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Introdução 

Dentre os titanatos destaca-se o CaTiO3 

pela sua estabilidade físico-química e térmica, que 

permitem a sua aplicação em dispositivos 

eletrônicos, ópticos e sensores
1
. Neste trabalho, 

sistemas de Ca1-xMgxTiO3 com diferentes 

concentrações de Mg
2+ 

(x= 0,0; 0,005, 0,01 e 0,02) 

foram preparados pelo método dos precursores 

poliméricos (MPP)
2
. Estes pós foram caracterizados 

estrutural e micro-estruturalmente por diferentes 

técnicas como difratometria de raios X (DRX), 

refinamento Rietveld, espectroscopia micro-Raman 

(MR) e microscopia eletrônica de varredura de alta 

resolução (MEV). As propriedades ópticas foram 

avaliadas por meio das técnicas de espectroscopia 

de absorção na região do Ultravioleta-visível (UV-

vis) e do estudo das suas propriedades  

fotoluminescentes (FL). 

Resultados e Discussão 

A Fig. 1(A) mostra que os pós de Ca1-xMgxTiO3 
com x= 0,0, x=0,005, x=0,01 e   x=0,02,  cristalizam-
se em uma estrutura ortorrômbica,  grupo espacial 
Pbnm (ICSD # 74-212). Além disso nestas amostras 
foi observada a presença de uma fase secundária 
de TiO2  e MgTiO3 em decorrência da substituição 
do Ca

2+
 pelo Mg

2+
 no sítio A da perovskita. Os 

resultados de Rietveld e MR indicaram que a 
substituição no sítio A promove uma modificação na 
densidade de carga dos clusters CaO12 e TiO6 que 
introduz ao aparecimento de defeitos na matriz, 
originados de distorções e tensões na estrutura 
cristalina do CaTiO3. Os resultados de Uv-vis 
mostraram uma tendência à redução dos valores de 
Egap em função da concentração de Mg

2+
 e da 

presença das fases secundárias nestes sistemas. 
Os materiais apresentaram três bandas de  
emissão.  A primeira com o máximo situado próximo 
de 450 nm (região do azul), a segunda em 
aproximadamente  625 nm (região do vermelho) e a 
terceira ao redor de 800 nm (região do infra-

vermelho) (Fig.1(B)).  A partir dos resultados obtidos 
para os sistemas Ca1-xMgxTiO3, pode-se dizer que o 
 
 
Figura 1. (A) Difratogramas de raios X e espectros 
de emissão fotoluminescente(B) das 
amostrasCa1xMgxTiO3 preparadas pelo método 
MPP. 

 
efeito da dopagem tem uma grande influência na 
resposta fotoluminescente obtida. Os resultados de 
MEV mostram que a morfologia dos pós de         
Ca1-xMgxTiO3 é fortemente dependente da 
concentração de Mg

2+
. 

Conclusões 

Em conclusão, nos pós de Ca1-xMgxTiO3 os íons 

Ca
2+

 foram substituídos pelos íons Mg
2+

 no sítio A 

do CaTiO3. Tal substituição influencia a 

porcentagem de fases secundárias e a polarização 

da estrutura cristalina do CaTiO3, influenciando 

diretamente a resposta fotoluminescente 

apresentada pelos sistemas estudados. 
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