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Introdução 

Emissores de luz branca no estado sólido (LED) são 

considerados como a próxima geração de fontes de 

luz no estado sólido para a substituição de lâmpadas 

incandescentes e fluorescentes utilizadas 

atualmente devido à suas vantagens como o longo 

tempo de vida, o baixo consumo de energia e por 

questões ambientais. Comercialmente, utiliza-se o 

oxisulfeto de ítrio (Y2O2S:Eu
3+

) como luminóforo 

emissor de luz vermelha, contudo, ele apresenta 

baixa eficiência quando comparado com os 

luminóforos emissores de luz azul e verde, baixo 

tempo de vida sob radiação UV e instabilidade 

devido à liberação do gás sulfeto. Vários trabalhos 

reportam que as propriedades luminescentes das 

matrizes de Nb2O5:Eu
3+

 são influenciadas pelas 

condições de síntese. Trabalhos na literatura 

relatam a síntese destas matrizes pelo processo sol-

gel convencional
1
, Pechini

2
 e reações no estado 

sólido
3
, contudo até o momento não existem relatos 

sobre a preparação pela metodologia sol-gel não 

hidrolítica. 

O processo sol-gel não hidrolítico apresenta 

vantagens tais como formação de materiais ainda 

mais homogêneos; maior reprodutibilidade e 

subprodutos facilmente removidos. Sendo assim, 

este trabalho tem seu foco na preparação de 

matrizes de Nb2O5:Eu
3+

 a partir da rota não 

hidrolítica do processo sol-gel. As amostras foram 

caracterizadas por difratometria de raios X, 

fotoluminescência, termogavimetria e microscopia 

eletrônica de varredura. 

Resultados e Discussão 

A figura 1 apresenta o difratograma de raios X para 
a amostra tratada a 900ºC por 4h. A amostra 
apresentou um perfil característico de um material 
cristalino que podem ser igualmente identificadas 
como sendo a fase monoclínica para o Nb2O5 (ficha 
027-1312). O tamanho médio do cristalito estimado 
através da equação de Scherrer é de 198 Å. A figura 
2 apresenta os espectros de excitação e emissão do 
íon Eu

3+
. O espectro de excitação da matriz 

contendo o íon dopante apresentou uma banda 
característica de transferência de carga e linhas 
atribuídas ao európio(III). 
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Figura 1: Difratrograma de raios X da amostra Nb2O5:Eu
+3

 
tratada a 900ºC por 4h. 
 

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

In
te

n
s
id

a
d

e
 r

e
la

ti
v
a

 (
u

. 
a

.)

Comprimento de onda (nm)

 Excitação

 Emissão

Figura 2: Espectros de excitação (λem: 614nm) e emissão (λexc: 
465nm) do íon európio(III). 

O espectro de emissão obtido com o monitoramento 
da excitação em 465 nm, mostra bandas 
correspondentes às transições do estado excitado 
5
D0 para o fundamental 

7
F0,1,2,3,4. O valor de tempo 

de vida de emissão do estado 
5
D0 esta em torno 

0,7ms. 

Conclusões 

Matrizes luminescentes de Nb2O5:Eu
3+

 foram 

obtidas pela metodologia sol-gel não hidrolítica. A 

partir dos difratogramas de raios X foi identificado a 

fase cristalina monoclínica do óxido de nióbio. A 

matriz apresentou uma intensa emissão no 

vermelho (~614 nm) quando excitado em 465 nm e 

o tempo de vida obtido está muito próximo daqueles 

relatados na literatura.  

Agradecimentos 

FAPESP, CNPq, Capes. 

____________________ 

1 Huang, J., et al. Journal of Rare Earths, 2010. 28(3): p. 356-
360. 

2 Lin, B., et al. Journal of Alloys and Compounds, 2009. 478(1-2): 

p. 355-357. 

3 Ikeda, S., et al. Chemistry of Materials, 1998. 10: p. 72–77. 


