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1. RESUMO  

O desenvolvimento de novos processos e a busca por novos materiais é 

imprescindível para a obtenção de luminóforos que absorvam eficientemente a 

radiação na região do ultravioleta e que tenham a emissão e a estabilidade 

adequada. Dentre as várias metodologias existentes para a síntese de luminóforos, 

o processo sol-gel não-hidrolítico se destaca pela homogeneidade, rapidez e pela 

pureza do produto final. Neste trabalho, matrizes de Nb2O5:Gd+3,Eu3+ foram 

preparadas pelo processo sol-gel não-hidrolítico, visando investigar a correlação 

entre as propriedades estruturais e morfológicas da matriz e suas propriedades 

luminescentes, proporcionando assim, a confecção de luminóforos mais eficientes.  

2. INTRODUÇÃO 

Emissores de luz branca no estado sólido (LED) são considerados como a próxima 

geração de fontes de luz para a substituição de lâmpadas incandescentes e 

fluorescentes utilizadas atualmente, principalmente devido à suas vantagens como o 

longo tempo de vida de emissão, o baixo consumo de energia e por questões 

ambientais [1, 2]. Uma vez que o oxisulfeto de ítrio (Y2O2S:Eu3+) apresenta 

instabilidade sob radiação ultraviololeta e baixa eficiência em relação aos emissores 

azul e verde, há uma grande expectativa para a obtenção de novos e estáveis 

luminóforos que emitam luz vermelha, os quais devem exibir intensa emissão 

quando excitado na faixa do UV próximo e apresentar coordenadas de 

cromaticidade CIE (Comissão Internacional de Iluminação) apropriadas ao Comitê 

Nacional do Sistema de Televisão (NTSC). Neste contexto, matrizes à base de óxido 

de nióbio apresentam-se como materiais promissores para aplicações 

multifuncionais. O band-gap varia entre 3,6 a 4,8 eV sob influencia das propriedades 

estruturais, tem baixa energia de fônon e sofre transformações polimórficas 

induzidas por temperatura de tratamento, que podem resultar em importantes 

resultados de luminescência. Entretanto, a maioria dos trabalhos reportados na 

literatura com matrizes a base de óxido de nióbio dopado com íons lantanídeos foca 

o estudo estrutural da matriz e não as propriedades luminescentes, sendo que estas 

são fortemente influenciadas pelo processo de sínteesse [3-5].  

 

3. OBJETIVOS  



Este trabalho tem seu foco principal na preparação de matrizes de Nb2O5:Gd3+,Eu3+ 

a partir do processo sol-gel não-hidrolitico para a obtenção de luminóforos mais 

eficientes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estudar a influência do tempo de 

reação nas propriedades estruturais e luminescentes das matrizes. 

 

4. METODOLOGIA 

O processo sol-gel não-hidrolítico foi desenvolvido por Acosta et al [7], o qual 

consiste na reação de um haleto metálico ou semi-metálico (M-X) e um alcóxido (M’-

OR) para obtenção de uma cadeia inorgânica de óxidos (M-O-M’). Os alcóxidos 

podem ser adicionados a reação ou produzidos in situ durante o processo através da 

reação de um haleto e um doador de oxigênio, como álcool ou éter [2, 8-10]. A rota 

sol-gel é bem conhecida por sua simplicidade, é a técnica mais comumente 

empregada para a preparação de nanopartículas, envolvendo simultaneamente as 

reações de hidrólise e condensação de alcóxido ou sal [10]. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Em um balão de duas bocas, a solução precursora foi preparada pela 

homogeneização das soluções etanólicas contendo, cloreto de európio (EuCl3), 

cloreto de gadolínio (GdCl3), cloreto de nióbio (NbCl5), na proporção molar de 0,24 : 

0,01 : 0,75, respectivamente. As misturas permaneceram em refluxo por 4, 8, 12 

horas a 110°C sob atmosfera de argônio. Após o refluxo, a mistura foi resfriada à 

temperatura ambiente. Finalmente, o solvente foi extraído usando um 

rotaevaporador e o material tratado termicamente a 1000ºC. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os difratogramas de raios X indicam uma mistura entre as fases monoclínicas 

do Nb2O5 (JCPD nº 15-166) e do GdNbO4 (JCPD nº 22-1104) para as amostras 

sintetizadas com 4 e 8h e as fases monoclínica do Nb2O5 (JCPD nº 15-166) e 

tetragonal do Gd3NbO7 (JCPD nº 21-336) para a amostra com 12h. No entanto, as 

intensidades relativas dos picos correspondentes a fase do niobato de gadolínio 

foram maiores apenas para a amostra sintetizada com 8h, o que sugere a 

cristalização preferencial desta fase para este tempo de síntese. Além disso, os 

espectros de excitação apresentam as transições do íon Eu3+, 7F0  5LJ (L = D, G, e 

L, onde J = 0 – 7) e uma banda larga em cerca de 270 nm referente à transferência 



de carga da matriz. Os espectros de emissão apresentam bandas correspondentes 

às transições f-f do íon Eu3+, sendo que a banda mais intensa esta localizado em 

612 nm (FWHM ~3,5 nm) ocasionando a forte emissão no vermelho. 
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