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Introdução 

O estudo da emissão de conversão ascendente de 

energia (CAE) em materiais dopados com terras-

raras está relacionado a conversões provocadas por 

excitação por fótons de baixa energia e emissão de 

fótons de energia mais alta.  

O sistema Ca-Zr-O tem propriedades mecânicas 

similares ao sistema zircônia-ítria, atribuindo várias 

aplicações tecnológicas e grande importância na 

ciência dos materiais. 

Neste trabalho foi investigada a síntese do CaZrO3 

dopado com Er
3+

 e Yb
3+

 (CZ:Er,Yb) pelo método dos 

precursores poliméricos. Os íons Er
3+

 e Yb
3+

 

inclusos na estrutura cristalina do óxido auxiliam no 

estudo óptico do mesmo. 

Resultados e Discussão 

Em todos os materiais os íons terras-raras foram 
utilizados 1% dos íons terras-raras para substituir o 
íon cálcio na estrutura do CZ. A Figura 1 ilustra os 
difratogramas de DRX para os materiais 
sintetizados. Todos os materiais apresentam-se 
monofásicos podendo ser indexados com base na 
ficha catalográfica ICDD 009-0364. 
 

 
 
Figura 1. Difratogramas do CZ:Er, CZ:Yb e CZ:Er,Yb. 

 

  Os difratogramas confirmam que todos a 

quantidade de dopante utilizada não provocou 

mudanças estruturais na fase do CaZrO3, uma vez 

que existe coincidência entre os picos da fase e os 

picos observados para os materiais sintetizados. 

  A emissão up-conversion dos materiais foi 

estudada utilizando-se um comprimento de 

excitação de 972 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Emissão PL do CZ:Er, CZ:Yb e CZ:Er,Yb. 

 

  É possível observar a transferência de fótons do 

íon itérbio para o íon érbio. Com a presença dos 

dois íons no material a intensidade da emissão foi 

maior do que com a presença apenas do íon érbio. 

O material dopado apenas com itérbio não 

apresentou emissão na região estudada. 

Conclusões 

  A síntese do CZ:Er,Yb foi feita com sucesso. Esse 

material apresentou emissão up-conversion 

evidenciando uma eficiente conversão ascendente 

de energia. 
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