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1. RESUMO  

Matrizes a base de niobato de lantânio dopadas com íons európio e bismuto 

(LaNbO4:Eu3+
, Bi3+) foram sintetizadas pelo processo de pirólise de aerossol com a 

finalidade de se preparar luminóforos com emissão na região do vermelho. A partir dos 

difratogramas de raios X, pode-se observar uma mistura das fases monoclínica e 

tetragonal do LaNbO4. Além disso, o espectro de excitação monitorado em 613 nm 

apresenta uma banda larga com intensidade máxima em 300 nm que esta relacionada à 

transferência de carga do orbital 6s(Bi)→4d(Nb). Já, nos espectros de emissão, pode-se 

observar as transições dos estados excitados 5D0,1 para o fundamental 7FJ (J = 0, 1, 2, 3 

e 4) do íon Eu3+
. Finalmente, os resultados apresentados neste trabalho mostram-se 

promissores para o desenvolvimento de luminóforos mais estáveis e eficientes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Os fósforos, luminóforos ou também denominados materiais luminescentes são 

materiais que possuem a capacidade de absorver energia de excitação e libera-la de 

forma radiativa. O processo para que ocorra a luminescência em materiais pode, em 

geral, ser dividido em três etapas: excitação, absorção e conversão. A excitação pode 

ocorrer a partir de uma fonte de raios X, elétrons, ultravioleta-visível (UV-Vis) ou 

infravermelho (IV). Após a absorção da energia de excitação, pode ocorrer a conversão 

da energia absorvida em uma ou mais das seguintes formas: energia luminosa, emissão 

de elétrons, processos térmicos, modificações químicas e estruturais [1,2]. 

O niobato de lantânio (LaNbO4) apresenta-se como um material promissor para 

aplicações luminescentes. Seu band-gap é de cerca de 4,8 eV apresentando uma 

emissão azul e ultravioleta quando excitado por radiação ultravioleta ou raios X, 

respectivamente.  Além disso, o LaNbO4 pode transferir a energia de absorção para 

outras espécies emissoras permitindo assim, a obtenção de diferentes fluorescências. 

Entretanto, a maioria dos trabalhos reportados na literatura com o LaNbO4 dopado com 

íons de terra rara foca a elucidação estrutural da matriz e não as propriedades 

luminescentes, sendo que as propriedades luminescentes da matriz sofrem forte 

influência da metodologia utilizada [3 , 4]. 

 

3. OBJETIVOS  

Emissores de luz branca no estado sólido (LED) é a próxima geração de fonte de 

luz, devido a sua grande eficiência, baixo custo, longo tempo de vida e questões 

ambientas. Entretanto, o luminóforos comercialmente hoje usado, oxisulfeto de ítrio 



(Y2O2S:Eu3+), responsável pela emissão da luz vermelha apresenta baixa eficiência e 

baixa estabilidade comparado com os emissores de luz verde e azul. Por essa razão a 

procura de novos luminóforos capazes de suprir essas deficiências vem crescendo a 

cada dia. Portanto, este trabalho tem como objetivo a síntese de nanopartículas de 

niobato de lantânio dopada com íons európio e bismuto (LaNbO4: Eu3+
 Bi3+) para a 

confecção de luminóforos a partir do processo de pirólise de aerossol. 

 

4. METODOLOGIA  

O processo de pirólise de aerossol destaca-se como um dos mais vantajosos pela 

pureza, já que cada gota do aerossol pode ser vista como um micro reator homogêneo 

com a mesma composição química da solução inicial e pela rapidez, uma vez que o 

processo de evaporação do solvente leva apenas alguns segundos. Sua principal 

vantagem é a facilidade de manipulação, disponibilidade de sais metálicos solúveis em 

água e o baixo custo. A pirólise de aerossol permite a obtenção de materiais de 

dimensões nano e micrométricas apresentando grãos geralmente esféricos. Além disso, 

o processo possibilita a rápida obtenção de materiais luminescentes em uma única 

etapa e sem resíduos orgânicos provenientes dos solventes e/ou precursores [5]. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

As matrizes de (La0,99Eu0,01)NbO4 e (La0,98Eu0,01Bi0,01)NbO4 foram preparadas 

inicialmente pela adição em água (pH = 2,0 – HCl) do LaCl3, EuCl3 e NbCl5 na proporção 

molar de 0,49 : 0,01 : 0,50, respectivamente. Ao adicionar o íon Bi3+ a proporção molar 

utilizada na preparação da solução precursora foi de LaCl3 : EuCl3 : BiCl3 : NbCl5 – 0,49 : 

0,01 : 0,01 : 0,50, respectivamente. Após o tempo de homogeneização as soluções 

foram utilizadas no processo de pirólise de aerossol. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A figura 1 apresenta os difratogramas de raios X das matrizes de (La0,99 – x Eu0,01
 Bix 

(x=0 e 0,01)) NbO4 obtidas a partir do processo de pirolise de aerossol. Nas reflexões 

observadas pode-se identificar igualmente a fase monoclínica (PDF 86-910) com grupo 

espacial I2/a e parâmetros de cela unitária a = 5,27, b = 11,60 c = 5,51 e a fase 

tetragonal (PDF 50-919) com grupo espacial I e parâmetros de cela unitária a = 5,35, e c 

= 11,53 do óxido de nióbio. 
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Figura 1: Difratograma de raio X para as amostras de (La0,99–xEu0,01Bix(x=0 e 0,01))NbO4. 

A figura 2A apresenta o espectro de excitação do íon Eu3+ (em. = 613 nm) com as 

transições referentes aos estados 7F0,1 para os estados excitados 5D1 em torno de 536 

nm, 5D2 em 465 nm, 5D3 em 417 nm, 5L6 em 394 nm, 5G2 em 382 nm e 5D4 363 nm. A 

banda de transferência de carga (BTC) próximo à 300nm é referente à transferência de 

carga do orbital 6s (Bi) - 4d (Nb). Os espectros de emissão do íon Eu3+, figura 2B, 

mostraram bandas características do íon, correspondentes às transições dos estados 

excitados 5D0,1 para o fundamental 7FJ (J = 0, 1, 2, 3 e 4) do íon Eu3+. 

 

Figura 2: A) Espectro de excitação (em. = 613 nm) e B) emissão (exc. = *280 e 300nm) 

para o íon Eu3+ na matriz de (La0,99–xEu0,01Bix(x=0 e 0,01))NbO4. 
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