraçã o de raios X e microscopia 

eletrônica de varredura. Concluiu-se que a 1000°C f oram obtidas placas com maior 

simetria e com menor dispersão de tamanho.  
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INTRODUÇÃO 

 
Amianto e asbesto são nomes comerciais de um grupo heterogêneo de 

minerais facilmente separáveis em fibras. Estes minerais têm boas propriedades de 

resistência ao calor, à torção e ao ataque ácido, tendo sido utilizados em indústrias, 

para produção de peças de “fricção” (1-5), como discos de frenagem (1,2), reforço de 
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materiais estruturais, como caixas de água e telhas. A utilização em grande escala 

deste material alcançou em torno de 200.000 toneladas/ano devido a sua grande 

abundância na natureza. No início do século passado houve publicações relatando 

problemas de saúde pela utilização destes minerais. Os principais problemas 

pleuropulmonares são: derrame pleural, espessamento pleural difuso, placas 

pleurais, atelectasia redonda, asbestose, câncer pulmonar e mesotelioma maligno 

de pleura (6-14). O desgaste das peças em freios automotivos (1-5) produz partículas 

finas de fibras de asbesto e estas, associadas com a poluição das cidades, podem 

aumentar drasticamente o número de casos das doenças citadas acima, pois estas 

partículas finas alojam-se nos alvéolos pulmonares (6-14). Estes problemas de saúde 

e ambientais estimularam pesquisas para o desenvolvimento de novos materiais 

para substituição do asbesto.  

Os titanatos estão entre estes novos materiais estudados com destaque para 

as fibras curtas ou whiskers de titanatos de potássio (K2O.nTiO2), que incluem as 

fases di (K2O.2TiO2), tetra (K2O.4TiO2), hexa (K2O.6TiO2) e octa (K2O.8TiO2) 

titanatos de potássio (2-4,15-18). Titanatos em geral têm sido utilizados como isolantes 

térmicos, fotocatalizadores, materiais de reforço para plásticos e materiais 

cerâmicos, filtros, trocadores iônicos, entre outras aplicações. Estas aplicações 

decorrem de suas boas propriedades físico-químicas, tais como resistência térmica, 

resistência ao desgaste, condutividade iônica e eletrônica e propriedades ópticas(19). 

As fases di e tetratitanatos de potássio apresentam estruturas em camadas, com 

elevada propriedade de troca iônica (17). Já as fases hexa e octatitanatos de potássio 

apresentam estruturas em forma de túnel (tunnel structures), com elevada 

propriedade de isolamento térmico e grande estabilidade química(19).  

Existem vários métodos de síntese de fibras de titanato de potássio, entre eles 

o método da calcinação (5), o método hidrotérmico (17), a calcinação com resfriamento 

lento (20), o crescimento em fluxo (21), o método da fusão (22) e o método da fusão em 

fluxo (21,23,24). O método hidrotérmico envolve alta pressão e temperatura e, em geral, 

é utilizado quando se pretende obter nanofitas e nanofios. Os métodos mais 

utilizados para a produção industrial de fibras ou whiskers de titanatos de potássio 

são o da calcinação e o do crescimento em fluxo. Neste último método, a fibra 

cresce em um banho de halogeneto (KCl, KF) ou de molibdato de potássio ou 

tungstato de potássio (K2MoO4, K2WO4), que resulta em produto com alta qualidade 

(elevada razão de aspecto e estreita distribuição de tamanhos) (18). O método do 
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crescimento em fluxo, entretanto, necessita de separação e reutilização do fluxo e 

controle da emissão de gás poluente (F2, Cl2), o que torna o processo caro (25,26,27). O 

método da calcinação tem a vantagem de ser simples e não utilizar fluxo, podendo 

produzir fibras de baixo custo em processo contínuo, mas tem a tendência de 

resultar em fibras com larga distribuição de tamanhos (18,25,26,27).  

Estudos de toxicidade, entretanto, indicam que estas fibras também 

apresentam potencial carcinogênico, o que coloca em dúvida a sua aplicabilidade (12-

14). Em decorrência deste agravante, Konnai et al. (27) propuseram um método de 

calcinação para produção de hexatitanato de potássio não-fibroso, na forma de 

partículas isométricas. Estas partículas, entretanto, têm baixa capacidade de reforço 

estrutural. Ogawa et al. (3), com o intuito de melhorar a característica de 

escoabilidade das fibras de titanatos de potássio durante os processos de mistura, 

propuseram um método para produção destes materiais com morfologia de placa 
(3,4). Titanatos com estrutura de lepidocrocita (γ-FeOOH) possuem fórmula do tipo 

AyTi2-xMxO4, onde A é K, Rb ou Cs e M é Li, Mg, Co, Ni, Cu, Zn, Mn(III) ou Fe(III), e 

apresentam estruturas lamelares ou bidimensionais (28,29). Nestes compostos, as 

lamelas, que apresentam fortes ligações covalentes interlamelares, são 

eletricamente neutras e mantém-se unidas umas às outras por forças fracas 

intralamelares do tipo van der Waals.  

O método proposto para produção de placas é o método da fusão em fluxo 
(3,29), no qual se misturam as matérias-primas, fontes de Ti, K e Mg, e um fluxante 

para auxiliar a fusão parcial das matérias primas para a formação das partículas na 

forma de placa. A mistura proposta envolve matérias-primas na forma de óxidos ou 

carbonatos com relação molar de Ti:K:Mg de 4:2:1, contendo ainda um fluxo de KCl 

com relação molar em relação à matéria-prima de 1 a 4, sendo que a calcinação é 

realizada em torno de 1050°C (3). O pó calcinado apresenta como produto 

intermediário placas de titanato de potássio e magnésio (K0,8Mg0,4Ti1,6O4). Ogawa et 

al. (3) indicam que, no caso do intervalo de variação da relação molar ser muito 

grande em torno da relação indicada, ocorre a formação da fase K2MgTi7O16, 

denominada como não formadora de placas. Em seguida, o pó calcinado é 

submetido a dois processos de troca iônica. Inicialmente o pó calcinado é lavado em 

água para separar as placas e, em seguida, em meio ácido para remoção total de 

íons K+ e Mg2+, resultando em placas de H2Ti2O5, que em seguida são imersas em 

meio de solução de KOH para introdução controlada de K+, ajustando-se o pH, até 
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se obter as composições das fases tetra, hexa ou octatitanato de potássio. O 

processo termina com o tratamento térmico de cristalização das fases, entre 400 e 

800°C, onde são produzidas plaquetas com diâmetro d e 3 a 30 µm e razão de 

aspecto de 5 a 20 (3). 

As placas de titanatos de potássio têm grande potencial de substituir as fibras 

destes materiais que apresentam potencial carcinogênico. Neste trabalho foi 

analisado o efeito da variação da temperatura de calcinação na reação do sistema 

K2CO3-TiO2-Mg(OH)2, com intuito de compreender a relação deste parâmetro com a 

morfologia e a simetria das placas obtidas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
As matérias-primas utilizadas foram pós de pureza industrial de dióxido de 

titânio (TiO2 – anatásio, Kronos), carbonato de potássio (K2CO3, Pan Americana), 

hidróxido de magnésio (Mg(OH)2, Synth) e cloreto de potássio (KCl, Synth). 

A Tabela 1 apresenta a composição básica utilizada para preparação da 

mistura das matérias primas, sem fluxo, considerando que o carbonato de potássio e 

o hidróxido de magnésio serão decompostos nos respectivos óxidos durante a 

calcinação. Esta composição é a mesma utilizada por Liu et al. (29), na forma 

K2O.MgO.4TiO2 (relação molar Ti:K:Mg = 4:2:1).  

 
Tabela 1: Composição básica das matérias primas, sem fluxo (% em mol). 

TiO2 K2CO3 Mg(OH)2  

66,7% 16,7% 16,7% 
  

A Tabela 2 apresenta a composição estudada considerando o fluxo. A amostra 

foi preparada com relação molar de teor de fluxo (KCl) sobre o total das demais 

matérias-primas em 3:1. 

  
Tabela 2: Composição da amostra investigada (% em mol). 

TiO2 K2CO3 Mg(OH)2 KCl 

22,2% 5,6% 5,6% 66,7% 
 

As matérias-primas foram misturadas em um moinho planetário (Fritsch, 

Planetary Mill Puverisette 5) por um período de 4 horas. Para cada 30 g de matéria-
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prima, utilizaram-se 100 mL de álcool absoluto e 20 esferas de alumina de 2,6 g 

cada durante a moagem. Posteriormente o pó resultante da moagem foi seco em 

estufa durante 12 horas a 105°C, para total evapora ção de álcool e umidade. O pó 

seco foi dividido em quatro partes e cada parte foi vertida em um cadinho de 

alumina. Cada parte foi calcinada em forno elétrico (Yamato FP-32) a 950°C, 

1000°C, 1050 oC e 1100°C por 5 horas com uma taxa de aquecimento de 5°C/min e 

resfriamento natural do forno, após patamar. Os produtos da calcinação foram 

desaglomerados em um almofariz e cerca de 5 g de cada amostra foram lavados em 

300 mL de água deionizada em ebulição por 5 h e, então, filtrados para remoção do 

material solúvel (fase a base de KCl).  

Os produtos resultantes na forma de pó de cada calcinação foram analisados 

por difração de raios X (DRX, Shimadzu, Labx), utilizando radiação Co-Kα com 

passo de 1,0°/min no intervalo de 10° a 90° (2 θ), para identificação das fases 

cristalinas. A morfologia das partículas foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV, Philips, XL30) para análise da morfologia das partículas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios X das amostras após as 

calcinações a 950°C, 1000°C, 1050°C e 1100°C por 5 horas e após lavagem em 

água. Nos resultados da análise por difração de raios X das amostras foram 

observadas duas fases cristalinas: K0,8Mg0,4Ti1,6O4 (indicada com 1) e 

K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52 (indicado com 2). A partir da análise dos difratogramas 

(Figura 1), constatou-se que: 

a) As amostras calcinadas a 950°C, 1050°C e 1100°C apresentaram duas fases, 

enquanto a amostra calcinada a 1000°C apresentou ap enas a fase 

K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52; 

b) A amostra calcinada a 950°C apresentou predomina ntemente a fase 

K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52, além de uma pequena fração de K0,8Mg0,4Ti1,6O4, 

que não foi observada ao se elevar a temperatura calcinação de 950°C para 

1000°C; 

c) Ao se elevar a temperatura de 1000°C para 1050°C  observou-se fração 

significativa da fase K0,8Mg0,4Ti1,6O4, junto com K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52, 
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mas o aumento da temperatura de calcinação para 1100°C resultou na 

diminuição da fração da primeira fase. 

 

 

Figura 1: Difratogramas de raios X das amostras calcinadas, conforme 

temperatura indicada, e lavadas em água. 

 

Considerando que a fase K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52 foi formada durante a 

etapa de lavagem com água, isto é, decorrente da remoção dos íons K e Mg e da 

hidratação da fase K0,8Mg0,4Ti1,6O4, observou-se que a cinética de troca iônica foi 

mais rápida no pó calcinado a 1000°C, que apresento u conversão total para a fase 

hidratada. 

A Figura 2 apresenta imagens de elétrons secundários (MEV) dos pós 

calcinados e lavados. A partir da análise por MEV constatou-se que: 

a) Todas as amostras, independente da temperatura de calcinação, 

apresentaram formação de partículas na forma de placa (Figs. 2a a 2h); 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

 (g)  (h) 

Figura 2: Imagens de MEV das amostras calcinadas em diferentes temperaturas: 

(a,b) 950°C; 1000°C (c,d); 1050°C (e,f); e 1100°C ( g,h). 
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b) As amostras calcinadas a 950°C (Fig. 2a) e a 105 0°C (Fig. 2e) apresentaram 

adicionalmente a formação de uma pequena fração de partículas com 

morfologia de fibras, enquanto as demais amostras, calcinadas a 1000°C (Fig. 

2c) e a 1100°C (Fig. 2g), apresentaram somente part ículas na forma de placa; 

a formação destas fibras parece não ter correlação com as fases observadas 

(K0,8Mg0,4Ti1,6O4 e K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52, Fig. 1); assim, possivelmente 

devido às baixas frações, a fase correspondente às fibras não foram 

detectadas na análise por DRX; 

c) O aumento da temperatura de calcinação causou aumento do tamanho das 

placas: o diâmetro variou entre cerca de 1 µm após calcinação a 950°C (Fig. 

2a) até cerca de 10 µm após calcinação a 1100°C (Fig. 2g); 

d) Observou-se que as placas da amostra calcinada a 1000°C apresentaram-se 

mais homogêneas e com distribuição de tamanhos mais uniforme (Figs. 2c e 

2d) do que nas demais amostras. 

 

Os resultados obtidos estão de acordo com o observado por Ogawa et al. (3) 

quanto à formação de placas durante a calcinação da mistura de pós do sistema 

TiO2-K2CO3-Mg(OH)2-KCl. Estes autores sugeriram que a fase K0,8Mg0,4Ti1,6O4 

resulta em partículas com morfologia de placa enquanto a fase K2MgTi7O16 não. 

Neste trabalho não se observou esta última fase e todas as amostras apresentaram 

formação de placa independente da temperatura de calcinação, indicando que a 

composição das matérias primas e a fração de fundente (KCl) definem a morfologia 

final das partículas. Ogawa et al. (3), entretanto, não previram a formação de fibras 

junto com as placas e os resultados deste trabalho não possibilitam concluir a razão 

pela qual foram formadas fibras em algumas temperaturas de calcinação. 

Investigações adicionais necessitam ser realizadas para melhor compreensão deste 

fenômeno. 

Aparentemente a troca iônica que ocorre durante a lavagem com 

transformação da fase K0,8Mg0,4Ti1,6O4 para K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52 é topotática, 

pois não se observaram diferenças significativas que indiquem mudanças de forma 

entre as placas formadas em diferentes temperaturas de calcinação (Fig. 2), apesar 

das diferentes cinéticas desta transformação (Fig. 1). A fração residual ou ausência 

da fase K0,8Mg0,4Ti1,6O4 nas amostras calcinadas a 950 e 1000°C, respectiva mente, 

e a presença de fração significativa desta fase nas amostras calcinadas a 1050 e 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

496



1100°C (Fig. 2) sugerem que o tamanho das placas, m aior nas placas calcinadas em 

maiores temperaturas (Fig. 1), determinam as cinéticas de remoção de íons de K e 

Mg durante a etapa de lavagem dos pós. 

 
CONCLUSÕES 

 
A partir da mistura de pós de anatásio, carbonato de potássio, hidróxido de 

magnésio e cloreto de potássio (este último usado como fluxo) com relação molar 

TiO2:K2CO3:Mg(OH)2:KCl de 4:12:1 e o emprego de fluxo de KCl (relação molar 

sobre  

Utilizando mistura de pós de anatásio (TiO2), carbonato de potássio e hidróxido 

de magnésio com relação molar Ti:K:Mg de 4:2:1 e o emprego de fluxo de KCl 

(relação molar KCl sobre demais matérias-primas de 3:1), os resultados mostraram 

que: 

a) Ocorre formação de partículas com morfologia de placa entre as temperaturas 

de calcinação de 950 a 1100°C; 

b) O principal efeito do aumento da temperatura de calcinação é o aumento do 

tamanho das placas formadas; 

c) As placas formam-se na fase K0,8Mg0,4Ti1,6O4 durante a calcinação e esta 

transforma-se topotaticamente na fase K0,48H0,22Ti1,825O4(H2O)0,52 durante a 

lavagem em água, quando ocorre remoção dos íons K e Mg por troca iônica 

com a água; 

d) A temperatura de calcinação de 1000°C resultou n a formação de placas mais 

simétricas, com menor dispersão de tamanho e com cinética mais rápida de 

troca iônica. 
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EFFECT OF CALCINATION TEMPERATURE ON THE SYNTHESIS OF 

POTASSIUM TITANATE WITH PLATY MORPHOLOGY 

 
ABSTRACT 

 
The dramatic increases in the number of pneumoconiosis cases have 

stimulated the search of new materials for replacement of asbestos fibers. Titanate 

plates with formula AyTi2-xMxO4, where A = K, Rb, Cs and M = Li, Mg, Co, Ni, Cu, Zn, 

Mn (III), Fe (III) have been studied as an alternative for the use of fibers. The effect of 

the variation of calcination temperature on the reaction of K2CO3-TiO2-Mg(OH)2 

system was studied with the aim of understanding the relationship of this parameter 

with the morphology and symmetry of the obtained plates. For this study the samples 

were calcined for 5 hours at temperatures of 950°C,  1000°C, 1050°C and 1100°C. 

The powders were analyzed by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. It 

was concluded that 1000°C is the better calcination  temperature for obtaining more 

symmetric plates with smaller particle size dispersion. 

 
 
 
Key-words: Synthesis, titanate, plate, composition, calcination 
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