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Introdução 

A pirólise de aerossol é um processo 
comumente usado na obtenção de uma variedade 
de materiais na forma de pós, incluindo metais, 
óxidos metálicos, cerâmicas e materiais na escala 
nanométrica. O processo envolve a nebulização da 
solução precursora em gotas que posteriormente 
são direcionadas por um gás de arraste para um 
forno aquecido. Dentro do forno, a evaporação do 
solvente e as reações internas nas partículas levam 
a formação do produto final que posteriormente é 
coletado em um filtro eletrostático.

1
 Entretanto, uma 

das dificuldades do processo é a obtenção de 
partículas monodispersas devido ao fenômeno da 
coalescência. Este trabalho tem como principal 
objetivo a obtenção de partículas monodispersas 
luminescentes de Nb2O5:Eu

3+
 a partir do processo 

de pirólise de aerossol.  

Resultados e Discussão 

Partículas de Nb2O5:Eu
3+

 foram obtidas a 
partir da nebulização da solução precursora 
contendo os sais de NbCl5 e EuCl3. O controle do 
tamanho das partículas foi realizado pela variação 
da voltagem (2,2 – 11,0 kV) do filtro coletor 
eletrostático. 

A figura 1 apresenta os difratogramas de 
raios X para as amostras obtidas em diferentes 
tensões. Todas as amostras apresentaram um perfil 
característico de um material cristalino que podem 
ser igualmente identificadas como sendo a fase 
monoclínica para o Nb2O5 (ficha 027-1312). 
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Figura 1. Difratogramas de raios X para as amostras obtidas em 
diferentes voltagens. 
 

 A figura 2 apresenta a distribuição de 
diâmetro hidrodinâmico das amostras obtidas em 
diferentes voltagens. A amostra coletada em uma 
voltagem de 11,0 kV apresentou uma curva de 

distribuição de diâmetro com duas regiões bem 
distintas em 226 e 1310 nm. Este perfil também foi 
observado para a amostra coletada em uma 
voltagem de 5,5 kV, contudo os valores deslocaram 
para 107 e 991 nm, respectivamente. Entretanto, a 
curva de distribuição para amostra coletada em uma 
voltagem de 2,2 kV apresentou apenas uma região 
em cerca de 200 nm,  
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Figura 2. Distribuição de diâmetro hidrodinâmico das partículas 
em suspensão aquosa obtidas. 

  
Os espectros de emissão do íon Eu

3+
 

mostram bandas correspondentes às transições do 
estado excitado 

5
D0 para o fundamental 7

FJ (J = 0, 1, 
2, 3 e 4). 

Conclusões 

Partículas esféricas de Nb2O5:Eu
3+

 foram 

sintetizadas pelo processo de pirólise de aerossol. A 

partir dos difratogramas de raios X foi identificado a 

fase cristalina monoclínica do óxido de nióbio. Todas 

as amostras apresentaram uma intensa emissão no 

vermelho (~615 nm). Finalmente, as amostras 

coletadas em alta voltagem (5,5 e 11,0 kV) 

apresentaram uma curva distribuição de diâmetros 

com duas regiões. Entretanto, a amostra coletada 

em uma voltagem menor (2,2 kV) apresentou 

apenas uma região na curva de distribuição de 

diâmetros. Sendo assim, os resultados obtidos neste 

trabalho indicam que o tamanho das partículas pode 

ser controlado pela voltagem aplicada no filtro 

coletor eletrostático. 
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