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Resumo 

 

Palavras-chave: Dióxido de titânio (TiO2) na fase anatase tem sido o óxido mais estudado 

nas últimas décadas devido à sua potencial aplicação tecnológica em diversas áreas, dentre as 

quais como pigmento, (foto)catalisador e em células solares. Não obstante, métodos 

experimentais e computacionais têm sido empregados na compreensão de suas propriedades 

mecânicas, eletrônicas e catalíticas da anatase. Nesse contexto, a introdução de dopantes com 

formação de defeitos pontuais do tipo vacâncias de oxigênio tem sido responsável por 

aumentar a eficiência desse material como catalisador sobre muitas reações. No presente 

estudo, investigamos, por meio de cálculos computacionais, o efeito da dopagem do TiO2 

anatase com o lantanídeo Ce sobre a formação de vacâncias de oxigênio e exploramos suas 

consequências na formação de centros reduzidos Ti
3+

 e Ce
3+

, no bulk e na superfície (001). 

Todos os cálculos foram realizados ao nível da teoria do funcional da densidade (DFT) 

utilizando códigos computacionais que levam em consideração a periodicidade dos sistemas 

cristalinos (2D para superfícies ou 3D para bulk). Para uma maior compreensão da anatase 

sem o dopante, exploramos inicialmente o efeito das interações de dispersão entre os 

poliedros [TiO6] e reparametrizamos o potencial de Grimme DFT-D2 com funções de base 

GTO (o qual chamamos B3LYP-D*), a partir do qual várias propriedades estruturais foram 

obtidas, como construção de Wulff do hábito cristalino sob equilíbrio termodinâmico, 

propriedades elásticas, vibracionais e eletrônicas. Na presença do dopante e com os sistemas 

reduzidos, duas principais metodologias foram adotadas na tentativa de reduzir o erro de 

autointeração da DFT: o uso do funcional híbrido B3LYP e a correção de Dudarev DFT+U. 

Orbitais do tipo Gaussiana e ondas planas foram utilizadas como funções de base. Apenas 

uma pequena deformação local ocorreu com a introdução do dopante no sítio octaédrico do Ti 

no bulk e no sítio Ce(5c) da superfície. Em ambos bulk e superfície (001) a introdução do 

dopante levou à diminuição da energia de formação de VO. As configurações mais estáveis de 

VO no bulk ocorreram nos vizinhos próximos ao octaedro reduzido [CeO6]
/
 em vez daquelas 

que envolviam a diminuição da coordenação do dopante para [CeO5]. Analogamente, a 

presença do dopante na subsuperfície da (001) formando o poliedro distorcido [CeO6]d 

impulcionou a remoção de um O(2c) na camada mais externa da superfície, o que não foi 

observado quando a dopagem acontecia na última camada de cátions com coordenação [CeO-

5]. Assim como no bulk, os estados intermediários no band gap associados com a vacância 

mais estável na superfície (001) foram referentes ao Ti
3+

 [3d
 1

] e Ce
3+ 

[4f
 1

] localizados em 

torno de 0.5-1.0 eV abaixo da banda de condução, de acordo com achados experimentais e 

evidências no aumento da atividade (foto)catalítica dado pela criação destes canais de 

transferência eletrônica. De modo geral, a energia de formação das vacâncias de oxigênio 

diminuiu consideravelmente nas seguintes situações: (i) redução do óxido na presença do 

dopante Ce, (ii) desde que os sítios de criação das VO localizem-se nos primeiros vizinhos ao 

octaedro [CeO6]
/
 distorcido por expansão polarônica, (iii) introdução de dois dopantes, em 

direções opostas, em torno de VO, e (iv) criação de VO nas camadas mais externas da 

superfície, desde que o dopante esteja na subsuperfície e com coordenação [CeO6]
/
. 
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Abstract 

 

Keywords: Titanium dioxide (TiO2) in anatase phase has been the most studied metal oxide 

in the last two decade due to its potential technological aplication in many areas, such as dyes, 

(photo)catalysts and solar cells. Computational and experimental methods has been employed 

to understand the mechanical, electronical and catalytic properties of anatase. In this context, 

the introduction of dopants and induction of point deffects formation (mainly oxygen 

vacancies) are responsible for tunning those properties in many situatuions, e.g. increasing the 

(photo)catalytic efficience. In the present study, we investigated the effect of Ce-doping on 

the formation of oxygen vacancy and reduced Ti
3+

 and Ce
3+

 centers in anatase TiO2 (bulk and 

(001) surfaces) by means of computational quantum chemical calculations. All calculations 

were performed at the density functional theory (DFT) level taking into account the 

periodicity of the systems. The bulk phase was initially studied without dopant, and the 

Grimme DFT-D2 dispersion potential was reparameterized for octahedral [TiO6] interaction 

in anatase polymorph within the B3LYP (GTO) approach (hereafter named B3LYP-D*). 

Several properties were calculated from bulk with B3LYP-D* in good agreement with 

experimental values from anatase single crystals, such as: Wulff construction of single crystal 

in thermodynamic equilibrium, elastic constants, infrared and Raman vibrational frequencies, 

and electronic structure calculations (band structure and density of states). Two DFT 

approachs were used for mitigate the self-interaction error (SIE) in both reduced and/or Ce-

doped systems: the on-site Dudarev DFT+U correction and the hybrid B3LYP (20% HF) 

functional with plane-wave or Gaussian-type basis set. Only a small local perturbation was 

associated with the Ce-dopant introduction in the octahedral site (bulk) and Ce(5c) (surface). 

The Ce-doped systems presented lower oxygen vacancy formation energy than pristine TiO2. 

The most stable VO configuration in the bulk were in the next neighbors from the reduced 

[CeO6]
/
 center, instead the low-coordinated [CeO5] centers. Similarly, the dopant on the 

subsurface distoted octahedral [CeO6]d site of (001) surface boosted the remotion of O(2c) in 

the outmost layer of the surface. This behavior was not observed with the dopant on the low-

coordinated [CeO5] site. The Ti
3+

 [3d
 1

] and Ce
3+

 [4f
 1

] midgap states were found up to ~ 1.0 

eV bellow de conduction band. These founds are in agreement with experimental evidences of 

the enhanced facilitation of VO formation in Ce-doped anatase, and superior (photo)catalytic 

activity when compared with undoped TiO2. In the general way, the vacancy formation 

energy decreased significantly in the following situations: (i) oxide reduction in the presence 

of Ce as dopant; (ii) VO in the nearest neighbor sites of the reduced [CeO6]
/
 octahedra (iii) 

introduction of two Ce dopants around VO; (iv) VO in the outmost layers plus [CeO6]
/
 at the 

subsurface. 

 
Keywords: TiO2, anatase, Ce-doping, point defects, DFT, periodic models                
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Lista de Símbolos, Notações e Abreviaturas 

 

Apesar do esforço, boa parte das siglas corriqueiramente utilizadas em química 

quântica, e físico-química do estado sólido não possuem tradução consagrada que justifique 

sua adoção em detrimento àquelas adotadas na literatura em língua inglesa, além do que 

teríamos que dobrar sua quantidade se nos preocupássemos em apresentar sempre em dois ou 

mais idiomas. Desse modo, os acrônimos e siglas foram mantidos em seu formato original e 

tiveram seu significado expandido na língua de origem (na formatação itálico) e sua tradução 

apresentada entre parênteses na primeira vez que aparecer no texto, e quando mais for 

conveniente. 

ABO: Aproximação de Born-Oppenheimer 

AIM: Atoms in Molecules (Teoria de Átomos em Moléculas) 

ARPES: Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy (Espectroscopia de Fotoemissão Resolvida no Ângulo) 

B3LYP: Funcional híbrido (Becke, 3 parâmetros; Lee-Yang-Parr) 

Bulk: Seio da matéria condensada, onde não há efeitos de borda 

BZ: Brillouin Zone (Zona de Brillouin) 

CB: Conduction band (Banda de Condução) 

DFT: Density Functional Theory (Teoria do Funcional da Densidade) 

EOS: Equation of States (Equação de Estados) 

ESR: Electron Spin Resonance (Ressonância eletrônica de spin) 

GGA: Generalized Gradient Aproximation (Aproximação do Gradiente Generalizado)  

GTO: Gaussian-Type Orbitals (Orbitais do tipo Gaussiana) 

HF: Hartree-Fock 

HK: Hohenberg e Kohn 

KS: Kohn e Sham 

LCAO: Linear Combination of Atomic Orbitals (Combinação Linear de Orbitais Atômicos) 

LDA: Local Density Aproximation (Aproximação da Densidade Local) 

NEXAFS: Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure 

ONIOM: Own N‐layer Integrated molecular Orbital molecular Mechanics 

PAW: (Projector Augmented Wave) 

PBE: Funcional de Perdew, Burke e Ernzerhof 

(P)DOS: Projected Density of States (Densidade de Estados Projetada) 

PW: Plane-wave (Onda Plana) 

RHF: Restricted Hartree-Fock (Hartree-Fock restrito) 

SCF: Self consistent field (Campo alto-consistente) 

STO: Slater-Type Orbitals (Orbitais do tipo Slater) 

UHF: Unrestricted Hartree-Fock (Hartree-Fock não-restrito) 

VB: Valence band (Banda de Valência) 

WGS: Water-gas Shift Reaction 

XANES: X-ray Absorption Near-Edge Structure  
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Capítulo 1 – Introdução e Objetivos Gerais 

Introdução e Objetivos 

 

 

Apresentação: Nesse capítulo são apresentadas a Introdução, Objetivos e a estrutura deste 

trabalho. São ressaltadas as potencialidades do dióxido de titânio (TiO2) e seus sistemas 

reduzidos e dopados com cátions/ânions, bem como a riqueza de propriedades que podem 

ser calculadas por meio de programas de química quântica computacional desenvolvidos 

para tratar sistemas periódicos. 

 

1. Introdução 

A modelagem e simulação computacionais têm sido cada vez mais utilizadas na 

pesquisa e desenvolvimento de novos materiais no estado sólido.
1,2,3

 Atualmente é possível 

investigar a estrutura com boa exatidão e compreender as propriedades de materiais a nível 

atômico utilizando princípios da Química Quântica. Nesse contexto, é possível destacar os 

materiais cerâmicos de alta performance como catalisadores heterogêneos, células solares, 

capacitores, sensores de gases, entre outros dispositivos, cuja potencialidade é governada 

pelas características eletrônicas e estruturais do bulk (seio do material), de suas superfícies e 

dos defeitos neles contidos.  

A maior parte das superfícies estudadas experimentalmente contêm defeitos em 

equilíbrio com o bulk, resultantes do método de síntese e das condições de preparo do 

material, podendo ser racionalmente controlados segundo a concepção da “engenharia de 

defeitos”.
4
 Os defeitos pontuais em óxidos, por exemplo, conferem um aumento na 

reatividade química e propriedades eletrônicas interessantes associadas à formação das 

quasipartículas elétrons (e´) e buraco (h
•
). Em óxidos reduzíveis, são muitas as possibilidades 

de defeitos pontuais associados a diferentes estados de oxidação, levando a distorções 
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estruturais dependentes da natureza da ligação química nos poliedros de coordenação, da 

estrutura cristalina e da orientação das superfícies. O conhecimento detalhado destas 

características, assim como dos mecanismos de reação que ocorrem nestas superfícies, 

fornece informações singulares para a compreensão e desenvolvimento de novos e 

sofisticados dispositivos.  

No atual cenário, o dióxido de titânio, TiO2, tem sido um dos óxidos semicondutores 

mais estudados experimentalmente e é, por vezes, considerado o óxido padrão para testes de 

novos métodos quântico-computacionais. A anatase é o seu polimorfo mais estável em escala 

nanométrica e possui uma larga gama de aplicações, como em: pigmentos, (foto)catalisadores, 

suportes catalíticos, células solares, superfícies autolimpantes, antimicrobiano, memristor 

(dispositivo resistor com memória), entre outros.
5
 Afortunadamente, o entendimento da 

maioria dessas propriedades pode ser buscada a nível atômico por meio de cálculos quânticos. 

Nesse campo é possível estudar, por exemplo, a natureza estática e/ou dinâmica de defeitos 

estruturais, propriedades eletrônicas, magnéticas, dielétricas, mecânicas, elásticas, 

fotoelásticas, piezoelétricas e vibracionais, além de parâmetros associados a reações químicas 

(energias de ativação, estrutura de estados de transição e energias de reação).
6,7

  

Inúmeros trabalhos têm reportado a formação de defeitos pontuais e o controle do 

band gap (diferença entre as energias das bandas eletrônicas desocupadas de menor energia e 

ocupadas de maior energia em um sistema periódico) pela substituição do Ti
4+

 por cátions 

(Fe, V, Re, Mo, W, Hf, Zr, Sn, Zn, Cu, Mn, ...) e O
2-

 por ânions (F, C, N, S, P, Se, Te, ...) na 

anatase,
8,9,10

 com boa exatidão em relação aos resultados experimentais, apesar do grau ainda 

presente de empirismo atrelado aos níveis de cálculos praticáveis para grandes sistemas 

atômicos. Recentemente, as soluções sólidas de TiO2:Ce anatase e CeO2:Ti fluorita têm se 

destacado pela melhor atividade (foto)catalítica quando comparadas a qualquer dos seus 

óxidos isolados, o que levou à preparação de sistemas mais elaborados do tipo M/CeOx/TiO2, 

em que metais (M = Pt, Pd, Au) são depositados sobre nanopartículas de CeOx aderidas ao 

suporte catalítico TiO2.
11

 Esses sistemas também têm sido sistematicamente estudados por 

meio de cálculos computacionais, que reforçam as evidências espectroscópicas do papel das 

vacâncias de oxigênio (VO) formadas na interface CeOx/TiO2 como responsáveis pela 

atividade catalítica destes materiais.
12

  

Apesar das evidências experimentais de melhoria nas atividades catalíticas e 

fotocatalíticas da anatase dopada com cério,
13

 até o momento nenhum estudo computacional 

foi encontrado na literatura tratando da formação de vacâncias de oxigênio na solução sólida 
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Ti(1-x)CexO2-δ anatase de modo que, no presente trabalho, buscou-se descrever as propriedades 

estruturais, eletrônicas e vibracionais do dióxido de titânio (TiO2) anatase e a influência da 

substituição do Ti pelo lantanídeo Ce (cério) em até 5,6% (em mol) sobre as propriedades do 

bulk e superfícies. Para tanto, foram realizados cálculos ao nível da Teoria do Funcional da 

Densidade (DFT) utilizando modelos periódicos (3D e 2D), com ondas-planas e/ou orbitais 

do tipo Gaussiana para construção das funções de Bloch e resolução da equação de 

Schrödinger. Com isso, objetivou-se explicar o porquê da maior facilidade na formação de 

vacâncias de oxigênio nessas soluções sólidas, responsáveis por sua maior atividade 

(foto)catalítica. 

Este trabalho foi dividido em dez capítulos. Nos dois primeiros são apresentadas a 

(Capítulo 1) Introdução e Objetivos Gerais, e a (Capítulo 2) Fundamentação Teórica com 

enfoque na Química Quântica do Estado Sólido. No capítulo seguinte, (Capítulo 3), são 

descritos em conjunto e de forma detalhada os Modelos, Métodos, Estratégias e Recursos 

Computacionais adotados ao longo de todo o trabalho. Como resultados, são apresentados no 

Capítulo 4 uma reparametrização do potencial de dispersão DFT-D2 de Grimme com o 

funcional híbrido B3LYP especificamente para a anatase (aqui chamado de B3LYP-D*), o 

que permitiu uma maior exatidão no seu emprego (Capítulo 5) no estudo do bulk sob regime 

de deformação hidrostática e uniaxial [001], em que foram verificadas suas propriedades 

estruturais, elásticas, vibracionais e eletrônicas. Com o B3LYP-D*, foram descritas no 

Capítulo 6 as superfícies e gerados os sólidos de Wulff, ou hábitos cristalinos, da anatase. 

Nos capítulos seguintes foram estudadas a formação de vacâncias de oxigênio no bulk do 

TiO2 (Capítulo 7), e no óxido dopado Ti(1-x)CexO2-δ (Capítulo 8), com ênfase na formação das 

espécies reduzidas Ti
3+

 e Ce
3+

. No Capítulo 9 foi estudada a superfície (001) reduzida do 

óxido Ti(1-x)CexO2-δ. As Considerações Finais são apresentadas no Capítulo 10. 
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2. Objetivos Geral e Específicos 

Esse trabalho teve como objetivo geral compreender as propriedades estruturais e 

eletrônicas do TiO2 anatase dopado com cério {Ti(1-x)CexO2-δ | x < 0,1}, bem como seus 

defeitos pontuais, empregando métodos de química quântica computacional. Para tanto, os 

seguintes objetivos específicos foram buscados, na ordem em que seguem: 

i. simulação computacional do bulk estequiométrico da TiO2 anatase;  

ii. correção empírica no potencial de dispersão DFT-D2 de Grimme para melhorar a 

descrição estrutural da anatase; 

iii. estudo de deformações no octaedro [TiO6] causadas por tensão e compressão no bulk 

anatase na busca por percepções sobre distorções locais com quebra de simetria por 

efeitos mecânicos de tensão como presentes em interfaces, nanopartículas e ambientes 

dopados; 

iv. estudo das superfícies (100), (110), (001), (101), (111), (103) e (112) do TiO2 anatase: 

propriedades estruturais, eletrônicas e construção de Wulff do cristal; 

v. dopagem no bulk TiO2 com o terra-rara cério para formação do óxido Ti(1-x)CexO2 (x < 

0,1) na fase anatase bulk e superfície (001);  

vi. estudo dos defeitos pontuais do tipo vacância de oxigênio neutra (VO ≡ VO
×
 = VO

••
 + 

2e´) e sua influência nas propriedades eletrônicas e estruturais do Ti(1-x)CexO2-δ 

anatase, bulk e superfície (001).  
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

Fundamentação Teórica 

 

Apresentação: Nesse capítulo são apresentados os fundamentos da Química do Estado 

Sólido, com conceitos de espaço recíproco, zona de Brillouin, teorema de Bloch, 

estrutura e teoria de bandas e densidade de estados, importantes para uma melhor 

compreensão da Química Quântica nesses sistemas. Em seguida, são discutidas 

metodologias de simulação computacional para o Estado Sólido com métodos baseados 

na função de onda e na Teoria do Funcional da Densidade, com especial enfoque para o 

tratamento de sistemas periódicos. Também são apresentados os defeitos pontuais em 

sólidos, convenientemente equacionados com auxílio das notações de Kröger-Vink. Por 

fim, é apresentada uma breve revisão da literatura sobre o dióxido de titânio TiO2 em 

termos de propriedades físico-químicas, defeitos pontuais e estado da arte nas suas 

aplicações experimentais e simulações computacionais.  

 

1. Fundamentos de Química do Estado Sólido 

1.1 Sistemas cristalinos 

A classificação de cristais em sete sistemas cristalinos no espaço direto é definida a 

partir de medidas macroscópicas de ângulos entre faces de monocristais, ou seja, sem 

necessidade do conhecimento prévio do arranjo interno dos átomos. Considerando uma base 

vetorial (a1, a2, a3) definida no   , suas normas a, b, c são chamadas de parâmetros de rede, 

que em conjunto com os ângulos α = a   c, β = b   c, γ = a   b, formam os parâmetros de 

célula dos sistemas cristalinos, classificados em triclínico, monoclínico, ortorrômbico, 

tetragonal, hexagonal, cúbico e romboédrico. 

 Em uma célula unitária, um certo número de átomos são invariantes quanto à 

aplicação de uma ou mais operações de simetria do seu grupo espacial (simetria espacial + 
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simetria translacional, em um total de 230 grupos espaciais em que cada grupo refere-se a um 

único retículo de Bravais). O menor conjunto de átomos capaz de gerar todo o sólido sob 

aplicação do grupo espacial é chamado de unidade assimétrica. A trinca formada por grupo 

espacial, parâmetros de rede e o tipo e posição dos átomos da unidade assimétrica são as 

informações mínimas necessárias para a caracterização de uma rede cristalina. Essas 

informações podem ser retiradas de experimentos de difração de raios-X, elétrons ou 

nêutrons, e são as informações estruturais básicas de entrada em uma simulação 

computacional de sistemas periódicos. 

Em um sólido real a quantidade de átomos é da ordem de NA (número de Avogadro) e 

a descrição completa das posições atômicas a partir de coordenadas cartesianas torna-se 

impraticável em termos de visualização e manipulações matemáticas. De forma mais 

conveniente, um vetor g que liga quaisquer dois pontos na rede pode sempre ser expresso pelo 

vetor de base e três coeficientes inteiros n1, n2 e n3, segundo a Eq.1. Por sua vez, as posições 

atômicas em coordenadas fracionárias x1, x2 e x3 são dadas pelo vetor r (Eq.2). 

g = n1a1 + n2a2 + n3a3     (Eq. 1) 

r = x1a1 + x2a2 + x3a3     (Eq. 2) 

 As coordenadas fracionárias em que 0 ≤ xi ≤ 1 referem-se à célula de referência (célula 

0). Contudo, a definição de célula unitária é arbitrária, de modo que infinitas possibilidades 

podem ser escolhidas, uma vez que todas as células que contenham o mesmo número de 

pontos na rede e atendam às condições de simetria (ao menos a translacional) podem, 

convenientemente, ser definidas; é o caso das supercélulas, discutidas na Seção 2.6 do 

corrente capítulo. 

 Analogamente às redes de Bravais, podem-se definir outras células unitárias 

primitivas, como as células de Wigner–Seitz, de especial interesse na cristalografia e na 

descrição eletrônica em sólidos cristalinos. A célula de Wigner–Seitz é a região em torno de 

um ponto na rede que está mais próxima deste do que de quaisquer outros pontos. Sua 

construção pode ser feita através da área contida no sólido dada pela intersecção de planos 

normais aos pontos médios das linhas que ligam pontos próximos na rede, como mostrado na 

Figura 1(a) para o caso de uma rede bidimensional.  
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Figura 1 Exemplos de células de Wigner-Seitz para (a) uma rede hexagonal bidimensional, 

(b) rede de Bravais tetragonal de corpo centrado (TiO2 anatase) no espaço direto e (c) no 

espaço recíproco, na qual o caminho ao longo das coordenadas de mais alta simetria é 

mostrada em vermelho (Adaptado de Setyawan e Curtarolo 2010)
14

     

Na Figura 1(b) são mostradas, em azul, duas células de Wigner-Seitz vicinais para o 

TiO2 anatase, que possui rede de Bravais tetragonal I (corpo centrado). Na Figura 1(c) é 

mostrada a célula unitária de Wigner-Seitz da anatase no espaço recíproco, na qual o caminho 

ao longo das coordenadas de mais alta simetria é mostrado em vermelho. Detalhes sobre esse 

tipo de construção são apresentados na próxima seção. 

 

1.2 Rede recíproca e zona de Brillouin 

A construção de redes cristalinas também admite soluções no espaço recíproco (ou 

espaço-k, que é o espaço em que a transformada de Fourier de uma função espacial é 

representada). Sua utilização facilita a descrição ondulatória em cristais por possuir 

propriedades de simetria e dimensão necessárias para a introdução do número quântico k (que 

possui dimensões de inverso de comprimento), de modo que qualquer função com 

periodicidade da rede de Bravais pode ser escrita como uma transformada de Fourier e 

estudada em uma porção finita e reduzida do espaço.  

Os vetores de base {b1, b2, b3} no espaço recíproco compartilham a propriedade de 

ortogonalidade com os vetores do espaço direto {a1, a2, a3}, segundo a Eq.3, em que δij = 1 se 

i = j, e  δij = 0 para i ≠ j. 

ai  ∙ bj = 2 π δij     (Eq. 3) 
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Qualquer vetor k no espaço recíproco pode ser escrito como uma combinação linear na 

base {b1, b2, b3}, mostrada na (Eq.4), cuja relação com o espaço direto é dada pela (Eq. 5): 

K = m1b1 + m2b2 + m3b3    (Eq. 4) 

   
         

          
    

         

          
    

         

          
 (Eq. 5) 

 Em particular, uma família de coeficientes mi = h, k e ℓ, chamados de índices de 

Miller, definem vetores ghkℓ normais aos planos (h, k, ℓ), cujas distâncias perpendiculares (d) 

entre planos adjacentes está relacionado pela Eq.6: 

d = 2π / | hb1 + kb2 + ℓb3 | = 2π / |ghkℓ|   (Eq. 6) 

 Nas reflexões de Bragg, por exemplo, a diferença de momento entre os raios-X 

incidentes e difratados em um cristal é um vetor da rede recíproca, de modo que o padrão de 

difração pode ser usado para determinar o arranjo atômico cristalino. 

Dentre as inúmeras possibilidades de construção de células unitárias no espaço 

recíproco, a construção de Wigner-Seitz recebe atenção especial, e leva o nome de Zona de 

Brillouin (BZ). A primeira zona de Brillouin contém todas as soluções das funções de onda de 

um meio periódico, de modo que os pontos k nas zonas de ordem superior (2ª, 3ª, ...) podem 

ser matematicamente transformados nos pontos da 1ª zona, o que reduz mais ainda o espaço 

necessário para a descrição de um sistema periódico. 

Um exemplo de 1ª BZ é mostrado na Fig.1(c) para uma rede de Bravais tetragonal de 

corpo centrado, e nela assinalados os caminhos que ligam os seus pontos de alta simetria 

contidos em uma zona irredutível (assim como são os pontos das unidades assimétricas nas 

redes do espaço direto). Esses pontos especiais recebem sua nomenclatura de acordo com sua 

posição e a simetria da BZ, como por exemplo os pontos Γ (0,0,0), X (0,0,½), etc. 

 

1.3 Teorema de Bloch 

 O Teorema de Bloch (ou ondas de Bloch) descreve(m) qualquer fenômeno ondulatório 

em um meio periódico. Sua aplicação mais comum estabelece de que forma devem ser as 

funções de onda monoeletrônicas em um cristal.  
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Pelo teorema, a energia potencial (V) de um cristal segue sua periodicidade e torna-se 

invariante por uma operação de simetria translacional (T), tanto no espaço direto quanto no 

espaço recíproco. Matematicamente, tem-se (Eq.7): 

V (r + T) ≡ V (r)     (Eq. 7) 

 Obviamente, o teorema desconsidera propriedades de borda (superfícies e interfaces), 

defeitos aperiódicos, cristalinidade, descontinuidades e deformações por vibração acima do 

zero absoluto, presentes em um cristal real. 

Para considerar um material sem fronteiras, as funções de Bloch são periódicas e não 

apresentam decaimento para zero no infinito. Sua aplicação à descrição eletrônica do cristal 

elimina a impraticável construção e diagonalização de uma matriz de ordem NA × NA na 

abordagem LCAO (do inglês, Linear Combination of Atomic Orbitals). Em sistemas 

moleculares o determinante secular pode ser truncada por simetria, diminuindo o custo 

computacional da diagonalização. Em um sólido cristalino, a presença da simetria 

translacional (em adição à simetria espacial) permite a construção de uma matriz diagonal por 

blocos utilizando um número reduzido de pontos k definidos no espaço recíproco.  

Para uma dada função de onda       , que satisfaça a equação de Schrödinger 

independente do tempo e que tenha simetria correta em relação ao potencial (Eq.7), o teorema 

de Bloch permite escrever a relação (Eq.8): 

                    (Eq. 8) 

onde          é a função de Bloch,      é o fator de fase (onda plana) e        é uma 

função periódica dependente da posição r e do vetor de onda k (um número quântico) que 

possui a mesma periodicidade da rede cristalina. Um estado eletrônico é inteiramente definido 

por         , e não por k ou u(k,r), já que estes não são únicos.   

 Pela Eq.8 observa-se que a função de onda do cristal inteiro pode ser representada 

pela função definida nos pontos k contidos na célula unitária. Como conseqüência, o 

determinante secular torna-se k-blocado para as partes invariantes por translação, como 

mostrado na Figura 2, em que cada bloco refere-se a um determinado ponto kj no espaço 

recíproco que são completamente independentes dos demais kj-1 pontos. 
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Figura 2 Transformação de matriz de Hamiltoniano infinita quando expressa com base em 

funções de Bloch [Adaptado de Dovesi et al 
15

]. 

 A Fig.2 mostra que a escolha de um sistema k-blocado reduz um problema de 

dimensões infinitas para infinitos problemas de dimensão finita. Na prática, os infinitos 

pontos k são amostrados em uma rede discreta para construir a matriz do Hamiltoniano e 

resolver a equação de Schrödinger (Eq.9) em pontos de alta simetria no espaço recíproco. Na 

Eq.9,         denota uma função de onda periódica e dependente do vetor de onda k. 

                       (Eq. 9) 

 Aplicando condições periódicas de contorno ao vetor de onda na Eq.8 para uma célula 

unitária com parâmetro de rede a, de modo que a amplitude e fase da função de onda nos 

extremos da célula unitária sejam iguais, obtém-se o intervalo 0 ≤ |k| ≤ π/a, totalmente 

inserido na 1ª Zona de Brillouin. Portanto, é nessa região que os pontos k de alta simetria (Γ, 

M, X, etc) são amostrados para diagonalização da matriz secular. 

 Na próxima seção, será discutido como se dão as soluções contínuas de       para a 

construção de estruturas de bandas em sistemas periódicos, que são equivalentes aos 

diagramas de orbitais moleculares em sistemas discretos. 

 

1.4 Estrutura e Teoria de Bandas 

 Grande parte da descrição eletrônica em sistemas cristalinos possui analogia com 

sistemas moleculares discretos. Apesar de finitos, esses sistemas moleculares podem ser 

idealizados em uma, duas ou três dimensões, estendidos de modo a tornarem-se quase-

periódicos e com elevada simetria, de modo que, restritos à condições de contorno bem 

definidas, suas funções de onda possam ser analisadas qualitativamente e usadas para inferir 

sobre as soluções de             em cristais 3D, como descrito adiante. 
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Nesse sentido, são ilustrados alguns dos exemplos e esquemas apresentados no artigo 

de Hoffmann (1987) intitulado “How Chemistry and Physics Meet in the Solid State” 
16 

e no 

livro texto “Computational Chemistry of Solid State Materials”,
17

 os quais dão “sentido 

químico” às estruturas de bandas em sólidos, tais como são os orbitais moleculares para 

sistemas aperiódicos. Esse tipo de descrição é incomum nos livros texto de Física do Estado 

Sólido, e merece atenção especial neste momento, pois dela pode-se inferir acerca do coração 

da química: estrutura e reatividade. Em muitos casos os métodos utilizados por químicos e 

físicos são essencialmente os mesmos, diferindo apenas quanto ao sistema e à linguagem 

utilizados, como por exemplo, o método de Hückel
18

 para descrever propriedades eletrônicas 

de moléculas orgânicas conjugadas, equivalente ao método Tight-binding
19

 do estado sólido. 

 Considera-se, inicialmente, a molécula do hidrogênio (H2) sob o formalismo da teoria 

dos orbitais moleculares com a aproximação LCAO. Nesse sistema, dois orbitais moleculares 

com simetria σg e σu* são formados a partir de dois orbitais atômicos 1s (Fig. 3a). 

Acrescentando-se mais átomos de hidrogênio de modo a formar uma molécula circular de H3, 

H4, ..., H20, observa-se que neste último caso, 10 orbitais moleculares de caráter ligante e 10 

antiligantes são formados, agora com uma menor diferença de energia entre si. A forma dos 

orbitais moleculares de menor energia, de fronteira e de maior energia são mostrados para o 

H20 na Figura 3b. A quantidade de átomos (N) nessa molécula é infinitamente menor que o 

número de átomos em um cristal real, mas observa-se que no limite de N → NA, os orbitais 

atômicos formam NA orbitais moleculares com um espaçamento ínfimo de energia (Figura 

3c), passíveis de serem representados por uma “banda” contínua formada por (NA / 2) níveis 

ocupados e desocupados (Figura 3d). Este é o princípio da Teoria de Bandas. 

Observa-se que, quando n → NA, a molécula circular hipotética H2n possui raio 

“infinito”, podendo ser representado como uma molécula linear periódica e infinita. Tomando 

esse sistema como unidimensional, composto apenas por orbitais atômicos s, na qual a 

distância interatômica a é o parâmetro de rede de uma célula unitária formada por apenas um 

átomo (n = 0 para a célula de referência) (Esquema 1), pode-se verificar a função de onda 

      nos respectivos pontos k de alta simetria na zona de Brillouin, como dado na Eq.10. 
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Esquema 1 

           
 

   

                
 

 
 (Eq. 10) 

 No Esquema 1 os pontos verdes indicam as posições atômicas, numeradas 

seqüencialmente a partir da célula unitária de referência.  

 

 

Figura 3 Diagramas esquemáticos dos orbitais moleculares das moléculas (a) H2 e (b) H20, 

obtidas ao nível Hartree-Fock STO-3G (Cálculos realizados pelo autor). As cores vermelho e 

verde indicam as fases da função de onda. Em (c) são mostrados esquematicamente os níveis 

eletrônicos para uma molécula hipotética H2n; e (d) bandas eletrônicas equivalentes aos 

orbitais ocupados e desocupados em um sistema periódico de muitos átomos formando uma 

banda. Adaptado de Hoffmann 1987.
16

 

  

Analisando a função de onda total, não normalizada, nos limites dos pontos k, tem-se 

as Eq.11 e Eq.12 para      e       , respectivamente, como somatórios que fornecem a 

soma máxima dos orbitais atômicos    no ponto Γ (0) (Esquema 2), ou o nível antiligante 

com maior número de nodos no ponto X (1) (Esquema 3). 
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                  (Eq. 11) 

            
 

   

         
 

   

                    (Eq. 12) 

 

 

Esquema 2 

 

Esquema 3 

 Nos Esquemas 2 e 3 as esferas em preto e branco representam as fases positivas e 

negativas da função de onda dos orbitais s centrados nos átomos das células 0, 1, 2, ... 

No ponto médio ao longo do caminho Γ→X, em k = (π/2a), obtem-se soluções 

complexas tanto para +k quanto para –k (Eq.13), o que torna difícil a visualização 

esquemática da LCAO.  

   
 

  
          

 

   

         
 

   

                        (Eq. 13) 

 Pelo Teorema de Kramers,
20

 pontos k simétricos (+k e –k) possuem a mesma energia, 

ou seja E(+k) = E(–k), na ausência de campo magnético externo. Como ambas as funções de 

onda          são aceitáveis, é possível obter   pelas combinações lineares da soma 

  (Eq.14) e subtração    (Eq.15) e eliminar os termos complexos. Nas Eq.13-15 as funções 

de onda não estão normalizadas.  

     
 

  
     

 

  
                   (Eq. 14) 

     
 

  
     

 

  
                   (Eq. 15) 

 Esquematicamente,    (k = π/2a) e    (k = π/2a) são representados, respectivamente, 

no Esquemas 4 e 5. Note-se a semelhança da combinação dos orbitais nesse esquema com os 
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orbitais de fronteira da molécula H20 na Fig. 3b, em que orbitais com diferentes fases na 

função de onda são intercalados por nós em  . 

 

Esquema 4 

 

Esquema 5 

 A simetria esférica dos orbitais s permite a análise fácil e direta de que a energia é 

mínima no ponto Γ (banda inteiramente ligante), média em k = π/2a e de máxima energia em 

X (banda inteiramente antiligante). Contudo, a situação pode ser inversa dependendo da 

simetria dos orbitais envolvidos na combinação linear (LCAO). Considerando ainda um 

sistema unidimensional, observa-se o emparelhamento dos orbitais s, p e d na Figura 4 nos 

pontos k = 0 e k = π / a. 

 
Figura 4 Combinação linear dos orbitais atômicos s, p e d nos pontos (a) k = 0 e (b) k = π / a 

em um sistema periódico unidimensional em z. A representação para os orbitais py, dx2-y2 e dyz 

foram omitidas por possuírem mesma solução qualitativa dos orbitais px, dxy e dxz, 

respectivamente. Os lobos vermelho e azul indicam fases opostas da função de onda. Linhas 

verticais tracejadas ressaltam interações antiligantes entre orbitais adjacentes.  

 Pela Fig.4, observa-se o mesmo comportamento de sobreposição de fases para os 

orbitais s, px (e py), dxy (e dx2-y2) e dz2, em que o ponto Γ é o de menor energia. Para os orbitais 
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pz e dxz (e dyz) o comportamento é oposto, sendo o ponto X o de menor energia e o ponto Γ o 

de maior energia. 

 Para sistemas com dimensões maiores (2D e 3D), a construção das estruturas de banda 

é similar, porém mais complexa. Como exemplo, é considerado um sistema periódico em 

duas dimensões formados por uma monocamada de átomos de hidrogênio com parâmetro de 

rede a, igual à distância entre dois H vicinais nas direções [10] e [01], Figura 5a. Sua zona de 

Brillouin é mostrada na Figura 5b, com os pontos de alta simetria Γ (0,0), X (1,0) e M (1,1). 

A primeira BZ contém todos os pontos k necessários para a descrição dos estados        , 

uma vez que os vetores de onda k+K, em que K é qualquer vetor de rede recíproca que leve a 

zonas superiores, caracterizam o mesmo estado de Bloch.  

Para sistemas bidimensionais, como na Fig.5, as energias das bandas são resolvidas 

em  ψ (k1, k2), analogamente à Eq.8. Na Figura 5c, no ponto Γ (0,0), os orbitais s estão em 

uma mesma fase, formando um estado totalmente ligante. Com o incremento em k1 de (π/2a), 

e sem modificação em k2, a função de onda ganha nós na direção b1 intercalando fases 

positivas e negativas da função de onda atômica (esferas em branco e preto), que formam 

fileiras de orbitais ligantes na direção b2, como visto na Figura 5d. No ponto Σ (π/2a, π/2a), 

Figura 5e, os nodos estão dispostos nas diagonais que ligam os pontos Γ e M. Neste caso, por 

simetria, Δ (π/2a, 0) = Δ (0, π/2a), de modo que os estados descritos nas Figuras 5d e 5f são 

equivalentes. Nos pontos de alta simetria X (π/a, 0) = X (0, π/a) ocorre completa inversão na 

fase dos orbitais atômicos nas direções b1 e b2, respectivamente (Figuras 5g e 5i). No ponto 

de alta simetria M (π/a, π/a) o sistema é totalmente antiligante, dado que a função de onda 

muda completamente de fase ao longo das duas diagonais de b1 e b2 (Figuras 5h). 
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Figura 5 Célula unitária bidimensional (a) com parâmetros de rede “a” e posições atômicas 

representadas pelos pontos em verde; (b) zona de Brillouin com os pontos de alta simetria e 

região irredutível (em azul); (c-i) combinações de orbitais s em diferentes pontos k. As fases 

da função de onda dos orbitais s são mostradas como esferas em branco e preto. 

 Para ilustrar orbitais de maior momento angular, na Figura 6 é mostrada a construção 

de uma banda dxy em uma célula unitária 2D quadrada com parâmetro de rede a usando como 

caminho os pontos Γ-X-M-Γ (Figura 6d). Os diagramas mostram a inversão de fase nos 

orbitais atômicos (cor dos lobos em azul e vermelho) ao longo do ponto Γ (totalmente 

antiligante), X1 (antiligante ao longo de b1) e M (completamente ligante). De forma 

semiquantitativa, pode-se inferir que as energias nos pontos k seguem a ordem: E(Γ) > E(X) > 

E(M), simplesmente pela simetria do sistema e pelo número de nós em ψ(k). 

Quantitativamente, E(k) pode ser avaliada exatamente conforme a Eq.16: 
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 (Eq. 16) 

 

 
Figura 6 Célula unitária bidimensional, onde é mostrada como ilustração apenas a 

construção de uma banda pelo orbital dxy nos pontos (a) Γ (0,0), (b) X1 (0,π/a) e (c) M 

(π/a,π/a). Em (d) é mostrada a zona de Brillouin com o caminho de pontos-k (Γ-X-M-Γ) para 

a construção da estrutura de bandas (e) em função da energia estimada E(k). As linhas 

tracejadas entre os orbitais ressaltam a orientação antiligante, em que as fases da função de 

onda são mostradas nas cores azul e vermelho.  

O diagrama      v.s caminho-k, contendo todas as bandas para cada orbital atômico 

na célula unitária formam a estrutura eletrônica de bandas do cristal. Assim como os 

diagramas de orbitais moleculares, cada nível contém no máximo dois elétrons, a partir do 

nível de menor energia. Experimentalmente, a estrutura de bandas pode ser obtida pela técnica 

de ARPES (do inglês, Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy).
21

 A estatística mais 

apropriada para tratar a ocupação eletrônica nas bandas segue a distribuição de Fermi-Dirac, 

dada pela Eq.17, de modo que em T = 0 a população de estados termicamente excitados é 

nula e todos os níveis eletronicamente ocupados (que são os de mais baixa energia) formam a 

Banda de Valência, enquanto os níveis não-ocupadas formam a Banda de Condução (tratadas 
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a partir de agora pelos acrônimos VB e CB, do inglês Valence Band e Conduction Band), 

como apresentado anteriormente na Fig.3d. 

       
 

             
 (Eq. 17) 

Na Eq.17, fFD(k) denota o número de estados ocupados com energia    em equilíbrio 

térmico à temperatura T, kB é a constante de Boltzmann e μ é o potencial químico dos 

elétrons. Em T = 0, o potencial químico é chamado de Energia de Fermi,   , (ou Nível de 

Fermi).  

A diferença entre as energias do nível eletrônico mais baixo desocupado (fundo da 

banda de condução) e do nível eletrônico mais alto ocupado (topo da banda de valência) 

fornece o band gap ótico do material. É a partir deste último conceito, em associação com o 

comportamento do nível de Fermi e a condutividade elétrica em função da temperatura que 

caracteriza um material como isolante, semicondutor, condutor ou supercondutor.  

Em especial para a química, a reatividade dos materiais cerâmicos está relacionada 

com a estrutura eletrônica do sólido. A estrutura de bandas por si fornece informações de 

extrema importância, principalmente quando o sistema é alterado pela presença de dopantes, 

defeitos pontuais ou distorções locais, que levam ao desdobramento dos níveis de energia por 

quebra de simetria, podendo modificar o caminho ótico de menor energia. Entretanto, deve-se 

observar que o número de níveis e o seu emaranhamento gráfico, aliado à arbitrariedade na 

escolha do caminho k, tornam a análise e decomposição das bandas em orbitais atômicos uma 

tarefa muito desgastante. Como solução, a projeção e decomposição (em termos de orbitais 

atômicos) de E(k) por intervalo de energia fornece informações mais claras e rápidas da 

estrutura eletrônica do cristal, e é esse o princípio da Densidade de Estados apresentada na 

seção a seguir. 

  

1.5 Densidade de Estados 

 A densidade de estados eletrônicos (DOS, do inglês Density of States) descreve o 

número de estados por intervalo de energia em um sistema e pode, conceitualmente, ser dado 

pelo inverso da inclinação da banda E(k), Eq.18. 
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 (Eq. 18) 

 Um exemplo esquemático de DOS é apresentado na Figura 7, em que as bandas 

provenientes de diferentes orbitais são mostradas em diferentes cores e projetadas 

individualmente ou como DOS Total (em preto).  

 

Figura 7 Esquema da densidade de estados projetado (PDOS) para cada banda, em 

diferentes cores, e a densidade de estados total, em preto, para um cristal periódico com 

parâmetro de rede a. O band gap é mostrado como o intervalo de energia entre VB e CB. 

Adaptado da ref.16  

Pela Eq.18, pode-se assinalar alguns pontos, como visto na Figura 7: 

 o DOS é independente do caminho k escolhido para a construção das 

bandas; 

 quanto mais fina a grade de pontos k escolhida para a construção do DOS, 

maior sua definição; 

 quanto maior o intervalo de energia descrito por uma banda, mais achatada 

a curva DOS v.s E, ou seja, menos localizado o nível; o comportamento 

oposto é verdadeiro; 

 o DOS pode ser projetado para cada banda individualmente, ou como soma 

dos estados, de acordo com a conveniência desejada; 

 as curvas de DOS trazem a estrutura eletrônica de volta do espaço 

recíproco (coordenadas k) para o espaço direto. 

Na prática, o DOS é determinado para um intervalo (E, E + dE) por unidade de 

volume em três dimensões, e o seu cálculo computacional exige o cálculo das matrizes de 

densidade eletrônica e de overlap, construção de um histograma para os intervalos de energia 
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amostrados nos pontos k da parte irredutível da zona de Brillouin e ajuste por meio de curvas 

gaussianas ou polinômios de Legendre.  

 

1.6 Defeitos Pontuais 

 Sólidos cristalinos são formados por um arranjo periódico da ordem de NA átomos (ou 

moléculas). Mesmo desconsiderando efeitos de borda (superfícies e interfaces), sólidos 

cristalinos perfeitos não existem. O que de fato justifica a aplicação dos modelos periódicos 

como uma boa aproximação é a grande razão entre domínios estruturais perfeitos e seus 

desvios (defeitos) na estrutura cristalina, da ordem de ppm (partes por milhão) ou ppb (partes 

por bilhão).  

Apesar de soar como uma característica indesejada para os Químicos de raízes 

molecular e bioquímica, o termo “defeito” para a Química do Estado Sólido remete à 

modelagem de propriedades de alto impacto físico, químico e tecnológico, muitas vezes 

inexistentes em sólidos “perfeitos”, como mudanças ou introdução de propriedades elétricas, 

óticas, mecânicas, térmicas e incrementos na reatividade. Muito mais que o domínio na 

obtenção de uma determinada fase em um sólido, o design de materiais com defeitos 

controlados, cinética ou termodinamicamente, tem sido foco da crescente sub-área da 

Química do Estado Sólido chamada Engenharia de Defeitos,
4
 segundo a qual os defeitos 

podem ser classificados como:
22

  

 Defeitos termodinamicamente irreversíveis: incluem defeitos lineares (imperfeições 

na rede cristalina ao longo de um deslocamento das células unitárias em uma direção), 

defeitos planares (quebra da periodicidade do bulk por interfaces de cristalitos, 

contorno de grão e superfícies) e defeitos espaciais (uma fase secundária inserida na 

matriz do cristal). Sua quantidade independe da temperatura e da composição do gás 

em contato com o cristal; 

 Defeitos pontuais: são defeitos locais nas dimensões de poucos átomos e incluem 

vacância (ausência de um átomo ou íon na rede em sua posição original), átomo 

intersticial, mudança de estado de oxidação, mudança na coordenação e presença de 

outros íons (dopantes ou impurezas). A concentração desses defeitos é dependente da 

temperatura e pode ser modulada pela interação com as superfícies do sólido. 
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Todos os defeitos supracitados têm conseqüências sobre propriedades químicas e 

físicas de um material. Inevitavelmente, mais de um defeito pode estar presente em um 

mesmo cristal. 

Os defeitos irreversíveis possuem relação direta com propriedades mecânicas dos 

materiais, mas também têm consequências quanto à velocidade de dissolução e atividade 

catalítica. Sua representação por meio de notação química não é usual devido à dimensão e 

indefinição química dos domínios defeituosos. 

Os defeitos pontuais em sólidos são mais facilmente tratáveis quimicamente que os 

defeitos irreversíveis. Sua natureza e quantidade pode ser verificada por técnicas como:
7
 

espectroscopia de impedância, dilatometria, termogravimetria, microscopia de tunelamento e 

de força atômica, espectroscopia fotoelétrica por raios-X, difração de nêutrons, XANES (do 

inglês, X-ray Absorption Near-Edge Structure), NEXAFS (do inglês, Near-Edge X-ray 

Absorption Fine Structure), espectroscopia no ultravioleta, dentre outras. 

Para representar os defeitos pontuais, a notação de Kröger-Vink
23

 é convenientemente 

empregada, permitindo a elaboração de equações químicas envolvendo constituintes sem 

análogos químicos, como uma vacância ou um buraco. Para apresentar essa notação e 

descrever suas propriedades termodinâmicas serão utilizados como exemplos uma cerâmica 

tipo óxido MO, em que M denota o metal M
2+

 e O denota O
2-

, Tabela 1. 

 

Tabela 1 Notação de Kröger-Vink para defeitos pontuais em um óxido simples MO.
24 

Significado 
Interpretação 

Química 

Notação de 

Kröger-Vink 

Cátion     no seu sítio original   
     

  

Cátion    no sítio do cátion       
     ou    

  

Cátion     no sítio do cátion       
     

  

Cátion    no sítio do cátion       
    

  

Vacância do cátion          
   

Cátion     intersticial   
     

   

Cátion    no interstício   
    

  

Ânion    no seu sítio original   
     

  

Ânion   no sítio do ânion       
     ou    

  

Ânion     intersticial   
     

   

Vacância do ânion          
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Como mostrado na Tabela 1, na notação geral   
 

 de Kröger-Vink a posição A denota 

o íon (ou ausência dele = vacância V) que substitui outro íon (ou o mesmo íon com outro 

estado de oxidação) na posição B (= sítio original, sítio alternativo ou interstício) resultando 

na carga Q, representada por uma aspa     para uma carga negativa, um ponto (•) para uma 

carga positiva e um (x) para o defeito neutro. Os símbolos    e    denotam as quase-partículas 

elétron e buraco, respectivamente, que quando capturados por um íon são capazes de reduzi-

los ou oxidá-los. 

A notação de Kröger-Vink fornece informações quanto à mudança no estado de 

oxidação absoluto do íon. Quanto mais iônico o sólido, mais adequado o emprego da notação. 

A representação dos portadores de cargas e’ (elétron) e h
•
 (buraco) auxilia no balanceamento 

eletrônico das equações e na interpretação das modificações de condução eletrônica em 

semicondutores dopados. 

Para a representação de defeitos em sólidos, as equações químicas devem ser 

balanceadas conforme a conservação de massa, de sítios e de carga do sistema. Grande parte 

dos óxidos cerâmicos é não-estequiométrico e a razão cátion/ânion pode não ser um número 

inteiro, de modo que o balanço de massa pode ser feito considerando o óxido MxOy com x / y 

≈ 1, de modo que em um mesmo diagrama não há a necessidade de formação de   
   sempre 

que for formada   
   por imposição do balanço de massa, ou seja, de um defeito do tipo 

Schottky.  

Para esse óxido MO, as seguintes equações de equilíbrio de defeitos podem ser 

escritas, junto com suas constantes K, Tabela 2. 

Tabela 2 Notação de Kröger-Vink para defeitos pontuais em um óxido simples MO.
24 

Equação Reação 
Constante de 

Equilíbrio 

Eq. 19   
    

                    
          

    

Eq. 20   
     

    
                 

           

Eq. 21      
          

         
          

   

Eq. 22   
    

     
          

      
    

Eq. 23        
     

          
      

    

Eq. 24                    
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 Os defeitos representados pelas Equações 19-21 são dependentes da pressão de 

oxigênio, enquanto os defeitos descritos pelas Equações 22-24 são ditos defeitos intrínsecos, 

pois independem de p(O2). As Equações 22 e 23 representam, respectivamente, os defeitos do 

tipo Frenkel e Schottky, enquanto a Equação 24 representa um defeito puramente eletrônico, 

dado pela formação do par elétron-buraco. 

 Inúmeros outros equilíbrios de defeitos podem ser escritos além das Eq.19-24, 

incluindo a formação de dímeros de defeitos, como acontece, por exemplo, para o óxido de 

cério CeO2 (Equações 25 e 26)
25

 a baixas pressões de oxigênio: 

     
    

        
   

     
 

 
   (Eq. 25) 

       
   

           
    

     (Eq. 26) 

 Na Figura 8 são mostrados esquemas de defeitos pontuais no óxido binário MO e as 

respectivas alterações nas estruturas de bandas associadas aos defeitos. Na Figura 8a é 

mostrado o cristal de MO perfeito. Em sua estrutura de bandas não há níveis intermediários 

entre as bandas de valência e de condução e os únicos defeitos possíveis são relacionados a 

formação do par eletrônico (     ). Esse par gera uma quasi-partícula neutra chamada de 

exciton, na qual o elétron e o buraco não se comportam como partículas livres, mas atraídas 

entre si por forças eletrostáticas de Coulomb. A taxa de excitação é dada pela regra de ouro de 

Fermi. O exciton é formado pela absorção de um fóton pelo material, fazendo com que um 

elétron na coordenada k da banda de valência seja excitado para a banda de condução, 

deixando um buraco em –k na VB, enquanto que no decaimento do elétron de CB para VB há 

a emissão do fóton. Assim, a energia do buraco Eh(kh) é definido como o negativo da energia 

do elétron Ee(ke), ou seja: Eh(kh) = - Ee(ke). 

 Quando a menor diferença de energia entre a CB e VB ocorre no mesmo ponto k da 

zona de Brillouin, a transição eletrônica vertical é direta e necessita apenas de um fóton com 

energia no mínimo igual à energia do band gap (Egap) para formar o par elétron-buraco. 

Nessas condições, a diferença entre os vetores de onda dos estados inicial e final devido ao 

momento do fóton é desprezível e o semicondutor é dito de band gap direto (Figura 9a). 
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Figura 8 Representação esquemática de defeitos pontuais no óxido MO em um cristal 

bidimensional e suas modificações decorrentes na estrutura de bandas para o (a) cristal 

perfeito, (b) vacância do metal, (c) vacância de oxigênio e (d) metal M intersticial. Não foram 

considerados os relaxamentos e redistribuição eletrônica em torno do defeito. Os cátions e 

ânions são representados por esferas em preto e branco, respectivamente. (Adaptado da 

ref.16) 

Quando a menor Egap se dá em diferentes pontos k, a transição eletrônica de maior 

probabilidade deve ocorrer com mudança de momento angular e necessita de acoplamento 

com a vibração da rede (fônons). Nesse caso o semicondutor é dito de band gap indireto 

(Figura 9b).  

 

Figura 9 Representação de semicondutores de band gap (a) direto e (b) indireto e suas 

transições de menor energia. As transições em vermelho e verde indicam absorção de fótons 

e fônons, respectivamente.  

 Na Figura 8b é mostrada a rede cristalina com uma vacância de metal, e a introdução 

de níveis eletrônicos intermediários receptores de elétrons, próximos à borda da banda de 
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valência. Esses níveis ocorrem em decorrência dos buracos formados, segundo a Equação 21 

(Tabela 2). Como esses níveis são desocupados, como indicado pelo nível de Fermi na figura, 

podem se tornar ocupados pela fotoexcitação com radiação no visível ou por termoexcitação à 

temperatura ambiente.  

 Defeitos pontuais que liberam elétrons na rede, como a vacância de ânions (Figura 8c) 

e metal intersticial (Figura 8d), geram níveis eletrônicos intermediários preenchidos 

próximos à borda da CB, que reduzem a Egap do material e aumentam a condutividade do 

óxido. 

 A dependência de Egap com a temperatura (T) e a pressão (p) observada em 

semicondutores é conseqüência das modificações estruturais nas distâncias de ligações e 

variações nos parâmetros de rede. Sem dilatação térmica, no entanto, a estrutura de bandas 

não se modifica, mas a ocupação das bandas, e portanto o nível de Fermi, modifica-se com T, 

segundo a Equação 17. De forma geral, a variação de Egap com T e p é dada pela Equação 

27:
26

 

            
     

  
 
 

    
     

  
 
 

   (Eq. 27) 

em que os valores de           
 
 são tipicamente ~ -40 meV/K e           

 
 são ~ +10 

meV/kbar.
26

 Obviamente esses valores dependem indiretamente da constante de dilatação 

térmica e das propriedades elásticas do material. 

 

2.  Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e Simulação para o Estado Sólido 

2.1  Introdução 

Os princípios e fundamentos teóricos da Mecânica Quântica já estavam bem 

estabelecidos até a primeira metade século XX. No entanto, sua aplicação prática no estudo de 

sistemas multieletrônicos esbarrou na complexidade matemática do problema, e só na década 

de 70 o emprego de métodos ab initio (do latim, primeiros princípios) para o cálculo de 

energia total de sistemas moleculares de tamanho reduzido começou a tornar-se exequível, em 

grande parte devido ao estabelecimento de metodologias computacionais, incluindo o uso de 

funções de base do tipo Gaussianas, aproximações sofisticadas para a função de onda e 

gradientes analíticos para o procedimento de otimização de estrutura. O início desse 
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florescimento e popularização da química computacional deu-se, em grande parte, às 

distribuições dos códigos IBMOL
27

 (idealizado pelo professor italiano Enrico Clementi), e o 

GAUSSIAN70
28

 (projeto liderado pelo matemático e prêmio Nobel de Química de 1998, 

professor John Pople) para a comunidade científica. 

As primeiras generalizações das equações de Hartree-Fock adaptadas a sistemas 

cristalinos, empregando conjunto de base local, deu-se no final dos anos 60
29,30

 e, somente no 

início dos anos 70, foi executado o primeiro cálculo ab initio para um sistema cristalino (no 

caso o diamante), com boa exatidão na determinação dos parâmetros de rede.
31

  

O atraso em relação ao tratamento computacional de sistemas moleculares persistiu até 

1989, quando o código CRYSTAL,
7,15

 elaborado para o tratamento ab initio de sistemas 

periódicos utilizando funções de base locais do tipo gaussiana e Hamiltoniano Hartree-Fock, 

passou a ser distribuído à comunidade científica. O projeto CRYSTAL continua em 

andamento, e sua última versão comercial (CRYSTAL-14)
7,32

 trata de sistemas 0D (moléculas 

e clusters) e periódicos em 1D (polímeros, hélices e nanotubos), 2D (slabs) e 3D (cristais) 

com Hamiltonianos HF e DFT. 

Dentre as propriedades de interesse químico possíveis de serem obtidas atualmente 

para um sólido cristalino, por meio de simulações computacionais ab initio, podem ser 

listadas: otimização de estrutura a estados de mínimo e de transição, frequências harmônicas 

vibracionais no ponto Γ (infravermelho e Raman) e anarmônicas X-H, dispersão de fônons e 

obtenção de parâmetros termodinâmicos, espectro de reflectância, equação de estados E-V, 

fator de estrutura, tratamento de soluções sólidas, tratamento de defeitos pontuais, estados 

excitados, obtenção de estrutura de bandas e densidade de estados, mapas de densidade de 

carga e potencial eletrostático, propriedades magnéticas e dielétricas, entre outras.  

Atualmente, a comunidade científica dispõe de vários programas computacionais para 

a simulação ab initio de sólidos. As principais diferenças entre eles residem na dimensão do 

sistema (cluster ou periódico), no conjunto de função de bases adotado, como ondas planas 

(PW - Plane Wave) ou orbitais do tipo Gaussiana (GTO – Gassian Type Oribitals), 

possibilidade do tratamento dinâmico-quântico e no emprego de métodos pós-HF. 

Os passos iniciais de uma simulação computacional para sistemas sólidos consiste na 

definição do modelo estrutural, do Hamiltoniano, da natureza do conjunto de funções de base 

e do esquema computacional (métodos numéricos ou analíticos, aproximações na amostragem 
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do espaço recíproco, etc). Esses passos serão discutidos posteriormente, após apresentação da 

Teoria do Funcional da Densidade. 

 

2.2 Teoria do Funcional da Densidade 

A idéia básica da DFT é de que a densidade eletrônica ρ(r) em cada ponto r determina 

as propriedades no estado fundamental de um átomo, molécula ou cluster, remete aos 

trabalhos de Thomas,
33

 Fermi,
34

 Dirac
35

 e Von Weiszäcker,
36

 em meados de 1920 e 1930 

sobre gás de elétrons livres em sólidos para explicar a condução térmica elétrica. Uma das 

vantagens de se trabalhar com ρ(r) provém do fato de que, enquanto a função de onda 

eletrônica         é dependente de 4N coordenadas (3N de espaço e N de spin), a densidade 

eletrônica total é dependente apenas de três coordenadas espaciais (posições x, y e z). 

Os fundamentos da Teoria do Funcional da Densidade (DFT – Density Functional 

Theory) advêm dos dois teoremas de Hohenberg e Kohn (HK)
37,38

 de 1964, que provam que a 

energia de um sistema de N elétrons, no estado fundamental, é completamente determinada 

pela densidade eletrônica do sistema. A partir desse formalismo, conceitos importantes como 

potencial químico, maciez e dureza de ácidos e bases, eletronegatividade, índices de 

reatividade química, entre outros, podem ser definidos de maneira exata. Na prática, os 

métodos DFT são a primeira escolha para o tratamento computacional de sólidos com 

modelos periódicos, apresentando excelentes resultados para muitas propriedades no estado 

fundamental, comparáveis a métodos multiconfiguracionais. 

O desenvolvimento de métodos práticos baseados na DFT tornou-se significativo um 

ano após a publicação dos teoremas HK, com as equações de Kohn e Sham (KS),
38

 tornando 

possível a implementação da DFT em códigos computacionais. Nas seções seguintes serão 

apresentados os teoremas HK e as equações KS.  

 

2.2.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn (HK) 

 

 Primeiro teorema HK: o potencial externo é um funcional único da densidade 

eletrônica ρ(r),  além de uma constante aditiva.  

O primeiro teorema HK leva à demonstração de que a densidade eletrônica ρ(r) 

determina o potencial externo υ(r) e o número de elétrons N do sistema (através da integração 
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              ) e, conseqüentemente, o Hamiltoniano do sistema e suas propriedades. 

Esquematicamente, a interdependência dessas variáveis básicas é dada pelo esquema da 

Figura 10. 

 

Figura 10 - Interdependência das variáveis básicas da DFT 

Para o caso mais simples de sistemas não-relativísticos com N elétrons, o 

Hamiltoniano escrito na aproximação de Born-Oppenheimer é dado, em unidades atômicas, 

pela Equação 28, em que T, V e U são os operadores eletrônicos para energia cinética, 

energia potencial de atração elétron-núcleo e de repulsão elétron-elétron, respectivamente, 

Equação 29: 

          (Eq. 28) 

   
 

 
   

 

 

   

            

 

   

      
 

 
  

 

   
    

 (Eq. 29) 

sendo o potencial       dado pela Equação 30: 

        
  

       

 

   

 (Eq. 30) 

onde    é a posição do elétron “i”, e    a do núcleo “a”. 

Como ρ(r) determina HBO, que aplicado à equação de Schrödinger, HBOΨele = EΨele, 

fornece a energia de um sistema, de acordo com o teorema HK existe um único funcional, tal 

que (Equação 31): 

              (Eq. 31) 

em que o índice υ explicita a dependência com o potencial externo e Eele é a energia eletrônica 

exata.  
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 Segundo teorema HK: havendo qualquer aproximação da densidade eletrônica, 

     , de modo que         e           , a energia total será sempre maior ou 

igual à energia exata do sistema,                  .  

 

Assim, a densidade eletrônica obedece ao teorema variacional, ou seja, dada uma 

densidade eletrônica específica, a energia será maior ou igual à energia exata (Equação 32). 

                                                           (Eq. 32) 

                 (Eq. 33) 

 

em que        (Equação 33) é denominado funcional universal de ρ, que independe do 

potencial externo. 

 

2.2.2 Método Kohn-Sham (KS) 

As equações de Kohn-Sham são uma proposta para a execução de cálculos 

fundamentados nos teoremas HK. Para tanto, em 1965, Kohn e Sham
38

 recorreram a um 

sistema de equações monoeletrônicas autoconsistentes, que podem ser resolvidas por métodos 

iterativos semelhantes às equações de Hartree-Fock.
39,40

  

 A fim de encontrar a energia via DFT, Kohn e Sham propuseram que o funcional tem 

a forma dada na Equação 34: 

                            
 

 
 

          

       
                   (Eq. 34) 

 O primeiro termo da Equação 34 é definido como o funcional de energia cinética de 

um sistema de elétrons “fictícios” que não interagem entre si, cuja densidade é a mesma que a 

densidade de elétrons reais interagentes. O segundo termo,          , é chamado de funcional 

de troca-correlação, e é um termo abrangente para explicar todos os outros aspectos do 

sistema real, incluindo não só o termo de interação elétron-elétron não clássica (troca e 

correlação) mas também a parte residual da energia cinética. Assim, o Hamiltoniano de um 
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sistema de partida com N elétrons não interagentes e que possui um potencial local efetivo 

       é dado pela Equação 35: 

       
 

 
  
          

 

   

     
 

   

 (Eq. 35) 

 Os orbitais de Kohn-Sham, orbitais KS, são obtidos a partir da equação de 

Schrödinger de um elétron aplicando o operador    , Equação 36: 

     
       

   (Eq. 36) 

 A conexão entre o sistema hipotético e o sistema real pode ser estabelecida 

escolhendo-se o potencial efetivo de forma que todas as densidades eletrônicas fisicamente 

aceitáveis para o sistema de elétrons não interagentes possam ser escritas como na Equação 

37: 

         
       

 

   

 (Eq. 37) 

 A energia cinética é calculada precisamente por um procedimento auto-consistente 

conhecido com KS-SCF - Kohn-Sham Self Consistent Field, na qual o potencial efetivo 

depende da densidade eletrônica. O potencial efetivo é dado pela Equação 38: 

             
     

      
           (Eq. 38) 

onde        é o potencial de troca-correlação (Equação 39), definido como a derivada 

funcional da energia total de troca-correlação. 

       
       

     
 (Eq. 39) 

 A energia do estado fundamental é, então, dada pela Equação 40: 

      
 

 
 
          

       
                            (Eq. 40) 
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 Se a energia de troca-correlação EXC for ignorada, o conteúdo físico da DFT torna-se 

idêntico à aproximação de Hartree-Fock. As equações KS são em princípio exatas, e o único 

erro está associado às aproximações de EXC, cuja forma exata não é conhecida, embora o 

primeiro teorema HK garanta a existência de um funcional exato da densidade eletrônica. A 

qualidade dos resultados obtidos na DFT é função principalmente do tipo de potencial     

utilizado, construídos empiricamente a partir aproximações na densidade, como mostrado na 

próxima seção. 

 

2.3 Funcionais 

A aproximação mais simples para o potencial de troca-correlação    , a aproximação 

da densidade local (LDA - Local Density Approximation), foi proposta por Kohn e Sham no 

mesmo artigo de 1965.
38

 A LDA está baseada no paradigma mais utilizado em Física do 

Estado Sólido, o gás homogêneo de elétrons.  

No entanto, o funcional LDA apresenta sérios problemas quando aplicado à sistemas 

reais de interesse que não se comportam como gás homogêneo. A não-homogeneidade da 

densidade eletrônica em um sistema finito pode ser medida através do seu gradiente. É nesse 

princípio que se baseiam várias aproximações da LDA, como a GGA (Generalized Gradient 

Approximation). Dentre os funcionais de troca GGA mais populares estão o PBE (Perdew-

Becke-Ernzerhof), PBESOL (é o PBE revisado para sólidos) e BECKE (funcional de Becke 

1988). Os funcionais de correlação GGA mais empregados são PBE, PBESOL, LYP (Lee-

Yang-Parr) e PWGGA (Perdew-Wang). 

Em Química do Estado Sólido, os métodos mais utilizados atualmente são híbridos, 

contendo uma mistura de GGA com Hartree-Fock. Os métodos híbridos têm uma exatidão 

mais elevada do que muitos métodos tradicionais da Química Quântica, mantendo, contudo, 

uma grande simplicidade computacional. Os funcionais híbridos de troca-correlação são 

construídos usualmente como uma combinação linear do funcional de troca exato de Hartree-

Fock (  
  ) e funcionais de troca-correlação da densidade eletrônica. Os coeficientes da 

combinação linear são geralmente especificados por um ajuste das previsões dos funcionais 

para dados termoquímicos. Sob esse aspecto, os métodos DFT são considerados semi-

empíricos, de modo que o ajuste sob a contribuição de   
   pode ser parametrizado para 

ajustar, por exemplo, a previsão do band gap para um sólido. 
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Dentre os funcionais mais amplamente utilizados na química computacional, o 

B3LYP
41,42

 é um híbrido GGA dado pela Equação 41, 

   
         

         
     

          
      

          
      

     (Eq. 41) 

em que   
    e   

    são aproximações de gradiente generalizado: o funcional de troca Becke 

88 e o funcional de correlação de Lee, Yang e Parr, com parâmetros empíricos a0 = 0,20, ax = 

0,72 e ac = 0,81. 

 Como exemplo de outros funcionais híbridos, podem ser citados: B3PW (3 parâmetros 

de BECKE para troca e PWGGA para correlação), PBE0 (versão híbrida do funcional 

PBEXC, com 25% de troca Hartree-Fock), PBESOL0 (mesmo que PBE, mas com PBESOL 

XC), B1WC, WC1LYP, B97H e PBE0-13.  

 Apenas recentemente, funcionais híbridos Range-Separated (RSH), cuja quantidade de 

troca HF inclui dependência com a distância elétron-elétron, foram incluídos em códigos para 

o estado sólido. Seu desempenho é muitas vezes superior aos híbridos não corrigidos, e 

incluem, como principais exemplos: HSE06 e HSEsol (correções para curtas distâncias e´– 

e´); HISS (para médias distâncias); e LC-wPBE, LC-wPBEsol, LC-wBLYP e LC-wB97X 

(correções para longas distâncias).  

 Outros exemplos de funcionais incluem os: 

 Funcionais de Minessota:
43,44,45,46

 são funcionais meta-GGA (ao contrário dos 

GGAs incluem o Laplaciano da densidade eletrônica), puros ou híbridos, 

propostos por Truhlar e colaboradores, e incluem as famílias M05, M06, M08, 

M11 e M12; 

 Funcionais Duplo-Híbrido:
47,48,49

 incluem uma certa quantidade de troca HF 

e correlação perturbativa de segunda ordem (PT2), inicialmente propostos por 

Truhlar em 2004 e estabelecidos por Stefan Grimme em 2006. Possui dentre 

suas vantagens uma melhora na correção de erros de auto-interação e para 

forças de dispersão (van der Waals). Exemplo de funcionais: B2PLYP, 

B2GPPLYP e mPW2PLYP. 

O desenvolvimentos de novos funcionais é um campo em intensa atividade, em que 

muitos são criados para predizerem com excelente exatidão uma quantidade restrita de 
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propriedades química e físicas para uma determinada classe de moléculas e materiais, de 

modo que devem ser cuidadosamente escolhidos antes de uma simulação. 

 

2.4 Funções de Base para Sistemas Periódicos  

Matematicamente, qualquer função pode ser obtida ajustando-se os coeficientes da 

combinação linear de um conjunto de funções conhecidas. Cada função da expansão é 

chamada de função de base e o seu conjunto capaz de definir a função desejada é chamado de 

base. A princípio, qualquer função com a dimensão apropriada pode ser utilizada se a base for 

completa, quando, então, atinge-se o resultado exato. 

A representação dos orbitais atômicos por orbitais hidrogenóides puros em um sistema 

periódico (ou mesmo molecular) é impraticável pelo elevado custo computacional. Desse 

modo, outras funções que as substituam devem ser escolhidas. Na prática, escolhe-se uma 

base finita composta por funções conhecidas e adaptadas ao sistema de interesse para se obter 

uma solução aproximada para os orbitais moleculares.  

Como a expansão na base é truncada, a natureza das funções de base é crucial para a 

qualidade da descrição do sistema. Embora orbitais atômicos sejam as escolhas quimicamente 

naturais para funções de base e consagradamente utilizadas nos códigos voltados para 

simulação de moléculas, qualquer função pode ser usada, como as ondas planas.  

 

2.4.1 Ondas Planas (PW – Plane wave)  

Da teoria do gás de elétrons livres em metais, surge a idéia de que os elétrons de 

valência possuem alcance infinito, são não interagentes, com delocalização por todo o cristal e 

sem perturbação na disposição espacial do átomos. A escolha matemática natural para a 

representação desses elétrons em uma banda está contida na própria função de Bloch e 

consiste no emprego de orbitais expandidos por um conjunto de ondas planas (PW – Plane 

wave). A forma das PW´s é dada pela Equação 42. 

  
            (Eq. 42) 

na qual o vetor de onda k pode ser visto como um fator de freqüência.  
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 Observa-se que a onda plana é dependente do tamanho da célula unitária e da sua 

periodicidade, tornando-se a opção preferida para sistemas grandes. No entanto, sua natureza 

periódica imprime a necessidade de se construir um modelo estrutural também periódico. Para 

a simulação de um sistema discreto e aperiódico, e.g. uma molécula, exige-se a construção de 

uma supercélula de tamanho tal que, uma vez nela centrada, a molécula não interaja com sua 

réplica nas células vizinhas.
50

 

 Como vantagens associadas ao uso de ondas planas podem ser listadas: (i) tratamento 

matemático fácil com relação ao uso de funções do tipo Slater ou Gaussiana; (ii) 

implementação relativamente fácil; (iii) adequação para a descrição de sistemas metálicos; 

(iv) primeira escolha para tratamento ab initio de sistemas periódicos com células unitárias 

grandes; (v) são independentes das posições atômicas na célula; (vi) são ortogonais; (vii) não 

apresentam problemas de erro por superposição de base.  

 Como desvantagens, tem-se: (i) descrição pobre para as interações elétron-núcleo 

próximo ao núcleo; (ii) utilizável apenas para elétrons de valência, quando, então, trata-se o 

core por um potencial semi-empírico. 

 Ondas planas são adotadas pela maioria dos códigos para simulação no estado sólido, 

dentre os quais podem ser listados o VASP,
51,52,53

 Quantum Expresso
54

 e SIESTA.
55

  

 

2.4.2 Orbitais do Tipo Gaussiana (GTO – Gaussian Type Orbitals)  

 Os orbitais do tipo Slater (STO – Slater-Type Orbitals) são um tipo simples de funções 

centradas nos átomos que imitam a solução exata para um átomo hidrogenóide (Equação 

43)
50

: 

        
                      

        (Eq. 43) 

onde N é uma constante de normalização,           são funções harmônicas esféricas, r é a 

distância radial e ζ (zeta) é um parâmetro ajustável em cada STO de modo a minimizar a 

energia atômica.  

Como mostrado na Figura 11, funções STO apresentam um decaimento suave com r, 

o que mimetiza bem funções hidrogenóides. No entanto, uma combinação de STOs são 
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necessárias para descrever regiões com nó, o que dificulta a resolução analítica de integrais de 

três e quatro centros, limitando seu uso para a descrição de sistemas com poucos átomos.  

 Para superar essas dificuldades, funções mais flexíveis, como os orbitais do tipo 

Gaussiana (GTO – Gaussian-Type Orbitals), mostradas na Equação 44 em sua forma polar, 

21
 podem ser usadas para mimetizar STOs. 

        
                      

          
 
 (Eq. 44) 

A função GTO não reproduz as condições atômicas com a exatidão da STO nas 

proximidades do núcleo. Além disso, a GTO decai rapidamente com r devido ao termo     
 
, 

enquanto todos os orbitais atômicos hidrogenóides têm um decaimento em     
 
. 

 

Figura 11 Exemplo de uma base STO-3G formada pela combinação linear de três GTOs 

primitivas para mimetizar uma STO. 

Matematicamente, funções STO podem ser aproximadas por uma combinação linear 

de GTOs, resultando na chamada GTO contraída (CGTO – Contracted GTO) (Equação 45): 

  
        

 

  
    (Eq. 45) 

onde os coeficientes fixos ci são otimizados e normalizados para uma dada base. 

Na Fig.11 é mostrado um exemplo em que três funções GTOs primitivas são usadas 

na composição de uma CGTO voltada para mimetizar uma STO. Sua representação é dada 

como STO-3G, ou genericamente STO-mG, e significa: “Orbital STO aproximado por m 

Gaussianas GTO”.  
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Existem vários outros esquemas de nomenclatura e representação de funções de base 

Gaussianas na literatura, muitas das quais levam o nome do pesquisador que a elaborou. 

Algumas bases GTO são bastante difundidas e incorporadas em vários programas de 

simulação molecular, como as bases de Pople (e.g.: 6-31G, 6-311++G(d,p) ...) e de Dunning 

(e.g: cc-pVDZ, aug-cc-pVQZ ...). Entretanto, é comum para a química do estado sólido que as 

bases sejam otimizadas para os átomos de acordo com o seu ambiente químico e revisadas 

constantemente, de modo que a melhor forma para apresentar o esquema de contração seria, 

e.g 8(s) 6(sp) 4(sp) 1(sp) 1(sp) 3(d) 1(d) 1(d) 1(f), ou 8/6411/311/1 (s/sp/d/f), em que as letras 

indicam as camadas e os números indicam a quantidade de GTO primitivas, com os expoentes 

e coeficientes apresentados em um anexo. 

No início do desenvolvimento de bases GTO, estas eram exclusivamente ajustadas 

com base em STO. O conjunto de base mínimo é designado por Single- ζ, em referência ao 

fato de que cada função de base CGTO é usada para se aproximar de uma única STO, 

definido pelo expoente ζ. Analogamente, o conjunto de base com duas, três ou mais funções 

para cada orbital atômico é chamado de Double- ζ (DZ), Triple- ζ (TZ) e Multiple- ζ, 

respectivamente. 

Outro termo encontrado é o de “split-valence basis set”, em alusão ao desdobramento 

da base na representação do core e da valência, em que mais funções contraídas são usadas 

para representar a valência. A motivação para isso advém da necessidade de representar 

melhor os elétrons que formam ligações químicas. Nesse esquema, por exemplo, uma base 

duplo zeta (DZ) com valência desdobrada recebe um sufixo V e torna-se DZV para indicar 

que o core é formado por uma CGTO e a valência por duas contraídas. Entretanto, esse fato 

não indica, necessariamente, que as CGTO de valência possuam mais primitivas que as de 

caroço. A necessidade de descrição do cúspide de funções do tipo 1s próximo ao núcleo faz 

com que muitas Gaussianas primitivas com elevados coeficientes sejam usadas em uma base 

contraída. Uma boa descrição dos orbitais internos pode ser determinante para a obtenção de 

constantes hiperfinas de ressonância magnética nuclear ou de spin. 

A fim de melhorar a descrição do conjunto de base, funções auxiliares podem ser 

adicionadas. As funções de polarização são adicionadas à valência para permitir maior 

flexibilidade na representação das ligações químicas. Geralmente, são adicionadas funções d e 

f para elementos pesados, e funções p para o hidrogênio e o hélio. Sua representação pode ser 

dada pela inclusão do sufixo P ao nome da base (e.g. DZP ou DZVP). Quando usadas em 



Albuquerque, A. R. 

 

37 
 

sistemas no estado sólido, os seus expoentes e coeficientes nas funções primitivas são 

otimizados minimizando-se a energia total do sistema. 

Para descrever ânions, interações intermoleculares, estados excitados, enfim, sistemas 

moleculares com elétrons difusos, há a necessidade de inclusão de funções chamadas de 

difusas. Essas funções possuem expoentes menores que os normalmente usados, o que pode 

levar a problemas de dependência linear quando usadas no estado sólido.  

GTOs são adotadas por poucos programas voltados para simulação no estado sólido, 

dentre os quais o CRYSTAL,
7,15

 CRYSCOR
56,57

 e o Gaussian.
58

  

 

2.5 Hamiltoniano e o Método HF-SCF-LCAO para Sistemas Periódicos  

 Para um Hamiltoniano monoeletrônico baseado na aproximação de Born-

Oppenheimer (ABO), as soluções para a equação de autovalores são chamadas de orbitais 

cristalinos, obtidos por combinações lineares das funções de Bloch monoeletrônicas 

(Equação 46), em que os coeficientes     devem ser determinados. 

            
 

           (Eq. 46) 

 A forma matricial da Equação 9, quando se emprega a Equação 46, é dada pela 

Equação 47, em que      é a matriz de overlap e      é a matriz dos coeficientes    .  

                      (Eq. 47) 

 As matrizes da Equação 47 possuem o tamanho igual ao número de funções de Bloch 

no conjunto de base. A presença da matriz      se deve ao fato do conjunto de base estar 

centrado em diferentes núcleos e, portanto, não serem ortogonais. A matriz      é forçada à 

condição de normalização (Equação 48), em que I é a matriz identidade:  

                (Eq. 48) 

 A solução para a Equação 46 depende do tipo de conjunto de funções de base 

empregada. Pata o tratamento de sistemas periódicos, as funções de Bloch são comumente 

representadas por orbitais atômicos (hidrogenóides, STO ou GTO) ou ondas planas (PW). 
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Para ilustrar, é apresentada aqui apenas a solução utilizando uma combinação linear de 

orbitais atômicos monoeletrônicos (LCAO). Neste, a Equação 47 é resolvida iterativamente e 

o procedimento completo é chamado de método HF-SCF-LCAO.  

Tomando-se    orbitais atômicos          (em que μ denota o rótulo do orbital) da 

célula de refêrencia (célula-0) centrados na coordenada    e replicando-os conforme a 

simetria translacional do sistema, obtém-se uma componente periódica         para as    

funções de Bloch envolvendo todos os orbitais atômicos equivalentes nas N células unitárias 

do sistema, dado pela Equação 49. Nessa expressão, o orbital atômico correspondente na 

célula T é denotado por            ou   
       . 

        
 

  
          

 

  
        (Eq. 49) 

 Portanto, a função de Bloch correspondente é extraída como apresentado na Equação 

50: 

        
 

  
     

 

  
        (Eq. 50) 

 O método HF-SCF-LCAO é empregado em vários programas computacionais para 

sistemas moleculares. Esquematicamente, sua resolução pode ser apresentada como 

demonstrado na Figura 12. 

 A contribuição dos termos de interação elétron-elétron de Coulomb e Troca que 

compõem a matriz de Fock (passo 2) envolve o conhecimento da matriz de densidade, 

resolvida posteriormente no passo 4. Para os passos iniciais, os coeficientes da LCAO são 

estimados e em seguida são refinados iterativamente até a obtenção de valores 

autoconsistentes, ou seja, invariantes no ciclo a partir de um critério pré-estabelecido. 

 Para sistemas periódicos, o esquema HF-SCF-LCAO é apresentado na Figura 13, 

como implementado no CRYSTAL.
7,15

 Nele, as etapas 2 a 6 são resolvidas de forma auto-

consistente.  
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Figura 12 Passos do método HF-SCF-LCAO para sistemas moleculares
15

  

 

Figura 13 Passos do método HF-SCF-LCAO para sistemas periódicos, como implementado 

no CRYSTAL
15
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 Na etapa 1, são definidos os conjuntos de funções de base que irão compor as funções 

de Bloch e suas respectivas matrizes de overlap S, o que equivaleria à etapa 1 da Figura 12, 

com adaptação para sistemas periódicos com simetria translacional. Essa é a etapa LCAO. 

 Na etapa 2, a matriz de Fock é construída ainda no espaço direto e convertida para o 

espaço recíproco por transformadas de Fourier na etapa 3. Isso permite resolver a equação 

matricial de Fock no espaço recíproco (etapa 4), em que as matrizes são k-bloco-

diagonalizadas.  

 Na etapa 5, a energia de Fermi (maior energia para um estado na zona de Brillouin) é 

determinada para ser usada como limite superior de energia dos estados ocupados na etapa 6. 

Esta, por sua vez, consiste na construção da matriz de densidade e retorno para o espaço 

direto.  

 Na etapa 7, a energia por célula unitária é obtida e a convergência nos valores dos 

coeficientes cjn são checadas conforme critérios de convergência pré-estabelecidos. Em caso 

negativo, o ciclo retorna para o passo 2. 

Os passos descritos até agora são basicamente os mesmos utilizados no formalismo da 

Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Contudo, torna-se necessária a definição de novos 

parâmetros, como o funcional empregado. 

 

2.6 Modelos Estruturais para Simulação de Sólidos 

 As três formas mais comuns de simulação de materiais no estado sólido, levando em 

consideração o tratamento ab initio, são: Cluster (ou agregado), Cluster Embedded (ou 

agregado embutido) e Periódico. Esses modelos são esquematicamente representados na 

Figura 14. 

O modelo de cluster (Figura 14b) trata de uma porção finita do bulk do sólido, 

podendo ser construído em programas voltados para a simulação de moléculas. Geralmente, o 

cluster é obtido extraindo-se uma porção desejada do bulk do material e suas facetas 

organizadas em direções cristalográficas bem definidas. Em muitos sistemas, é inevitável 

obter bordas com átomos de baixíssima coordenação, tornando o cluster exageradamente 

instável. Para tanto, pequenos clusters podem ser simulados com sucesso completando essas 

coordenações com átomos de hidrogênio ou moléculas de H2O. 
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Figura 14 Modelos estruturais para um óxido bidimensional: (a) célula unitária e modelos 

de (b) cluster (esferas em laranja indicam átomos para completar a coordenação dos átomos 

da borda ou cargas de prova, no caso de sólidos muito iônicos), (b) cluster embedded (em 

que as cores indicam diferentes níveis de tratamento eletrônico, escalonados de forma 

qualitativa na imagem) e (c) periódico (o quadrado tracejado delimita a célula unitária, 

enquanto a porção externa a esta é replicada por simetria). Cátions e ânions são mostrados 

como esferas em preto e branco, respectivamente. 

Algumas das grandes limitações do modelo de cluster consiste na baixa simetria de 

muitos sistemas, na grande relação superfície/bulk e impossibilidade de avaliação de 

propriedades importantes como estrutura de bandas do material. Além disso, um estudo 

sistemático deve levar em consideração os possíveis isômeros e sua convergência com o raio 

da partícula simulada, que no infinito, deve convergir para a energia do bulk.   

A simulação de cluster tem como uma de suas principais vantagens a possibilidade de 

estudo extensivas de propriedades quanto ao tamanho e forma da partícula, em especial nos 

estudos de catálise, fotocatálise e confinamento quântico. 

 Na Figura 14c é mostrado o esquema para a abordagem de cluster embedded, em que 

os diferentes círculos concêntricos indicam diferentes níveis de tratamento eletrônico. 

Usualmente, uma pequena porção do cristal da qual se deseja extrair informações com um alto 

nível de cálculo (região em laranja na Figura 14c) é “embutida” em um cluster secundário 
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tratado ao nível semi-empírico ou de mecânica molecular (região em amarelo), e este, por sua 

vez, é envolvido por um potencial clássico de cargas pontuais. Essa abordagem permite o 

estudo de estados excitados em defeitos pontuais e adsorções em superfícies com um elevado 

nível de cálculo, fazendo tratar explicitamente todos os elétrons envolvidos no fenômeno de 

interesse, enquanto as regiões secundárias devem ser capazes de gerar o plano de fundo do 

seio do cristal.  

 Diferentemente do modelo de cluster isolado, no cluster embedded não há necessidade 

de se completar valências em átomos de borda, uma vez que a interface não é mais 

superfície/vácuo. Os desafios computacionais para a abordagem de cluster embedded residem 

na escolha da região tratada quanticamente e nas interações com o envelope semi-clássico 

(forças de Coulomb de curto e longo alcance, e polarização a longo alcance).  

 Para modelos baseados em sistemas periódicos (Figura 14d), o tratamento eletrônico 

é explícito para a célula unitária definida, enquanto que réplicas “virtuais” são geradas 

infinitamente em todas as dimensões consideradas (1D, 2D ou 3D). Neste, partículas que 

cruzam a célula unitária por uma das fronteiras retornam simultaneamente pelo lado 

simetricamente oposto, permitindo-se trabalhar na célula finita. Esse tipo de tratamento é o 

empregado na maioria dos códigos computacionais específicos para sólidos, como o 

CRYSTAL
7,15

 e VASP.
51,52,53

 

  

2.7 Simulação de Defeitos Pontuais em Sistemas Periódicos 

 A simulação computacional simultânea de todos os defeitos possíveis em um sólido é 

impraticável ao nível ab initio por limitações computacionais. Para simular um sólido “real”, 

seria necessário um modelo estrutural capaz de acomodar todos os defeitos estendidos (e.g. 

defeitos de linhas, contorno de grão) e pontuais (e.g. vacâncias, átomos intersticiais) no bulk e 

superfícies na temperatura considerada, com as distâncias médias corretas entre os defeitos e a 

quantidade exata de superfícies expostas do cristal. Um modelo periódico não se aplicaria 

neste caso. A melhor aproximação seria dada por um cristal inteiro, ou seja, por um modelo 

de cluster. Além da dimensão do sistema, a quantidade de isômeros constitucionais (mesma 

fórmula mínima, mas com arranjo espacial e conectividade diferentes) seria absurdamente 

grande e sem nenhuma possibilidade de ser retirada com precisão por dados experimentais. 

Uma opção de metodologia seria o uso de dinâmica quântica.  
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 Percebe-se que a problemática de materiais cerâmicos no estado sólido é diferente da 

de super-moléculas em solução (e.g. proteínas) que possuem estrutura e conformação 

conhecidas com boa exatidão (e.g. por espectros de RMN). 

 Por outro lado, os defeitos de maior interesse para a química do estado sólido são os 

defeitos pontuais e modificações em superfícies. Sabendo-se por meio de dados experimentais 

que tais defeitos encontram-se, geralmente, suficientemente diluídos na matriz sólida perfeita, 

a estratégia mais comum para sua simulação computacional ab initio é tratá-los como não 

interagentes entre si e com defeitos de outras naturezas, de modo que possam ser simulados 

em experimentos separados. Grandes perturbações ocorrem quando a relação superfície/bulk é 

muito grande, ou seja, para partículas nanométricas. Nesses casos, os modelos de clusters são 

preferíveis por conseguirem descrever as tensões de curvatura explicitamente. 

Assumindo um pequena perturbação por cada defeito pontual no cristal perfeito, a 

simulação pode restringir-se à região de interesse, e como tal, as opções por modelos de 

cluster embedded e periódicos são geralmente mais eficientes. 

Basicamente, a simulação de defeitos pontuais pelo modelo de cluster embedded 

consiste em gerar o defeito na região tratada pelo maior nível de cálculo disponível para o 

tamanho do sistema (região em vermelho na Figura 14c). Essa metodologia é a primeira 

escolha no estudo de estados excitados de defeitos pontuais, fornecendo excelentes descrições 

eletrônicas de centros de cor (centros F e M) no MgO, como recentemente descrito ao nível 

DDCI, CASPT2 e TD-DFT.
59,60

 

Uma das desvantagens do tratamento de defeitos pontuais em modelos de cluster 

(finito) é a perda de informações de natureza do estado sólido, como estrutura de bandas e 

dependência com o tamanho e forma do cristal considerado. No limite de um cluster de 

tamanho infinito, seus estados eletrônicos devem coalescer como bandas. Em relação ao 

cluster embedded, seria necessária a aplicação de elevado nível de cálculo para toda a 

partícula para se obter um resultado satisfatório sobre os estados eletrônicos na região 

perturbada pelo defeito. Por outro lado, carregam consigo toda a flexibilidade dos códigos ab 

initio consagrados para o tratamento de moléculas, como o tratamento chamado cluster-in-

cluster (como o ONIOM
61

), em que um cluster contendo o defeito é tratado com um nível de 

cálculo quântico e envolvido por um cluster maior (finito) tratado por mecânica molecular, ou 

hierarquicamente por um nível menor que o das camadas internas do sólido. 
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No contexto dos modelos periódicos, a forma de simular defeitos consiste na 

abordagem da supercélula, em que o defeito é considerado como uma perturbação na estrutura 

cristalina perfeita e, portanto, inserido na sua periodicidade. Na Figura 15, é mostrado um 

esquema para criação de supercélulas periódicas de um sólido cristalino com um defeito 

pontual do tipo doador intersticial (Di). 

 

Figura 15 Esquema da criação de supercélulas em duas dimensões em um modelo periódico 

com um defeito do tipo Di (esfera verde) em diferentes concentrações. (a) célula unitária 

(1×1); (b) célula (1×1) com um cátion intersticial; (c) cristal perfeito com uma supercélula 

(2×2); (d) supercélula (2×2) com um cátion intersticial. Cátions e ânions são mostrados como 

esferas em preto e branco, respectivamente. 

Em três dimensões, uma célula unitária não expandida é representada pelos vetores 

dados na Equação 1 (no espaço direto). A partir dela, supercélulas são construídas 

expandindo-se os vetores da base por um número inteiro (ni) em quaisquer das direções, e sua 

representação é dada pelo conjunto ni que multiplica a1, a2 e a3, ou seja, (n1 × n2 × n3). A 

célula simples é do tipo (1 × 1 × 1). O mesmo é válido para sistemas bidimensionais (n1 × n2) 

e unidimensionais (n1). 

Na Figura 15a é mostrada uma célula unitária (1 × 1). Para uma dopagem com um 

cátion doador intersticial (Di) nesta célula (Figura 15b), o sítio central estaria ocupado e a 

fórmula mínima dada por MD0,5O. Apesar de manter suas propriedades periódicas, 
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fisicamente perde-se o sentido de “dopagem” e de “defeito pontual”, já que a perturbação não 

é mínima na rede, com uma distância Di-Di igual a a1, de modo que a estrutura cristalina de 

MD0,5O possa a não ser a mesma de MO.  

Quando é gerada uma célula unitária (2 × 2) do óxido MO (Figura 15c), sua fórmula 

mínima permanece a mesma e com mesma energia por unidades de MO. As únicas alterações 

ocorrem no número de bandas, aumentadas proporcionalmente ao tamanho da célula, já que o 

número de átomos também aumenta. As réplicas virtuais no cálculo periódico também 

possuem a dimensão (2 × 2), e conseqüentemente o custo computacional é aumentado. A 

dopagem nesta célula permite obter um defeito em menor concentração (Figura 15d), com 

fórmula mínima MD0,125O, de modo que a dopagem é 2 × 2 = 4 vezes menor que na célula (1 

× 1). A menor distância Di-Di nessa célula é igual a 2a1.  

Explorando-se outras supercélulas (n1 × n2) obtém-se outras concentrações. A forma 

da supercélula pode ser explorada de acordo com a necessidade do sistema, de modo que n1 = 

n2 ou n1 ≠ n2, como por exemplo em estudos de difusão de cátions ou vacâncias na direção x 

em que n1 > n2. 

Quatro principais pontos devem ser checados quando se utiliza o método da 

supercélula em sistemas periódicos ao nível DFT:
15

  

i. a supercélula deve conter todos os átomos envolvidos na perturbação eletrônica e 

estrutural do defeito; 

ii. a distância entre os defeitos deve ser grande o suficiente para reduzir interações 

eletrostáticas entre si; 

iii. a simetria da supercélula com o defeito dever ser explorada ao máximo, a fim de 

reduzir o custo computacional. Entretanto, a energia total do sistema deve ser a 

mesma para uma determinada geometria, independente do número de operadores 

de simetria;  

iv. o defeito é tratado ao mesmo nível de cálculo que o restante do cristal, ao contrário 

do modelo de cluster embedded. 

Os pontos i e ii ressaltam as diferenças qualitativas observadas entre as dopagens nas 

Figuras 15b e 15d. O ponto ii tem maiores conseqüências para defeitos iônicos, quando a 

convergência com o tamanho da supercélula deve ser cuidadosamente avaliada.  
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A perturbação causada na rede cristalina periódica perfeita (
nE ), em que n simboliza 

o número de unidades de MO, pode ser avaliada como a soma das suas etapas de formação (

n

fE ) e relaxamento (
n

relE ), (Equação 51), de modo que e a energia do defeito ΔE seja bem 

definida com o aumento do tamanho da supercélula.  

 n

rel

n

f
n

n

n
EEEE 


limlim

 

(Eq. 51) 

Adicionalmente, defeitos que formam centros radicalares devem ser avaliados quanto 

aos estados de spin ferromagnético e antiferromagnético, sem que haja acoplamento de spin 

em cadeia entre as células replicadas, em obediência ao item ii supracitado. 

É válido ressaltar a utilidade do estudo em supercélulas para muitas outras 

propriedades de um sistema periódico. Um exemplo é a dispersão de fônons, um movimento 

coletivo de vários átomos na rede em forma de vibração, impossível de se fazerem vibrar 

apenas com as combinações de átomos contidos em uma célula primitiva simples. Outro 

exemplo é o estudo de fenômenos de superfície, como reconstrução e adsorção de gases. 

 

3. Dióxido de Titânio TiO2 

3.1 Estrutura, Aplicações e Defeitos Pontuais 

Existe um crescente interesse no dióxido de titânio (TiO2) por ser um material 

cerâmico com diversas aplicações, dentre as quais destacam-se: catálise, fotocatálise, sensor 

químico de gás, células solares, dispositivos eletrônicos e pigmentos.
8,62,63,64

  

Uma das mais importantes propriedades do TiO2 é sua atividade catalítica, seja como 

suporte, seja como fase ativa.
5,8

 Nanomateriais a base de TiO2 são utilizados com sucesso para 

remediação catalítica de uma variedade de poluentes orgânicos, gases (NOx, COx, SOx, Ox), 

hidrocarbonetos, hidrocarbonetos clorados, fenóis, surfactantes, pesticidas e corantes 

orgânicos.
5,22,24

 O TiO2 também tem se mostrado eficiente na destruição de materiais 

biológicos como bactérias e vírus.
24,65,66,67
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Dentre os polimorfos do TiO2,
(1)

 as formas mais encontradas na natureza e obtidas em 

sínteses convencionais, e por conseqüência as mais estudadas, são: anatase (Figura 16a), 

rutilo (Figura 16b) e brookita (Figura 16c).  

 

Figura 16 Principais polimorfos do TiO2: (a) anatase, (b) rutilo e (c) brookita. Os cátions e 

ânions são mostrados como esferas em preto e branco, respectivamente. Os poliedros de 

coordenação [TiO6] são mostrados em verde. 

 A anatase possui estrutura tetragonal (   
            e parâmetros de rede a = b = 

3,782 Å e c = 9,514 Å.
68

 O rutilo também é tetragonal (   
            e possui parâmetros 

de rede a = b = 4,584 Å e c = 2,953 Å,
8
 enquanto a brookita é romboédrica (   

         com 

parâmetros de rede a = 5,436 Å, b = 9,166 Å e c = 5,135 Å.
8
 Estruturalmente, todos esses 

polimorfos são formados por octaedros [TiO6] em que cada titânio é coordenado por seis 

oxigênios. Suas diferenças consistem no grau de distorção interna dos octaedros e no 

compartilhamento de suas faces, arestas e vértices com os poliedros vizinhos. 

Considerando o mesmo tamanho de partícula, a anatase é termodinamicamente mais 

estável até 11 nm; brookita é a mais estável entre 11 e 35 nm; e rutilo é a mais estável acima 

de 35 nm.
69

 Na última década, avanços em processos de síntese permitiram a obtenção de 

                                                             
1 O TiO2 possui quatro polimorfos com ocorrência natural: anatase (tetragonal), brookita (ortorrômbico), rutilo 

(tetragonal) e TiO2 (B) (monoclínico). Polimorfos adicionais têm sido sintetizados a elevadas pressões a partir do 

rutilo: TiO2 (II) (estrutura do tipo PbO2) 
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monocristais nanométricos de anatase com elevadíssima pureza, com morfologia controlada e 

com exposição das faces altamente reativas (001)
70 

e (111).
71

  

O TiO2 é um óxido não-estequiométrico que pode ser representado pela fórmula TiO2-

δ, consistente com a deficiência de oxigênio, sendo δ relacionado com a concentração de 

defeitos iônicos e eletrônicos.
72,73,74,75,76

 Quando não dopado, esse óxido tem sido comumente 

considerado como um semicondutor do tipo n.
22

 No entanto, estudos recentes têm mostrado 

que o dióxido de titânio pode exibir propriedades de semicondutores dos tipos n e p.
74

 Essas 

últimas são determinadas por vacâncias de titânio, de modo que o TiO2 exibe um aparente 

excesso de oxigênio (TiO2+δ). Portanto, a fórmula geral que representa ambos os tipos n e p 

pode ser dada por TiO2±δ.
77

 Experimentalmente, os defeitos pontuais do TiO2 podem ser 

gerados em monocristais a partir do tratamento térmico em diferentes pressões de oxigênio, e 

acompanhando-se a formação de centros de cor por propriedades elétricas ou 

espectroscópicas.
22

 A aparência de monocristais de rutilo sob tratamento térmico em 

atmosfera redutora, por exemplo, muda de transparente para azul claro e azul escuro.
8
  

 Eletronicamente, as fases anatase e rutilo são semicondutores de band gap 

intermediário, em torno de 3,0 eV para o primeiro e 3,2 eV para a anatase à temperatura 

ambiente.
8
 Isso os torna óxidos potenciais para aplicação como fotocatalisadores, pois uma 

vez dopados ou com defeitos planejados podem absorver mais radiação no espectro visível e 

dar início às reações de fotocatálise. Para aplicações em catálise a fase anatase é a mais 

importante.
5
 

A fase TiO2 rutilo é a mais estudada no que concerne a determinação experimental de 

parâmetros termodinâmicos da formação de defeitos. Isso se deve a sua elevada estabilidade 

térmica, o que permite avaliar a redução extrema do cristal a temperaturas acima de 1000 K 

com excelente reprodutibilidade.
24

 Além disso, os fundamentos da formação de defeitos 

podem ser estendidos com cautela para as demais fases. Na Tabela 3 são mostradas as 

reações de formação de defeitos pontuais no TiO2, suas constantes de equilíbrio, entalpia e 

entropia de reação para a fase rutilo.
24 
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Tabela 3 Reações de formação de defeitos pontuais no TiO2 rutilo, suas constantes de 

equilíbrio, entalpia e entropia de reação.
24 

Equação Defeitos Pontuais 
Constante de 

equilíbrio 

    

         

    

            

Eq. 52   
    

                    
          

    493,1 106,5 

Eq. 53     
     

     
                   

            879,2 190,8 

Eq. 54     
     

     
                    

             1025,8 238,3 

Eq. 55       
            

          
            

   354,5 -202,1 

Eq. 56                    222,1 44,6 

 Da Tabela 3 observa-se que a única entropia negativa é para a reação de formação de 

vacância de titânio às custas de absorção de O2 da atmosfera. Todos os outros defeitos 

atingem o equilíbrio mais facilmente, enquanto que a difusão de    
     da superfície (com O2 

adsorvido) para o bulk é muito lenta e praticamente independente da atividade de oxigênio.
24

 

 A formação de defeitos pode ocorrer no bulk durante o processo de síntese, mas seu 

equilíbrio se dá na superfície com a atmosfera. Experimentalmente, pode-se determinar o 

gradiente de difusão de defeitos entre superfície e bulk por meio de medidas elétricas do 

material, como reportado por Nowotny.
22

 

 Na Figura 17 são mostrados esquemas do equilíbrio de formação de defeitos pontuais 

no TiO2. Os esquemas auxiliam no entendimento do papel dos elétrons e buracos confinados 

em titânios e oxigênios, respectivamente. Na Figura 17a, um oxigênio pertencente à rede, em 

seu sítio nativo (  
 ), é transferido para a atmosfera a baixas pressões parciais de O2, liberando 

2e´ na rede. Esses elétrons são retidos por titânios (IV) em suas posições originais, reduzindo-

os, segundo a Equação 57. Os Ti
3+

 possuem configuração [He]3d
1
, e podem ser detectados 

por técnicas espectroscópicas. Eventualmente, Ti
2+

 pode ser formado na sub-superfície do 

TiO2, como reportado por Knauth e Tuller,
78

 segundo a Equação 58. 

 

     
           

 

 

(Eq. 57) 

    
          

   (Eq. 58) 
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Figura 17 Representação esquemática da formação de defeitos pontuais no TiO2: (a) 

vacância de oxigênio, (b) titânio (III) intersticial, (c) titânio (IV) intersticial e (d) vacância de 

titânio. (Adaptado de ref.24). Não estão incluídos nesse esquema a formação de defeitos 

pontuais no bulk, decorrentes de processos de síntese. 

Nas Figuras 17b e 17c são mostrados formalmente os titânios intersticiais Ti
3+

 e Ti
4+

, 

respectivamente. As reações ocorrem com a perda de dois oxigênios neutros da rede cristalina 

para a formação de O2, deixando um total de 4e´, imediatamente confinados por quatro 

titânios. Outras combinações de distribuição de carga e migração de titânio para o interstício 

podem ocorrer. A formação dos titânios intersticiais envolve a formação de vacâncias de 

oxigênio e de titânio e pode ser dada pelas etapas apresentadas nas Equações 59-62, com 

reações globais dadas pelas Equações 63-64. 

   
     

         

 

(Eq. 59) 

    
     

        
     (Eq. 60) 

     
           

  (Eq. 61) 

   
            

    (Eq. 62) 

   
       

      
      

             
     

         (Eq. 63) 



Albuquerque, A. R. 

 

51 
 

   
       

      
      

             
     

          (Eq. 64) 

 Na Figura 17d é mostrada a formação de uma vacância de titânio    
     pela 

quimissorção de O2 na rede cristalina, formando o óxido TiO2+δ. A reação global aponta para 

a formação de buracos na rede, ou seja, oxidação de oxigênios O
2-

 para O
-
. O início do 

processo pode ser representado pelas Equações 65-68,
79

 ou em notação de Kröger-Vink nas 

Equações 69-70. 

      
           

         

 

(Eq. 65) 

      
                

         
 

 (Eq. 66) 

      
         

 
       

        
        

  (Eq. 67) 

       
           

        
         

  (Eq. 68) 

      
     

         
     (Eq. 69) 

       
     

  (Eq. 70) 

 O equilíbrio de defeitos intrínsecos descritos acima envolve ainda a ionização dos 

defeitos. Suas energias são mostradas na Tabela 4,
24

 decorrentes de cálculos ab initio e 

termodinâmicos. Como o equilíbrio de defeitos deve satisfazer os balanços de massa e de 

carga (neutralidade do sistema), a Equação 71 deve ser satisfeita:
24

 

    
         

          
         

            
         

   (Eq. 71) 

em que p, n,    
   e    

   denotam as concentrações de elétrons, buracos, espécies doadoras e 

receptoras adicionadas ao sistema como dopantes ou impurezas. De forma geral, o domínio na 

carga dos defeitos no TiO2 é    
            ,    

             e   
            . 

 Nesse sentido, Nowotny (2008)
80

 propôs uma representação geral para o TiO2 na 

forma de bulk, dado pela Equação 72. Sua aplicação para superfícies pode ser desbalanceada 

pelo efeito de segregação. 

     
        

       
          

         
         

      
      

     (Eq. 72) 

em que os índices a-h correspondem à quantidade de cada espécie no bulk. 
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Tabela 4 Energia de ionização de defeitos pontuais no TiO2, com relação à banda de 

valência (VB).
24

,
81 

Defeito Ionização Energia (eV) 

Vacância de oxigênio 
  
    

  2,50 

  
    

   2,11 

Oxigênio intersticial 
  
    

  2,69 

  
    

   1,95 

Vacância de titânio 

   
     

  -0,39 

   
     

   0,22 

   
      

    0,82 

   
       

     1,44 

Titânio intersticial 

   
     

  3,08 

   
     

   2,48 

   
      

    2,22 

   
       

     1,71 

 Tomando a Equação 72 com as constantes de equilíbrio da Tabela 3, e a Equação 73 

(em que R é a constante dos gases e T a temperatura), obtém-se uma equação que relaciona a 

concentração de cada defeito com a pressão de oxigênio (Equação 75).
24

  

                       (Eq. 73) 

     
        

                      
          

 
 
   

         
            

     

(Eq. 74) 

 Sabendo que o equilíbrio da formação de vacâncias de oxigênio e titânio intersticial é 

muito mais rápida que o equilíbrio para vacâncias de titânio (de modo que estes permanecem 

praticamente constantes durante o tempo de realização dos experimentos), e que estes são 

defeitos do tipo receptores, pode-se definir uma nova espécie denominada concentração 

efetiva de receptores        
               , a qual inclui     

     . Substituindo A na Equação 

74, obtém-se a Equação 75. 

          
          

               
            

     (Eq. 75) 
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 A partir da Equação 75, pode-se construir um diagrama de defeitos (Figura 18) 

considerando o sistema não-dopado (             e governado pela condição de 

neutralidade, o que é razoável em uma certa faixa de equilíbrio. As equações das retas são 

obtidas por relações algébricas simples envolvendo as constantes de equilíbrio da Tabela 3. 

No diagrama, a inclinação das retas é igual ao expoente da pressão de oxigênio. 

 

Figura 18 Diagrama de defeitos para o TiO2 puro, baseado na condição de neutralidade 

(Adaptado de ref.77, com permissão). 

 Pelo diagrama da Figura 18, observa-se que o TiO2 é um semicondutor do tipo n em 

condições de extrema redução (dado pela presença de titânio intersticial – doador de elétrons) 

e do tipo p quando oxidado. Além disso, conhecendo-se as constantes de equilíbrio para 

reações envolvendo dopantes, pode-se determinar de forma quantitativa sua influência sobre o 

caráter semicondutor e o equilíbrio dos demais defeitos no sólido. 

 Sabe-se que a atividade catalítica do TiO2 é dependente da presença desses defeitos. 

Nesse contexto, Nowotny et al. (2011)
24

 propuseram uma série de normas para se conseguir 

reprodutibilidade na formação de defeitos pontuais no TiO2, envolvendo taxa de aquecimento 

e resfriamento, temperatura e pressão de oxigênio. 

 Eletronicamente, a influência de cada defeito pontual intrínseco sobre estrutura de 

bandas do TiO2 é dado pelo diagrama da Figura 19, obtidos por resultados experimentais.
74
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Figura 19 Diagrama de defeitos simplificado para o TiO2 rutilo, obtido experimentalmente 

(Adaptado de 
 
ref.

 
74). 

 O mesmo perfil do diagrama da Figura 19 é esperado para os demais polimorfos do 

TiO2. Entretanto, muitas questões quanto à profundidade, localização (estrutural e eletrônica) 

e estado de spin (singleto ou tripleto) exatos dos defeitos pontuais são uma questão em aberto 

que dependem profundamente da organização a curto e médio alcance, natureza das 

superfícies expostas do cristal, presença de dopantes, entre outras características. Esses e 

demais aspectos na fase anatase serão discutidos na próxima seção com base em evidências 

experimentais e simulação computacional. 

 

3.2 Simulação Computacional de Defeitos Pontuais na Anatase  

A anatase (TiO2-δ) reduzida é a forma mais reativa do dióxido de titânio para uma 

larga gama de reações. Nessas condições predominam vacâncias de oxigênio e titânios 

intersticiais próximos às superfícies. Nos últimos anos, pode ser citada uma série de trabalhos 

voltados ao estudo de defeitos pontuais na anatase, bulk e superfícies, utilizando métodos 

periódicos com DFT+U
2
 e funcionais híbridos.

82,83,84,85
  

Aproveitando-se do modelo apresentado na Figura 17, observa-se que os elétrons e 

buracos formados com os defeitos pontuais podem estar confinados em diferentes pontos em 

torno do defeito, de modo que o Ti
3+

 associado à   
   pode ser intersticial ou reduzido em sua 

posição original (    
 ). Outra possibilidade seria sua parcial ou completa delocalização 

eletrônica no sólido. Tal comportamento depende do grau de distorção na rede associado ao 

defeito e do caráter do estado eletrônico.
82

 

                                                             
2 A correção +U na DFT consiste na inclusão de um termo empírico para forçar a localização eletrônica por meio 

de um potencial de Hubbard 
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Dopantes ou impurezas também podem reduzir o Ti, como, por exemplo, pela 

introdução de um hidrogênio formando hidroxila em um dos vértices do octaedro, 

substituição do O
2-

 por F
-
 (fluoreto), substituição do Ti

4+
 por Nb

5+
, entre outras.

24,86
  

Sabe-se, experimentalmente, que a presença de defeitos no TiO2-δ leva à presença de 

estados intermediários no band gap, responsáveis pela mudança de cor do sólido e atribuídas 

a transições d-d. Cálculos computacionais com uma boa exatidão têm que ser capazes de 

descrever essa propriedade, o que não é possível com o DFT padrão. Nesse contexto, Finazzi 

et al.
82

 reportaram, em 2008, os primeiros resultados quantitativos e comparativos de 

metodologias na descrição do bulk reduzido da anatase. Foram utilizados cálculos em 

sistemas periódicos com uma supercélula            (96 átomos) com ondas planas (PBE 

e GGA+U, U = 2,3 e 4 eV para os orbitais 3d do Ti) e orbitais cristalinos GTO com os 

funcionais B3LYP e H&HLYP usando as bases Ti 86411(d41) (com uma camada adicional d 

com expoente α = 0,13) e O 8411(d1). Na Figura 20, são mostrados os DOS e densidade de 

spin no bulk anatase com vacância de oxigênio. Perfis semelhantes com diferentes métodos 

foram omitidos. 

 A Figura 20a mostra que os 2 elétrons liberados com a formação da vacância ficam 

completamente delocalizados sobre os Ti com o tratamento GGA. Com GGA+U (U=3eV) 

duas soluções foram descritas: dois elétrons localizados em Ti
3+

 diferentes (Figura 20b); e 

um elétron localizado e outro delocalizado (Figura 20c). Resultados semelhantes foram 

reportados usando U = 4eV e U = 2eV, respectivamente, mas com diferentes profundidades 

dos defeitos na banda. A descrição eletrônica com o funcional híbrido B3LYP mostrou que as 

mesmas soluções com GGA+U também são obtidas, mas com maior distorção polarônica 

(distorção associada ao trapeamento de elétrons ou buracos na rede). Na Figura 20b, dois 

elétrons são confinados, como mostrado no PDOS e superfície de densidade de spin, enquanto 

que na Figura 20e apenas um elétron é confinado. Com o aumento do %HF no funcional 

híbrido (50% para o H&HLYP contra 20% no B3LYP) prevê-se, erroneamente, que a anatase 

seja um isolante, com um defeito profundo e semi-localizado no band gap quando reduzida 

(Figura 20f). 

 Finazzi et al
87

 também investigaram a natureza de Ti
4+

 e Ti
3+ 

intersticial na anatase a 

partir do funcional B3LYP com diferentes %HF (10, 20 e 30%) na composição do híbrido. Os 

principais parâmetros foram: supercélula            (96 átomos), bases GTO para Ti 

86411(d41) (com uma camada adicional d com expoente α = 0,13) e O 8411(d1). Como 
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estratégia, posicionaram um titânio neutro [3d
2
4s

2
] no interstício do bulk e otimizaram a 

estrutura por completo com as possibilidades de multiplicidade de spin singleto, tripleto e 

quinteto. Os autores observaram que o Ti intersticial torna-se Ti
3+

[3d
1
] espontaneamente, 

formando mais três     
  com níveis localizados 1-1,5 eV abaixo da CB. Quanto maior a %HF 

no híbrido, mais localizado o defeito. 

 
Figura 20 Densidade de estados e densidade de spin para o bulk TiO2 anatase com vacância 

de oxigênio no estado triplete. (a) PBE, (b) GGA+U (U=3eV) com 2e localizados, (c) 

GGA+U (U=3eV) com 1e localizado, (d) B3LYP com 2e localizados, (e) B3LYP com 1e 

localizado, (f) H&HLYP. (Adaptado de ref.83, com permissão) 

 Di Valentin et al
83

 investigaram o TiO2 reduzido por meio de cálculos DFT+U (ondas 

planas) e DFT/B3LYP (GTO), com pelo menos quatro tipos de Ti
3+

: titânio reduzido em sua 

posição normal na rede Ti6c
3+

 (o sub-índice indica a coordenação) pela introdução de F
-
 ou 

por dopagem com Nb
5+

; Ti6c
3+

-OH, dado pela dopagem com H; Ti5c
3+

 associado à vacância de 

oxigênio; e Ti5c
3+

 intersticial. Resultados similares foram encontrados nos dois formalismos 

DFT, sendo que ambos corrigiram, ao menos parcialmente, os efeitos de auto-interação e 

permitiram descrever bem estados intermediários no band gap (Figura 21). Assim como em 

trabalhos anteriores, a questão do trapeamento dos elétrons é um ponto-chave, sobre o qual 

não se tem domínio ou plano de fundo experimental que possa afirmar se o trapeamento 

ocorre com 1 ou 2 elétrons. Di Valentin et al
83

 concluíram que a localização do segundo 
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elétron é imprecisa, já que a energia para delocalizá-lo na rede é muito pequena. Os autores 

asseguraram que o resultado pode estar ligado a uma limitação computacional do modelo. 

 Em um dos trabalhos mais recentes que discutem mais a fundo o TiO2 bulk reduzido, 

Déak et al
88

 reportaram o cálculo de vacâncias de oxigênio utilizando o funcional híbrido 

HSE com ondas planas. Nestes, a VO singlete (antiferromagnética) mostrou-se mais estável 

0,14 eV que a solução triplete (ferromagnética), de acordo com resultados do estado 

fundamental por EPR. 

 

Figura 21 Esquema da representação dos defeitos no bulk TiO2 reduzido. Adaptado de ref.82 

  

Considerando a participação de superfícies na tentativa de descrever experimentos de 

PES (Photoelectron spectroscopy – Espectroscopia de Fotoelétrons), que revelam estados 

intermediários no band gap como sendo devido a Ti 3d, Yamamoto e Ohno
84

 utilizaram o 

funcional híbrido HSE para cálculos de vacâncias de oxigênios no bulk e superfície (001) da 

anatase e concluíram que os níveis eletrônicos originários da superfície descrevem melhor os 

espectros de PES e que os buracos confinados na (001) podem estar envolvidos na origem da 

absorção ótica. 

 De especial interesse para a atividade fotocatalítica da anatase, o defeito eletrônico que 

leva à formação do par elétron-buraco foi descrito por Di Valentin e Selloni
89 

para o TiO2 

anatase sem defeitos no bulk e superfície (101), com e sem hidroxilas na superfície, utilizando 

uma supercélula            (96 átomos), bases GTO para Ti 86411(d41) (com uma 

camada adicional d com expoente α = 0,13) e O 8411(d1). Os autores observaram uma 

distorção polarônica com o buraco confinado nos oxigênios e os elétrons confinados nos 

titânios preferencialmente na superfície. 
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 Uma das questões que continuam em aberto sobre defeitos pontuais na anatase 

consiste na determinação exata da localização eletrônica nos titânios Ti(5c) e Ti(6c), e a 

profundidade dos seus níveis eletrônicos no band gap. Muitas soluções quase degeneradas são 

sempre encontradas ao nível DFT, dentre as quais estados associados à quebra de simetria em 

torno do defeito com baixa barreira de distorções e saltos polarônicos. A carência de 

resultados termodinâmicos para a formação de defeitos nesse polimorfo do TiO2 também 

constitui uma lacuna na literatura. 

 De especial interesse na obtenção de (foto)catalisadores, a obtenção da anatase dopada 

ou co-dopada com diferentes cátions e ânions constituem uma área de grande interesse 

atualmente.
5,8

 Com isso, é possível modular o band gap do material para aumentar sua 

eficiência. No próximo capítulo são apresentados modelos, métodos e estratégias 

computacionais nas simulações do bulk, superfícies, dopagem e supercélulas com defeitos 

pontuais na anatase dopada com o lantanídeo Ce para a formação do óxido Ti(1-x)CexO2-δ 

reduzido. 
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Capítulo 3 - Modelos, Métodos, Estratégias e Recursos Computacionais 

Modelos, Métodos, Estratégias e Recursos Computacionais 

 

 

Apresentação: Neste capítulo são descritos os modelos estruturais e métodos 

computacionais utilizados nas simulações do bulk, superfícies, dopagem e supercélulas 

com defeitos pontuais na Ti(1-x)CexO2-δ anatase. Consistentemente, foram utilizados os 

códigos computacionais CRYSTAL e VASP com conjuntos de funções de base do tipo 

Gaussiana e ondas-planas, respectivamente, e funcionais B3LYP e PBE+U, elegidos de 

acordo com a extensão dos sistemas químicos estudados. São apresentados, também, o 

delineamento experimental e os recursos computacionais utilizados ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

1. Modelos e Métodos 

Para uma descrição aceitável de fenômenos físico-químicos em sistemas na fase 

condensada, aplicando métodos de química quântica computacional, uma série de pré-

requisitos inexistentes na simulação de sistemas discretos devem ser mantidos sob controle. 

Diferentemente de moléculas isoladas, a reprodução exata de um material em fase condensada 

exige o delineamento de condições de contorno e a definição de domínios estruturais do 

sólido associados ao fenômeno sob investigação.  

A grande maioria dos materiais cerâmicos obtidos experimentalmente são 

policristalinos, possuindo interfaces de cristalitos com estruturas indeterminadas e superfícies 

com diferentes índices de Miller, reconstruídas e não-periódicas. Do mesmo modo, a presença 

de defeitos pontuais e tensões estruturais oriundas da forma e dimensão do material exigem a 

construção de motivos estruturais complexos, com centenas ou milhares de átomos pesados. 

Isso torna o tratamento mecânico quântico limitado pelos recursos computacionais. 
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Apesar das dimensões dos sistemas reais, a simetria translacional permite realizar 

simulações com pequenos motivos estruturais isolados, em vez do tratamento de clusters. 

Assim, em vez de criar um “bloco” padrão de anatase com todos os seus defeitos e interfaces, 

são simulados o bulk (3D) e superfícies (2D) de forma isolada e suas propriedades conectadas 

quando os fenômenos puderem ser explicados convenientemente com apenas uma das 

estruturas. Por vezes, é necessária a geração de supercélulas periódicas para a simulação de 

defeitos, dopagens e fenômenos de superfície.  

Quanto ao tratamento químico-quântico dos sistemas, o nível de teoria é tão 

importante quando o modelo estrutural. Neste trabalho, foi inicialmente simulado o bulk da 

anatase sob o formalismo DFT com vários funcionais implementados nas versões v1, v2-09 e 

v-14 do código CRYSTAL,
7,15

 e diversos conjuntos de funções de base adaptadas a sistemas 

cristalinos (disponíveis no Anexo I). Ao nível de cálculo mais adequado, levando-se em 

consideração o custo computacional e exatidão dos resultados, foi adicionada a energia de 

dispersão por meio do formalismo DFT-D. Também foram realizados cálculos utilizando o 

funcional PBE com as correções de Hubbard implementadas no código VASP,
51,52,53

 que 

utiliza ondas planas como funções de base. 

Uma vez obtido o bulk em condições ótimas para simulação, foram estudados: (i) 

modelos de distorção estrutural aplicando pressão externa hidrostática e uniaxial; (ii) 

formação de defeitos pontuais; e (iii) dopagem com átomos de cério. O conhecimento do seio 

do material gerou conhecimentos suficientes para a construção de superfícies pela geração de 

slabs periódicos bidimensionais, com e sem defeitos pontuais. Esquematicamente, todo o 

trabalho realizado pode ser ilustrado como na Figura 22. 

 
Figura 22 Representação esquemática do delineamento deste trabalho 
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No que tange aos aspectos práticos para uma simulação ab initio de um cristal, os 

pontos-chave são: (1) determinação do modelo estrutural; (2) escolha do Hamiltoniano; (3) 

escolha do funcional para o caso DFT; (4) escolha das funções de base (ondas planas ou 

GTO); (5) escolha dos pontos k para o mapeamento no espaço recíproco. 

Nas próximas seções são descritas as condições de contorno para a simulação 

computacional do óxido Ti(1-x)CexO2±δ na busca de entendimentos sobre sua ação catalítica e 

outras aplicações possíveis. 

 

1.1. Estrutura do TiO2 anatase bulk 

A célula unitária da anatase pode ser construída com duas ou quatro unidades 

fundamentais de TiO2: são as células primitiva (menor célula capaz de gerar a rede cristalina) 

e convencional (possui a simetria tetragonal da rede), respectivamente (Figura 23). Na 

simulação do bulk nativo são gerados, portanto, os sistemas periódicos [(TiO2)2]n ou 

[(TiO2)4]n, escolhidos de acordo com a simetria apropriada para cada tratamento 

computacional.  

 

Figura 23 Representação das células unitárias primitiva (apenas a parte assimétrica é 

mostrada) e convencional da anatase, com os parâmetros de rede, ângulos e distâncias 

interatômicas. O octaedro central de [TiO6] é mostrado em verde.  

As células primitiva e convencional estão relacionadas entre si por uma operação de 

simetria, na qual um ponto x da rede direta com coordenada xP na célula primitiva e xC 

coordenada na célula convencional, estão relacionados pela Equação 76, em que W(P→C) é 

a matriz de transformação (Equação 77). 
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CP xWx   (Eq. 76) 
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(Eq. 77) 

 A anatase possui estrutura tetragonal com grupo espacial I41/amd, definida por dois 

parâmetros de rede (a e c, com c > a) e um parâmetro interno u (u = 
ap

OTid  /c, onde 
ap

OTid   é o 

comprimento da ligação Ti–O apical). Essa estrutura pode ser descrita em termos de: (i) 

octaedros [TiO6] empilhados por arestas compartilhadas, em um total de quatro octaedros por 

célula unitária convencional; (ii) quatro octaedros intersticiais de O6; ou (iii) 16 tetraedros 

vazios de O4. Os octaedros centrados no Ti são distorcidos e possuem diferentes 

comprimentos de ligação Ti-O apical (
ap

OTid  ) e equatorial (
eq

OTid  ), com 
ap

OTid  >
eq

OTid  , 

formando ângulos de 180º (Oap-Ti-Oap) e 2θ ~156º (Oeq-Ti-Oeq). O ângulo θ é definido em 

termos do parâmetro a e 
eq

OTid   pela relação θ = arcsen [a / (2
eq

OTid   )]. O parâmetro interno u 

determina o grau de deformação do octaedro [TiO6], e pode variar virtualmente do valor 

padrão u = 0,208 até u = 0,250, levando à mudança de simetria local de D2d → D4d. A simetria 

local do Ti3O é C2v e permanece inalterada com a mudança de u.  

Equações algébricas fornecem relações analíticas entre parâmetros de rede, distâncias 

de ligação, ângulos de ligação e volumes de octaedros e tetraedros, de modo que os únicos 

parâmetros estruturais necessários para a construção da célula unitária da anatase são a, c, as 

coordenadas atômicas para Ti (0,0; 0,0; 0,0) e O (0,0; 0,0; u), e o grupo espacial. Em 

procedimentos de otimização, todos os parâmetros de rede e coordenadas atômicas podem ser 

otimizados em conjunto ou apenas os parâmetros de rede (a, c) otimizados enquanto u é 

mantido constante. Ambos os procedimentos possuem suas aplicações, como discutido 

oportunamente na seção específica.  

 Para o estudo de propriedades que requerem uma maior quantidade de unidades de 

TiO2 por célula unitária, foi necessária a construção de super-células, obtidas definindo novos 

vetores de translação {b1´, b2´, b3´} para a célula unitária como uma combinação linear dos 

vetores originais {b1, b2, b3} a partir da operação mostrada na Equação 78. 
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 No CRYSTAL09,
7,15

 esse procedimento pode ser realizado com o uso dos algoritmos 

SUPERCON (vetores a partir da célula convencional) ou SUPERCELL (vetores oriundos da 

célula primitiva). 

 No VASP,
 51,52,53

 as supercélulas, bem como qualquer outra estrutura, são construídas 

externamente e tratadas como pertencentes ao grupo espacial P1, ou seja, possuem apenas a 

operação de identidade, que são replicadas em todas as direções graças à simetria 

translacional do sólido. 

 

1.2. Superfícies do TiO2 anatase 

 Fenômenos de superfícies, como os da catálise heterogênea com catalisadores no 

estado sólido, ocorrem na interface da fase condensada com o ambiente e requerem o 

conhecimento da mesma. Em geral, as superfícies termodinamicamente mais estáveis são 

aquelas com baixos índices de Miller.  

Para a construção de superfícies da anatase, foram considerados nesse trabalho sete 

planos cristalográficos com baixo índices (hkl) de Miller: (100), (110), (001), (101), (111), 

(112) e (103), como mostrado na Figura 24. 

Computacionalmente, o procedimento consiste em seccionar o bulk 

perpendicularmente ao vetor da direção desejada, formando uma estrutura periódica em duas 

dimensões (x e y), mas com espessura finita (direção z). As superfícies, chamadas de slabs, 

são definidas por dois vetores ortogonais à direção [hkl] escolhida. Uma vez conhecida a 

simetria do slab, a mesma também pode ser construído diretamente sem a prévia construção 

do bulk. Do ponto de vista experimental, o modelo destas superfícies pode ser comparada a 

um filme fino. As informações decorrentes da simulação podem auxiliar na interpretação 

experimental e até mesmo ajudar a racionalizar experimentos. 
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Figura 24 Planos cristalográficos com baixos índices de Miller mostrados na célula unitária 

convencional da anatase: (001), (100), (101), (110), (111), (112) e (103) 

Um problema de natureza química torna necessária a definição das camadas atômicas 

inicial e terminal do slab, bem como da sua espessura, uma vez que nem todas as terminações 

são estáveis, podendo não existir ou sofrerem rapidamente uma reconstrução (rearranjo 

estrutural com mudança nas coordenações dos átomos). Fisicamente, a assimetria vertical do 

slab pode gerar um momento de dipolo intrínseco não nulo perpendicular à superfície. 

Superfícies desse tipo, quando iônicas, geralmente são instáveis e necessitam de um campo 

eletromagnético externo ou de um adsorbato para a sua estabilização. Outra condição a ser 

observada na contrução de modelos de superfícies é que a espessura do slab seja larga o 

bastante para que as interações entre as terminações superior e inferior sejam desprezíveis. 

Esse procedimento é realizado construindo uma série de modelos com espessuras crescentes 

até alcançar uma convergência da energia superficial com relação à espessura do modelo, isto 

é, até que a relação entre espessura e energia superficial seja constante. 

Na Figura 25 são mostradas as camadas atômicas na anatase dispostas no plano 

normal ao vetor [001]. Como indicado, cada célula unitária convencional possui 13 camadas 

atômicas na família de planos {001}. 
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Figura 25 Família de plano {001} que seccionam átomos de Ti e O na célula unitária 

convencional da anatase 

 Nem todos os planos no bulk anatase possuem camadas atômicas com alta simetria e 

repetição como apresentado na Figura 25, o que pode tornar impossível a construção de slabs 

estequiométricos sem reconstrução das superfícies por adição de unidades de TiO2 ou sem a 

formação explícita de vacâncias no seio do slab.  

 Na Figura 26 são mostradas as superfícies não-relaxadas, formadas pela secção do 

bulk nos planos (100), (110), (001), (101), (111), (112) e (103), com suas respectivas células 

unitárias bidimensionais. Observa-se a diferença na composição das superfícies expostas, o 

que determina a quantidade de sítios ativos de catálise e pode influenciar diretamente no 

mecanismo de reações.  

Assim como para o bulk, podem ser geradas supercélulas de slabs, tornando possível a 

simulação de defeitos em diferentes concentrações e a adsorção de moléculas em diferentes 

recobrimentos na superfície. Analogamente à Equação 78, as supercélulas em 2D são 

formadas aplicando a operação mostrada na Equação 79, em que eij determina o número de 

réplicas nas direções dos i e j, respectivamente.  
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(Eq. 79) 

A partir do modelo de slab, a energia de uma superfície, Esurf (hkl), pode ser definida 

como sendo a energia livre de excesso da superfície (hkl) por unidade de área. Essa 

quantidade é fundamental para o entendimento da forma e crescimento de cristais em 

equilíbrio termodinâmico. Em T = 0, Esurf (hkl) é dado pela Equação 80: 
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  AENEhklE bulk

N

slab
N

surf 2/lim)( 


 

(Eq. 80) 

onde N
slabE  é a energia total do slab, bulkE  é a energia total do bulk por fórmula mínima, N é o 

número de unidades de fórmula mínima e A é a área da célula unitária 2D. O fator ½ advém 

da existência de duas faces limitantes no slab. Esurf é intrinsecamente uma quantidade positiva 

(caso contrário o bulk sofreria esfoliação), e a medida que mais camadas são adicionadas (N 

→ ∞), o seu valor converge a energia de formação por unidade de área. 

 
Figura 26 Célula unitária convencional da anatase e suas superfícies não relaxadas (100), 

(110), (001), (101), (111), (112) e (103) do TiO2 anatase. Os insets mostram a vista superior 

das células unitárias 2D. Os átomos de Ti e O são mostrados como esferas brancas e 

vermelhas, respectivamente.  

 Sob o ponto de vista termodinâmico, a morfologia teórica de um monocristal em 

equilíbrio é determinado pelas energias de suas superfícies e pode ser descrita seguindo a 

regra clássica da construção de Wulff,
90

 expressa pela Equação 81, 

hklcterhklE hklsurf  .,/)(  (Eq. 81) 
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onde Esurf(hkl) é a energia de superfície do plano (hkl) exposto e rhkl é a distância do centro do 

cristal à superfície do plano. A partir desta equação é possível construir a forma dos 

monocristais de anatase antes e após o relaxamento estrutural. 

 

1.3. Potencial para correção da energia de dispersão 

É possível simular propriedades eletrônicas e estruturais de materiais no estado sólido 

ao nível DFT com boa exatidão. Por outro lado, a DFT é incapaz de descrever corretamente 

interações de dispersão, que são um fenômeno intrínseco em todos os sistemas químicos, 

resultante de correlações dinâmicas entre as distribuições de carga flutuantes.
48,91,92,93

 Essas 

interações são onipresentes na natureza e, portanto, devem ser levadas em consideração para a 

melhor descrição na simulação de modelos periódicos, na qual se tornam muito importantes 

em determinados sistemas. 

Diferentes estratégias têm sido propostas para incluir esse efeito na DFT, tais como: 

novos funcionais e a inclusão de termos semi-empíricos.
 48,94

 Na abordagem semi-empírica, a 

correção sobre a energia total da DFT pode ser dada pela inclusão de um potencial amortecido 

para interação atômica.  

A energia total com a inclusão da dispersão (EDFT-D), método DFT-D, é dado pela 

Equação 82,
48

 

dispDFTKSDDFT EEE       (Eq. 82) 

em que EKS-DFT é a energia autoconsistente usual de Kohn-Sham para o functional em uso, e 

Edisp é a energia do termo empírico para dispersão.  

No código CRYSTAL09,
7,15

 a única forma de incluir a energia de dispersão é por 

meio do potencial D2 de Grimme (DFT-D2),
48

 que, adaptado a sistemas periódicos, possui a 

forma da Equação 83: 
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    (Eq. 83) 

em que o somatório se estende sobre todos os pares atômicos Rij e vetores de rede g (exceto 

para i = j , g = 0


). O fator de escala s6 é um valor pré-definido e dependente do funcional 
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(1,05 para o funcional B3LYP), 
ijc6  é o coeficiente de dispersão para o par ij calculado usando 

a média geométrica dos coeficientes individuais, e Rij,g é a distância interatômica entre os 

átomos i na célula de referência e os átomos j nas células vizinhas a uma distância de ||g||. A 

função de amortecimento (fdmp) é usada para evitar singularidades em pequenas distâncias Rij,g 

e é dada pela Equação 84, em que d = 20 é uma constante que determina o decaimento da 

função e RvdW é a soma dos raios de corte (aqui tratados como raios de van der Waals) do Ti e 

do O.  

 1/,
,1

1
)(





vdWij RRdijdmp

e
Rf

g
g      (Eq. 84) 

Recentemente, Grimme et al.
93

 determinaram, por cálculos ab initio os raios de corte 

para 94 elementos para uso na sua versão mais recente do DFT-D2, o método DFT-D3. Essa 

nova abordagem leva em consideração o ambiente químico por meio de um número de 

coordenação fracionário, além de um termo adicional f(R)C8/R
8
 na Equação 83 modificada. 

Diferentemente do potencial DFT-D3, a DFT-D2 não trata explicitamente do ambiente 

químico porque usa os mesmos parâmetros RvdW e c6
ij

 
para cada elemento em diferentes 

moléculas e sólidos. Em química do estado sólido, a reparametrização deve considerar as 

mudanças significativas nos raios de van der Waals (vdW) com o ambiente cristalino e a 

coordenação atômica.  

Para superar esse problema, foi proposta neste trabalho a parametrização dos raios de 

van der Waals para os titânios (RvdW Ti) e oxigênios (RvdW O) no bulk do TiO2 anatase, usando 

o potencial da DFT-D2 no código CRYSTAL,
7,15

 de modo a considerar o ambiente químico 

médio dos octaedros [TiO6] neste óxido. Para tanto, foram realizados cálculos de otimização 

total (parâmetros de rede + coordenadas atômicas) para cada par de raios RvdW (Ti,O) em uma 

matriz com 121 pontos (11 × 11), variando em (±) 25% os raios padrões do Ti e O, propostos 

inicialmente por Grimme em 2006 (RvdW Ti = 1,5620 Å e O = 1,3420 Å).
48

 O potencial D2 

com o par de raios RvdW (Ti,O), que descreve com maior exatidão a TiO2 anatase com relação 

aos parâmetros de rede obtidos experimentalmente de monocristais, foram usados para 

compor o chamado DFT-D*, também tratado aqui como B3LYP-D*. 
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1.4. Análise Vibracional 

A análise vibracional em redes cristalinas permite entender muitos fenômenos, como 

os relacionados a efeitos térmicos, propriedades de transporte, espectro vibracional e o cálculo 

de propriedades termodinâmicas. 

 Neste trabalho, as freqüências vibracionais foram analisadas no ponto gama Γ (k = 0), 

dentro da aproximação harmônica. A matriz Hessiana {H
g
} (Equação 85), cujos elementos 

são derivadas segundas da energia total por célula com respeito aos deslocamentos atômicos, 

é submetida a uma transformada de Fourier para um conjunto de matrizes dinâmicas {W
k
} 

associadas aos vetores k.  
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,     (Eq. 85) 

em que u é o vetor deslocamento atômico dos átomos α (na célula de referência, com 

coordenada i) e β (na célula g, com as coordenada j) com respeito à estrutura de equilíbrio. 

 A matriz dinâmica {W
k
} ponderada pelos pesos atômicos possui a simetria do cristal e 

é calculada, no ponto Γ (k = 0), conforme a Equação 86: 




MM

H
W

ij

ji  )(, 0k     (Eq. 86) 

em que Mα e Mβ são as massas dos átomos α e β associadas com as coordenadas i e j, 

respectivamente, diagonalizadas para obter os autovalores (ou seja, freqüências) e autovetores 

(ou seja, modos normais). 

Deve-se ressaltar que, para a obtenção de propriedades termodinâmicas com maior 

exatidão, mais pontos k na Zona de Brillouin devem ser considerados (cálculo de dispersão de 

fônons). Assim como para os níveis eletrônicos, as freqüências vibracionais em sólidos 

formam uma estrutura de bandas de fônons. Isso ocorre porque a interação não está confinada 

no volume da célula primitiva, de modo que a diferença de fase no movimento dos átomos 

varia em diferentes células. Com o cálculo simples das freqüências harmônicas vibracionais 

no ponto gama (ponto central da 1ª BZ), somente os movimentos em fase de todos os átomos 

em diferentes células é considerado, ou seja, todos os átomos equivalentes por translação no 

cristal são deslocados simultaneamente em cada modo, e por isso não há necessidade de uso 

de supercélulas. 
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 Com amostragem apenas no ponto gama Γ (q = 0), três modos devem ter freqüências 

zero (ou próximo a zero), e correspondem aos modos acústicos de translação em gama. Como 

resultados das análises vibracionais, foram obtidos os espectros no infravermelho (IV) e 

Raman, e comparados com dados experimentais quando pertinentes. Nenhuma marcação 

isotópica foi considerada para correção dos espectros. 

 

 

1.5. Deformações Elásticas e Equação de Estados 

As constantes elásticas Cij são derivadas segundas da energia e com relação aos 

componentes de tensão εi por unidade de volume (V) (Equação 87) e fornecem informações 

importantes sobre as respostas mecânicas a forças externas. As constantes elásticas foram 

avaliadas numericamente a partir de gradientes analíticos
95

 e analisadas para determinar as 

direções mais susceptíveis a deformações no bulk. 

ji

ij

E

V
C

 




21
           (Eq. 87) 

 De forma qualitativa, os tensores de deformação ε para obtenção das constantes 

elásticas Cij no TiO2 anatase, com suas respectivas estruturas distorcidas, são mostradas na 

Figura 27. Os tensores seguem a notação de Voigt. 

A partir da Figura 27, observa-se que as constantes C11 = C22, C12, C13 = C23 e C33 

correspondem a compressões, enquanto que as deformações referentes às constantes C44 = C55 

e C66 correspondem a cisalhamentos. 

Uma equação de estado (EOS, Equation of States) é uma relação de pressão-volume 

(PV) ou energia-volume (EV) que descreve o comportamento de um sólido sob regime de 

compressão ou expansão. Isotermicamente, e sob compressão/expansão uniformes, a forma 

mais simples de EOS é o bulk modulus (B0), definido como a razão entre o aumento da 

pressão infinitesimal e a consequente diminuição relativa do volume (Equação 88), e mede a 

resistência à compressão uniforme. 
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0           (Eq. 88) 
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Figura 27 Tensores de deformação ε na célula tetragonal (a=b≠c) da anatase, utilizadas 

para obtenção das constantes elásticas Cij. Os volumes em verde e azul correspondem às 

células primitivas antes e após a deformação, respectivamente.  
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 O parâmetro adimensional B0´ (Equação 89) pode ser definido como a primeira 

derivada de B0 com respeito à pressão (P), a temperatura (T) constante. 

TP

B
B 












 0/

0       (Eq. 89) 

 Dado que a pressão (P) pode ser escrita em função do volume (V) à entropia (S) 

constante (Equação 90), o bulk modulus pode ser redefinido como a derivada segunda da 

energia (E) com respeito ao volume (Equação 91). 
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  (Eq. 91) 

 Obviamente, outras EOS foram desenvolvidas para sólidos, levando em consideração 

regimes não-lineares de resposta nas compressões/expansões. Neste trabalho, foi utilizada a 

EOS de 3ª ordem de Birch-Murnaghan
96

 E(V), Equação 92, para obtenção do bulk modulus, 

sua primeira derivada e o volume de equilíbrio (V0) do TiO2. Sua EOS-P(V) é dada pela 

Equação 93. 
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Computacionalmente, todos os parâmetros estruturais foram completamente 

otimizados a volumes fixos (V) no intervalo de 0,80 < V/V0 < 1,20 com incrementos de 

0,01*V0, em que V0 é o volume de equilíbrio da célula unitária em condições isotérmicas, a T 

= 0.  
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1.6. Pressão Externa e Sistemas Modelo para Distorção do Octaedro [TiO6] 

O comportamento do bulk com respeito à aplicação de pressões externas foi 

investigado aplicando-se uma pressão fixa (0 < P / GPa < 45) hidrostática (igual pressão em 

todas as direções) ou uniaxial (apenas em uma direção) nas células unitárias do sólido. Para 

tanto, foram utilizados os tensores de deformação H (Equação 94) e U (Equação 95) para 

pressões hidrostática e uniaxial [001], respectivamente, agindo sobre a matriz A, que contém 

as componentes cartesianas dos três vetores de rede elementares da célula unitária não-

distorcida, de modo a construir as células A´ e A´´, como mostrado a seguir. 
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Estruturas distorcidas foram obtidas minimizando-se a energia total com respeito aos 

parâmetros de rede e coordenadas atômicas sob cada regime de deformação. Os espectros de 

infravermelho e Raman, bem como as constantes elásticas também foram estudadas em cada 

pressão. 

 Para avaliar o efeito das distorções nos octaedros [TiO6] sobre a estrutura eletrônica, 

uma série de cálculos pontuais foram realizados permitindo uma variação do parâmetro 

interno u no intervalo de 0,208 (valor padrão da célula unitária em monocristais de anatase) < 

u < 0,250, como mostrado na Figura 28. 

Como visto, o parâmetro u controla o grau de deformação do [TiO6] e sua variação 

permite acessar diferentes simetrias locais: D2d (u < 0,250) → D4d (u = 0,250). A razão dos 

parâmetros c/a determina o achatamento dos poliedros, de maneira que uma modificação para 

c/a = 2 permite acessar a simetria local D4d → Oh  para os [TiO6]. Suas estruturas eletrônicas 

foram exploradas pela densidade de estados projetadas sobre os orbitais (PDOS). 
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Figura 28 Células unitárias da anatase com distorção idealizada pela variação dos 

parâmetros de rede e coordenada interna u. Essas mudanças permitem acessar as simetrias 

locais D2d → D4d → Oh nos octaedros [TiO6], em verde. Os átomos de titânio e oxigênio são 

mostrados em preto e branco, respectivamente. 

Esses modelos periódicos idealizados têm como finalidade permitir o entendimento 

sobre distorções locais causadas por defeitos pontuais, como a presença de dopantes na rede, 

ou deformações em fases metaestáveis e motivos estruturais próximos a interfaces.  

 

1.7 Defeitos pontuais 

 No estudo de defeitos pontuais, tanto os formalismos de funções de base GTO quanto 

ondas-planas foram utilizados por meio dos códigos CRYSTAL09
7,15

 e VASP,
51,52,53

 

respectivamente. Os funcionais empregados foram o B3LYP e o PBE com a inclusão dos 

termos de Hubbard (PBE+U), detalhado nas próximas seções. 

 

1.7.1 Substituição de Ti
4+

 por Ce
4+

 

Para o estudo de defeitos pontuais (substituição de Ti
4+

 por Ce
4+

 e formação de 

vacâncias de oxigênio) foram utilizadas supercélulas 3×3×1 da anatase, contendo 36 átomos 
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de titânio e 72 de oxigênio (36 unidades de TiO2). Embora os parâmetros de rede variem para 

sistemas reduzidos e/ou dopados,
13

 o volume das supercélulas foi mantido fixo nas 

otimizações, enquanto as coordenadas internas de todos os átomos foram relaxados, a fim de 

diminuir substancialmente o custo computacional. 

Para simular os sistemas dopados com cério (TiO2:Ce), um átomo de Ti foi substituído 

por um átomo de Ce na supercélula com 108 átomos, resultando no óxido Ti0,972Ce0,028O2, 

com 2,8% Ce (em mol). Resultados experimentais de difração de raios-X têm demonstrado 

que a fase anatase é mantida até uma dopagem de ~10% de Ce, quando então o sólido muda 

para uma fase não-determinada até que a fase fluorita emerge com concentrações de Ce 

maiores que 70%.
97

 Dessa forma, os modelos de dopagem adotados, mantendo-se fixa a fase 

anatase, estão de acordo com as evidências experimentais. 

Uma vez que a substituição CeTi
×
 não deixa elétrons desemparelhados no bulk ([TiO6]n 

+ Ce → [TiO6]n-1 + [CeO6]
×

 + Ti), esses sistemas foram tratados sob o formalismo RHF 

(Restricted Closed Shell). Por simetria, todos os Ti são equivalentes para a substituição de 1 

Ce. Para cálculos no CRYSTAL,
7,15

 o Ti cuja substituição mantém a maior simetria foi 

considerado na substituição. Para o tratamento com ondas-planas, no VASP,
51,52,53

 não há 

ganhos consideráveis com relação à escolha do Ti, uma vez que o grupo espacial da 

supercélula é sempre P1.  

Detalhes computacionais, como Hamiltonianos e funções de base, são apresentados 

conjuntamente para os sistemas reduzidos, na próxima seção. 

 

1.7.2 Vacâncias de Oxigênio no bulk do TiO2 e Ti(1-x)CexO2 

Para verificar o efeito da dopagem com Ce na formação de vacâncias de oxigênio 

neutras (VO ≡ VO
••
 + 2e´), um átomo de oxigênio foi removido da supercélula estequiométrica 

do TiO2 e do óxido dopado Ti(1-x)CexO2, resultando nos materiais reduzidos TiO1,986 (1,4% 

VO, em mol) e Ti0,972Ce0,028O1,986 (2,8% Ce e 1,4% VO, em mol), respectivamente. Os sítios 

explorados para formação das vacâncias no TiO2 e no TiO2:Ce são mostrados na Figura 29.  

Na anatase não-reduzida, todos os átomos de Ti estão em sítios octaédricos [TiO6] 

com simetria local D2d e os oxigênios possuem coordenação [OTi3] com simetria local C2v. 

Embora cada unidade de [TiO6] tenha dois tipos de ligações Ti-O com diferentes 

comprimentos (duas apicais d(Ti–O)ap, na direção [001], e quatro equatoriais d(Ti–O)eq), 

todos os átomos de oxigênio são equivalentes por simetria, de modo que há apenas uma 
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possibilidade para a geração de 1 VO no TiO2. Sua formação leva à formação de três poliedros 

[TiO5], dentre os quais dois são equivalentes por simetria na estrutura não-relaxada. A 

remoção de um átomo neutro de oxigênio deixa dois elétrons no bulk, segundo a equação 

[TiO6]n → [TiO6]n-3 + 3[TiO5] + VO
••
 + 2e' + ½ O2. Com isso, diferentes estados eletrônicos 

devido aos 2e´ da VO podem ser classificados como:  

 solução com localização simples (ou confinada): em que os dois elétrons são 

localizados em cátions de baixa coordenação próximo à VO, especificamente nos 

primeiros vizinhos; 

 solução com localização desdobrada (split): em que os dois elétrons são localizados, 

e pelo menos um deles é localizado distante de VO, reduzindo um cátion com alta 

coordenação; 

 solução parcialmente localizada: em que somente um elétron é confinado, enquanto 

o outro é delocalizado sobre vários, ou todos, os cátions da rede; 

 solução completamente delocalizada: em que os dois elétrons se encontram 

compartilhados por vários, ou todos, os cátions da rede.  

 

 

Figura 29 (a) Bulk do TiO2 anatase, ressaltando o oxigênio removido para formação da 

vacância e os titânios mais próximos, Ti(a-d). Em (b) é mostrado o óxido dopado com um 

cério e as vacâncias (VO1 e VO2) formadas pela remoção de um oxigênio do octaedro [CeO6], 

enquanto que as vacâncias VO3 e VO4 são formadas nos primeiros vizinhos [TiO6]. Os átomos 

de titânio, oxigênio e cério são mostrados como esferas brancas, vermelhas e verde, 

respectivamente. Os octaedros [TiO6] e [CeO6] são mostrados nas cores azul e amarelo, 

respectivamente.  
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Para os sistemas dopados reduzidos, os átomos de oxigênio em volta do octaedro 

[CeO6] não são equivalentes por simetria porque os poliedros do cluster [CeO5][TiO5]2VO
••
 

resultante da formação da vacância compartilham suas arestas e vértices de formas distintas. 

Por esse motivo, foram consideradas quatro posições de oxigênio não-equivalentes para 

formação de VO: duas no octaedro [CeO6], resultando nos poliedros de baixa coordenação 

[CeO5] pela remoção de oxigênios equatoriais (VO1) e apicais (VO2); e dois sítios (VO3 e VO4) 

nos vizinhos mais próximos [TiO6], obtendo-se os clusters [CeO6][TiO5]3VO
••
, em que o Ce 

preserva sua hexa-coordenação.  

Cálculos adicionais com dois Ce por supercélula (5,6 %), substituindo os titânios nas 

posições Ti1 a Ti5 (Figura 29b), foram realizados para verificar o efeito do aumento na 

concentração do dopante sobre a energia de formação das vacâncias de oxigênio. 

Para os sistemas dopados, foram calculadas as energias de substituição (Edop) tomando 

como referência os óxidos simples (Equação 96), e a energia de formação da vacância de 

oxigênio Ef (VO), conforme a Equação 97, 

Edop  = [E(CexTi36-xO72-y) – E(Ti36O72-y)] + x·[E(TiO2) – E(CeO2)]        (Eq. 96) 

Ef (VO) = [E(CexTi36-xO72-y) + y/2 E(O2)] – E(CexTi36-xO72)                (Eq. 97) 

em que E(CexTi36-xO72-y) corresponde à energia da supercélula 3×3×1 com x átomos Ce 

substituindo átomos Ti e y átomos O removidos. Para as supercélulas não-dopadas x = 0, e 

para os sistemas dopados x = 1 ou 2. Para o sistema completamente oxidado ou parcialmente 

reduzido, tem-se y = 0 e y = 1, respectivamente. E(TiO2) e E(CeO2) correspondem à energia 

total das células unitárias da anatase e fluorita, e E(O2) corresponde à energia total de uma 

molécula de oxigênio no seu estado fundamental triplete. 

 

1.7.2 Vacâncias de Oxigênio na superfície do TiO2 e Ti(1-x)CexO2 

Como modelo de superfície da anatase dopada, optou-se pela (001) devido à sua 

pronunciada relevância para catálise. Supercélulas 3×3 compostas por 108 átomos (36 

unidades de TiO2) foram utilizadas para estudar a superfície (001) da anatase dopada com Ce 

e reduzida. Para simulações empregando ondas planas como funções de base, uma célula 

tridimensional com 12 camadas atômicas na direção z foi construída mantendo-se os slabs 

separados por uma distância de ~ 10Å. Em todos os casos, as coordenadas internas de todos 
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os átomos foram otimizadas mantendo-se fixos os parâmetros de rede, tomados a partir do 

bulk da anatase TiO2 otimizado ao nível PBE, o que garante uma distância minima entre os 

defeitos de 11,4 Å. A substituição de 1 Ti por 1 Ce na célula de 108 átomos resulta numa 

estequiometria Ti0,972Ce0,028O2 (2,8% Ce), que é a mesma solução sólida adotada para o bulk. 

As camadas mais externas da anatase (001) consistem de poliedros [TiO5] paralelos 

compartilhados por O(2c) e O(3c) nas direções x [10] e y [01]. Ao longo da direção z, o poliedro 

[TiO5] liga-se a octaedros [TiO6] com caráter de bulk na primeira subcamada da superfície, 

em que todos os oxigênios são (O3c). Duas possibilidades de substituição de Ce por Ti
 
emerge 

dessa estrutura e foram investigados (Figura 30). A primeira possibilidade consiste na 

dopagem da camada mais externa de cátions: [TiO5]
×
 + Ce → [CeO5]

×
 + Ti, como mostrado 

na Figura 30a. A segunda opção decorre da dopagem na subsuperfície: [TiO6]
×
 + Ce → 

[CeO6]
×
 + Ti, como mostrado na Figura 30b.  

 
Figura 30 Superfícies (001) do TiO2 anatase dopada com um Ce nos sítios (a) [TiO5] nas 

camadas mais externas da superfície e (b) [TiO6] na subsuperfície. As vacâncias VO1-4 são 

circuladas em cada situação. Os painéis à direita de (a) e (b) mostram uma visão superior da 

supercélula 3×3 da (001) dopada com Ce na superfície e subsuperfície, respectivamente. Os 

centros reduzidos do TiO2 sem dopante são equivalents a VO1, VO2 e VO3. Painéis (c) mostram 

os poliedros [TiO6] em cinza, [TiO5] em vermelho, e [CeOx] em verde, respectivamente.  
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Da mesma forma que no bulk, os sistemas reduzidos TiO1,986 (1,4% VO) e 

Ti0,972Ce0,028O1,986 (2,8% Ce e 1,4% VO) foram criados pela formação de vacâncias de 

oxigênio em quatro diferentes posições em torno do dopante: VO1, VO2, VO3 e VO4 (Figura 

30). Para o sistema não dopado, três oxigênios das camadas mais externas foram removidos 

para gerar VO1 (O(2c)), VO2 (O(3c)) e VO3 (O(3c)), equivalentes aos rótulos na Figura 30a sem o 

dopante.  

Com o dopante nas camadas mais externas (Figura 30a), três possibilidade de VO 

(VO1-3) levam à diminuição na coordenação do poliedro [CeO5], enquanto que para VO4 um 

oxigênio é removido entre os vizinhos [TiO5][TiO6]2. Em alguns casos, a redução pode levar a 

baixa coordenação [CeO4] e [TiO4].  

Com o dopante na subsuperfície (Figura 30b) duas possibilidade de VO (VO1-2) levam 

a redução nos octaedros [CeO6], enquanto que VO3 e VO4 são em titânios vizinhos. A menor 

coordenação atingida pelo Ce nessas condições são [CeO5] enquanto que 2[TiO4] podem ser 

formados nas camadas mais externas.  

 

1.8 Parâmetros Computacionais  

A natureza da estrutura eletrônica final depende de muitos aspectos definidos 

inicialmente na simulação, como o método, a extensão do conjunto de base, estados de 

multiplicidade de spin inicial, porcentagem da matriz de troca exata de Hartree-Fock para o 

funcional híbrido, relaxamento e reconstruções ao redor do defeito, temperatura, entre outros.  

Os cálculos DFT foram realizados sob condições periódicas de contorno usando duas 

abordagens diferentes que corrigem parcialmente o erro de auto-interação eletrônica presente 

em funcionais padrões dentro da aproximação do gradiente generalizado (GGA, Generalized 

Gradient Approximation). Especificamente, os métodos DFT+U
98,99

 e o funcional híbrido 

B3LYP
41

 foram usados para descrever a estrutura eletrônica da anatase dopada e reduzida. 

Na abordagem DFT+U,
98,99

 o termo de correção de Hubbard +U foi adicionado ao 

funcional PBE, como implementado no código VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package),
 

51,52,53
 o que leva ao PBE+U. Nesses cálculos, a interação entre os elétrons do core e de 

valência foram descritos pelo método PAW (Projector Augmented Wave).
100

 Os elétrons 

Ti(3p
6
4s

2
3d

2
), O(2s

2
2p

2
), e Ce(5s

2
5p

6
6s

2
4f

1
5d

1
) foram tratados como a valência em cada um 

desses átomos e expandidos em funções do tipo ondas-planas com energia cinética de até 500 

eV.  
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O termo on-site de Hubbard (+U) tem sido adicionado para corrigir o caráter 

fortemente correlacionado dos estados Ti 3d e Ce 4f  encontrados em óxidos reduzidos de 

titânio e cério.
12,82,84,101

 Entretanto, não existe um valor único de U capaz de reproduzir 

corretamente todas as propriedades de um sistema, de modo que um compromisso na 

qualidade da descrição de propriedades de interesse são mandatórios na escolha desse 

parâmetro. Para sistemas envolvendo TiO2, são encontrados trabalhos com valores de U entre 

2 e 7 eV.
102,103

 Um cenário similar é encontrado para sistemas com Ce, nos quais não existe 

consenso sobre o valor mais apropriado de U para os estados Ce 4f, embora muitos autores 

escolham um valor entre 4 e 5 eV.
104,105

 Essa metodologia tem sido empregada com sucesso 

na descrição dos óxidos TiO2 e CeO2
 
reduzidos, bem como do óxido misto CeOx/TiO2

 
e 

sistemas dopados TiO2:Ce.
12,87,103

 Adicionalmente, alguns autores tem incluído o termo de 

correção para os estados O 2p em óxidos para melhorar a descrição de propriedades 

relacionadas a buracos confinados,
106

 bem como para ajustar corretamente a energia de band 

gap
107

 e os parâmetros de rede.
106

  

Neste trabalho foram consideradas diferentes abordagens PBE+U. Uma abordagem 

preliminar consiste em usar o funcional padrão PBE na otimização de estruturas e obter as 

primeiras tendências nas energias relativas de formação de defeitos. A segunda abordagem 

consiste em adicionar o termo de correção +U aos estados Ce 4f e Ti 3d. Para evitar uma 

parametrização excessiva, foi aplicado o mesmo valor de U = 4 eV para ambos os estados. 

Para verificar o efeito na correção das bandas O 2p sob as estruturas eletrônicas e energia de 

formação dos defeitos foram realizados cálculos adicionais incluindo a correção U = 4 eV 

para esses estados. Essa abordagem recebeu o nome de PBE+U(4,4,4), enquanto que a 

inclusão somente nos cátions foi chamada de PBE+U(4,4). Cálculos com o funcional híbrido 

B3LYP também foram realizados para alguns defeitos específicos a fim de comparar a 

dependência com as funções de base na abordagem GTO. Para as superfícies dopadas e 

reduzidas apenas os funcionais PBE e PBE+U(4,4) foram empregados. 

Cálculos com o funcional híbrido B3LYP foram realizados usando o pacote 

computacional CRYSTAL09 v-2.
7,15

 O CRYSTAL
7,15

 utiliza funções de base do tipo 

Gaussiana (GTF´s) para compor orbitais cristalinos como uma combinação linear das funções 

de Bloch definidas em termos de funções locais (orbitais atômicos). Três conjuntos de 

funções de bases all-electron (s/sp/d/f) foram empregados para o TiO2: BS1 (Ti 8/651/3 e O 

8/411/11), BS2 (Ti 8/6411/411 e O 8/411/1) e BS3 (Ti 6/6621/31 e O 6/31/1). (Apêndice A) 

Devido ao número reduzido de Gaussianas, a base BS3 foi utilizada na parte inicial deste 
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trabalho, em que os raios de vdW são parametrizados no potencial DFT-D2 de Grimme, nos 

estudos de superfície e deformações por compressão. Para os sistemas reduzidos, os três 

conjuntos de funções de base foram utilizados. No estudo dos sistemas dopados com Ce, foi 

dada maior ênfase às bases BS1 e BS2, em conjunto com uma base pseudo-potencial com 

elétrons de caroço desenvolvida pelo grupo de Stuttgart-Dresden
108

 e elétrons de valência 

4s
2
4p

6
4d

10
5s

2
,5p

6
,6s

2
,4f

1
,5d

1
 explicitamente tratados com a base (10sp 7d 8f)/[4sp 2d 3f].

109
 A 

exatidão para as séries de Coulomb e de troca foram controladas por cinco parâmetros 

(palavra-chave ITOL 1 a 5, em que 10
-ITOL

 = 10
−8

, 10
−8

, 10
−8

, 10
−8

, 10
−18

). Uma grade 

consistindo em 99 pontos radiais e 974 angulares foram adotados para a integração numérica 

dos funcionais de troca e correlação. 

Em ambas as abordagens (B3LYP e PBE+U), a multiplicidade de spin nos sistemas 

reduzidos foi tratada sob o formalismo UDFT. Três possibilidades surgem naturalmente 

devido à presença do par de elétrons associados à formação de VO: uma configuração de 

camada aberta triplete T1, em que Nα - Nβ = |2|; um singlete de camada aberta, em que Nα - Nβ 

= 0; e um estado singlete de camada fechada em que o par de elétrons é forçado a permanecer 

na mesma banda com spins opostos. Essas três situações foram investigadas quando possível, 

primeiro sem indicação inicial dos sítios de trapeamento e depois forçando explicitamente as 

configurações iniciais desejadas. Em todos os cálculos com supercélulas, o espaço recíproco 

foi amostrado apenas no ponto Γ nos cálculos de otimização de geometria. Nos cálculos de 

bulk com células primitivas ou convencionais (1×1×1), nas superfícies com B3LYP-D* e nos 

demais cálculos utilizando a base BS3, descrita nos Capítulos 4, 5 e 6, o espaço recíproco foi 

amostrado com 36 pontos k. 

As posições atômicas para todos os átomos foram completamente relaxadas até que a 

maior componente das forças iônicas fosse menor que 1×10
-2

 eV/Å (PBE e PBE+U) e 3×10
-4

 

a.u. (B3LYP). 
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2. Recursos Computacionais 

2.1 Códigos Computacionais 

Os cálculos DFT foram realizados nos códigos CRYSTAL (v-09 e v-14)
 7,15

 e VASP,
 

51,52,53
 que empregam funções de base do tipo gaussiana e ondas planas, respectivamente. Para 

visualização gráfica dos outputs utilizou-se os programas XCrySDen
110

 e VESTA.
111

 As 

construções de Wulff
90

 foram visualizadas no VESTA.
111

 Os demais gráficos foram gerados a 

partir dos programas OriginLab (ORIGINLAB, 2007) e Grace. 

 

2.2 Estrutura Física 

Ao longo deste trabalho foram utilizados três clusters de computadores com diferentes 

configurações de Hardware:  

1. Laboratório de Simulação Molecular, Unesp-Bauru: Cluster formado por 8 

computadores com processadores Intel Quad-Core i7 2,8 GHz, memória de oito 

Gigabytes (8GB) e HD de um Terabyte (1TB) por computador;  

2. IQTCUB – Universidade de Barcelona, Espanha: 7 clusters com configuração total 

composta por 2788 cores, 18.616 GB de memória RAM, capacidade de cálculo em 

disco de 170 TB e armazenamento de 32 TB; 

3. Grid Unesp – São Paulo, Brasil: cluster central composto por 256 servidores SUN 

X4150, 2048 cores, 4096 GB de memória RAM e capacidade de armazenamento total 

de 132 TB. Possui ainda clusters secundários.  
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Capítulos 4-10 

Resultados e Discussão 

Capítulos 4-9 – Resultados e Discussão 
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Capítulo 4 - Estudo da inclusão da energia de dispersão de Grimme DFT-D2 no bulk TiO2 anatase: propriedades estruturais, eletrônicas, elásticas e vibracionais. 

Estudo da inclusão da energia de dispersão de Grimme DFT-D2 no 

bulk TiO2 anatase: propriedades estruturais, eletrônicas, elásticas e 

vibracionais 

 

 

Resumo: Neste capítulo são apresentados os resultados da simulação computacional do 

bulk do TiO2 anatase por meio de cálculos periódicos DFT/B3LYP com o conjunto de 

funções de base BS3 (Ti 6/31/1 e O 6/21/31), incluindo interações de dispersão com o 

potencial DFT-D2 de Grimme. Na tentativa de incluir de modo indireto o ambiente 

químico desse sólido, os raios de corte do potencial, ou raios de van der Waals (vdW), 

foram otimizados para Ti = 1,4214 Å e O = 1,3420 Å. O potencial ajustado foi chamado 

de B3LYP-D*. Com ele, foram obtidos resultados para parâmetros de rede, espectros 

vibracionais IV e Raman, energia do band gap, constantes elásticas e bulk modulus com 

maior exatidão que os métodos padrão B3LYP e B3LYP-D. O potencial com os 

parâmetros reotimizados para a anatase mostrou excelentes resultados, sem a 

necessidade de inclusão do novo formalismo e sem custo computacional adicional ao 

B3LYP-D. Detalhes da natureza dos modos vibracionais e constantes elásticas são 

apresentadas no Capítulo 5, juntamente com os resultados para o bulk sob regime de 

compressão. 

 



Albuquerque, A. R. 

 

85 
 

1. Parametrização dos raios vdW e descrição estrutural 

Os raios de corte do potencial de dispersão DFT-D2 de Grimme,
48

 usualmente os raios 

atômicos de van der Waals, foram tratados como variáveis e ajustados empiricamente em 

função de parâmetros de rede de monocristais da anatase. A motivação e metodologia são 

ancoradas nos seguintes pontos: (i) não se conhece uma função ab initio universal para a 

descrição do potencial de dispersão; (ii) raios de corte variam com a simetria e anisotropia do 

sistema periódico; (iii) o parâmetro de rede c da anatase continua superestimado em cálculos 

computacionais de sistemas periódicos, mesmo quando se aplicam os funcionais mais 

recentes, como o HSE.  

O esquema DFT-D2 de Grimme vem sendo modificado para a simulação de cristais 

orgânicos moleculares no CRYSTAL09
7,15

 por meio do ajuste de RvdW na função de 

amortecimento (fator de escala 1,3 para o H e 1,05 para todos os outros átomos), o qual 

recebe o sufixo D*, como adotado neste trabalho. Esse procedimento também foi adotado no 

estudo de interações interlamelares fracas no óxido SnO.
112

 

No presente trabalho, os valores previstos para os parâmetros de rede em função dos 

raios de vdW são mostrados de forma bidimensional pela interpolação dos 121 pontos 

construídos pela combinação dos pares RvdW (Ti,O), Figura 31. Naquela figura, os valores 

extremos superior e inferior para cada parâmetro são mostrados nas cores vermelho e azul, 

respectivamente, enquanto que os valores intermediários são mostrados como um contínuo da 

escala de cor. Os valores dos parâmetros de rede iguais aos obtidos para monocristais de TiO2 

anatase ± 0,05% (a=b = 3,7842 Å; c = 9,5146 Å; u = 0,2081)
68

 são assinalados na cor preta. 

Observa-se que na região central dos mapas, todos os parâmetros diferem 

significativamente do experimental, especialmente o parâmetro c, em que a modificação 

apenas do raio do oxigênio não leva a grandes modificações nos parâmetros estruturais. 

De modo geral, para o intervalo de raios considerados, os parâmetros independentes a 

e c comportam-se de modo oposto. O aumento do parâmetro c é acompanhado pela 

diminuição de a. Esse fato é, de certo modo, esperado, uma vez que uma compressão na 

direção [001] leva a um aumento de repulsão nas direções [100] e [010], com consequente 

expansão de a e b. 

 Embora pelas Equações 83-84 qualquer soma de raios fixa entre RvdW(Ti) e RvdW(O) 

leve a uma mesma energia de dispersão (Edisp), isso é estritamente verdadeiro somente quando 

os parâmetros estruturais são mantidos fixos, como em um cálculo pontual, por exemplo. Em 
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cálculos de otimização completa, a seguinte lógica é aceita: δ RvdW  δ parâmetros de rede 

 δ energia total, energia do band gap, entre outras propriedades; em que δ significa uma 

pequena variação. 

 

 

Figura 31: Mapas de contorno para os parâmetro de rede (a) a=b, (b) parâmetro c, (c) 

parâmetro interno u em função dos raios de van der Waals. As linhas em cor preta 

correspondem a média dos valores experimentais ± 0,05%. Um refinamento com um maior 

número de pontos foi realizado na região de sobreposição das curvas. A sobreposição de 

todas as curvas (d) fornece os pontos ótimos de RvdW (Ti,O) para o ajuste dos parâmetros de 

rede. 

Para valores de RvdW (Ti) / Å > 1,70, há pontos em que os parâmetros a e c estão de 

acordo com o experimental, mas sem região de sobreposição entre eles. Para os valores no 

intervalo 1,38 < RvdW (Ti) / Å < 1,44 uma boa concordância com os valores experimentais 

para os parâmetros independentes a e c é observada, além de uma redução na energia total e 

do band gap, sem modificação do grupo espacial. Por outro lado, valores de RvdW que levam 

simultaneamente a uma concordância com os valores experimentais estão por volta do ponto 

1,4214 e 1,3420, para titânio e oxigênio, respectivamente (Figura 32). Outras combinações de 

raios fornecem excelentes resultados para os parâmetros estruturais. Entretanto, os raios 
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ótimos escolhidos possuem duas particularidades: (i) mantém o mesmo valor de RvdW para o 

oxigênio que o original proposto por Grimme;
48

 (ii) fornecem os melhores resultados 

conjuntos para a energia de band gap, freqüências vibracionais e constantes elásticas, além de 

reduzir a energia total da célula unitária em comparação com o B3LYP e B3LYP-D. Vale 

ressaltar que o RvdW (Ti) proposto por Grimme para o DFT-D2
48

 consiste em uma média dos 

raios dos átomos de cálcio e gálio, obtidos ao nível ROHF/TZV, e é o mesmo utilizado para 

todos os átomos do período entre Sc-Zn. No presente trabalho, o raio ótimo para a anatase 

apresentou uma contração de ~ 10%. 

 

Figura 32 Interseção das curvas com melhor ajuste para os parâmetros experimentais, 

mostrando o melhor ponto. 

Para pequenos valores de RvdW (Ti), uma grande tendência de encolhimento estrutural 

na direção [001] e alongamento em [100] leva à tendência de mudança de fase tetragonal → 

cúbico, com diminuição do parâmetro c e aumento de a, com pouca dependência do RvdW (O). 

O comportamento assimétrico observado nos mapas pode ser explicado pela anisotropia da 

célula unitária tetragonal. O encurtamento na ligações Ti-O e nas distâncias interatômicas em 

octaedros vizinhos [TiO6] com o diminuição do RvdW (Ti) ocorre devido às mudanças de 

posição nos pontos de mínimo dos potenciais de interação Ti-O e Ti-Ti, como mostrado na 

Figura 33. 
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Figura 33 Mudanças na profundidade e pontos de mínimo nos potenciais de interação de 

dispersão para os pares atômicos Ti-O e Ti-Ti aos níveis B3LYP-D* e B3LYP-D. Os 

potenciais de dispersão para os pares O-O é invariável, devido à manutenção de RvdW (O) na 

parametrização dos pares RvdW (Ti,O). 

Na Tabela 5 são mostrados os parâmetros de rede obtidos com os raios padrão do 

DFT-D2, com os raios ótimos (DFT-D*) e sem dispersão, e comparados com valores teóricos 

e experimentais da literatura.  

 

Tabela 5 Parâmetros de rede a=b, c, parâmetro interno u, c/a e energia do band gap, Egap 

(eV), para a TiO2 anatase, obtido por métodos computacionais e experimentais. Os 

parâmetros de rede estão em Å. 

Método 
Parâmetros 

a = b c u c/a Egap 

B3LYP-D
*
 
(a) 

3,7875 9,5146 0,2082 2,512 3,55 

B3LYP-D 
(b)

 3,7698 9,7192 0,2057 2,578 3,64 

B3LYP
 (c)

 3,7972 9,7069 0,2055 2,556 3,59 

PBE 
113

 3,791 9,663 - 2,549 2,67 

B3LYP 
114

 3,7923 9,8240 0,2033 2,590 3,70 

Exp.
 115

  3,78512 9,51185 - 2,513 - 

Exp.
 116

  3,785 9,512 0,208 2,513 - 

Exp.
 117

  3,782 9,502 0,208 2,512 - 

Exp.
68

  3,7842 9,5146 0,2081 2,514 - 

(a) Presente trabalho com RvdW Ti = 1,4214, O = 1,3420; 

(b) Presente trabalho com RvdW Ti = 1,5620, O = 1,3420; 

(c) Presente trabalho, sem inclusão de dispersão. 
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Os resultados por B3LYP-D* mostraram boa concordância com os valores 

experimentais (ref.60, Tabela 5) para o parâmetro a, enquanto que o B3LYP superestimou 

esse valor em 0,34 %. Para o parâmetro c (direção z) foi observado que B3LYP e B3LYP-D 

superestimaram em ~ 2 % quando comparados com o resultado experimental. Por outro lado, 

B3LYP-D* apresenta uma melhor exatidão. Na correção proposta neste trabalho, agora 

chamada de B3LYP-D*, os parâmetros de rede diferiram do experimental por 0,066 % e 

0,0063 % para a e c, respectivamente, em excelente acordo com resultados experimentais. 

De modo geral, os parâmetros de rede reportados na literatura, obtidos em diferentes 

níveis de cálculo, diferem significativamente dos valores experimentais. Por exemplo, os 

parâmetros de célula do TiO2 anatase utilizando funções de base do tipo ondas-planas, ou 

mesmo com o funcional híbrido HSE, recém desenvolvido,
118

 diferem dos dados 

experimentais por volta de ±0,34 % e 1,51 % para a e c, respectivamente, sendo aceitos como 

de boa exatidão na literatura. Esses pequenos desvios podem ser responsáveis por alterações 

em propriedades eletrônicas, vibracionais e elásticas. 

Como conseqüência de uma melhor descrição dos parâmetros independentes a e c por 

B3LYP-D*, o valor de u também apresentou excelente concordância com o experimental, 

enquanto a maioria dos resultados obtidos na literatura subestimam esse parâmetro (Tabela 

5). Esse parâmetro descreve o grau de distorção interna dos octaedros [TiO6]. 

 

2. Descrição eletrônica 

As variações da energia de band gap em função dos raios de van der Waals do 

oxigênio e titânio utilizados nas otimizações completas (posições atômicas mais parâmetros 

de rede) da célula unitária da anatase são mostradas na Figura 34, em que se observa uma 

relação direta com os parâmetros de rede (Figura 31). De modo geral, um aumento de Egap 

está relacionado com o alongamento das células na direção [001]. Analogamente, a distorção 

dos octaedros, dada pela variação de u, também está envolvida na variação do band gap. 
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Figura 34 Variação da energia de band gap em função dos raios do titânio e oxigênio. 

 As variações máximas observadas nas energias de band gap da anatase com RvdW 

estão compreendidas entre 3,41 e 3,67 eV, e não decorrem da inclusão de termos adicionais 

de correção eletrônica no funcional B3LYP, e sim das modificações estruturais em 

decorrência da otimização completa do sólido sob a influência do potencial de dispersão 

variável. 

 Na Figura 35 são mostradas as estruturas de bandas para a anatase otimizada por 

B3LYP-D*. A simetria da zona de Brillouin para a célula primitiva simples da anatase é 

tetragonal de corpo centrado tipo 2 (c > a) e possui um caminho de alta simetria descrito por 

Γ-X-Y-Σ-Γ-Z-Σ1-N-P-Y1-Z | X-P, como mostrado na Figura 35. Os valores de Egap direto (e 

indireto, X-Γ) obtidos ao nível B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-D* foram 3,91 (3,60), 3,96 

(3,64) e 3,94 (3,55) eV. 

 Como mostrado na Figura 35, o topo das bandas de valência é composto 

principalmente por estados O 2p, enquanto que os níveis de menor energia da banda de 

condução são compostos por orbitais virtuais Ti 3d, principalmente 3dxy. Detalhes da estrutura 

eletrônica do TiO2 anatase são descritas no próximo capítulo (Capítulo 5), em conjunto com a 

densidade de estados detalhada, com projeção sobre os orbitais atômicos. O mais importante a 

ressaltar no presente capítulo é que houve uma diminuição na Egap com o método B3LYP-D*, 

em comparação com o B3LYP-D e B3LYP, sem contudo, alterar qualitativamente os estados 

eletrônicos do sólido. 



Albuquerque, A. R. 

 

91 
 

 

 

Figura 35 Estrutura de bandas para as células convencional e primitiva por DFT-D* e sua 

primeira zona de Brillouin (para uma célula tetragonal de corpo centrado tipo 2 (c > a), 

Adaptado de [Ref.14]. 

Tang et al.
118

 relataram um band gap direto e indireto de 3,42 e 3,46 eV, 

respectivamente, por medidas de absorção em monocristais de anatase. Outros estudos 

apontam um band gap indireto, com valor de 3,20 eV.
119

 Deve-se ressaltar que mesmo à 

baixas temperaturas, o monocristal apresenta defeitos pontuais intrínsecos que podem alterar a 

estrutura de bandas em relação a um cálculo computacional da estrutura cristalina perfeita. A 

não-estequiometria natural do dióxido de titânio anatase (TiO2-δ) é uma das maiores causas de 

discordância de propriedades eletrônicas entre dados experimentais e teóricos.  

Sabe-se que a absorção e emissão de luz em um semicondutor é altamente dependente 

da sua estrutura de bandas detalhada. Semicondutores com band gap direto (mínimo da banda 

de condução e máximo da banda de valência ocorrendo no mesmo vetor de onda k) possuem 

forte coeficiente de absorção, sendo os materiais preferidos para aplicação de dispositivos 

emissores de luz (caminho inverso da absorção). Semicondutores com band gap indireto, por 

sua vez, possuem baixo coeficiente de absorção. Isso ocorre por ser necessária a absorção (ou 

emissão) de fônons para que haja mudança de momento de k, além da absorção de fótons pela 

excitação vertical na banda de energia, ou seja, a transição não é direta. Por outro lado, a 

emissão se torna mais lenta, e pode ter suas aplicações específicas na área da eletrônica e em 

fotocatálise. 
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3. Frequências vibracionais e constantes elásticas 

O bulk anatase possui três modos acústicos e 15 modos ópticos. Suas representações 

irredutíveis são: 1A1g + 1A2u + 2B1g + 1B2u + 3Eg + 2Eu. Os modos com subscrito u são ativos 

no infravermelho, enquanto aqueles com subscrito g são ativos no Raman. O modo B2u é 

silencioso. Os modos e freqüências vibracionais no infravermelho e Raman obtidos ao nível 

B3LYP-D*, B3LYP-D e B3LYP são mostradas na Tabela 6 e comparados com dados 

experimentais e outros obtidos por DFT.  

 

Tabela 6 Modos e freqüências vibracionais ativas no infravermelho (IV) e Raman (R) obtidas 

aos níveis B3LYP-D*, B3LYP-D e B3LYP e comparadas com resultados experimentais em 

monocristais de anatase. Valores em cm
-1

. 

Modo B3LYP-D*
(a) 

B3LYP-D
(b)

 B3LYP
(c)

 B3LYP
120

 Exp.
121

  Exp. 

Eg (1) 131,4 112,2 84,4 156,7 140,9 143
120

 

Eg (2) 183,0 177,3 180,3 190,5 196,3 198
120

 

Eu (1) 198,6 209,1 184,6 262,5 - 262
122

 

A2u 326,8 311,4 317,1 333,7 - 367
122

 

B1g (1) 422,7 394,5 383,2 380,5 396,0 395
120

 

Eu (2) 429,7 422,4 397,6 432,4 - 435
122

 

B1g (2) 511,8 504,2 503,4 520,2 515,4 512
120

 

A1g 523,9 515,8 518,2 518,6 515,4 518
120

 

B2u 558,4 546,3 548,2 542,1 - - 

Eg (3) 635,9 639,5 621,2 640,8 632,7 639
120

 

|Δ|m 19,2 20,4 31,0 9,2 2,8 0,0 

|Δr|m % 6,7 8,0 12,1 3,2 0,0 0,0 

(a) Presente trabalho com RvdW Ti = 1,4214, O = 1,3420; 

(b) Presente trabalho com RvdW Ti = 1,5620, O = 1,3420; 

(c) Presente trabalho, sem inclusão de dispersão. 

 

 

Os dados de B3LYP-D* foram obtidos em boa concordância com os resultados 

experimentais, com uma diferença média absoluta |Δ|m e uma diferença percentual média 

relativa |Δr|m% menor que as obtidas ao nível B3LYP e B3LYP-D para os valores de 

freqüências vibracionais IR e Raman. Em particular, observa-se que Eg(1), Eu(1) e A2u são 

subestimados se comparados com os resultados experimentais. Os outros modos são 
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ligeiramente subestimados, exceto B1g(2) and A1g. Todos os modos Eg e Eu ocorrem nos 

planos (100) e (010) e são duplamente degenerados em decorrência da estrutura tetragonal. Os 

modos A e B provêm do estiramento longitudinal das ligações equatoriais Ti-O na direção 

[001]. Com relação ao B3LYP padrão, a correção na dispersão (D*) levou a um blue-shift 

para todas as frequências devido à redução no volume da célula unitária e diminuição nos 

parâmetros de rede em todas as direções. A descrição detalhada dos modos e freqüências 

vibracionais é discutida no próximo capítulo (Capítulo 5), em associação com resultados de 

distorção estrutural dos poliedros [TiO6] na anatase. 

Para uma completa validação dos raios parametrizados, constantes elásticas Cij e o 

bulk modulus foram calculados e os resultados mostrados na Tabela 7. Devido à simetria 

tetragonal, o TiO2 anatase apresenta seis componentes não-nulas (constantes) independentes 

de tensão: C11=C22, C12, C13=C23, C33, C44=C55 e C66. Seus valores ainda não foram 

determinados experimentalmente, mas são apresentados para comparação futura. 

Em relação ao DFT sem correções de dispersão, a diminuição no parâmetro a e o 

aumento em c ao nível DFT-D levou a um aumento de rigidez na direção [100] (associada a 

C11) e um pequeno incremento em C33 (associada a [001]). Ao nível B3LYP-D*, as 

diminuições simultâneas em a e c levaram a um aumento de C33, como esperado. O bulk 

modulus aumentou com a inclusão de dispersão devido à contração na célula unitária. 

O entendimento das propriedades elásticas é de crucial importância no 

desenvolvimento de materiais, uma vez que essas propriedades ditam as respostas do sólido à 

forças externas, determinando seu desempenho e ditando suas possíveis aplicações. Definidas 

as constantes elásticas, é possível determinar os módulos de bulk e Young. Essas propriedades 

são de difícil medição experimental, especialmente em materiais em escala nanométrica. Não 

foram encontrados valores experimentais para as constantes elásticas do TiO2 na fase anatase 

na literatura. 
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Tabela 7 Constantes elásticas e bulk modulus obtidos aos níveis B3LYP-D*, B3LYP-D e 

B3LYP e comparados com resultados experimentais e outros cálculos computacionais. 

Método C11 C12 C13 C33 C44 C66 B0 

B3LYP-D* 
(a) 

319,3 155,5 147,0 233,7 46,3 65,9 198 

B3LYP-D 
(b) 

365,2 163,8 149,6 223,6 40,1 63,3 195 

B3LYP 
(c)

 
 

331,6 166,9 154,9 219,2 48,8 61,8 193 

GGA 
123

 320 151 143 190 54 60 174 

LDA/UPP 
124

 395,2 153,9 156,0 159,9 47,3 59,5 199,5 

GGA/UPP 
124 

336,5 138,6 136,0 192,1 49,4 58,3 179,8 

LDA 
125

 333 143 140 198 39 57 183 

PW91 
125

 399 156 152 203 34 60 201 

PBE 
113 

311,2 150,3 137,6 190,8 50,8 59,4 171,4 

Exp
115

 - - - - - - 179 ± 2 

(a) Presente trabalho com RvdW Ti = 1,4214, O = 1,3420; 

(b) Presente trabalho com RvdW Ti = 1,5620, O = 1,3420; 

(c) Presente trabalho, sem inclusão de dispersão. 

 

Adicionalmente, os resultados expressos em termos da variação na energia total ΔE vs 

volume (V) são mostrados na Figura 36, a partir dos quais se verifica uma melhoria na 

descrição do bulk pelo método B3LYP-D*. 

 

Figura 36 Diagramas de ΔE vs V obtidos pela equação de estado de Birch-Murnagham de 3ª 

ordem aos níveis B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-D*. 
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4. Considerações Finais 

Neste trabalho foi proposta uma nova metodologia (inclusão dos raios de van der 

Waals como variáveis no potencial de dispersão DFT-D2) que pode ser aplicada a outros 

óxidos, desde que verificadas a melhoria conjunta de uma série de propriedades de interesse 

do sólido, em associação com uma boa descrição estrutural. Espera-se que os mapas de RvdW 

(metal, oxigênio) vs parâmetros de rede seja um reflexo da anisotropia do sólido, mais do que 

uma dependência do funcional ou do conjunto de funções de base, quando as variações são 

expressas em escalas relativas.  
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Capítulo 5 - Natureza das deformações nos octaedros [TiO6] na TiO2 anatase bulk sob pressão hidrostática e uniaxial [001]: estudo B3LYP-D* das propriedades estruturais, eletrônicas, elásticas e vibracionais. 

Natureza das deformações nos octaedros [TiO6] na TiO2 anatase bulk 

sob pressão hidrostática e uniaxial [001]: estudo B3LYP-D* das 

propriedades estruturais, eletrônicas, elásticas e vibracionais. 
 

 

Resumo: Os efeitos das pressões hidrostática e uniaxial [001] no TiO2 anatase foram 

estudados utilizando cálculos periódicos ao nível DFT/B3LYP-D*. O papel da energia de 

dispersão nas células unitárias foi avaliado em termos dos parâmetros de rede, constantes 

elásticas, equação de estados, freqüências vibracionais no infravermelho e Raman e 

propriedades eletrônicas (estrutura de bandas e densidade de estados). Uma descrição mais 

realística à baixas, médias e elevadas pressões foi obtida com o B3LYP-D*, em 

comparação com o B3LYP e B3LYP-D. A partir da densidade de estados, observou-se que 

a contribuição dos orbitais cristalinos à borda das bandas de valência e condução é 

dependente da pressão aplicada. Este estudo de distorções estruturais no bulk pode 

contribuir para a compreensão do comportamento de propriedades eletrônicas e estruturais 

devido a deformações locais decorrentes da presença de defeitos pontuais e tensões físicas 

em escala nanométrica. 

 

1. Apresentação 

Alguns estudos têm explorado os efeitos da aplicação de pressão sobre propriedades 

estruturais, termodinâmicas e eletrônicas dos polimorfos do TiO2.
126,127

 Essa linha de 
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investigação tem permitido a identificação de novos polimorfos e auxiliado no entendimento 

do comportamento químico dos sólidos nestas condições.
128,129,130

 

A aplicação de pressão externa pode induzir deformações elásticas e modificar o grau 

de desordem no material. Esse efeito é praticamente inevitável em nanoestruturas, filmes 

finos e pontos quânticos.
 17

 Recentemente, foi observado que a aplicação de pressão externa 

aumenta a solubilidade de alumínio e cromo no TiO2, com formação de uma nova fase 

ortorrômbica com estrutura CaCl2.
128,129,130

  

Por meio de cálculos DFT, os efeitos da aplicação de elevadas pressões em direções 

selecionadas pode ser simulada para obtenção de várias propriedades químicas e mecânicas de 

sólidos. Beltrán et al.
127

 estudaram o efeito da pressão na indução da transição de polimorfos 

do TiO2 (anatase, rutilo e brookita) por meio de cálculos B3LYP com funções GTO. Em outro 

valioso estudo, conduzido por Calatayud et al.,
126

 as modificações nas ligações químicas e 

estrutura eletrônica da anatase sob pressões de até 16 GPa foram exploradas por meio de 

cálculos B3LYP e AIM (Atoms in Molecules). Em outro trabalho recente, Mahmood et al.
131

 

investigaram o efeito da pressão hidrostática (0-70 GPa) nas propriedades ópticas e elásticas 

do TiO2 rutilo ao nível DFT/PBE. 

Pressões externas elevadas também podem influenciar no potencial químico de 

defeitos. Yoo et al.
132 

avaliaram a formação de cadeias de vacâncias de oxigênio no bulk do 

TiO2 rutilo usando o funcional híbrido HSE e a aproximação LDA+U, e propuseram a 

potencial aplicação do óxido nessa configuração como dispositivo de acesso à memória 

randômica resistiva. 

Thulin et al
133

 estudaram a estrutura de bandas da anatase sob deformação biaxial ao 

nível DFT/GGA e GW, e relacionaram os efeitos de redução do band gap com as possíveis 

aplicações deste óxido como fotoanodo. De modo similar, Yin et al.
134 

observaram que as 

maiores variações no band gap da anatase ocorrem com deformações ao longo da direção 

[001] do cristal. 

Para uma melhor exatidão na simulação de modelos periódicos, interações de 

dispersão, apesar de fracas, devem ser levadas em consideração. No entanto, nenhum trabalho 

foi encontrado na descrição estrutural do TiO2 anatase sob regime de deformação induzido 

por pressão incluindo efeitos de dispersão. Neste capítulo, os resultados da simulação com 

aplicação de pressões hidrostáticas e uniaxiais na faixa de 0-45 GPa foram realizadas com a 

inclusão do potencial DFT-D2 ajustado para esse óxido (B3LYP-D*). Os resultados são 



Albuquerque, A. R. 

 

98 
 

apresentados nas próximas seções, e mostram uma melhoria na descrição do TiO2 sob regimes 

de deformação. Para melhor compreensão acerca da desordem nos octaedros [TiO6], modelos 

estruturais com crescente simetria local foram realizados.  

 

2. Resultados e discussão 

Uma descrição aceitável das constantes elásticas permite calcular algumas 

propriedades relacionadas, como velocidade de propagação acústica em diferentes direções, 

tensão interna e estresse termo-elástico, bem como ajudar na análise de mudanças no 

deslocamento vibracional (blue-shift, red-shift) com a aplicação de pressão no sólido. O 

cálculo das constantes elásticas (Cij), Equação 87, fornece informações importantes sobre a 

susceptibilidade de deformação nas várias direções de um sólido. No sistema tetragonal da 

anatase, seis constantes independentes de deformação são C11=C22, C12, C13=C23, C33, 

C44=C55 e C66. Mecanicamente, C11 e C33 correspondem à distorções longitudinais nas 

direções [100] e [001], respectivamente; C12 e C13 são modos tesoura nas direções [110] e 

[101], respectivamente; C44 e C66 são módulos elásticos para torções de cisalhamento ε13 e ε12 

e suas tensões relacionadas. 

Os valores calculados de Cij para o bulk não-distorcido aos níveis B3LYP, B3LYP-D e 

B3LYP-D* se mostraram de acordo com outros resultados teóricos, na seguinte ordem 

decrescente C11 > C33 > C12 > C13 > C66 > C44. Valores experimentais de Cij para 

monocristais de anatase não foram encontrados na literatura.  

 

2.1. Parâmetros de rede e Equação de Estados 

As energias relativas no equilíbrio em função do volume e os diagramas isotérmicos 

de pressão em função do volume são mostrados nas Figuras 37(a) e 37(b), respectivamente, 

calculadas aos níveis B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-D*. O potencial de dispersão levou ao 

decréscimo da energia total, principalmente para estruturas comprimidas, Figuras 37(c), 

devido à relação inversa da distância interatômica Rij,g na Equação 84. Uma maior energia de 

dispersão do B3LYP-D* quando comparado com o B3LYP-D decorre de RvdW DFT-D* < RvdW 

DFT-D. 
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Figura 37 (a) Energia total × volume da célula unitária; (b) diagrama volume-pressão; (c) 

dependência da energia de dispersão com o volume, aos níveis B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-

D* 

O ajuste da EOS (E,V) fornece a geometria no equilíbrio com volume V0 e bulk 

modulus B0, como mostrado na Tabela 8. Os valores maiores de B0 por B3LYP-D* são 

devidos à contração da célula unitária pelo potencial de dispersão. 

Valores experimentais de B0 a partir de diagramas volume-pressão a temperatura 

ambiente para o bulk anatase variam entre 179 ± 2 GPa (monocristais)
115

 e 190 ± 10 GPa 

(sistemas policristalinos).
135

 Recentemente, foi observado que o bulk modulus em nanocristais 

de anatase sob condições hidrostáticas (até ∼11 GPa) são fortemente dependentes do tamanho 

da partícula no intervalo entre 20 e 40 nm.
135 

Cálculos teóricos por GGA (B0 = 169,9 GPa)
136

 

e B3LYP (B0 = 200,3 GPa)
126

 têm mostrado um largo intervalo na previsão desta propriedade. 

Algumas melhorias nos valores de bulk modulus tornam mais confiável seu uso na avaliação 

da estabilidade de fases e outras propriedades relacionadas à pressão.  
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Tabela 8 Bulk modulus B0, primeira derivada do bulk modulus com a pressão B0´ volume no 

equilíbrio V0 da célula unitária convencional da anatase, a partir de cálculos de EOS aos 

níveis B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-D*. 

Método 
Equação de Estados (EOS) 

B0 / GPa B0´ V0 / Å
3
 

B3LYP-D
*
 
(a) 

206,6 3,07 136,5 

B3LYP-D 
(a)

 192,4 2,27 138,1 

B3LYP
 (a)

 191,6 2,81 140,0 

B3LYP
 126

 200,3 2,54 141,3 

LDA 
137

 175 - 135,4 

GGA 
136

 169,9 2,27 141,1 

Monocristal (m.n.) 
115

 179 ± 2 4,5 ± 10 136,3 

M.n. (20 nm)
 135

 169 ± 9 - 136,6 

M.n. (40 nm) 
135

 198 ± 10 - 136,2 

Policristalino 
115

 190 ± 10 5,3 ± 10  - 
(a)

 Presente trabalho 

 

O comportamento dos parâmetros de rede sob pressões hidrostática e uniaxial [001] é 

mostrada na Figura 38. As diferentes respostas em relação às direções podem ser explicadas 

de modo indireto pelas constantes elásticas do material. Na anatase, a direção [001] é mais 

compressível que as direções [100]=[010], o que explica a maior variação dos parâmetros de 

rede naquela direção. De forma quantitativa, observa-se que os parâmetros de rede a=b e c 

sofrem diminuição sob pressões hidrostáticas, enquanto que os parâmetros a=b sofrem 

expansão e o parâmetro c sofre compressão com a aplicação da pressão uniaxial [001].  
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Figura 38 Variação nos parâmetros de rede sob deformação hidrostática e uniaxial 

calculadas aos níveis B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-D*: (a) parâmetro a; (b) parâmetro c; e (c) 

parâmetro interno u. 

O comportamento da coordenada interna u com a pressão externa é mostrado na 

Figura 38c. A relação direta de u com 
ap

OTid   leva à distorção octaédrica mais rápida em [001] 

que em [100] = [010], com a tendência de mudança de grupo espacial do [TiO6] de D2d para 

D4d. Por outro lado, observa-se que enquanto 
eq

OTid   diminui com a pressão hidrostática, essa 

mesma distância tende a aumentar com a pressão uniaxial, em resposta à expansão 

comandada por tensões nas direções [100] e [010]. 

Em ambas pressões, B3LYP-D e B3LYP apresentaram comportamento similares para 

os parâmetros c e u a pressões inferiores a 15 GPa. Por outro lado, à pressões maiores que 25 

GPa, esses parâmetros estruturais ao nível B3LYP-D convergem para os resultados obtidos 

com B3LYP-D*, como conseqüência da diminuição da razão (Rij,g / RvdW) na função de 

amortecimento (Equação 84). Para o parâmetro a, ambos os potenciais de dispersão levam ao 

mesmo comportamento em todas as pressões uniaxiais, enquanto os valores tendem a se 

igualar na pressão hidrostática apenas para P > 25 GPa. 

O comportamento não-linear das mudanças nos parâmetros estruturais com a pressão 

externa é um resultado da resposta dinâmica do bulk modulus e constantes elásticas para cada 

nova estrutura distorcida, como mostrado na Tabela 9. A direção da pressão aplicada leva a 

diferentes respostas do bulk para as novas constantes elásticas.  
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Tabela 9 Constantes elásticas Cij (GPa) para o bulk do TiO2 anatase não-distorcido (0 GPa) 

e distorcido (P > 2,9-44,1 GPa) obtidas ao nível B3LYP-D*. Resultados com B3LYP e 

B3LYP-D são apresentados em apêndice. 

 

Não 

distorcida 

(GPa) 

Hidrostática / GPa 

2,9 7,4 14,7 29,4 44,1 

C11 319,3 419,3 461,1 530,6 672,9 817,6 

C12 155,5 159,3 163,4 171,5 182,2 184,3 

C13 147,0 152,6 158,2 165,0 164,3 153,3 

C33 233,7 239,1 244,4 251,7 263,0 292,1 

C44 46,3 44,9 42,9 38,5 18,5 14,2 

C66 65,9 67,7 70,1 74,3 83,2 91,3 

B0
(a)

 198,5 206,6 213,5 224,2 236,1 252,5 

 Não 

distorcida 

(GPa) 

Uniaxial / GPa 

 2,9 7,4 14,7 29,4 44,1 

C11 319,3 401,5 415,7 432,0 444,5 429,2 

C12 155,5 149,8 141,9 129,7 112,8 103,2 

C13 147,0 140,4 130,9 115,8 103,0 108,7 

C33 233,7 236,1 244,4 260,7 300,6 334,9 

C44 46,3 45,4 37,2 13,6 47,1 128,6 

C66 65,9 67,7 69,9 72,5 72,8 68,2 

B0
(a)

 198,5 196,5 195,1 193,0 196,0 201,6 

 

 As constantes elásticas tendem a aumentar com a deformação na mesma direção de 

Cij, como observado para as constantes C11, C12, C13, C33 e C66 no bulk isotropicamente 

distorcido. O aumento mais rápido de Cij ocorre sob pressão hidrostática para a constante C11, 

e C33 para a pressão uniaxial devido à expansão dos parâmetros a e b quando a pressão é 

aplicada somente em c. 

 Sob pressão hidrostática as constantes C13 e C44 diminuem com a elevação da pressão, 

mesmo com a redução dos parâmetros de rede. Deve-se ter em mente que a repulsão atômica 

aumenta com o encurtamento das ligações químicas, diminuindo o valor daquelas constantes. 

Adicionalmente, a tensão de cisalhamento C44 é facilitada, possivelmente, por permitir um 

relaxamento estrutural da célula tetragonal pela redução da repulsão Ti-Ti. 

 A diminuição dos valores C12 e C13 sob pressão uniaxial ocorre devido à expansão em 

a e b, o que também é altamente influenciado por C11. Para C44 o comportamento sob pressão 



Albuquerque, A. R. 

 

103 
 

uniaxial foi bastante diferente daquele da pressão hidrostática, o que pode ser atribuído a 

mudanças na razão c/a de 2,51 para o bulk não-distorcido, para valores menores que 2 na 

estrutura deformada em [001] quando a pressão foi  maior que 29,4 GPa, aumentando o valor 

de C44. 

 O bulk modulus aumentou quase linearmente sob pressão hidrostática, enquanto que 

seu valor sob pressão uniaxial diminuiu (abaixo do valor padrão) até 14,7 GPa e 

subsequentemente aumentou. Isso ocorre devido à fácil compressão em c. Somente sob 

pressões maiores que 29,4 GPa o valor de B0 foi maior que da célula não-distorcida. 

A Figura 39 ilustra as variações nos comprimentos de ligação Ti-O nos octaedros 

[TiO6] sob pressão. A célula unitária sob pressão hidrostática de 44,1 GPa teve uma variação 

nos comprimentos de ligação Ti-O apical ( ap
OTid 
) e equatorial ( eq

OTid 
) de -7,60 pm e +7,52 pm, 

respectivamente, enquanto que sob pressão uniaxial um aumento em eq
OTid 

 de 6,27 pm e um 

notável aumento de 13,20 pm em ap
OTid   

foram observados. Como efeito, isolinhas mostraram 

um aumento na repulsão lateral dos centros Ti, justificando o elevado aumento em C11 com a 

pressão hidrostática. Esse efeito é mitigado quando o sistema permite uma tensão nas direções 

[100] e [010] como resposta à pressão externa uniaxial [001], resultando em uma cadeia mais 

linear de ligações Oeq-Ti-Oeq com ângulo 2θ de 175,9º versus 168,5º para o sistema 

hidrostático.  

 

Figura 39 Variação nas distâncias de ligação Ti-O equatoriais e apicais, e do ângulo θ com 

as pressões hidrostática e uniaxial ao nível B3LYP-D*. 
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 A resistência à compressão em algumas direções pode ser melhor compreendida por 

meio da análise de mapas de densidade de cargas das células sob pressão. Na Figura 40 são  

mostrados os mapas de contorno diferenciais da densidade de cargas no plano (010) da célula 

convencional da anatase, obtidas ao nível B3LYP-D*. 

A análise da população de sobreposição mostrou uma variação relativa de +10% para 

Ti-Oeq e -47% para Ti-Oap sob condições uniaxiais, como resultado da cadeia covalente quase-

linear Oeq-Ti-Oeq, e uma inversão nos comprimentos de ligação Ti-Oap > Ti-Oeq, quando 

comparados com o bulk sem distorção (Ti-Oeq > Ti-Oap), em aproximadamente 7 GPa, o que 

leva a uma repulsão iônica na direção [001]. 

Para o sistema hidrostático, o caráter iônico aumenta com a pressão em todas as 

direções. A população de sobreposição relativa tem uma variação de -25% para a ligação Ti-

Oeq e -48% para a ligação Ti-Oap no caso extremo de 44,1 GPa.  

 

Figura 40 Mapas de densidade de carga diferenciais no plano (010) da célula unitária 

convencional da anatase ao nível B3LYP-D* para células não-distorcidas (0 GPa) e sob 

pressão (44,1 GPa). Átomos de titânio e oxigênio são mostrados em preto e branco, 

respectivamente. Os mapas são resultados da diferença na densidade de carga entre os íons 

no sólido e os átomos isolados. As regiões em azul indicam a formação de ânions, enquanto 

que as regiões em vermelho e amarelo indicam os cátions. Isolinhas ± 0,05 |e|/Bohr
2
. 

 A distribuição na densidade de cargas do Ti e O no plano (010), Figura 40, mostram 

que a maior densidade de carga reside próximo aos núcleos, com distribuição quase esférica. 

No espaço interatômico, uma distribuição de carga não-esférica indica o caráter covalente das 

ligações Ti-O, que se deformam com a distorção na rede cristalina. 
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 A família de planos {001} tem atraído muita atenção devido à sua baixa estabilidade 

termodinâmica quando exposta em um cristal, possuindo elevada reatividade em catálise e 

fotocatálise de moléculas orgânicas.
5,8

 Informações eletrônicas do plano (001) seccionado do 

bulk podem ser extraídas pelos mapas diferenciais de carga, mostrados na Figura 41 para as 

células não-distorcidas, e comprimidas na pressão de 44.1 GPa.  

 

Figura 41 Mapas de densidade de carga diferenciais no plano (001) da célula unitária 

convencional da anatase ao nível B3LYP-D* para células não-distorcidas (0 GPa) e sob 

pressão (44,1 GPa). Átomos de titânio e oxigênio são mostrados em preto e branco, 

respectivamente. Os mapas são resultados da diferença na densidade de carga entre os íons 

no sólido e os átomos isolados. As regiões em azul indicam a formação de ânions, enquanto 

que as regiões em vermelho e amarelo indicam os cátions. Isolinhas ± 0,05 |e|/Bohr
2
. 

As isolinhas mostram uma acumulação na densidade de cargas nos átomos de oxigênio 

(cargas de Mulliken = -0,9167 |e|, em vez de -0,8770 |e| para o sólido não distorcido) e uma 

relativa oxidação do titânio (carga de Mulliken de +1,84 |e|, em vez de +1,76 |e| à pressão 

externa nula), que leva à um aumento na repulsão inter-atômica no plano (001) para a célula 

comprimida hidrostaticamente. Por outro lado, a pressão no eixo c a partir da pressão uniaxial 

levou à uma pequena variação nas cargas de Mulliken, mas com comportamento contrário ao 

observado na pressão hidrostática. A tendência de planaridade nas ligações Oeq-Ti-Oeq são 

responsáveis pelas as modificações nos mapas mostrados na Figura 41. 

A correção no potencial de dispersão (B3LYP-D*) permite uma maior exatidão na 

previsão estrutural da anatase à pressões menores que 15 GPa, e comportamento similar com 

a metodologia B3LYP-D à pressões superiores. Dessa forma, a partir de agora somente os 

níveis B3LYP e B3LYP-D* são discutidos quanto às propriedades vibracionais e estrutura 

eletrônica das células distorcidas. Dados suplementares ao nível B3LYP-D são apresentados 

em apêndice. 
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2.2 Propriedades vibracionais 

Da Teoria dos Grupos, a fase tetragonal anatase (grupo especial 
19
4hD ) possui três 

modos acústicos e 15 modos ópticos (A1g + 1A2u + 2B1g + 1B2u + 3Eg + 2Eu), em que os termos 

subscritos com u e g são ativos no infravermelho (IV) e Raman (R), respectivamente. O modo 

B2u é silencioso. A análise das frequências vibracionais com a pressão permite avaliar 

interações a curto alcance e o comportamento sob deformação na célula unitária. A simetria 

desses modos e suas frequências previstas para a anatase aos níveis B3LYP e B3LYP-D* são 

mostradas na Figura 42. 

 

Figura 42 Frequências e modos vibracionais da anatase, calculados ao nível B3LYP-D* e 

B3LYP (em parênteses). Os vetores estão são relativos a cada modo e estão fora de escala 

quando comparados com os demais. As esferas em preto e branco representam os átomos de 

Ti e O, respectivamente. 

O modo A2u é ativo no IV para radiação polarizada paralela à direção [001] e os 

modos Eu são ativos para luz polarizada perpendicularmente aos eixo c. Todos os modos Eg e 

Eu correspondem a vibrações nas direções [100] e [010] e são duplamente degenerados, como 

conseqüência da estrutura tetragonal (parâmetros de rede a=b). Os modos A e B 

correspondem a estiramentos logitudinais das ligações Ti-Oeq na direção [001]. O modo 

silencioso B2u não altera o momento dipolar e, assim, é inativo por uma análise convencional 

no ponto Γ. 
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Para estruturas não-distorcidas (0,0 GPa), as frequências vibracionais por B3LYP-D* 

possuem maior exatidão com valores experimentais de monocristais que os obtidos por 

B3LYP, Experimentalmente, modos IV e R são usualmente observados em 143 cm
-1 

(Eg(1)), 

198 cm
-1 

(Eg(2)), 262 cm
-1

 (Eu(1)), 367 cm
-1

 (A2u), 395 cm
-1

 (B1g(1)), 435 cm
-1

 (Eu(2)), 512 cm
-1

 

(B1g(2)), 518 cm
-1

 (A1g) e 639 cm
-1

 (Eg(3)),
120 ,122

 

Os deslocamentos nas frequências devido às pressões hidrostáticas e uniaxial são 

mostradas na Figura 43,  

 

Figura 43 Deslocamento nas freqüências vibracionais IV e Raman sob pressão (a) 

hidrostática e (b) uniaxial, obtidas ao nível B3LYP e B3LYP-D*, 

Os modos calculados com B3LYP e B3LYP-D* compartilham as mesmas tendências 

com a variação da pressão externa aplicada, com deslocamentos quase lineares na maioria dos 

modos, Maiores desvios entre os níveis de cálculo ocorrem para o Eg(1) sob pressão 

hidrostática e Eg(1)/Eu(1) sob pressão uniaxial, principalmente para elevadas pressões, como 

resposta às diferenças nos parâmetros estruturais previstos por ambos os métodos.  
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Sob pressão hidrostática, todos os modos sofreram deslocamento para maiores 

freqüências (blue-shift) quando comparados com a estrutura à Pext = 0 GPa, Esse 

comportamento é esperado, uma vez que sob tal deformação ambas as ligações Ti-O (apical e 

equatorial) tendem a diminuir monotonicamente, o que aumenta a energia de vibração: [∂(υi – 

υ0) / ∂P]T > 0, No entanto, um comportamento particular foi observado para o modo Eu(1) em 

torno de 14,7 GPa, apresentando um deslocamento para freqüências menores (red-shift) 

quando comparado com as pressões antecedentes [∂(υi – υi-l) / ∂P]T. Isso pode ser explicado 

correlacionando os modos vibracionais com as constantes elásticas (Tabela 9) em altas 

pressões, uma vez que há uma estreita relação com a simetria dos modos vibracionais e 

tensores de distorção estrutural usados para o cálculo das constantes elásticas. O 

comportamento estranho do modo Eu(1) pode ser atribuído aos vetores estarem na mesma 

direção de C13 e C44, que diminuem abaixo de 14,7 GPa, como mostrado na Tabela 9.  

Sekiya et al.
138 

observaram experimentalmente a variação linear das frequências 

vibracionais no Raman com pressões até 6,7 GPa no TiO2 anatase, com muitos modos 

apresentando blue-shift. Entretanto, como obtido ao nível B3LYP-D*, esses autores também 

observaram que as freqüências Eg(2) dimiuem com a pressão hidrostática e associaram esse 

modo vibracional como de elevada importância na indução da transição de fase iniciada em 

4,3 GPa. Esse comportamento para o modo Eg(2) também foi descrito por Ohsaka et al.
139

 sem 

diminuição linear. Deve-se ter em mente que não foram consideradas as transições de fase no 

presente trabalho, justamente para permitir a análise de estruturas locais altamemte 

distorcidas. 

Sob pressão uniaxial, muitos modos apresentaram blue-shift com a pressão, mas todos 

os modos bidimensionais E apresentaram comportamentos particulares (exceto Eg(2)). Isso 

ocorre porque, nessas condições de compressão, as expansões de a e b são permitidas pelo 

procedimento de otimização. Assim, enquanto as ligações Ti-O apicais diminuem, as 

equatoriais aumentam. Os modos Eu(1) e Eg(3) apresentaram red-shift quando comparados com 

a estrutura não-distorcida. Isso ocorre por causa da sua grande dependência com as ligações 

equatoriais, além do amortecimento das constantes elásticas C12 e C13 sob pressão. O modo 

Eg(1) apresentou uma sequência de red-shift (comparado com a estrutura não-distorcida) → 

blue-shift → red-shift (comparado com as estruturas antecedentes), pelo mesmo motivo do 

comportamento red-shift do modo Eg(3). A principal diferença entre aqueles modos é que os 

maiores vetores em Eg(3) estão em átomos leves (O), enquanto que no Eg(1) estão em átomos 

pesados (Ti). O único blue-shift observado para um modo bidimensional foi para o Eg(2), cujo 



Albuquerque, A. R. 

 

109 
 

principal vetor de deformação se encontra nos oxigênios apicais (o número de onda aumenta 

com a diminuição do comprimento da ligação Ti-Oap). 

 

2.3 Estrutura Eletrônica 

 O papel da energia de dispersão na estrutura de bandas do bulk não-distorcido foi 

examinado e os valores de band gap direto (d) e indireto (id) nos pontos k de alta simetria são 

dispostos na Tabela 10.  

 O menor band gap direto foi encontrado em Γ → Γ para todos os níveis de cálculo 

(B3LYP, B3LYP-D e B3LYP-D*). O menor band gap indireto se mostrou variável com a 

inclusão da dispersão como consequência das modificações estruturais. Os valores absolutos 

calculados para os band gaps com B3LYP-D* (3,94
(d)

 eV e 3,55
(id)

 eV) estão de acordo com 

resultados experimentais (3,53
(d)

 eV e 3,20
(id)

 eV)
140

 e cálculos usando o funcional híbrido 

HSE06 (3,60
(id)

 eV).
141

 Embora B3LYP-D* tenha superestimado o band gap do TiO2, as 

tendências gerais não podem ser ignoradas.  

  

Tabela 10 Energias de band gap (eV) em pontos k de alta simetria na primeira zona de 

Brillouin. Em negrito são mostrados os menores valores de band gap direto ( k-point → k-

point ) e indireto ( k-point → Γ ) 

Método Caminho Γ X Σ Z Σ1 N P 

B3LYP 
Direto 3,91 4,87 5,81 3,98 4,97 5,51 5,29 

Indireto - 3,61 4,38 3,60 4,15 4,23 3,81 

B3LYP-D 
Direto 3,96 4,91 5,91 4,02 5,03 5,61 5,35 

Indireto - 3,64 4,44 3,64 4,20 4,29 3,83 

B3LYP-D* 
Direto 3,94 4,97 5,92 4,03 5,03 5,54 5,41 

Indireto - 3,55 4,45 3,61 4,18 4,20 3,75 

 

A Figura 44 mostra a densidade de estados projetada (PDOS) sobre os orbitais das 

bordas da banda de valência e de condução, obtidas ao nível B3LYP-D*. A PDOS obtida ao 

nível B3LYP e B3LYP-D possui, essencialmente, a mesma estrutura, com diferenças nas 

distâncias entre as bandas. 
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Figura 44 Densidade de estados projetada (PDOS) para o TiO2 anatase à 0 GPa, ao nível 

B3LYP-D*.  

 A análise do PDOS do TiO2 anatase  (Figura 44) mostra que a banda de valência (VB) 

possui maior contribuição dos átomos de oxigênio, enquanto que a banda de condução (CB) 

possui maior contribuição dos titânios. Os átomos de Ti contribuem para a CB com orbitais 

do tipo eg (dz
2
 e dx

2
-y

2
) e t2g (dxy, dxz e dyz), enquanto os oxigênios contribuem com orbitais px, 

py e pz.  

 Do ponto de vista da ligação química, as regiões de sobreposição de orbitais no PDOS 

permite construir o diagrama mostrado na Figura 44 (ao topo). Em baixas energias as 

ligações Ti-O σ são formadas pela sobreposição de orbitais O (pz e px,py) e Ti (dz
2
 e dx

2
-y

2
) no 

plano do cluster [Ti3O]; ligações Ti-O π fora do plano do cluster [Ti3O] possuem energia 

intermediária na VB; e no topo da VB, são observados estados não-ligantes O (pπ). Na CB, 

um desdobramento Ti (3d) pode ser explicado pela teoria do campo cristalino no campo 

octaédrico do [TiO6], em que a borda da banda é composta principalmente por estados Ti (dxy) 

e Ti-O π* (dxz, dyz) na região t2g, e a energias maiores por ligações Ti-O σ* (dz
2
, dx

2
-y

2
) nos 

estados eg. Estados degenerados surgem da simetria tetragonal.  

 O efeito da pressão externa sobre o caminho do band gap eletrônico ao nível B3LYP-

D* é mostrado na Figura 45. 
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Figura 45 Variação dos band gaps direto e indireto sob pressão hidrostática e uniaxial ao 

nível B3LYP-D* 

 As deformações hidrostáticas e uniaxiais exercem diferentes efeitos no caminho dos 

menores band gaps e em seus valores absolutos. No intervalo de pressões adotadas, o band 

gap indireto (X → Γ) sempre decresce com a pressão e possui valor menor que o band gap 

direto (Γ → Γ) sob pressão hidrostática, que aumenta até 15 GPa e decresce após essa 

pressão. Para a célula unitária comprimida na direção [001], foi observado um ponto de 

cruzamento dos band gaps direto e indireto em ~ 40 GPa, acima do qual a anatase se torna um 

semicondutor de band gap direto e igual a ~ 2,8 eV. Apesar da fase anatase não ser 

termodinamicamente estável a essas pressões, percepções usando esses modelos de distorção 

podem ser úteis no conhecimento de deformações locais. 

 O comportamento do PDOS com as pressões mostra como variam as participações dos 

estados eletrônicos com as deformações, de acordo com a Figura 46. 
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Figura 46 Densidade de estados projetada (PDOS) do TiO2 anatase sob pressão (a) 

hidrostática e (b) uniaxial ao nível B3LYP-D*. Linhas vermelhas verticais mostram o topo da 

VB e os níveis mais baixos da CB da célula não-distorcida. 

Sob pressão hidrostática (Figura 46a), as energias de fronteira da VB e CB aumentam 

com a pressão, tendo maior impacto sob a banda de valência, como resultado da diminuição 

dos comprimentos de ligação e aumento da energia de ligação. A tendência de aumento na 

simetria local dos octaédros [TiO6] (de D2h para Oh) leva à degenerescência dos estados O 

(px,py) com O (pz) e Ti (dxz,dyz) com Ti (dxy), como visto no perfil do PDOS acima de 14,7 

GPa. 

Com a pressão uniaxial (Figura 46b), o topo da VB aumentou ~ 0,5 eV (de 0,0 para 

44,1 GPa), enquanto que a borda da CB diminuiu a uma taxa menor com a pressão quando 

comparado com a variação da CB sob pressão hidrostática (Figura 46a). O efeito global no 

DOS total para o sólido sob pressão uniaxial decorre do encurtamento das ligações Ti-Oap e 

alongamento das ligações Ti-Oeq com a pressão. Os estados de energia respondem de acordo 
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com a anisotropia e direcionalidade da pressão externa aplicada. A elevadas pressões, um 

desdobramento dos orbitais cristalinos Ti eg seguem a ordem prevista para um campo 

octaedro D4d com Ti-Oap < Ti-Oeq, que é: dxy > (dxz = dyz) > dx
2
-y

2
 > dz

2
.  

 

2.4. Sistema modelo para distorção octaédrica 

 A PDOS para sistemas modelo da anatase com células unitárias de elevada simetria 

também foram estudadas ao nível B3LYP-D* (Figura 47). Essas estruturam foram: (i) 

ligação Ti-O apical alongada (do tipo quadrado plano, D4d) com parâmetros de rede padrão 

(a0, c0) da célula não distorcida e com o valor extremo de u = 0,250; (ii) octaedro perfeito 

[TiO6] (simetria local Oh) com parâmetros de rede {a0, c = 2a0, u = 0,250}; e (iii) {a = c0/2, c0, 

u = 0,250}.  

 

Figura 47 Densidade de estados projetada (PDOS) da anatase TiO2 sob diferentes simetrias 

locais nos octaedros [TiO6]: D2d → D4d → Oh . Cálculos obtidos ao nível B3LYP-D*. 

 

 A PDOS da estrutura D4d apresentou a borda da VB composta principalmente por 

orbitais O pπ e estados mais profundos compostos por ligações σ (Ti-O) formadas pela 

sobreposição dos estados Ti(dx
2
-y

2
) e O(px,py). Em intervalos de energias médias, a VB é 

composta principalmente por estados ligantes π (Ti-O). O desdobramento dos orbitais devido 

à distorção nos octaedros [TiO6] foi observada na banda de condução, em que o aumento no 
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comprimento das ligações Ti-O apicais levou à uma estrutura do tipo quadrado-plano, cuja 

ordem de energia dos orbitais t2g e eg é: (dxz = dyz) > dxy ~ dz
2 

> dx
2
-y

2
, com intensa 

contribuição de orbitais anti-ligantes O (pz), Figura 47. 

 Para as células unitárias com simetria local Oh nos octaedros [TiO6], a PDOS 

claramente mostra uma degeneração dos estados Ti t2g e eg. Os orbitais cristalinos O (px,py,pz) 

tornam-se não-hibridizados e completamente ocupados em seus respectivos eixos na borda da 

VB. A mudança nos parâmetros de rede entre {a0, c = 2a0, u = 0,250} e {a = c0/2, c0, u = 

0,250} modificou a energia absoluta dos estados eletrônicos, mas conservou a simetria e perfil 

do PDOS, como mostrado na Figura 47.  

 

3. Considerações Finais  

 A adoção de um potencial de dispersão reparametrizado para o TiO2 anatase tornou 

possível sua descrição estrutural com excelente exatidão quando comparado com resultados 

experimentais de monocristais deste óxido. Isso ratificou a abordagem B3LYP-D*, 

introduzida no Capítulo 4, para estudos de ordem-desordem no bulk da anatase sob efeito de 

altas pressões. Com isso, foram estudadas as deformações decorrentes da aplicação de 

pressões externas (0,0 a 44 GPa) hidrostáticas e uniaxiais [001], além de propostos modelos 

idealizados de deformações estruturais com crescente simetria nos octaedros [TiO6]. 

 Os resultados mostraram as relações existentes entre deformações e as propriedades 

elásticas e vibracionais do óxido. O conhecimento das constantes elásticas permitiu prever as 

direções mais vulneráveis à deformações sob regime de pressão externa. Como resposta, 

certas freqüências vibracionais sofreram deslocamento para o azul ou vermelho, dominados 

pela anisotropia e direcionalidade (e intensidade) das pressões aplicadas. Como reflexo das 

variações estruturais e inversão nos comprimentos de ligação Ti-O apicais e equatoriais, os 

estados eletrônicos se mostraram diretamente ligados às tendências na mudança de simetria 

dos octaedros [TiO6]. Deve-se ressaltar que o mecanismo pelo qual os valores do band gap 

foram reduzidos não inclui o aparecimento de níveis intermediários, e sim o deslocamento das 

bordas das bandas de valência e condução.  

 Apesar de ter se desconsiderado as transições de fase na faixa de pressões estudadas, 

acredita-se que os modelos de distorção gerados podem ser úteis no entendimento de 

fenômenos que envolvem ordem-desordem estrutural, como decorrência de tensões em 

nanoescalas, efeitos de interface ou dopantes, sem, contudo, simulá-los diretamente.  
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Capítulo 6 - Superfícies e construção de Wulff do TiO2 anatase ao nível B3LYP-D*: propriedades estruturais e eletrônicas 

Superfícies e construção de Wulff do TiO2 anatase ao nível B3LYP-

D*: propriedades estruturais e eletrônicas 

 

 

Resumo: Propriedades estruturais e eletrônicas de superficies do dioxide de titânio TiO2 

anatase foram investigadas por meio de cálculos periódicos 2D ao nível DFT/B3LYP. As 

correções no potencial de dispersão de Grimme (DFT/B3LYP-D*) foram incluídas para 

melhorar a descrição estrutural. As propriedades eletrônicas foram discutidas com base na 

estrutura de bandas e densidade de estados, e se mostraram dependentes da terminação da 

superfície. As energias de superfície variaram de 1,58 para 2,07 J.m
-2

, com a ordem de 

estabilidade: (101) > (100) > (112) > (110) ~ (103) > (001) >> (111), o que permitiu gerar 

um cristal por meio da construção de Wulff em perfeito acordo com o hábito cristalino do 

TiO2 anatase. 

 

1. Introdução 

Nanomateriais (nanocristais, nanofilmes, nanotubos, etc) à base de TiO2 vêm sendo 

utilizados com sucesso para conversão catalítica de uma variedade de poluentes orgânicos 

(hidrocarbonetos, hidrocarbonetos clorados, fenóis, surfactantes, pesticidas e corantes 

orgânicos) e gases,
8
 além de se mostrar eficiente na destruição de micro-organismos, como 

bactérias, fungos e vírus.
142,143,144,145

 

Para aplicações em catálise, a fase anatase do TiO2 é a mais importante por ser 

dominante em cristais nanométricos
69

 e possuir um maior tempo de recombinação elétron-

buraco quando comparado com a fase rutilo,
146

 permitindo melhor desempenho em processos 

de transferência eletrônica em reações redox nas suas superfícies. Neste sentido, fica claro que 
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um dos aspectos primordiais nos estudos de reações sobre superfícies é o de compreender a 

fundo como estas se formam e quais suas propriedades eletrônicas, estruturais e sua ordem de 

estabilidade. A ordem de estabilidade das superfícies depende da direção e da exposição dos 

átomos superficiais. Tipicamente, monocristais de TiO2 anatase são dominados pelas faces 

{101}, termodinamicamente mais estáveis.
8
 A produção de cristais com exposição de faces de 

alta energia obtidas por reações sob controle cinético é um desafio, e materiais desse tipo vêm 

sendo obtidos, por exemplo, via funcionalização temporária de superfícies com 

halogenetos.
147

 

A determinação experimental das energias de formação de superfícies de óxidos não é 

um trabalho trivial. Sua estabilidade pode ser inferida medindo-se a área superficial dos 

monocristais por técnicas de microscopia.
148

 Durante o processo de crescimento de 

monocristais sob controle termodinâmico, as faces com menor energia de formação são 

preferencialmente expostas de modo a diminuir a energia livre total de superfície da partícula. 

Do ponto de vista teórico, a modelagem e simulação computacional aplicada a 

modelos periódicos bidimensionais permitem compreender as propriedades estruturais e 

eletrônicas de superfícies deste óxido, bem como determinar a energia para formação de suas 

facetas.
5 

Esse conhecimento permite ainda modelar superfícies (limpas ou 

funcionalizadas/dopadas) e prever a forma microscópica do cristal segundo a regra de Wulff-

Gibbs.
90 

Resultados mais recentes, segundo a teoria do Funcional da Densidade (DFT) com o 

funcional híbrido PBE0 aplicado a sistemas periódicos, nos dão uma estimativa para a 

estabilidade relativa das superfícies do TiO2 anatase: (110) > (103) > (001) > (112) > (100) > 

(101).
149

 Entretanto, até o presente momento nenhum trabalho foi encontrado incluindo a 

energia de dispersão para a determinação das energias superficiais e a respectiva ordem de 

estabilidade das superfícies da anatase. 

Sabe-se que interações de London são um fenômeno intrínseco em todos os sistemas 

eletrônicos como resultado das correlações dinâmicas entre as distribuições flutuantes de 

cargas e devem ser levadas em consideração na simulação de sistemas periódicos com certo 

grau de covalência.  

Nos capítulos anteriores, foi apresentada a contribuição da energia de dispersão na 

descrição do cristal (bulk) da fase anatase do TiO2.
 
O presente capítulo tem como objetivos 

determinar as energias de superfície do TiO2 anatase por meio de cálculos DFT utilizando 

modelos periódicos bidimensionais (slabs) com o funcional híbrido B3LYP acrescido da 
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correção de Grimme (B3LYP-D*) para a energia de dispersão do cristal e descrever sua 

estrutura eletrônica por meio de diagramas de estrutura de bandas e densidade de estados.  

  

2. Resultados e Discussão 

Na Figura 48, são mostradas as energias de superfícies para as sete superfícies 

selecionadas em função da espessura do slab. A ordem de estabilidade das superfícies é (101) 

> (100) > (112) > (110) ~ (103) > (001) >> (111). Observa-se que para distâncias intrafaciais 

maiores que 10 Å, as energias permanecem praticamente constantes para todos os slabs. Na 

metodologia utilizada, todas as posições atômicas são relaxadas durante o processo de 

otimização, mantendo-se fixos os parâmetros de rede com relação ao bulk otimizado. Este 

procedimento permite uma rápida convergência com relação à espessura do slab. Uma 

metodologia alternativa consiste na otimização total (posições atômicas em conjunto com os 

parâmetros de rede) do slab. Esta é equivalente à primeira quando dface-dface é de 

aproximadamente 50 Å no TiO2 anatase, de modo que os parâmetros de rede do slab 

convergem para os valores do bulk truncado e Es converge para os mesmos valores obtidos 

com a primeira metodologia.  

 
Figura 48 Energia das surperfícies (Es) em função das espessura dos filmes de TiO2 anatase. 
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A energia de uma determinada superfície [hkl] pode ser considerada como sendo a 

energia de clivagem (forma pela qual o cristal se fragmenta em planos bem definidos) do bulk 

na direção pela qual passa o vetor [hkl] normal ao plano seccionado, mais a energia de 

relaxamento da superfície, cuja contribuição é dada principalmente pelos átomos da primeira 

e última camadas. Os átomos das camadas mais externas são os que têm maior mobilidade 

(relaxação) de modo a minimizar as coordenações reduzidas. Facetas com um grande número 

de átomos e com baixa coordenação tendem a se reconstruir, a menos que estabilizadas 

quimicamente por algum agente capeante externo ou mesmo eletrostaticamente pela mudança 

de solvente em reações brandas, como os métodos hidrotermais e solvotermais, 

estrategicamente utilizados em sínteses de nanocristais de anatase.
148

 

Na Tabela 11 são mostradas as energias de superfícies e energias de relaxamento para 

os slabs da anatase com espessura suficiente para que a interação face-face seja desprezível.  

 

Tabela 11 Número de unidades de TiO2 por célula unitária (N), área por célula unitária, 

energia de superfície (Es ), relaxamento estrutural (R), nível de Fermi (EF
 
) e energias de 

band gap direto (Egap
(d) 

 nos pontos Γ → Γ) e indireto (Egap
(i) 

 nos pontos k → Γ) para as 

superfícies (001), (100), (110), (101), (103), (111) e (112) da anatase 

 N A (Å
2
) Es (J.m

-2
) R (%) EF

 
(eV) Egap

(d) 
(eV) Egap

(i)
 (eV) 

Bulk - - - - -5,52 3,94 3,55 

(001) 12 14,35 1,58 75,3 -6,78 3,02 2,65 

(100) 36 36,04 1,00 87,1 -7,89 4,10 3,74 

(110) 24 29,24 1,35 80,8 -7,46 3,55 - 

(101) 18 20,68 0,80 87,8 -8,16 4,01 3,56 

(103) 24 28,97 1,36 79,4 -7,84 3,38 3,24 

(111) 12 54,85 2,07 67,1 -6,61 3,39 3,39 

(112) 20 29,24 1,17 79,7 -8,63 3,62 3,61 

 

A ordem de estabilidade das superfícies pode ser melhor compreendida observando-se 

os átomos de baixa coordenação formados quando da clivagem no plano (hkl).  Na Figura 49 

são mostradas as superfícies otimizadas. A superfície mais estável, a (101), contém titânios 

com coordenação seis, [TiO6] (ou Ti(6c)), e coordenação cinco [TiO5] (ou Ti(5c)). Situação 

similar ocorre na superfície (100), segunda mais estável. Ambas as superfícies sofreram um 

relaxamento superior a 87%, obtido comparando-se as energias das superfícies truncadas do 

bulk e relaxadas. Xu et al. (2013)
150

 obtiveram nanocristais monocristalinos de anatase com 
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95% de superfícies {100} e 2 nm de espessura, apresentando elevada atividade fotocatalítica 

na redução de CO2 a CH4 e H2O a H2. 

 

Figura 49 Superfícies relaxadas do TiO2 anatase. As flechas indicam a coordenação de Ti e O nas 

camadas mais externas. 

 

Na superfície (112), somente Ti(5c) e oxigênios com coordenaçao dois, O(2c), são 

expostos. Nesta superficie observa-se que os octaedros [TiO5] apresentam uma pequena 

rotação, distinta de outras superfícies, como a (001), menos estável de todas. Com energias 

muito próximas, a (110) e (103) também expõem Ti(5c) e sofrem um relaxamento da ordem de 

80%. Conjuntamente com a (101), a (103) é da série de planos (10l), com l = 1,2,3..., de modo 

que o aumento de l tende a expor mais titânios de baixa coordenação pela formação de steps 

mais longos, necessitando em alguns casos da utilização de supercélulas para permitir a 

reconstrução nas camadas mais externas.  

A otimização da superfície (001) apresentou energia cerca de duas vezes maior que a 

superfície mais estável (101). Essa superfície é formada pela clivagem dos octaedros [TiO6] 

do bulk ao longo da ligação Ti-O apical, formando no topo do filme apenas poliedros de 

[TiO5] que compartilham vértices entre si por oxigênios O(3c) e O(2c). Tal característica confere 

à (001) uma alta acidez e reatividade, sendo facilmente hidroxilável ou recoberta por bases 

fracas como o íon fluoreto (F
-
).

147
 

A elevada energia da superfície (111) pode ser explicada com base na baixa 

coordenação dos átomos de titânios expostos (Ti(5c), Ti(4c), Ti(3c)). Experimentalmente, essa 
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terminação estaria fadada à reconstrução estrutural ou necessitaria de estabilização pela 

ligação com espécies básicas para crescer no cristal. Recentemente, Xu et al. (2013)
150

 

conseguiram obter monocristais com elevada exposição de superfícies {111} utilizando 

fluoreto e amônia como agentes capeantes; e verificaram sua atividade fotocatalítica como 

sendo 5, 9 e 13 vezes maior que a de monocristais de anatase com as faces dominantes {010}, 

{101} e {001}, respectivamente. 

Sob o ponto de vista termodinâmico, a morfologia teórica de um monocristal em 

equilíbrio é determinado pelas energias de suas superfícies e pode ser descrita seguindo a 

regra clássica da construção de Wulff, expressa pela Equação 98,
 90

  

)(h (hkl) hklEsurf  (Eq. 98) 

            

em que hhkl é o comprimento do vetor normal à face do cristal e λ é a constante de 

proporcionalidade com a energia de superfície Esurf do slab é a com plano (hkl) exposto. A 

partir desta equação é possivel construir a forma do monocristal de anatase antes e após o 

relaxamento estrutural, como mostrado na Figura 50, utilizando o programa Vesta.
111

 

 
Figura 50 Forma dos nanocristais de TiO2 anatase obtidos a partir das energias das 

superfícies não-relaxadas e relaxada em nível B3LYP-D*. A bipirâmide truncada expondo ~ 

3% de (001) e 97% de (101) é condizente com a forma do monocristal de anatase encontrado 

na natureza. (Figura retirada de Diebold et al
 151

, com permissão) 

Experimentalmente, o caminho inverso pode ser realizado e, conhecendo-se a 

porcentagem relativa de cada superfície exposta em um monocristal por técnicas de 

microscopia eletrônica, pode-se inferir acerca das energias de superfícies.
152

 Outros fatores 

como a cinética de formação do cristal e a tensão superficial nas arestas e vértices das facetas 
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também contribuem para a morfologia cristalina, tendo sido incluídos em modelos mais 

extendidos.
153

 

Antes da otimização, o cristal possui uma forma quase esférica, expondo em sua maior 

parte as superfícies (112), (101), (103) e (001), e uma pequena quantidade de (111). Após o 

relaxamento estrutural, o cristal toma uma forma de bipirâmide truncada, com ~3% da 

superfície (001) e 97% de (101), perfeitamente de acordo com a forma do monocristal de 

TiO2 anatase encontrado na natureza, ou obtido por sínteses convencionais sem uso de agente 

de recobrimento.
154

 Esta é mais uma evidência de que, em procedimentos teóricos para a 

modelagem de superfícies, a otimizaçao total é um fator determinante para uma completa 

descriçao estrutural e eletrônica. 

Nas reações de fotocatálise, a estrutura eletrônica das superfícies do catalisador é um 

dos fatores que determinam a faixa do espectro na qual o material pode absorver os fótons 

para formação do par elétron-buraco, via excitação para banda de condução (null → e
/
(CB) + 

h
•
(VB)). Na Tabela 11 são mostradas as energias de band gap direto e indireto para cada 

superfície, e na Figura 51  são mostradas suas estruturas de banda e densidade de estados. A 

ordem crescente de energia do band gap das superfícies é (001) < (103) < (111) < (110) = 

bulk < (101) < (112) < (100).  

O menor valor para Egap(001), 2,65 eV, com relação ao bulk e à superfície mais estável 

(101), permite que a (001) absorva mais radiação na faixa do UV-Visível, com maior 

probabilidade de excitação eletrônica que outras facetas, mesmo que com reduzida área de 

exposição nos cristais, em acordo com resultados experimentais. Por outro lado, a fácil 

recombinação elétron-buraco na (001) pode diminuir sua atividade catalítica. Entretanto, 

filmes de (001) crescidos em suportes condutores podem ter sua atividade fotocatalítica 

aumentada pela transferência eletrônica óxido-metal, diminuindo a recombinação e´-h
•
. 

Experimentalmente, também se atribui à superfície (103) uma elevada atividade 

catalítica.
5
 Cristais com essa terminação são de difícil obtenção, mas podem ser sintetizados 

mediante utilização de agentes capeantes seletivos que reduzam sua energia de formação em 

detrimento de outras superfícies. Recentemente, Oropeza et al. (2013)
 155

 obtiveram filmes 

finos de anatase com elevada exposição de faces {101} e {103} quando suportados em 

SrTiO3 [001]. 
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Figura 51 Estrutura de bandas do bulk e das superfícies do TiO2 anatase. O DOS projetado 

sobre os átomos de Ti e O das camadas mais externas dos slabs são representados à 

direitanas cores cinza e preto, respectivamente. 

Assim como no bulk, nas superfícies da anatase o topo da banda de valência é formado 

principalmente por bandas formadas pela combinação de orbitais de Khon-Sham do tipo O 

2p, enquanto que as bandas eletrônicas desocupadas de menor energia são compostas 

principalmente por orbitais Ti 3d. Como consequência, a excitação eletrônica resulta na 

formação de níveis intermediários no band gap ocupados por elétrons confinados nos Ti
4+

, 

reduzindo-os a Ti
3+

 (3d
1
). Analogamente, a formação de buracos na camada de valência leva à 

oxidação de O
2-

 a O
-
. Geralmente, a formação desses defeitos ocorre de forma mais fácil nas 

superfícies com relação ao bulk. São nessas interfaces com Ti de baixa coordenação que 

ocorrem os processos de adsorção e equilíbrio para oxidação e redução do material via 

difusão de O2. 
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Na Figura 52 são mostrados os mapas de densidade de carga obtidos pela diferença 

entre a densidade eletrônica do cristal relaxado e a densidade eletrônica dos átomos Ti e O 

isolados na matriz. 

 
Figura 52 Mapa diferencial da densidade de carga para as superficies (101) e (001), 

mostrando uma polarização superficial com relação ao bulk em ambas as direções. Átomos 

de titânio e oxigênio são mostrados em preto e branco, respectivamente. Os mapas são 

resultados da diferença na densidade de carga entre os íons no sólido e os átomos isolados. 

As regiões em vermelho indicam o acumulo de carga, enquanto as regiões em azul indicam 

sua diminuição com relação ao átomo isolado. Isolinhas de -0,05 a 0,05 |e|.Å
-1

 

Analisando os mapas de diferença de densidade ilustrados na Figura 52, observa-se a 

formação dos cátions e ânions. Com relação ao bulk, uma pequena polarização (ΔQ Mullikan ~ 

0,1|e|) é observada nas superfícies, dada pelas baixas coordenações dos Ti(5c) e O(2c).  

Além dos defeitos nativos presentes em superfícies da anatase obtidas em condições 

de atmosfera redutora, como vacâncias de oxigênio e titânio intersticiais, sabe-se que a 

atividade (foto)catalítica de monocristais nanométricos de anatase é dependente da natureza 

da superfície exposta, sendo a terminação {001} uma das mais reativas frente a reações de 

fotocatálise de moléculas orgânicas.
147

 Trabalhos recentes de Di Valentin e Selloni
89

 

mostraram, através de cálculos computacionais em sistemas periódicos 2D, a importância da 

formação do éxciton em processos fotocatalíticos na anatase, em que o par elétron-buraco 

migra em direção às regiões mais externas das superfícies, sendo retidos por Ti
4+

 e O
2-

, 

respectivamente, ou ocasionalmente confinados por hidroxilas (agentes capeantes advindos de 

sínteses em meio básico) ou por adsorbatos, propagando o processo radicalar de 

fotodegradação.  
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3. Considerações Finais 

Os modelos periódicos 2D em conjunto com o funcional híbrido B3LYP acrescido da 

correção de Grimme (B3LYP-D*) demonstram ser importantes nos estudo teóricos onde a 

reprodução de parâmetros eletrônicos e estruturais apresenta certos desvios quando tratados 

por métodos convencionais. A análise da estrutura eletrônica do cristal de TiO2 e de sua 

superfície mais estável, a {100}, mostraram um band gap indireto de 3,55 eV, em excelente 

concordância com resultados teóricos e experimentais disponíveis na literatura. O processo de 

otimização das superfícies demonstra um relaxamento externo, sem grandes reconstruções. Os 

átomos das três primeiras camadas são os que mais sofrem modificações estruturais, enquanto 

que os átomos das camadas mais internas tendem a permanecer na posição original do cristal 

e têm caráter de bulk. O cálculo do band gap apresentou a seguinte sequência crescente: (001) 

< (103) < (111) < (110) = bulk < (101) < (112) < (100). As superfícies menos estáveis 

apresentaram band gap menores que o bulk, permitindo absorver uma maior radiação solar, 

resultando em uma maior probabilidade de excitação eletrônica se comparadas às demais 

superfícies, o que explicaria em parte a atividade fotocatalítica superior de monocristais 

crescidos com faces expostas {001}, {103} e {111}. 

A análise da densidade de estados indica que o topo da VB é formada prioritariamente 

por orbitais O (2p), enquanto que a CB é formada principalmente por orbitais Ti (3d). Os 

cálculos das energias de superfícies para os sete modelos selecionados em função da 

espessura demonstraram a seguinte ordem de estabilidade decrescente: (101) > (100) > (112) 

> (110) ~ (103) > (001) >> (111). A analise morfológica, segundo a construção de Wulff
90

 

mostrou-se em perfeita concordância com resultados experimentais. Fica também evidenciada 

a importância do processo de otimização total dos modelos de superfícies, pois um processo 

com a ausência da otimização (estrutura não relaxada) levaria a uma análise equivocada da 

morfologia. Neste caso, a forma do cristal seria praticamente esférica, contrariando as 

observações experimentais com cristais crescidos em equilíbrio termodinâmico. Esta técnica 

teórica permitiu reproduzir fielmente a forma de um cristal, confirmando os resultados obtidos 

com o uso de técnicas experimentais avançadas, tais como a microscopia eletrônica.  

O conhecimento da estrutura eletrônica para cada face de um cristal e sua estabilidade 

relativa estão relacionadas também à sua atividade catalítica e, como efeito, devem auxiliar (e 

estimular) a busca pela síntese de materiais mais seletivos e específicos de acordo com a 

exposição desejada de faces {hkl}.  
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Capítulo 7 - Vacâncias de oxigênio no bulk do TiO2 anatase 

Vacâncias de oxigênio no bulk do TiO2 anatase 

 

 

Resumo: Vacância de oxigênios (VO) são os defeitos pontuais mais encontrados no TiO2 

anatase sob condições de redução brandas. Associada à perda de oxigênios da rede 

cristalina está a formação de espécies reduzidas de titânio, Ti
3+

, responsáveis pela 

introdução de níveis intermediários discretos no band gap, em torno de 1 eV abaixo da 

banda de condução. Inúmeros estados eletrônicos quase-degenerados coexistem, segundo 

previsões teóricas e incertezas experimentais. Neste capítulo, a formação de VO no bulk da 

anatase foi explorada sob o formalismo da DFT aos níveis PBE, PBE+U e B3LYP, com 

funções de base do tipo onda-plana e orbitais Gaussianos. O uso de funcionais híbridos e a 

correção de Hubbard (+U) corrigiram parcialmente o erro de autointeração da DFT (um 

erro espúrio de interação de um elétron consigo que força a delocalização eletrônica em 

sistemas tipicamente localizados e leva a uma estabilização artificial desses estados), 

permitindo a obtenção de espécies reduzidas Ti
3+

(5c) e Ti
3+

(6c). Problemas associados à 

limitação das diferentes funções de base foram discutidos com base na previsão da energia 

de formação de VO. 

 

1. Introdução 

 O TiO2 pode ser reduzido por tratamento térmico em atmosfera redutora, pobre em 

oxigênio. Sob condições não tão drásticas, a redução do TiO2 é acompanhada do aumento na 

formação de vacâncias de oxigênio (VO). Com o avanço da redução, átomos de Ti tendem a 

migrar para posições intersticiais, reduzindo-se e/reduzindo cátions vizinhos, formalmente 

[     
     

   ].
22

 Em qualquer caso, a formação de vacâncias de oxigênio ocorre como 

primeiro estágio da redução, e podem estar presentes desde as etapas de síntese do material. 

Defeitos pontuais como VO estão diretamente envolvidos na atividade catalítica do TiO2, 
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naturalmente não-estequiométrico (TiO2-x), através da doação ou captação de oxigênio em 

reações de redução e oxidação.
5,8

 

 A descrição computacional de espécies reduzidas (elétron confinado) ou oxidadas 

(burado confinado) em óxidos exige um tratamento computacional adequado ao nível DFT. 

Esta teoria apresenta um erro espúrio de interação de um elétron consigo mesmo 

(apresentados por funcionais aproximados, ou seja, todos os existentes até agora) que força a 

delocalização eletrônica em sistemas tipicamente localizados e leva a uma estabilização 

artificial desses estados. Esse problema decorre do fato de que as autointerações na parte de 

Coulomb e de troca Exc não podem ser canceladas exatamente, como ocorre no método 

Hartree-Fock. Para tanto, o emprego de funcionais híbridos e a correção de Hubbard (+U)
 98,99

 

são as opções de primeira ordem e com menor custo para correção parcial do erro de 

autointeração da DFT.  

Neste capítulo são apresentados os resultados relativos a redução de Ti
4+

[3d
0
] a 

Ti
3+

[3d
1
] devido à formação de VO no bulk do TiO2 anatase, empregando os funcionais PBE, 

PBE+U e B3LYP com funções de base do tipo Gaussiana e Ondas-Planas. São discutidos 

aspectos estruturais, eletrônicos e energia de formação do defeito. 

 

2. Resultados e Discussão 

 As posições atômicas (coordenadas fracionárias) das supercélulas 3×3×1 do TiO2 

anatase foram completamente relaxadas aos níveis PBE, PBE+U e B3LYP sob o formalismo 

restrito de camada fechada. Como esperado, as posições atômicas permaneceram 

praticamente as mesmas das células unitátias 1×1×1. Para os cálculos PBE e PBE+U, os 

parâmetros de rede do bulk foram tomados da célula convencional otimizada ao nível PBE, 

com a = b = 3,81 Å e c = 9,73 Å. Para os cálculos com o funcional híbrido, os parâmetros de 

rede otimizados ao nível B3LYP foram: a = b = 3,78 Å e c = 9,64 Å com a base BS1; a = b = 

3,79 Å e c = 9,79 Å com a base BS2; a = b = 3,80 Å e c = 9,71 Å com a base BS3, e a = b = 

3,78 Å e c = 9,51 Å com a base BS3-D*. Todos os conjuntos de parâmetros de rede estão de 

acordo com os valores experimentais de monocristais de anatase (a = b = 3,78 Å e c = 9,51 

Å).
68

 

A estrutura de bandas do TiO2 é qualitativamente a mesma em todos os níveis de 

cálculo tratados aqui, com o topo da banda de valência composto por estados O (2p), e borda 
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da banda de condução composta principalmente por estados antiligantes Ti (3d), como 

descrito previamente. O valor de 2,12 eV foi encontrado para o band gap ao nível PBE, 

(Tabela S1), significativamente menor que os valores determinados experimentalmente de 3,2 

eVErro! Indicador não definido. e 3,4 eV.
118,119

 Essa predição subestimada não é 

surpreendente, uma vez que funcionais de troca-correlação da família GGA são conhecidos 

por serem falhos na descrição apropriada do caráter isolante de óxidos sólidos com elevada 

correlação. A inclusão do termo +U corrige parcialmente o valor do band gap (2,69 e 2,78 eV 

para o PBE+U(4,4) e PBE+U(4,4,4), respectivamente), mas ainda de modo subestimado com 

relação ao experimental. Por outro lado, cálculos com o funcional híbrido B3LYP BS1 (BS2, 

BS3, BS3-D*) prevêm uma estrutura de bandas com band gap de 4,31 eV (BS2, BS3, BS3-

D*), superestimado em relação ao valor experimental, estando, porém, de acordo com 

resultados prévios utilizando esse mesmo nível de teoria e conjunto de função de base.
83

 

Valores de band gap próximos do experimental podem ser obtidos ajustando-se os parâmetros 

de cálculo: aumento no valor de U na abordagem PBE+U ou redução do %HF no funcional 

híbrido, levando ao aumento ou diminuição do band gap, respectivamente.
156

 No entanto, 

elevados valores de U correspondem a valores sem sentido físico e levam a uma expansão da 

célula unitária, enquanto que a diminuição do peso do funcional de troca de Hartree-Fock no 

B3LYP leva a uma descrição pobre dos centros reduzidos por aumentar o erro de 

autointeração, o que não é desejável.  

 

2.1. Vacâncias de Oxigênio 

Como já mencionado, a formação da VO pela remoção de um átomo de oxigênio 

neutro do bulk do TiO2 deixa pra trás dois elétrons que, na estrutura do sólido, podem resultar 

em diferentes estruturas e soluções eletrônicas quase degeneradas. Na Tabela 12 são listados 

diferentes soluções de polarização e localização de spin obtidas para o TiO1,986 aos níveis 

PBE, PBE+U, e B3LYP e suas correspondentes energias de formação Ef (VO). O valor de Ef 

(VO) é dependente do nível de teoria, mas também dependente de outros parâmetros de 

cálculo não explorados aqui, como o número de pontos k e relaxamento total (coordenadas 

atômicas mais parâmetros de rede) da supercélula, por exemplo. Os valores de Ef (VO) 

variaram na faixa de 3,68-6,90 eV (Tabela 12), no mesmo intervalo de energias previsto em 

outros trabalhos computacionais reportados na literatura. Não foram encontrados valores 

experimentais estimados para Ef (VO) da anatase na literatura. 
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Duas geometrias diferentes foram encontradas para o TiO2 reduzido. A primeira 

estrutura é simétrica em torno de VO, com pequena deformação proveniente dos 

deslocamentos para fora e em direção à vacância pelos Ti(5c) e O(3c), respectivamente. Esse 

relaxamento leva à formação de três poliedros [TiO5], dois dos quais são equivalentes por 

simetria (Figura 53a). A segunda geometria (assimétrica) surge da migração de apenas um 

O(3c) (ou pelo menos com mais intensidade) em direção à VO. Esse átomo de oxigênio se torna 

compartilhado por dois Ti(5c) e pode ser descrito como um O(2c) (Figura 53b), cuja migração 

parcial gera quatro poliedros [TiO5], em vez de três da estrutura simétrica.  

De acordo com as geometrias em torno dos defeitos encontrados, é possível escrever 

as seguintes notações de Kröger-Vink: 

Estrutura simétrica: n[TiO6] → (n-3)[TiO6] + 3[TiO5] + VO
••
 + 2e´ 

Estrutura assimétrica: n[TiO6] → (n-4)[TiO6] + 4[TiO5] + VO
••
 + 2e´ 

 As distorções estruturais, sem a mudança de coordenação, também podem ser 

representadas por [TiO6]d e decorrem, muitas vezes, da distorção polarônica de poliedros 

vizinhos ao defeito.  

 

Figura 53 Geometrias em torno do defeito VO na anatase reduzida. (a) Em uma geometria 

simétrica, em que três poliedros [TiO5] (em vermelho) envolvem a vacância, sendo os titânios 

Ti-a e Ti-c equivalentes por simetria; e (b) em uma geometria assimétrica, em que um O(3c) é 

deslocado em direção a VO (indicado pelas flechas) formando quatro poliedros [TiO5] não-

equivalentes. 

Enquanto a geometria simétrica tem sido previamente reportada a diferentes níveis de 

teoria,
157,83

 a geometria assimétrica tem sido descrita apenas por funcionais híbridos e cálculos 
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GGA+U.
84

 No entanto, foi possível caracterizar ambas as estruturas com todos os níveis de 

cálculo adotados aqui. Deve-se ressaltar que a localização eletrônica parcial dos elétrons 

confinados com a formação de VO é usualmente encontrada apenas para estruturas com tais 

quebras de simetria (Figura 53b). Computacionalmente estas geometrias podem ser induzidas 

aplicando-se uma força ao átomo de oxigênio O(3c) → O(2c), ou pela remoção de operadores de 

simetria relacionados à manutenção das estruturas simétricas do tipo Figura 53a. 

De acordo com os sítios de trapeamento eletrônico, os defeitos encontrados podem ser 

escritos, na notação de Kröger-Vink, como: 

Localização Eletrônica Geometria Equação 

Simples Simétrica n[TiO6] → VO
••
 + [TiO6]

×
(n-3) + 2[TiO5]´ + [TiO5]

×
 

Desdobrada Simétrica n[TiO6] → VO
••
 + [TiO6]

×
(n-5) + 2[TiO6]´ + 3[TiO5]

×
 

Parcial Assimétrica n[TiO6] → VO
••
 + [TiO6] (́n-4) + [TiO5]´ + 3[TiO5]

×
 

Delocalizada Simétrica n[TiO6] → VO
••
 + [TiO6]´´(n-3) + 3[TiO5]

×
 

Delocalizada Assimétrica n[TiO6] → VO
••
 + [TiO6]´´(n-4) + 4[TiO5]

×
 

 

 Ao nível PBE, apenas soluções completamente delocalizadas foram encontradas em 

ambas configurações singlete e triplete. O estado singlete, com Ef (VO) de 3,68 eV, é 0,23 eV 

mais estável que o estado de alto spin. Essas energias de formação de vacâncias são 

significativamentes menores que as reportadas por Roldán et al.
157

 para cálculos com o 

funcional PW91. Adicionalmente, em seus cálculos a estabilidade relativa dos estados de alto 

e baixo spin inverteram-se, com o estado triplete sendo o de menor energia. As energias mais 

baixas calculadas usando o functional PBE podem estar relacionadas com as pequenas 

diferenças nas descrições estruturais (parâmetros de rede e volume da célula unitária) ao nível 

PW91, que podem penalizar energeticamente a expansão que os cátions Ti experimentam com 

a redução. Tem sido bem documentado que os métodos padrões GGA são incapazes de 

descrever estados localizados devido ao erro de auto-interação, frequentemente levando a 

resultados sem sentido físico no que tange a estrutura eletrônica. No caso do TiO2 reduzido, 

tais erros levam à delocalização da densidade de spin entre todos os Ti da rede, gerando um 

DOS sem níveis intermediários, em desacordo com evidências experimentais.
158

 O band gap 

do TiO2 reduzido a esse nível de teoria foi 2,48 eV para o estado triplete e 2,55 eV para o 

estado singlete, ambos estados com dois elétrons extras associados com VO ocupando a borda 

da CB, delocalizado sob todos os estados Ti 3d. Essa é outra indicação de que o funcional 

PBE falha na descrição da estrutura eletrônica do TiO2 reduzido. Entretanto, cálculos com 
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esse funcional são bons e baratos o bastante como ponto de partida na busca pela descrição 

estrutural. Ambos os arranjos simétrico e assimétrico em torno de VO foram obtidos com a 

abordagem PBE, com energias muito similares o que indica que os dois estados são quase 

degenerados em ambos os estados singlete e triplete (Tabela 12). 

A correção parcial da energia de autointeração pela inclusão do termo +U levou, em 

muitos casos, a uma localização dos elétrons extras associados à VO sob estados Ti
3+

[3d
1
], o 

que pode ser considerado como uma redução deste centro. Ao nível PBE+U(4,4), que como 

mencionado anteriormente consiste na inclusão de uma correção +U para os orbitais Ti 3d e 

Ce 4f (quando presente), seis configurações diferentes com diferentes números de elétrons 

confinados (0, 1 ou 2) nos cátions Ti foram associados à formação de VO. As geometrias em 

torno dos defeitos para todos esses estados são mostradas na Figura 54 em conjunto com suas 

densidades de spin |α-β.| As energias Ef (VO) associadas com cada uma dessas estruturas são 

apresentadas na Tabela 12.  

 
Figura 54 Geometrias em torno do defeito VO na anatase reduzida e superfícies de densidade 

de spin nos centros Ti
3+

. (a) Localização simples, no estado singlete; (b) localização simples, 

no estado triplete; (c) Localização desdobrada, no estado triplete; (d,e,f) Localização 

parcial, nos estados singlete e triplete. Os estados de spin alfa e beta são mostrados em 

amarelo e azul, respectivamente. Os poliedros [TiO5] e [TiO6] são mostrados em vermelho e 

azul, respectivamente. Os contornos dos poliedros nos sítios reduzidos foram omitidos por 

claridade. Isosuperfícies de 0.005 |e|/Å
3
. 
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Entre as seis configurações encontradas para VO com elétrons 3d localizados, três 

apresentaram localização completa de dois elétrons (soluções simples ou localizadas), 

enquanto que outros dois estados apresentaram apenas um dos dois elétrons localizados 

(soluções parcialmente localizadas). Para os estados restantes, os dois elétrons encontram-se 

completamente delocalizados, que foi o caso para as abordagens não corrigidas ou sem 

direcionamento inicial da localização eletrônica. 

As três soluções diferentes localizadas diferiram na orientação de spin ou no sítio de 

trapeamento com relação à vacância. Foram encontradas as soluções (Figura 54): com 

localização simples no estado singlete, em que dois elétrons são retidos por Ti próximos à VO, 

com uma orientação antiferromagnética (Figura 54a); com localização simples no estado 

triplete, em que os elétrons 3d
1
 também são localizados em sítios vizinhos à vacância, mas em 

uma orientação ferromagnética (Figura 54b); e com localização desdobrada no estado 

triplete, em que elétrons são confinados em Ti mais afastados de VO, com uma configuração 

ferromagnética (Figura 54c). 

Foram encontradas soluções com localização eletrônica parcial no estado singlete, em 

que um elétron α é confinado por um Ti próximo à VO e um elétron β é delocalizado (Figura 

54d); e uma solução no estado triplete, equivalente à anterior, mas com ambos os elétrons na 

orientação α (Figura 54e-f). Com a solução triplete, dois estados foram encontrados, mas 

diferindo quanto à natureza do orbital 3d ocupado: 3dxy (Figura 54e) e 3dxz (Figura 54f). 

Todas essas soluções parcialmente localizadas apresentaram energias de formação muito 

similares e são quase-degeneradas.  

A solução mais estável de todas corresponde à simples no estado singlete (Figura 

54a), com Ef (VO) = 4,82 eV, muito próxima em energia da localização simples no estado 

triplete (Figura 54b), com Ef (VO) = 4,90 eV. As soluções parcialmente localizadas foram 

quase degeneradas, com diferenças de energia aproximadamente 0,02 eV e energias de 

formação de vacância associadas em torno de 5,22 eV. Com uma Ef (VO) = 4,97 eV, a solução 

completamente delocalizada apresentou energia maior que as soluções localizadas e menor 

que as parcialmente localizadas. Isso é uma consequência da inclusão da correção +U, que 

explicitamente penaliza estados com ocupação orbital parcial na matriz de densidade 

projetada, favorecendo a convergência para soluções completamente localizadas (com 

ocupação spin-orbital unitária) ou completamente delocalizadas. Desse modo, ao nível 

PBE(4,4), a ordem de estabilidade é: singlete simples < triplete simples < singlete 

delocalizada < (singlete parcial ~ triplete desdobrado (split) ~ triplete parcial), com um 
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intervalo de energias de somente 0,42 eV entre as soluções de maior e menor energia. Essas 

energias de formação de vacância estão de acordo com resultados GGA+U reportado por 

diferentes autores, e também estão muito próximas dos valores de Ef (VO) utilizando 

funcionais híbridos,
 
bem como com nossos resultados com as bases BS1 e BS3 obtidas neste 

trabalho (Tabela 12).
83,84,85,88

 No entanto, vale a pena ressaltar que outros trabalhos não 

consideraram a mesma quantidade de estados eletrônicos e sítios de trapeamento que os 

descritos no presente estudo. 

Uma vez que a redução de cátions Ti
4+

 leva a uma expansão dos poliedros [TiOx], a 

estrutura de diferentes estados é fortemente relacionada com a localização eletrônica. O 

trapeamento de um elétron em um [TiO6] próximo à vacância leva à migração de um oxigênio 

em direção à VO, e a simetria do sistema é quebrada nos casos em que ocorre localização 

eletrônica parcial (Figura 54d-f). Quando dois elétrons são localizados, estruturas simétricas 

emergem com dois elétrons 3d
1
 encontrados próximos ou distantes da vacância, com 

concomitante migração de O(3c) no segundo caso.  

Na Figura 55 são mostradas as estruturas de bandas típicas das supercélulas 3×3×1 

(tetragonais) do TiO2 estequiométrico (Figura 55a) e reduzido (Figura 55b), obtidos ao nível 

B3LYP com a base BS2. Com a formação da vacância de oxigênio e o trapeamento eletrônico 

no orbital Ti 3d
1
, surge um estado intermediário no band gap, aproximadamente 0,7 eV 

abaixo da banda de condução, como descrito anteriormente por Di Valentin utilizando a 

mesma base (BS2) e funcional.
83

  

As isosuperfícies de densidade de spin mostradas na Figura 54 são apresentadas 

também nas estruturas de bandas como os níveis intermediários Ti 3d
1
 entre a VB e CB, e 

podem ser racionalizados esquematicamente como mostrado na Figura 56.  
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Tabela 12 Energias de formação (eV) das vacâncias de oxigênio, Ef (VO), na anatase não dopada, TiO2, calculadas aos níveis B3LYP, GGA e 

GGA+U, e resultados reportados na literatura. 

Método 
Singlete  Triplete 

Simples Parcial Delocalizado  Simples Desdobrado Parcial Delocalizado 

PBE - - 3,72
a 
3,68

b
  - - - 3,95

a 
3,91

b
 

PBE+U (4,4)
c
 4,82

a
 5,22

b
 4,97

a
  4,90

a
 5,24

a
 5,14

b 
5,24

b
 - 

PBE+U (4,4,4)
d
 4,54

a
 4,91

b
 4,72

a
  4,61

a
 4,91

a
 4,84

b 
4,93

b
 - 

B3LYP (BS1)
e
 - 6,64

b
 6,66

a,b
  - 6,90

a
 6,64

b
 - 

B3LYP (BS2)
f
 - - 4,71

b
  5,11

a
 - 4,75

b
 - 

B3LYP (BS3)
g
 - - 5,22

a
 4,67

b
  5,03

a
 - 4,76

b
 - 

B3LYP-D* (BS3)
g
 - - 5,45

a
 5,09

b
  5,31

a
 - 5,18

b
 - 

B3LYP (PW)
h
 - - -  5,39

a
 - - - 

PW91
157

 - - 4,95  - - - 4,45 

PBE+U 
85

 4,35 - -  4,39 4,35 4,51 - 

PW91+U 
157

 - - 5,23  5,26 - - - 

HSE06 
85

 5,15 - -  - - 4,78 - 

B3LYP 
83

 - - -  - 4,78 4,84 - 

a: alta simetria; b: baixa simetria; c: o termo +U(4,4) indica uma correção para Ti(3d) no TiO2, e Ce(4f) quando presente; d: o mesmo que 

+U(4,4) mais uma correção para o O(2p); e: BS1; f: BS2; g: BS3; h: função de base do tipo onda-plana 
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Figura 55 Estruturas de bandas típicas do (a) TiO2 anatase estequiométrico e (b) reduzido, 

com formação de vacância de oxigênio e trapeamento de um elétron Ti 3d
1
, responsável pelo 

aparecimento de um estado intermediário ocupado no band gap (em ~ 2,6 eV), 

aproximadamente 0,7 eV abaixo da CB. O nível eletrônico subsequente, com energia 

superior, é ocupada por um elétron delocalizado no fundo da banda de condução. Ambas as 

estruturas de bandas foram alinhadas com o topo da banda de valência em 0 eV. As 

estruturas foram obtidas ao nível B3LYP com a base BS2. 

 

Uma análise adicional dos níveis de energia Ti
3+

 3d
1
 na estrutura de bandas pode ser 

útil na tentativa de compreender as estabilidades relativas entre os estados eletrônicos. O 

esquema da Figura 56 apresenta apenas os estados eletrônicos associados à VO obtidos com 

PBE+U(4,4) e B3LYP. Os resultados ao nível PBE+U(4,4) são próximos ao PBE+U(4,4,4) e, 

por isso, são apresentados nas Tabelas S6 e S7 em apêndice. Todos os níveis são discutidos 

com base na profundidade em relação à CB. Ao nível PBE+U(4,4), as soluções mais estáveis 

(localização eletrônica simples nos estados singlete e triplete) apresentaram estados 

localizados em torno de 1 eV, enquanto que para as configurações de alta energia (estados 

desdobrados e de localização parcial), os estados 3d delocalizados encontraram-se próximos à 

CB. Desse modo, parece haver uma relação entre a profundidade do defeito, sua configuração 

e a estabilidade do óxido reduzido. Mesmo para estados com elétrons delocalizados, que 

ocupam a borda inferior da banda de condução com ocupação parcial de todos os Ti, os 

elétrons localizados e mais profundos correspondem a soluções eletrônicas mais estáveis de 

vacâncias. 
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Figura 56 Representação esquemática dos níveis eletrônicos localizados (
____

) para os 

centros Ti
3+

 (em vermelho), e delocalizados (-----) na borda da CB. Os níveis foram ajustados 

com respeito à borda da CB em cada defeito, calculados aos níveis (a) PBE+U(4,4) e (b) 

B3LYP, com a bases BS1 e PW (ondas planas). 

 

Ao nível PBE+U(4,4), os níveis Ti
3+

 (3d
1
) são encontrados 0,99 eV abaixo da CB 

(Figura 56) para o estado singlete com localização simples, com os elétrons α e β 

degenerados. Para os estados triplete com localização simples, dois diferentes níveis foram 

encontrados: em 0,74 e 1,28 eV. No mesmo estado de spin, mas com trapeamento nos 

poliedros [TiO6]´, duas bandas surgem com energia similar em 0,62 e 0,93 eV. Nas soluções 

parcialmente localizadas, um nível raso surge em ~ 0,30 eV para os elétrons delocalizados em 

todos os casos, enquanto que os elétrons confinados localizam-se em torno de 1 eV abaixo da 

CB. Todos os valores são disponíveis na Tabela S6 do Apêndice II. 

Os estados obtidos em PBE+U(4,4) foram recalculados ao nível PBE+U(4,4,4), ou 

seja, com a inclusão de um termo adicional de Hubardd para as bandas 2p dos átomos de 

oxigênio. Essa correção não levou a mudanças na ordem de estabilidade das VO, mas apenas a 

uma diminuição média de ~0,3 eV com relação aos resultados com PBE+U(4,4), (Tabela 13), 

tornando-os mais próximos dos valores previstos com funcionais híbridos. Com respeito à 

localização dos elétrons confinados, nenhuma mudança foi observada ao nível PBE+U(4,4,4), 

obtendo-se os mesmos estados apresentados na Figura 54. Deve-se notar que outras 

geometrias diferentes das encontradas aqui podem existir em ambos os estados singlete e 

triplete, mas o objetivo de adicionar a correção para os estados 2p do oxigênio foi de checar 

seu efeito na energia de formação e na profundidade dos defeitos, e não de explorar novas 
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geometrias. A DOS e as energias de band gap de diferentes soluções também variaram muito 

discretamente quando incluídas as correções de U nos oxigênios, levando apenas a um 

pequeno aumento médio nos band gaps de ~ 0,1 eV. 

Com o funcional híbrido B3LYP, foram considerados três conjuntos de funções de 

bases all-electron (s/sp/d/f) para o TiO2: BS1 (Ti 8/651/3 e O 8/411/11), BS2 (Ti 8/6411/411 

e O 8/411/1) e BS3 (Ti 6/6621/31 e O 6/31/1), diferindo no número de funções que 

descrevem o core, os elétrons de valência e as funções difusas/polarização. Com a base BS1, 

quatro soluções eletrônicas diferentes foram encontradas, correspondendo às soluções com 

localização desdobrada, parcialmente localizada e totalmente delocalizada, em ambos estados 

singlete e triplete. Outras configurações foram encontradas sem relaxamento estrutural, como 

o de localização simples no estado triplete (Figura 57), com Ef (VO) = 9,71 eV, mas perdida 

após relaxamento estrutural.  

 
Figura 57 Mapas de densidade eletrônica das vacâncias de oxigênio no bulk da anatase TiO2 

ao nível B3LYP com a base BS1, antes do relaxamento, Ef (VO) = 9,71 eV com localização 

eletrônica simples no estado triplete, e após o relaxamento estrutural, Ef (VO) = 6,90 eV com 

localização eletrônica desdobrada e no estado triplete. 

Com a base BS1, as soluções mais estáveis foram aquelas com localização eletrônica 

parcial, resultantes do deslocamento preferencial de um dos O(3c) em direção à VO, em ambos 

os estados singlete e triplete, resultando em Ef (VO) = 6,64 eV. Esses estados foram seguidos 

em termos de estabilidade pelas soluções delocalizadas no estado singlete, com uma diferença 

de energia de +0,02 eV. A solução desdobrada, no estado triplete, em que dois O(3c) sofrem o 

mesmo deslocamento em direção à VO, foi a menos estável, com energia 0,26 eV superior às 

soluções com trapeamento parcial. Deve-se notar que os valores de Ef (VO) obtidos com a 

base BS1 são, em média, 2 eV maiores que os valores reportados na literatura utilizando o 

mesmo funcional, mas com outras funções de base (Tabela 13). Isso ocorre, provavelmente, 

devido à incapacidade de bases sem funções difusas e polarização de descrever corretamente 

estados reduzidos Ti
3+

. Uma das estratégias que podem ser utilizadas para diminuir os valores 
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de Ef (VO) nestes casos consiste no emprego de funções de base em um átomo “fantasma” 

centrado na posição do oxigênio abandonador. Este artifício é bastante utilizado na descrição 

de centros-F em óxidos com metais não-redutíveis, em que os elétron do defeito ficam 

confinados na vacância em vez de reduzir os cátions, como é o caso do MgO. Em vez de 

adotar esse procedimento como padrão, resolve-se explorar o emprego de funções de base 

com mais funções de polarização d. Com a base BS2, foram obtidos três estados diferentes 

correspondendo às soluções delocalizadas, parcialmente localizadas e uma solução simples 

(com dois elétrons bem localizados, mas compartilhados por 3 [TiO5]), como mostrado na 

Figura 58. 

 

Figura 58 Mapas de densidade eletrônica das vacâncias de oxigênio no bulk da anatase TiO2 

ao nível B3LYP com a base BS2, ambas relaxadas, com localização eletrônica simples no 

estado triplete, Ef (VO) = 5,11 eV, em que dois elétrons reduzem parcialmente 3[TiO5]; e com 

localização eletrônica parcial e no estado triplete, Ef (VO) = 4,75 eV. 

 As energias de formação de vacância com a base BS2 estão em boa concordância com 

resultados prévios reportados ao mesmo nível de teoria com funcionais híbridos. A solução 

mais estável foi a completamente delocalizada, com Ef (VO) 4,71 eV, seguida da solução 

parcialmente localizada (Ef (VO) = 4,75 eV) e com localização simples (Ef (VO) = 5,22 eV) de 

2e´ localizados em 3[TiO5], levando à redução parcial dos Ti. Finazzi et al. 
83

 encontraram a 

solução desdobrada como a mais estável usando o funcional híbrido B3LYP, enquanto que 

Yamamoto el al.
84

 previram a solução singlete com localização parcial como a mais estável. 

No presente trabalho, não foi possível obter soluções com localização eletrônica simples, 

2[TiO5]´, com a base BS2, mas a solução parcialmente localizada foi quase degenerada com a 

delocalizada.  

 Com a função BS3, que possui menos funções difusas no Ti que a BS2, porém mais 

extendida que a BS1, as energias de formação de vacância e os estados eletrônicos 

encontrados foram de acordo com os obtidos com a base BS2, Tabela 13, mas com um custo 

computacional reduzido. Com a inclusão da energia de dispersão, B3LYP(BS3)-D*, as 
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células unitárias tendem a se contrair, aumentando a energia de repulsão entre os centros 

reduzidos, o que eleva Ef (VO). Ao nível B3LYP, mas com funções de base ondas-planas, a 

solução encontrada foi a mesma descrita na Figura 54b, com Ef (VO) = 5,39 eV e níveis 

intermediários no band gap com energias de 0,81 eV e 1,36 eV, como mostrado na Figura 

56. 

De modo geral, ambos B3LYP e PBE+U tiveram a mesma tendência de descrever os 

estados Ti
3+

 3d
1
, em torno de 1 eV abaixo da CB (Figura 56). A localização desses estados 

adicionais no band gap tem sido investigada experimentalmente por diferentes 

técnicas,
159,160,161,162,163

 apesar da descrição mais exaustiva ter sido reportada recentemente por 

Zhu et al
158

 utilizando espectros de varredura de energias de absorção/excitação no 

infravermelho em nanocristais de anatase TiO2. Com esta técnica foi possível observar vários 

níveis intermediários no band gap com energias ligeiramente abaixo da banda de condução e 

acima da banda de valência, com estados localizados entre 0,10-0,55 eV e 1,41-1,70 eV 

abaixo da CB. Este se mostra de acordo com a noção de estados quase degenerados 

encontrados para a anatase reduzida. 

 Com base nos resultados obtidos, e com pequenas discrepâncias com resultados 

previstos anteriormente na literatura, é possível concluir que os diferentes estados eletrônicos 

diferem no grau de localização, mas são quase degenerados, e que com o nível de teoria 

utilizado é impossível determinar o estado fundamental global da anatase reduzida.  

 

3. Considerações Finais  

Várias soluções envolvendo a presença de espécies reduzidas Ti
3+

 foram obtidas, 

incluindo soluções com localização eletrônica simples (2 [TiO5]´), desdobrada (2 [TiO6]´) e 

parcial ([TiO5]´ + 1e´ delocalizado) dos elétrons associados à VO
••
. Soluções completamente 

delocalizadas foram obtidas sempre que se negligenciou as correções para energia de auto-

interação na DFT. Uma nova solução com 2 [TiO6]´ foi encontrada em ambos os níveis 

PBE+U e B3LYP, com estados 3d ocupados em 0,62-0,95 eV abaixo da banda de condução. 

Esses canais de oxirredução são responsáveis pela atividade (foto)catalítica da anatase 

reduzida sob muitas reações.  

Para a obtenção de muitos destes estados eletrônicos, fez-se necessária a quebra de 

simetria local dos clusters {[TiO5]3-VO}, facilitando as distorções polarônicas. Obviamente, 
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inúmeras outras soluções eletrônicas poderiam ser encontradas, incluindo formação de 

espécies ionizadas VO
•+

. Entretanto, as soluções aqui descritas para o bulk da anatase são 

suficientes para o avanço no entendimento do comportamento do óxido quando dopado, 

descrito no próximo capítulo (Capítulo 8). 
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Capítulo 8 - Dopagem e formação de vacâncias de oxigênio no bulk do sistema Ti(1-x)CexO2-δ anatase: natureza do Ti3+ e Ce3+ 

Dopagem e formação de vacâncias de oxigênio no bulk do sistema 

Ti(1-x)CexO2-δ anatase: natureza dos centros reduzidos Ti
3+

 e Ce
3+

 

 

 

Resumo: Um estudo sistemático da dopagem com 2,8 e 5,6% de Ce no TiO2 anatase, e os 

sistemas resultantes da formação de vacâncias de oxigênio foram realizados por meio de 

cálculos periódicos ao nível DFT com os funcinoais PBE, PBE+U e B3LYP. Em cada 

caso, várias situações foram consideradas para a formação das vacâncias, incluindo a 

remoção de oxigênios nos octaedros [CeO6] e [TiO6]. O funcional híbrido B3LYP e as 

abordagens PBE+U forneceram descrições físicas aceitáveis da localização eletrônica das 

espécies Ti
3+

 e Ce
3+

. Muitas soluções quase degeneradas foram encontradas com as 

localizações de spin simples, desdobradas e completamente delocalizadas. Embora a PBE 

padrão tenha resultado em soluções completamente delocalizadas, ou seja, sem redução 

completa dos cátions, este funcional foi capaz de prever a geometria mais estável em que a 

vacância de oxigênio é envolvida por um Ce(6c) e por 3[TiO5], de acordo com os 

resultados B3LYP e PBE+U. O presente capítulo apresenta fortes evidências de que 

muitas das propriedades catalíticas do óxido Ti(1-x)CexO2 surgem da maior facilidade da 

formação de vacâncias de oxigênio com a dopagem de Ce na anatase, cujo efeito é 

crescente com o aumento da concentração do dopante, até que ocorra transição de fase. 

 

1. Introdução 

A titania (TiO2) e a céria (CeO2) são óxidos redutíveis e não-estequiométricos nas 

condições normais, com numerosas aplicações catalíticas, agindo principalmente como 

suporte ativo para muitas partículas metálicas ou por absorverem fótons ativamente, 
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disparando reações fotocatalíticas.
164,165,166,167,168

 A elevada redutibilidade de ambos os óxidos 

é responsável pela origem da maioria das espécies Ti
3+

 (3d 
1
) e Ce

3+
 (4f 

1
) no bulk e 

superfícies, exercendo um papel fundamental nas propriedades químicas de sistemas 

catalíticos baseados nestes óxidos. Uma vez que a dopagem com metais ou ânions afetam a 

redutibilidade destes óxidos, é possível modular a quantidade de espécies reduzidas e, 

consequentemente, as propriedades catalíticas dos sistemas que contenham TiO2 ou 

CeO2.
169,170 

Esses óxidos podem formar soluções sólidas Ti(1-x)CexO2 cuja estrutura depende 

da quantidade relativa de cada óxido, levando às fases bem definidas anatase (x < 0,1) ou do 

tipo-fluorita (x > 0,7),
97

 mas com algumas modificações nas propriedades com respeito aos 

sistemas não-dopados.  

Um aumento na concentração de vacâncias de oxigênio tem sido reportado em 

conjunto com o aumento na atividade catalítica de conversão oxidativa de NH3 a N2 + H2O no 

óxido misto Ti0,9Ce0,1O2.
97

 Isto está de acordo com medidas experimentais de absorção de 

raios-X (XANES) e fotoluminescência (PL) que também mostram a formação de vacâncias de 

oxigênio associadas com a dopagem com Ce na anatase TiO2, resultando em um estreitamento 

do band gap devido ao aparecimento de níveis intermediários Ce 4f abaixo da banda de 

condução, com efetiva separação dos carreadores de carga.
13,171

 Choudhury et al
13

 também 

reportaram um aumento na atividade fotocatalítica da anatase dopada com 0,035 mol de Ce 

contra a degradação do corante alaranjado de metila em luz visível, atribuída ao deslocamento 

do espectro de absorção do óxido em comprimentos de onda mais altos (red-shift) no espectro 

de UV-Vis. Guo et al.
172

 concluíram que o óxido Ti(1-x)CexO2 também é um material 

promissor para aplicações na dessulfurização adsortiva. Park et al
11

 mostraram que 

nanopartículas de Pt, Cu, e Au suportadas no óxido misto CeOx/TiO2 apresentam elevada 

atividade catalítica na reação de water-gas shift (WGS) com relação aos suportes TiO2 ou 

CeO2. Tal melhoria na atividade WGS é associada com a presença de dímeros de Ce2O3 sobre 

superfícies TiO2(110) em condições de baixo recobrimento de CeOx, o que expõe sítios Ce
3+

 

responsáveis pela dissociação da H2O. Adicionalmente, metais depositados sobre esses 

sistemas mistos CeOx/TiO2 se ligam preferencialmente às nanoestruturas CeOx, aumentando 

as fortes interações entre o suporte e os metais a ponto de modificar suas propriedades e 

aumentar sua reatividade.
101

  

Um estudo exaustivo combinando técnicas de imagem e métodos teóricos de 

nanopartículas de céria dispersa em anatase demonstrou que a CeOx pode ser encontrada 

nesses sistemas na forma de clusters, cadeias e nanopartículas e que a interface entres os dois 
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óxidos favorece a formação e mobilidade de vacâncias de oxigênio e centros Ce
3+

.
12

 Esses 

sistemas apresentam propriedades muito atrativas para aplicação em processos catalíticos, e 

em suas interfaces, chegam a apresentar características de soluções sólidas CeO2-TiO2, objeto 

de estudo do presente trabalho. Neste sentido, Iwaszuk e Nolan
173

 estudaram as fases rutilo e 

anatase dopadas com Zr e Ce por meio de cálculos periódicos DFT (usando a abordagem +U 

e o functional híbrido HSE06), mas investigaram a formação de vacâncias de oxigênio apenas 

na fase rutilo, verificando uma redução na sua energia de formação no bulk e superfície (110). 

Fu et al.
174

 também estudaram os efeitos eletrônicos do TiO2 anatase dopado com Ce, 

novamente sem a presença de vacâncias de oxigênio. Estes autores encontraram uma pequena 

diminuição da energia de band gap devido à presença de níveis desocupados Ce 4f  na borda 

da banda de condução, mas não exploraram qual o efeito na ocupação desta banda no óxido 

reduzido. A presença de níveis ocupados Ce 4f abaixo da banda de condução deve, 

presumivelmente, exercer um papel importante e pode ser crucial na reprodução de 

propriedades ópticas, eletrônicas e fotocatalíticas do Ce-TiO2 anatase determinadas 

experimentalmente. Nesse sentido, o presente trabalho foca na descrição da formação de 

vacâncias de oxigênio na TiO2 anatase dopada com cério, por meio da substituição dos cátions 

Ti por Ce, e na descrição eletrônica dos centros reduzidos Ce
3+

 e Ti
3+

. 

Cálculos baseados na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) são usalmente a 

escolha para estudos de estrutura eletrônica em sistemas periódicos grandes. No entanto, para 

sistemas com elétrons fortemente correlacionados, tais como aqueles ocupando as bandas 3d e 

4f nos óxidos TiO2 e CeO2 reduzidos, o erro de auto-interação presente nas aproximações 

padrão LDA (Local Density Aproximation) e GGA (Generalized Gradient Aproximation) leva 

a uma descrição pobre de estados localizados provenientes de defeitos pontuais no band gap.
 

105,168
 Este problema pode ser parcialmente remediado pela inclusão de um termo U de 

Hubbard, que introduz correções nas interações locais de Coulumb elétron-elétron levando à 

chamada abordagem DFT+U, ou pela inclusão de uma fração do funcional de troca exato de 

Hartree-Fock, levando à abordagem do funcional híbrido. Apesar do grau de empirismo 

introduzido pela seleção do valor do parâmetro U ou da fração exata do funcional de troca HF 

no híbrido, esses métodos geralmente oferecem uma descrição aceitável da estrutura atômica 

e eletrônica, parâmetros de rede, band gap e completo confinamento de elétrons e buracos em 

torno das vacâncias nos óxidos reduzidos TiO2 e CeO2. No entanto, é necessário aprimorar os 

resultados de modo sistemático, uma vez que não existe um valor específico de U ou %HF no 

híbrido que seja capaz de reproduzir todas (ou a maioria) das propriedades desses sistemas e, 
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portanto, a descrição eletrônica desses sistemas permanece um campo em aberto, não somente 

para a química computacional, mas também para os experimentalistas.  

Para o TiO2 reduzido com vacâncias de oxigênio muitos estados quase degenerados 

tem sido reportados na literatura, muitos dos quais apresentados no capítulo anterior deste 

trabalho. Para a CeO2 reduzida o cenário é um pouco mais simples, uma vez que as soluções 

mais estáveis sempre correspondem aos estados com os dois elétrons remanescentes bem 

localizados em orbitais Ce 4f. No entanto, para estes sistemas existem vários estados com 

estabilidade semelhante diferindo na posição dos cátions reduzidos Ce
3+

.
175

 As soluções mais 

estáveis encontradas para a céria reduzida correspondem aos estados com os centros Ce
3+

 

localizados em posições vizinhas próximas à vacância (ou seja, [CeO8]´ em vez dos poliedros 

[CeO7]-VO) no caso de superfícies (111) estendidas, e em átomos de Ce de borda, no caso de 

nanopartículas de céria.
105,176

 

A localização dos eletrons nas bandas Ce 4f também exerce um importante papel no 

Ce:TiO2 rutilo, em que a estabilização das vacâncias de oxigênio é atribuída em parte à 

redução dos cátions Ce
4+

 em vez de Ti
4+

. Efeitos similares são esperados no caso da anatase 

dopada com Ce. Assim, os aspectos fundamentais dos efeitos do Ce na formação de vacâncias 

de oxigênio no TiO2 anatase são descritos no presente capítulo. As propriedades desses efeitos 

são exploradas no bulk da anatase pela combinação de duas abordagens da teoria do funcional 

da densidade: a DFT+U e o emprego de funcionais híbridos. Ambas as estratégias foram 

usadas com modelos periódicos para representar o bulk do Ti(1-x)CexO2-y, com uma 

concentração de Ce igual a 2,8 ou 5,6%.  

 

2. Resultados e Discussão 

2.1 Efeito das funções de base 

A escolha de funções de base locais do tipo Gaussianas para sólidos cristalinos 

periódicos em cálculos DFT não é uma tarefa trivial. A princípio, as funções de base bem 

estabelecidas em cálculos de sistemas discretos devem ser otimizadas quando utilizadas em 

sistemas periódicos. Funções de base grandes geralmente oferecem resultados mais exatos, 

mas a inclusão de muitas funções difusas e de polarização podem aumentar extensivamente o 

custo computacional ou mesmo levar a catástrofes de dependência linear. Apesar de funções 

de base pequenas serem suficientes para a correta descrição de muitas propriedades em óxidos 
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estequiométricos, é aconselhável o uso de bases mais extensas na descrição de elétrons e 

buracos confinados nos defeitos pontuais. Até o presente momento, nenhum estudo 

sistemático de funções de base GTO foi realizado para a anatase reduzida ou mesmo dopada 

com Ce.  

Para o presente trabalho, a base mais extendida BS2 (Ti 8/6411/411 e O 8/411/1) seria 

naturalmente a primeira escolha no estudo dos sistemas dopados e reduzidos, Ti(1-x)CexO2-y, já 

que apresentaram os resultados mais satisfatórios no TiO2-y (Capítulo 7). No entanto, com a 

base BS2 não foram observadas reduções Ce
4+

 → Ce
3+

 associadas as vacâncias, além da 

energia de formação deste defeito ser maior que para o sistema não-dopado, em desacordo 

com resultados experimentais, com resultados ao nível PBE+U no presente trabalho e com 

outros resultados computacionais em sistemas semelhantes (cálculos HSE no rutilo Ce-

TiO2).
173

 Em uma série de testes para a anatase não-dopada, foi observado que a inclusão de 

funções de polarização d em átomos de Ti em torno do defeito pontual estabilizam 

significativamente os centros Ti
3+

 (3d
1
), reduzindo a energia de formação de VO, 

aproximando-se dos resultados encontrados por Pacchioni com o funcional B3LYP.
83

 

Entretanto, com a adição do dopante, observa-se que há um limite na quantidade de funções 

de polarização d na base dos Ti em que os elétrons que deveriam ocupar os centros Ce
3+

, 

ocupam os Ti
3+

. Nesse contexto, o conjunto de funções de base menos extendida para os 

elétrons de valência do Ti, BS1, foi o único capaz de descrever as espécies Ce
3+

[4f
 1

] em todas 

as vacâncias (VO, 1-4) e prever suas energias de formação em ambos TiO2-y e Ti(1-x)CexO2-y de 

acordo com os resultados ao nível PBE+U, embora com um erro sistemático de Ef (VO) em 

torno de 1–2 eV maiores quando comparados com os cálculos com ondas-planas. Também 

foram realizados cálculos selecionados ao nível B3LYP com funções de base do tipo ondas-

planas (B3LYP-PW) para eliminar esta tendência do conjunto de base GTF e avaliar a 

precisão deste funcional, sem desequilíbrio das funções de base incompletas ou 

desbalanceadas. 

Embora BS1 leve a valores absolutos de Ef (VO) significantemente maiores que PW, as 

duas funções de base prevém a mesma ordem de estabilidade relativa das estruturas reduzidas 

consideradas, em particular entre a anatase dopada e não-dopada, o que é o foco central deste 

trabalho. Portanto, o emprego de BS1 não é completamente inapropriado considerando o 

custo computacional reduzido e boa localização eletrônica obtida para ambos os sistemas 

reduzidos com centros Ti
3+

 e Ce
3+

 em todos os casos estudados, sem a necessidade de 

aumentar a %HF no híbrido ou incluir funções de base GHOST, que são frequentemente 
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utilizadas para localizar elétrons e buracos em materiais tipicamente iônicos ou defeitos 

carregados. De modo geral, a abordagem PBE+U também forneceu resultados mais 

satisfatórios com relação ao tempo de cálculo com relação aos funcionais híbridos. Desse 

modo, para os cálculos em que a concentração do dopante dobrou de 2,8% para 5,8%, apenas 

as abordagens com ondas-planas foram utilizadas. 

 

2.2 Dopagem de Ce (2,8%) no Bulk 

A dopagem com um átomo de Ce substituindo um Ti (2,8%) levou a uma deformação 

estrutural devido à diferença nos raios iônicos (61 versus 97 pm para Ti
4+ 

e Ce
4+

).
177

 Na 

Tabela 13 são mostradas as principais variações relativas dos parâmetros estruturais do 

octaedro [CeO6] com relação aos octaedros [TiO6] da anatase TiO2 estequiométrica (valores 

absolutos dos parâmetros estruturais são incluídas na Tabela S1, em apêndice). Em todos os 

níveis de teoria, uma expansão em torno de 30% no volume foi observada no octaedro [CeO6] 

quando comparado com o [TiO6], em que as ligações apicais Ce-O sofreram uma maior 

variação que as ligações equatoriais. Isso é devido ao fato das constantes elásticas C11 (na 

direção [100]) serem maiores que C33 (em [001]) na anatase e, portanto, a rede é menos 

resistente à expansão na direção [001]. Como consequência, o ângulo interno θ formado pelos 

oxigênios equatoriais e o Ce é levemente reduzido, embora preserve a simetria local D2d do 

octaedro [CeO6]. 
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Tabela 13 Variações (%) nos parâmetros estruturais otimizados da Ti(1-x)CexO2 com relação à 

anatase TiO2 não dopada. São mostrados os comprimentos das ligações entre o metal (M = 

Ti, Ce) e oxigênios nos octaedros [MO6], o ângulo θ formado pelos oxigênios equatoriais e o 

metal no mesmo plano, o volume V do octaedro [MO6] e distâncias selecionadas M-Ti aos 

níveis PBE, PBE+U e B3LYP(BS1,BS2) 

Parâmetro
a
 PBE PBE+U(4,4) PBE+U(4,4,4) 

B3LYP 

(BS1)
b
 

B3LYP 

(BS2)
c
 

M-O (apical) 
+11,94 +12,57 +12,50 +12,84 +12,15 

M-O (equatorial) 
+9,52 +8,81 +8,86 +9,39 +9,43 

θ (O-Me-O) 
-3,77 -4,07 -4,04 -3,67 -3,23 

M-Ti(1) 
+4,20 +3,89 +3,90 +4,13 +4,11 

M-Ti(4) 
+1,59 +1,43 +1,44 +1,60 +1,62 

V [MO6] 
+30,94 +29,72 +29,77 +31,70 +31,34 

a: todas as variações são expressas em (%) 

A energia de dopagem (Edop) foi positiva em todos os níveis de cálculo, variando de 

0,42 eV ao nível PBE+U(4,4,4) a 3,13 eV com B3LYP-BS1 (Tabela S1). Adicionalmente, a 

função de base mais extendida não resultou em mudanças significativas nos parâmetros 

estruturais previstos ao nível B3LYP, com diferenças menores que 0,1 Å entre as distâncias 

M-O nas bases BS1 e BS2. 

Sob dopagem, os orbitais Ce 4f foram encontrados ocupando o fundo da banda de 

condução em conjunto com os orbitais Ti 3d, com uma mudança na energia de band gap 

menor que 0,02 eV, de acordo com a pequena variação descrita por Iwaszuk e Nolan
173

 com 

cálculos periódicos GGA/PW91+U e HSE06. No entanto, tem sido demonstrado, 

experimentalmente, que o band gap da anatase diminui consideravelmente sob dopagem com 

pequenas concentrações de Ce.
13

 Como descrito nas próximas seções, tal diminuição parece 

estar associada ao aparecimento de estados intermediários Ce
3+

 4f 
1
, originados da formação 

de vacâncias de oxigênio facilitadas pela crescente presença do dopante. 

 

2.3. Vacâncias de Oxigênio 

Para investigar os efeitos da dopagem com Ce na redutibilidade da anatase, átomos de 

oxigênio foram removidos dos modelos Ce/TiO2 a partir de quatro posições não-equivalentes 
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próximas ao dopante, correspondendo às posições VO1-4 na Figura 29b. As energias de 

formação de vacância resultantes são apresentadas na Tabela 14 para os diferentes níveis de 

teoria tratados aqui, juntamente com a descrição das estruturas e da localização eletrônica dos 

2e´ provenientes da VO. 

 

 

Figura 59 Representação esquemática da localização eletrônica dos níveis de energia (
____

) 

para os centros Ti
3+

 (em vermelho) e Ce
3+

 (em verde) e elétrons delocalizados (-----) na 

borda inferior da CB. Os níveis eletrônicos foram ajustados com respeito ao fundo da CB em 

cada defeito, calculados aos níveis (a) PBE+U(4,4) e B3LYP-PW, e (b) B3LYP. 

VO1 é formado pela remoção de um oxigênio equatorial no octaedro [CeO6], 

resultando em dois átomos Ti(5c) de baixa coordenação, com a redução envolvendo o 

processo: [CeO6] + 2[TiO6] → [CeO5] + 2[TiO5] + VO1
••
 + 2e´ + ½O2. Ao nível PBE, a 

vacância VO1 não foi encontrada porque o oxigênio compartilhado por dois [TiO5] migrou em 

direção ao [CeO5], formando a estrutura VO3, que será discutida em detalhes adiante. Com 

PBE+U, a solução simples foi ~1,1 eV mais favorável que VO para ambos PBE+U(4,4) e 

PBE+U(4,4,4). A solução simples pode ser expressa como [CeO5]´ + [TiO5]´ + [TiO5]
× 

+ 

m[TiO6]
×
, Figura 60a, com os elétrons confinados formando dois estados intermediários Ti 

(3d
1
) em 0,95 eV e Ce (4f

1
) em 1,12 eV, como mostrado na Figura 59a. O efeito da adição de 

U (2p) no oxigênio teve o mesmo comportamento nas energias de formação das vacâncias de 

oxigênio Ef (VO1-4), e um pequeno aumento no band gap. 
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Tabela 14 Energia de formação das vacâncias de oxigênio, Ef (VO1-4), em eV, da anatase 

dopada com Ce (2,8%) aos níveis B3LYP, GGA e GGA+U. Os centros reduzidos são 

apresentados na notação de Kröger-Vink. Os índices (s) e (t) indicam os estados singlete e 

triplete, respectivamente. Os resultados ao nível B3LYP com ondas planas são marcados com 

o superescrito PW. 

VO Configuração PBE PBE+U(4,4) PBE+U(4,4,4) B3LYP 

VO 
Singlete (s) 3,68-3,72 4,82-5,22 4,54-4,91 6,64-6,66 

Triplete (t) 3,91-3,95 4,90-5,24 4,61-4,93 
6,64-6,90 

5,39
PW

 

VO1 

[CeO5]´ + [TiO5]´ - 3,74 (t) 3,56 (t) - 

[CeO5]´ + 1e  ́delocalizado - - - 5,15 (s) 

[CeO5]´ + [TiO6]´ - - - 5,22 (t) 

VO2 

2e  ́delocalizado 
4,01 (s) 

4,12 (t) 
- - - 

[CeO5]´ + [TiO5]´ - 4,60 (t) 4,26 (t) - 

[CeO5]´ + {2[TiO5]}´ - - - 6,32 (t) 

[CeO5]´ + 1e  ́delocalizado - - - 5,97 (s) 

VO3 

2e  ́delocalizado 
3,11 (s) 
3,25 (t) 

- - - 

[CeO6]´ + 1e  ́delocalizado - 3,74 (t) 3,67 (t) 
4,82 (t) 

3,69 (s)
PW

 

[CeO6]´ + [TiO5]´ - 3,81 (t) 3,48 (t) - 

VO4 

[CeO6]
×
 + 2[TiO5]´ - 

4,77 (s) 

4,91 (t)  

4,52 (s) 

4,63 (t) 
- 

[CeO6]´ + 1e  ́delocalizado - - - 6,74 (t) 

[CeO6]´ + {2[TiO5]}´ - - - 7,36 (t) 

 

Com o funcional B3LYP, assim como para a VO a solução com localização simples (2 

Ti(5c)
3+

, não foi encontrada. Em vez disso, a solução desdobrada [CeO5]´ + [TiO6]´ + 2[TiO5]
×
 

(Figura 60b), e a solução parcial com redução apenas no Ce(5c)
3+

 foram encontradas, ambas 

mais estáveis que a VO do material não dopado por ~1,5 eV. A PDOS nesse nível de cálculo 

mostrou estados intermedários mais profundos que no PBE+U. Na solução desdobrada, a 

localização dos níveis intermediários das espécies Ce(5c)
3+

 e Ti (3d
1
) foram de 1,90 eV e 0,96 

eV abaixo da CB (Figura 59b). Na solução com localização parcial, o estado Ce 4f
1
 encontra-

se 1,74 eV abaixo da CB, enquanto que o elétron delocalizado encontra-se no borda da banda 
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de condução. A solução parcial foi somente 0,07 eV mais estável que a solução desdobrada 

(Tabela 14), com diferenças estruturais desprezíveis.  

 
Figura 60 Estruturas e superfícies de densidade de spin das vacâncias de oxigênio (VO1), 

formadas pela remoção de um oxigênio equatorial do octaédro [CeO6]. (a) Localização 

eletrônica simples, em que 2e´ são retidos por um Ce(5c) e um Ti(5c); e (b) localização 

eletrônica desdobrada com formação de um [CeO5]´ e um [TiO5]´ (também representada por 

[TiO6]´d). As estruturas em (a) e (b) se referem aos níveis PBE+U e B3LYP(BS1), 

respectivamente. 

 

A segunda vacância de oxigênio no sistema dopado, VO2, não se mostrou tão estável 

quanto VO1 (Tabela 14). Nesse caso, um oxigênio apical foi removido do octaedro do cério, 

resultando no domínio de poliedros [CeO5] + 2[TiO5]. Somente um pequeno relaxamento 

estrutural foi observado. Ao nível PBE, VO2 foi menos estável que VO, e somente soluções 

completamente delocalizadas foram encontradas, {[CeO5] + 2[TiO5] + m[TiO6]}´´, com uma 

magnetização (μ) no Ce de no máximo 0,39 |e|, em ambos os estados singlete e triplete. A 

inclusão do termo U levou à solução completamente localizada e a uma quebra de simetria, 

em que somente um [TiO5] foi reduzido, além do [CeO5], ou seja: [CeO5]´ + [TiO5]´ + 

[TiO5]
×
 (Figura 61a). As soluções aos níveis PBE+U(4,4) e PBE+U(4,4,4) foram 0,30 eV e 

0,35 eV mais estáveis que a solução triplete VO, com dois estados intermediários no band 

gap, como mostrado na Figura 59. 

Duas estruturas simétricas foram encontradas ao nível B3LYP, uma com localização 

eletrônica parcial (Ef = 5,97 eV), [CeO5]´ + {2[TiO5] + m[TiO6]}´, e outra com localização 

eletrônica completa em torno do defeito (Ef = 6,32 eV), [CeO5]´ + {2[TiO5]}´+ m[TiO6]
×
, 

sendo um dos elétrons compartilhado por dois Ti(5c), reduzindo-os parcialmente (Figura 61b). 

Soluções eletrônicas com quebra de simetria e redução completa de um dos [TiO5], tal como 

aos níveis PBE+U, foram buscadas induzindo-se a quebra de simetria local, porém sem 
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sucesso. Com o B3LYP, os níveis Ce (4f 
1
) na VO2 localizaram-se 1,43 eV e 0,80 eV abaixo 

da CB nas soluções simples e parcialmente localizadas, respectivamente, Figura 59. 

 
Figura 61 Estruturas e superfícies de densidade de spin das vacâncias de oxigênio (VO2), 

formadas pela remoção de um oxigênio apical do octaédro [CeO6], formando [CeO5]+ 

2[TiO5]. (a) Localização eletrônica simples, em que 2e´ são retidos oir um Ce(5c) e um Ti(5c); e 

(b) localização eletrônica simples com redução total de um Ce(6c)
3+

e parcial de dois Ti(5c). As 

estruturas em (a) e (b) se referem aos níveis PBE+U e B3LYP(BS1), respectivamente. 

A vacância VO3 foi a mais estável de todas, em todos os níveis de cálculo (Tabela 14), 

e quase degenerada com a vacância VO1 em alguns casos. VO3 foi formada pela remoção de 

um oxigênio ligado aos titânios Ti-2, Ti-3 e Ti-4, próximos ao poliedro [CeO6], formando 

[CeO6] + 3[TiO5]. O relaxamento estrutural levou a uma distorção no octaedro do cério 

[CeO6]d comandado pelo deslocamento de um oxigênio em direção à cavidade de VO3. Dos 

cálculos ao nível PBE, as soluções completamente delocalizadas singlete e triplete foram 0,57 

eV e 0,66 eV mais estáveis que VO no TiO2, respectivamente (Tabela 14). Essa estrutura foi 

também obtida na otimização de VO1 e VO4 pelo deslocamento de um oxigênio em direção à 

vacância. 

A inclusão do termo U levou à solução desdobrada com localização completa dos dois 

elétrons ([CeO6]´ + [TiO5]´ + 2[TiO5]
×
), como mostrado na Figura 62a, mais estável que VO 

(solução com localização simples e no estado triplete) por 1,16 eV no PBE+U(4,4) e 0,94 eV 

ao nível PBE+U(4,4,4). Essa solução apresentou estados intermediários de Ce
3+

 e Ti
3+

 quase 

degenerados no band gap em torno de 0,92 eV, como mostrado na Figura 59. Ainda, uma 

solução com trapeamento parcial ([CeO6]´ + {3[TiO5] + n[TiO6]}´) foi encontrada, em que 

somente o centro Ce
3+

 reduzido foi formado, com um estado intermediário no band gap  em 

1,08 eV. A solução delocalizada foi mais estável que a desdobrada ao nível PBE+U(4,4), mas 

não ao nível PBE+U(4,4,4). Essa configuração foi também a única encontrada ao nível 
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B3LYP, sendo 1,82 eV mais estável que VO (com solução triplete e localização parcial), com 

um estado intermediário em 1,22 eV referente ao Ce
3+

.  

 
Figura 62 Estruturas e superfícies de densidade de spin das vacâncias de oxigênio (VO3), 

próximas ao octaedro [CeO6], formando 3[TiO5]. (a) Localização completa dos elétrons no 

estado triplete, com redução de um centro de coordenação seis do dopante Ce(6c)
3+

 e um 

poliedro [TiO5]´; e (b) localização parcial desdobrada de elétrons com redução apenas do 

Ce(6c)
3+

. As estruturas em (a) e (b) se referem aos níveis PBE+U e B3LYP(BS1), 

respectivamente. 

 

Existe uma grande similaridade estrutural entre as vacâncias VO1 e VO3 ao nível 

B3LYP (Figura 60b e 62b). A maior diferença consiste no grau de inclinação dos octaedros 

[TiO5]-[TiO5] e na ligação do O(3c) compartilhado com o octaedro [TiO6] (VO1) ou [CeO6] 

(VO3). Tomando as soluções parciais (Ce
3+

 como a única espécie reduzida) obtidas para ambas 

as vacâncias, é possível escrever o equilíbrio VO1   VO3, como na Equação 99, mostrando 

que o centro Ce(6c)
3+

 foi mais estável que o Ce(5c)
3+

, o que aumenta o número de possibilidades 

de formação de vacâncias de oxigênio na presença do dopante, sem necessariamente reduzir a 

coordenação do mesmo para que este contribua na estabilização da vacância. Além disso, o 

nível eletrônico no band gap para os centros reduzidos do Ce são mais profundos que os do Ti 

(3d), aumentando a possibilidade de mais um canal de transferência de elétrons em reações 

redox de (foto)catálise no óxido Ce:TiO2. 

[CeO5]´ + {2[TiO5] + m[TiO6]}´   [CeO6]´ + {3[TiO5] + n[TiO6]}´    ΔEf = -0,33 eV   Eq. 99 

A vacância de oxigênio VO4 não é tão estável quanto a VO. Aquela vacância não foi 

obtida ao nível PBE, devido a uma migração de oxigênio em direção à cavidade da vacância, 

convertendo-a na VO3. Ao nível PBE+U, as soluções com localização simples singlete e 

triplete foram encontradas sem redução do Ce
4+

, descrito como [CeO6]
×
 + 2[TiO5]´+ [TiO5]

×
. 
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Essas soluções são praticamente degeneradas com VO, em ambos PBE+U(4,4) e 

PBE+U(4,4,4). Como consequência, a PDOS teve somente estados intermediários Ti (3d), 

mais profundos que aqueles do VO, Figura 59b. Cálculos adicionais com valores de U (4f) = 

6 eV no Ce, e cálculos com indução inicial da magnetização destes átomos foram realizados, 

mas nenhum resultou na formação de espécies Ce
3+

 após otimização. 

Ao nível B3LYP, duas soluções foram encontradas para o VO4, como mostrado na 

Figura 63. A primeira (Figura 63a) é uma solução parcial, [CeO6]´ + {3[TiO5] + n[TiO6]}´, 

com um elétron Ce(6c)
3+

 ocupando um estado intermediário em torno de 1 eV abaixo da CB 

(Figura 59b). A segunda configuração possui os dois elétrons confinados em três centros: 

Ce(6c) e 2Ti(5c), Figura 63b, e mostrou-se menos estável que a VO em ambos estados 

desdobrados e solução parcialmente localizada. Apesar da distorção local dos [TiO5] e [TiO6] 

vizinhos, esses centros não foram reduzidos como no TiO2-VO, o que contribuiu para o 

aumento da energia de formação da vacância VO4 nos cálculos B3LYP. 

 
Figura 63 Estruturas e superfícies de densidade de spin das vacâncias de oxigênio (VO4), 

próximas ao octaedro [CeO6], formando 3[TiO5]. (a) Localização partial dos elétrons, com 

redução de um centro de coordenação seis do dopante Ce(6c)
3+

; e (b) localização desdobrada 

de elétrons reduzindo parcialmente 2Ti(5c) e 1Ce(6c)
3+

. As duas estruturas mostradas foram 

obtidas ao nível B3LYP(BS1). 

2.4. Vacâncias de Oxigênio com 2Ce (5,6%) no TiO2 Anatase Bulk 

 Para verificar o efeito da concentração do dopante na formação de vacâncias de 

oxigênio, dois Ti foram substituídos por átomos de cério na supercélula 3×3×1 (com 108 

átomos), correspondendo a 5,6% de Ce, e uma vacância de oxigênio foi criada pela remoção 

de um átomo nas posições VO1-4. Os cálculos foram realizados somente ao nível PBE+U(4,4), 

uma vez que nenhuma diferença significativa foi observada com respeito ao PBE+U(4,4,4), 

além do PBE+U ser menos expendioso que os cálculos com funcionais híbridos.   
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 As duas configurações mais estáveis do 2Ce/TiO2 reduzido são mostradas na Figura 

64. A primeira (Figura 64a) foi obtida pela remoção de um oxigênio O(3c) ligado a um [CeO6] 

e dois [TiO6]. Os dois [CeO6] estão compartilhados pelas arestas, com Edop(2Ce) = 1,48 eV, 

maior que Edop(1Ce) = 0,51 eV ao mesmo nível. Com a formação da vacância de oxigênio, 

um Ce move-se em direção à cavidade, diminuindo a repulsão Ce
3+ 

– Ce
3+

. Sua energia de 

formação de vacância foi Ef = 1,62 eV, contra 4,82-4,90 eV da anatase não-dopada ou 3,74 

eV em VO1/VO3 com a dopagem de 1Ce por supercélula. Após a redução, o band gap de 2,75 

eV (que foi maior que a anatase dopada com 1Ce, e não dopada) diminuiu para 2,56 eV, com 

um nível intermediário de Ce (4f
1
) a 1,17 eV abaixo da CB.  

 
Figura 64 Estruturas e superficies de densidade de spin das vacâncias de oxigênio mais 

favoráveis quando da inclusão de 2Ce-TiO2 anatase, formando centros reduzidos Ce(6c)
3+

, 

obtidos ao nível PBE+U(4,4). (a) Redução total de dois Ce vizinhos, Ef = 1,62 eV; e (b) 

redução completa de 2 Ce separados a uma maior distância, Ef = 1,91 eV. 

 

 A Figura 64b mostra a estrutura da segunda vacância de oxigênio mais estável no 

2Ce/TiO2, estritamente relacionada com VO3 do 1Ce/TiO2 (Figura 62a). Agora, uma solução 

desdobrada com 2Ce(6c)
3+

 é formada, expressa como 2[CeO6]´ + 2[TiO5]
×
, com Ef  = 1,91 eV, 

mais estável que VO3 por 1,57 eV. O ângulo formado por 2[TiO5]
×
 é quase linear (172,5º), 

contra 162,6º do VO3(1Ce/TiO2). Com a redução, o band gap aumentou de 2,47 eV para 2,71 

eV, formando dois estados intermediários em 0,67 e 1,23 eV abaixo da CB.  

A partir destes casos selecionados, é clara a facilidade na formação de vacâncias de 

oxigênios com o aumento da concentração do dopante Ce (Figura 65), apesar da dependência 

de Ef (VO) com o método empregado. 
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Figura 65 Energia relativa de formação de vacâncias de oxigênio aos níveis PBE, 

PBE+U(4,4) e B3LYP, mostrando que VO são mais favorecidas no material dopado com Ce 

que no TiO2, e que podem ser melhoradas pela crescente adição de Ce. As diferenças na 

previsão de ΔEf entre PBE+U(4,4) e PBE+U(4,4,4) são negligíveis, tornando possível a 

omissão deste último no esquema.     

  

3. Considerações Finais 

Diante do exposto, verificou-se que todos os níveis de cálculo empregados foram 

unânimes em prever a vacância VO3 como a mais estável com a dopagem de 2,8% de Ce, 

embora diferindo na estrutura eletrônica e na estabilidade relativa com respeito à VO no óxido 

estequimétrico TiO2. Além disso, as vacâncias de oxigênio podem ser mais facilmente criadas 

com o aumento da concentração (pelo menos até 5,6 % no bulk) do dopante na matriz da 

anatase. Os resultados teóricos com 2Ce/TiO2 são consistentes com outros resultados 

computacionais e experimentais que reportam uma estabilidade adicional de espécies Ce
3+

 

formadas na interface de soluções sólidas cério-titânia,
12

 responsáveis por aumentar a 

atividade desse material por promover trocas de oxigênio com os reagentes. 
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Capítulo 9 - Dopagem e formação de vacâncias de oxigênio na superfície (001) dos óxidos TiO2-δ e Ti(1-x)CexO2-δ anatase: segregação do dopante e natureza dos centros reduzidos Ti3+ e Ce3+ 

Dopagem e formação de vacâncias de oxigênio na superfície (001) dos 

óxidos TiO2-δ e Ti(1-x)CexO2-δ anatase: segregação do dopante e 

natureza dos centros reduzidos Ti
3+

 e Ce
3+

 

 

 

Resumo: O efeito da dopagem com Ce (2,6%) sobre a energia de formação de vacância 

de oxigênio (VO) na superfície (001) da anatase Ti(1-x)CexO2-δ foi investigada aos níveis 

PBE e PBE+U(4,4). Várias configurações com respeito à posição do dopante (superfície e 

subsuperfície), sítio de formação da VO e multiplicidade dos estados eletrônicos foram 

exploradas. Como resultados, a energia de dopagem se apresentou menor na superfície 

(001) que no bulk, à mesma concentração, sugerindo uma segregação do dopante. Nos 

sistemas reduzidos a formação da vacância para o TiO2 apresentou-se quase sempre menor 

com relação ao bulk. Essa energia foi ainda menor com a presença do dopante na 

subsuperfície, nas quais o Ce permanece com coordenação seis [CeO6] nas camadas mais 

externas da (001). Assim como no estudo do bulk, o funcional PBE+U(4,4) forneceu 

resultados significativos quanto à localização eletrônica na estrutura de bandas e 

confinamento nos centros reduzidos Ti
3+

 e Ce
3+

. Apesar da pobre descrição eletrônica, os 

cálculos ao nível PBE foram capazes de prever a mesma ordem de estabilidade dos 

sistemas reduzidos que o PBE+U. Em ambos os casos, a vacância mais estável foi 

formada pela remoção de um oxigênio dicoordenado O(2c) e o dopante na subsuperfície, 

formando um octaedro distorcido [CeO6]d
/
 por relaxamento polarônico. Neste capítulo 

asseveramos as evidências experimentais da maior facilidade de redução do TiO2 anatase 

quando dopado com Ce, preferencialmente nas superfícies. 
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1. Introdução 

Muitas das propriedades químicas de um material provém de fenômenos de superfície. 

O entendimento da sua atividade catalítica, por exemplo, passa pelo estudo das propriedades 

das superfícies, suas interações com adsorbatos e a distribuição dos defeitos pontuais. No 

TiO2, por exemplo, sabe-se que ocorre migração de vacâncias de oxigênio do bulk para a 

superfície com o tratamento térmico em atmosfera oxidante.
22

 

Muitas estratégias tem sido empregadas para aumentar a atividade catalítica do TiO2, 

tais como introdução de desordem no cristal,
178

 exposição de superfícies de alta energia 

(superfícies instáveis termodinamicamente),
164

 dopagem com metais e não-metais,
107,157

 

geração de defeitos pontuais,
179

 nanoestruturas com óxidos metálicos (MO, em que M é um 

metal) heteroestruturados (MOx/TiO2),
97

 e crescimento de nanopartículas metálicas suportadas 

na superfície em um óxido metálico.
180

 Muitas destas estratégias tem sido combinadas para 

formar uma nova geração de catalisadores M/CeOx/TiO2; M = Pt, Cu, Au, com elevada 

atividade catalítica frente a reações de produção de H2 a partir da água.
11,101

 Em todas essas 

estruturas modificadas, a inerente não-estequiometria do dióxido de titânio, associado com a 

elevada reducibilidade do Ce
4+

 como dopante (ou como óxido misto CeOx) originam a 

presença de centros Ti
3+

 (3d 
1
) e Ce

3+
 (4f

 1
), responsáveis por exercer um papel fundamental 

nas reações catalisadas por esses óxidos. 

A modulação da quantidade de espécies reduzidas e, consequentemente, a atividade 

catalítica dos sistemas que contém TiO2 ou CeO2 tem sido demonstrada por muitos autores.
 

156, 157, 169, 170 
No entanto, a atividade catalítica heterogênea das soluções sólidas Ti(1-x)CexO2-δ 

da anatase são propriedades dependentes da superfície e podem ser somente pré-estimadas por 

resultados de bulk.  

Neste sentido, poucos estudos tem sido voltados para verificar a influência do cério 

como dopante nas superfícies da anatase.
172

 Enquanto que no óxido não dopado, tem sido 

demonstrado por cálculos DFT que os oxigênios das camadas mais externas da superfície 

(001) são mais facilmente removidos a baixas pressões de O2 que os oxigênios da 

subsuperfície
181

 nada se sabe a respeito da dopagem com Ce. Quanto à natureza dos elétrons, 

buracos e localização dos centros Ti
3+

 na superfície (001), apenas poucos estudos tem sido 

realizados.
84,157,182  

Guo et al
172

 estudaram ao nível PBE+U a influência do Ce como dopante sob a 

morfologia da anatase não-reduzida e demonstraram uma diminuição na energia de formação 

da superfície (001), concluindo que sua exposição no cristal dopado é aumentada. Apesar da 
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sua baixa exposição quando comparada com a superfície (101), a elevada atividade catalítica 

da (001) pode dominar um processo catalítico da anatase dopada, o que é suficiente para sua 

escolha como superfície modelo para o presente estudo. Além disso, monocristais de anatase 

com mais de 80% de faces {001} expostas tem sido obtidas experimentalmente, além da 

possibilidade de crescimento de filmes finos dopados.
183,184

  

Neste capítulo é descrita a formação de vacâncias de oxigênio nas superfícies {001} 

da anatase dopada com Ce e suas estruturas eletrônicas proveniente da formação de centros 

reduzidos Ce
3+

 e Ti
3+

.  

 

2. Resultados e Discussão 

2.1 Superfícies estequiométricas e dopadas com Ce 

 As posições atômicas das superfícies (001) da anatase estequiométrica e dopada com 

Ce foram completamente relaxadas aos níveis PBE e PBE+U usando o formalismo de camada 

fechada. Em ambos os casos, os parâmetros otimizados a partir do PBE, em que a = b = 3,81 

Å e c = 9,73 Å, foram utilizados, em boa aproximação com os resultados experimentais de 

monocristais de anatase TiO2 (a = b = 3,78 Å e c = 9,51 Å).
68

  

Os parâmetros estruturais dos poliedros [MO6] e [MO5] (M = Ti ou Ce) na camada 

mais externa e nas subsuperfícies da {001} são mostradas na Tabela 15. A dopagem de 2,8% 

levou a deformações estruturais locais, na qual a mais expressiva foi a expansão dos 

poliedros. Esse comportamento ocorre também no bulk, com um aumento no volume do 

[CeO6] em torno de 30% quando comparado com o [TiO6], em que as duas ligações apicais 

Ce-O sofrem maiores variações que as quatro ligações equatoriais. A maior diferença entre os 

octaedros [MO6] da subsuperfície {001} e o [MO6] no bulk são a quebra de simetria de D2d 

para C2v devido à diferenciação no comprimento entre as duas ligações apicais e as quatros 

equatoriais em função da proximidade com a superfíce. As ligações Ce-O mais externas são 

maiores que as internas devido ao relaxamento poliédrico em ambos PBE e PBE+U. 
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Tabela 15 Parâmetros estruturais das superfícies (001) otimizadas do TiO2 estequiométrico e 

dopado com Ce em relação aos valores do bulk relaxado ao nível PBE. São mostrados os 

comprimentos de ligação metal (M = Ti, Ce) oxigênio nos poliedros [MO6] e [MO5], ângulo 

θ formado pelos oxigênios equatoriais e o metal no mesmo plano, e o volume V do poliedro 

aos níveis PBE e PBE+U.  

Parâmetros estruturais 

TiO2 TiO2:Ce (2,8 %) 

PBE PBE+U PBE PBE+U 

Superfície (001): [MO5] 

M-O (apical inferior) 1,948 1,994 2,400 2,433 

M-O(2c) (equatorial) 1,962 1,973 2,257 2,227 

M-O(3c) (equatorial) 1,940 1,949 2,114 2,138 

V [MO5] / Å
3
 5,86 6,07 8,02 8,08 

Subsuperfície (001): [MO6] 

M-O (apical superior) 1,989 2,024 2,261 2,325 

M-O (apical inferior) 2,013 2,041 2,249 2,296 

M-O (equatorial superior) 1,949 1,956 2,168 2,146 

M-O (equatorial inferior) 1,952 1,958 2,137 2,135 

V [MO6] / Å
3
 9,66 9,82 12,79 12,81 

Ti(1-x)CexO2 Bulk: [MO6] 

M-O (apical) 2,014 2,019 2,254 2,273 

M-O (equatorial) 1,949 1,948 2,134 2,119 

V [MO6] / Å
3
 9,73 9,75 12,74 12,65 

 

A energia de formação das superfícies (Esurf) (001) dopadas com Ce são mostradas na 

Tabela 16. Os valores de Esurf mostraram-se praticamente independentes do nível de cálculo 

adotado, e em torno de 1,0 J.m
-2

, em acordo com outros resultados teóricos utilizando os 

funcionais PBE, PBE0 e B3LYP.
149,156,181

 A perturbação do Ce na subsuperfície não 

modificou significantemente a Esurf (001), enquanto que sua presença no sítio [CeO5] 

estabilizou a superfície em ambos os níveis PBE e PBE+U. Isso é responsável por aumentar a 

exposição da face {001} no cristal de Wulff, como previsto por Guo et al.
172

 Isso é uma 

consequência da diminuição da energia de dopagem Edop que variou positivamento na fase de 

bulk (+1,51 eV para PBE e +2,46 eV para PBE+U) e na subsuperfície (+1,41 eV para PBE e 

+1,84 eV para PBE+U) para valores negativos quando a dopagem ocorreu na subsuperfície (- 

0,60 eV para PBE e -0,22 eV para PBE+U). Isso indica que as soluções sólidas com 2,8% de 

Ce são menos estáveis que cada óxido em separado quando possuem  caráter de bulk, 

enquanto tornam-se mais favoráveis nas camadas mais externas, o que pode induzir uma 
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segregação do dopante para formação de CeOx na superfície. Adicionalmente, valores 

positivos de Edop podem induzir a formação de defeitos pontuais para melhor acomodar o 

dopante. De fato, tem sido reportado que vacâncias de oxigênio são mais facilmente criadas 

nas interfaces CeOx/TiO2.
12

  

 

Tabela 16 Valores absolutos das energias de dopagem com Ce (Edop),energias de superfície 

(Esurf) e energias de band gap (Egap) do bulk e superfícies (001) da anatase. 

Sistema 
Edop (eV) Esurf (J m

-2
) Egap (eV) 

PBE PBE+U PBE PBE+U PBE PBE+U 

TiO2 bulk – – – – 2,12 2,69 

Ti(1-x)CexO2 Bulk +1,51 +2,46 – – 2,14 2,71 

TiO2 superfície (001) – – 1,03 1,05 1,56 2,14 

[CeO5] superfície (001) -0,60 -0,22 0,90 0,89 1,17 1,67 

[CeO6] subsuperfície (001) +1,41 +1,84 1,02 1,01 1,54 2,09 

 

A estrutura de bandas das superfícies (001), assim como no bulk, são compostas 

principalmente por estados O 2p e Ti 3d nas bordas das bandas de valência e condução, 

respectivamente, Para os sistemas dopados, as bordas da CB apresentam grande contribuição 

de estados Ce 4f (Figura 66), como previamente descrito. Com relação ao bulk relacionado, 

Egap diminuiu para todas as superfícies e foi consideravelmente menor para o sistema dopado 

nos poliedros [CeO5] da superfície. Em ambas superfícies dopadas, os níveis intermediários 

Ce 4f
0
 posicionaram-se abaixo dos níveis Ti 3d

0
. Com isso, há de se esperar que os sistemas 

reduzidos apresentem profundidades dos estados intermediários no band gap dependentes da 

distribuição do dopante no material com relação à superfície. 
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Figura 66 Densidade de estados (DOS) para (a) o bulk da anatase dopada com cério, (b) 

dopagem na subsuperfície (001) e (c) dopagem na superfície (001) ao nível PBE(4,4) level. O 

DOS projetado sobre os orbitais 4f do Ce são mostrados em verde. O topo da VB foi alinhado 

com o nível de Fermi (linha vermelha) em cada caso. 

A diminuição do band gap verificada experimentalmente com a dopagem em baixas 

concetrações de Ce na anatase pode ser atribuída à presença do dopante nas camadas mais 

externas das superfícies, mas não é suficiente para explicar os ombros presentes nos espectros 

de UV-Visível e de fotoluminescência, que sugerem níveis intermediários Ce
3+

 4f
1
.
13

  

 

2.2 Vacâncias de Oxigênio nas Superfícies da TiO2 Anatase não Dopadas 

Na Tabela 17 são mostradas diferentes configurações obtidas para as superfícies 

TiO1,986 {001} da anatase aos níveis PBE e PBE+U e suas correspondentes energias de 

formação.  

A diferença básica entre o bulk e as superfícies está nos poliedros de baixa 

coordenação [TiO5] expostos na camada mais externa das superfícies. Com isso, poliedros 

com coordenação mais baixa, especificamente tetraedros [TiO4], podem ser formados pela 

criação de VO. Os valores de VO estão no intervalo de 3,68-3,95 eV para PBE e 4,82-5,24 ao 

nível PBE+U na fase de bulk, enquanto que variam de 1,29-4,40 eV (PBE) e 2,69-4,90 eV 

(PBE+U).  
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Tabela 17 Energias de formação de vacâncias de oxigênio (em eV), Ef (VO), nas superfícies 

(001) dopadas e não-dopadas com Ce ao nível PBE e PBE+U. Os estados mais estáveis para 

cada nível de teoria considerado são marcados em negrito. 

Sistema VO PBE PBE+U 

Bulk TiO2 

VO (singlete, s) 3,68 – 3,72 4,82 – 5,22 

VO (triplete, t) 3,91 – 3,95 4,90 – 5,24 

Bulk Ti(1-x)CexO2 VO1-4 3,11 – 4,12 3,74 – 4,91 

Superfície (001) 

TiO2 

VO1 1,29
(s)

; 1,49
(t)

 2,96
(t)

; 3,09
(s,t)

 

VO2 3,81
(s)

; 3,98
(t)

 
4,34

(s)
; 4,42

(t)
;  

4,63
(t)

; 4,90
(s,t)

 

VO3 4,39
(s)

; 4,40
(t)

 4,61
(s,t)

; 4,78
(t)

 

Superfície (001) 

Ti(1-x)CexO2 [CeO5] 

VO1 2,21
(t)

 3,30
(t)

 

VO2 3,82
(t)

 3,44
(s)

 

VO3 3,79
(t)

 3,74
(t)

 

VO4 3,77
(t)

 3,63
(t)

 

Subsuperfície (001) 

Ti(1-x)CexO2 

[CeO6] 

VO1 3,68
(t)

 3,41
(t)

 

VO2 → VO4 → VO4 

VO3 0,35
(s)

; 0,68
(t)

 1,82
(t)

; 2,43
(t)

 

VO4 3,19
(t)

 2,75
(s)

; 2,88
(t)

 

s: singlete; t: triplete;  

 

Como no bulk, todas as soluções eletrônicas das superfícies reduzidas são 

delocalizadas ao nível PBE. Com a inclusão do termo +U, várias soluções localizadas foram 

encontradas, muitas das quais são mostradas na Figura 67. 
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Figura 67 Isosuperfícies (0,005 e-/Å
3
) de densidade de spin nas superfície (001) do TiO2-d 

anatase das vacâncias (a) VO1, formada pela remoção de um O(2c), (b) VO2 gerada no sítio 

O(3c) das camadas mais externas da vacância, e (c) VO3 formada nos sítios internos O(3c) nas 

camadas da subsuperfície. As soluções em (a) e (c) estão no estado triplete, enquanto (b) está 

no estado singlete. Isosuperfícies em amarelo e azul denotam spins alfa e beta, 

respectivamente. Os painéis da direita mostram uma visão superior da supercélula 3×3 da 

superfície (001). Os poliedros [TiO5] e [TiO4] são mostrados em vermelho e azul, 

respectivamente. 

Existe um consenso de que VO1, formada pela remoção de um O(2c), é a mais estável 

das vacâncias de oxigênio formadas na anatase (001) não-reconstruída, em ambos os níveis 

PBE e PBE+U, em acordo com resultados da literatura,
84,157,181,182

 seguido por VO2 e VO3. 

Ambos os estados singlete e triplet foram encontrados para VO1, VO2 e VO3, sendo o estado 

antiferromagnetico de 0,02 a 0,20 eV mais estável que o ferromagnético ao nível PBE. Ao 

nível PBE+U, os resultados diferem não somente quanto à multiplicidade, mas também nos 

sítios de confinamento e distorções polarônicas.  

Para o sítio de vacância mais estável (VO1 com Ef = 2,96 eV), a configuração simples 

com confinamento de 2e´ em torno do defeito, como reportado por Ortega et. al 2014)
181

 não 

foi encontrada. A notação de Kröger-Wink para VO1 pode ser escrita como segue: (TiO2)surf ≡ 
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[TiO5]m + [TiO6]n → [TiO5]m-2 + [TiO6]n + 2[TiO4] + VO1 + 2e +  ½ O2, em que [TiO5]m 

representam os poliedros da camada mais externa e [TiO6]n são os octaedros do “tipo bulk”, 

incluindo os da subsuperfície com simetria C2V. A configuração eletrônica mais estável de 

VO1 consiste no estado triplete com localização desdobrada com a redução de um octaedro na 

subsuperfície [TiO6]
/
 e os poliedros expostos na superfície [TiO5]

/
 + [TiO4]

×
. A segunda 

configuração mais estável consistiu na solição parcialmente localizada com Ef = 3,09 eV (em 

ambos singlete e triplete), em que um elétron é confinado no tetraedro reduzido [TiO4]
/
 

enquanto o outro é delocalizado sobre os demais [TiOx], como mostrado na Figura 67a. 

Pela remoção do O(3c) mais externo, foram encontradas diferentes configurações VO2 

ao nível PBE+U, variando de 4,34 para 4,90 eV. A notação de Kröger-Wink para VO2 pode 

ser escrita como: (TiO2)surf ≡ [TiO5]m + [TiO6]n → [TiO5]m-2 + [TiO6]n-1 + 2[TiO4] + [TiO5] + 

VO2 + 2e +  ½ O2. A configuração mais estável dentre as encontradas para VO2, com Ef = 4,34 

eV, é a solução desdobrada com um tetraedro reduzido [TiO4]
/
 e um [TiO6]

/
 na subsuperfície 

(Figura 67b). A solução com localização eletrônica desdobrada, com um [TiO4]
/
 próximo do 

[TiO6]
/
 apresentou Ef = 4,42 eV. A solução com localização simples, com [TiO4]

/
 + [TiO5]

/
 

em torno de VO2, apresentou Ef = 4,63 eV. A configuração menos estável de VO2 foi +0,56 eV 

mais energética que a solução da Figura 67b, e consistiu em uma solução parcialmente 

localizada, em quem um elétron é confinado na subsuperfície [TiO6]
/
 enquanto outro é 

completamente delocalizado sobre a rede.  

A vacância VO3, formada pela remoção de um O(3c) na subsuperfície pode ser descrita 

como: (TiO2)surf ≡ [TiO5]m + [TiO6]n → [TiO5]m-1 + [TiO6]n-2 + [TiO4] + 2[TiO5] + VO3 + 2e +  

½ O2. Duas configurações foram encontradas para VO3. A primeira, mais estável (com Ef = 

4,61 eV), é mostrada na Figura 67c, e consiste na solução parcialmente localizada com um 

tetraedro reduzido [TiO4]
/
 e dois poliedros internos [TiO5]

×
 simetricamente distorcidos em 

torno de VO3. A segunda configuração, com Ef = 4,78 eV, é formada quando ocorre a quebra 

de simetria em torno de VO3 e um O(3c) migra em direção à vacância, formando uma solução 

eletrônica completamente localizada [TiO5]
/
 + [TiO6]

/
. 

 

2.3 Vacâncias de Oxigênio nas Superfícies da TiO2 Anatase Dopadas 

 Associado com a possibilidade de dopagem em dois sítios distintos, Ti(5c) e Ti(6c), 

próximos à superfície (001),  existem quatro possibilidades não-equivalentes de VO nos 

primeiros vizinhos do poliedro [CeOx], correspondendo a VO1-4 nas Figuras 30a e 30b em 
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cada caso. Para todos eles, o PBE foi capaz de descrever os sítios de VO mais estáveis, em 

acordo com os resultados por PBE+U (Tabela 17), apesar da pobre descrição eletrônica com 

somente uma redução parcial do Ce. 

 Com a substituição CeTi
×
 na superfície, a vacância VO1 foi formada pela remoção de 

um oxigênio equatorial O(2c) do poliedro [CeO5], resultando em dois tetraedros em torno da 

vacância: [CeO5] + [TiO5] → [CeO4] + [TiO4] + VO1 + 2e + ½ O2. Somente soluções com 

localização eletrônica parcial foram encontradas, nas quais o [CeO4]
/
 é reduzido enquanto o 

outro elétron é delocalizado (Figura 68a). Essa vacância mostrou-se a mais estável da série, 

considerando somente a substituição [CeO5] na superfície. Entretanto, Ef (VO1) = 3,30 eV foi 

+0,34 eV mais energética que a correspondente no sistema não dopado (ver VO1 na Tabela 

17). O mesmo comportamento foi observado ao nível PBE, embora esse funcional prediga 

Ef(VO1) mais favorável que VO no bulk dopado ao mesmo nível de cálculo.  

 A segunda vacância de oxigênio mais estável com [CeO5] na superfície foi VO2, 

formada pela remoção de um oxigênio externo O(3c), resultando em três poliedros de baixa 

coordenação: [CeO5] + [TiO5] + [TiO6] → [CeO4] + [TiO4] + [TiO5] + VO2 + 2e + ½ O2. Ao 

nível PBE+U, somente uma solução eletrônica desdobrada com centros reduzidos [CeO4]
/
 e 

[TiO6]
/
 no estado singlete foi encontrada (Figura 68b). Sua energia de formação de vacância 

Ef (VO2) = 3,44 eV é 1,10 eV menor que a estrutura relacionada VO2 no sistema não dopado, 

na mesma solução de spin (Table 17). 

 As vacâncias na subsuperfícies de oxigênio (VO3 e VO4) foram menos estáveis que as 

vacâncias expostas (VO1 e VO2). A vacância VO3, criada pela remoção de um oxigênio apical 

inferior do poliedro [CeO5], resultou na configuração: [CeO5] + 2[TiO6] → [CeO4] + 2[TiO5] 

+ VO3 + 2e + ½ O2. Somente a solução com localização eletrônica parcial foi encontrada, Ef 

(VO3) = 3,74 eV, na qual o tetraedro [CeO4]
/
 é reduzido (Figura 68c). Quando comparada 

com VO3 da superfície não dopada, o sistema dopado foi 0,86 eV mais estável, embora não tão 

estável quanto VO1 da superfície não dopada. Um cenário similar foi encontrado para VO4 

(Figura 68d), em que a vacância na subsuperfície levou a soluções parcialmente localizadas 

com um [CeO5]
/
 exposto na superfície, e Ef (VO4) = 3,63 eV. Essa estrutura é comparável com 

VO3 na superfície não dopada, em que um O(3c) migra em direção a vacância e leva a uma 

solução com 2e´ confinados nos poliedros [TiO5]
/
 + [TiO6]

/
, com Ef (VO3) = 4,78 eV (Tabela 

17). 
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Figura 68 Isosuperfícies (0,005 e-/Å

3
) de densidade de spin nas superfície (001) dopadas com 

Ce nas camadas mais externas: (a) VO1, (b) VO2 e (c) VO3 são formadas no poliedro [CeO5], e 

(d) VO4 formada nos poliedros [TiO5]/[TiO6] vizinhos ao dopante. Isosuperfícies em amarelo 

e azul denotam spins alfa e beta, respectivamente. 

As vacâncias mais estáveis na superfície (001) da anatase dopada são aquelas em que 

o Ce encontra-se na subsuperfície, como mostrado na Tabela 17. A vacância VO1, criada pela 

remoção de um O(3c) apical do [CeO6], apresentou Ef  (VO1) = 3,41 eV, com dois elétrons 

confinados nos poliedros [TiO4]
/
 + [CeO5]

/
, como mostrado na Figura 69a. Essa estrutura 

pode ser diretamente comparada com VO2 formada com o Ce na superfície (Ef = 3,44 eV) e 

VO2 do sistema não dopado (Ef = 4,63 eV), o que indica uma redução favorável do [CeO5]
/ 
em 

vez do [CeO4]
/
. No bulk dopado, as energias relativas de formação de vacância foi 4,60 eV, 

com os dois poliedros de baixa coordenação reduzidos [TiO5]
/
 + [CeO5]

/
. 

A vacância VO2 não foi encontrada com nenhum dos funcionais devido à migração do 

oxigênio compartilhado por dois tetraedros [TiO4] na superfície migrarem em direção a 

[CeO5] (e portanto formando o octaedro reduzido [CeO6]
/
, com Ef = 2,75 eV), (Figura 69b) 

convergindo para a estrutura VO4, discutida mais adiante. 

A vacância VO3 (Figura 69c) é a mais estável de todas no sistemas dopado. Ela 

aglutina quatro pré-requisitos responsáveis para a diminuição da sua energia de formação: (i) 

a vacância é criada pela remoção de O(2c) na camada atômica mais externa da superfície; (ii) o 

dopante ocupa um sítio de alta coordenação [CeO6] na subsuperfície; (iii) localização 
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eletrônica completa, formando dois centros reduzidos em poliedros da subsuperfície ([CeO6]
/
 

+ [TiO5]
/
); e (iv) máxima distorção estrutural, compensando a formação de tetraedros de baixa 

coordenação [TiO4]
×
 na superfície. Essa receita crio um defeito com energia de formação Ef  

(VO3) = 1,82 eV  ao nível PBE+U, mais estável que todos as outras configurações de VO, seja 

no sistema dopado, não-dopado, bulk ou superfície. A configuração eletrônica que levou a Ef  

(VO3) = 2,43 eV (Tabela 17) não apresentou redução do Ce, e sim 2[TiO4]
/
 na superfície. 

Mesmo com o funcional padrão PBE, essa estrutura apresentou baixa energia de formação, 

indicando um efeito proeminente de distorção estrutural. 

 

Figura 69 Isosuperfícies (0,005 e-/Å
3
) de densidade de spin nas superfície (001) dopadas com 

Ce na subsuperfície: (a) VO1 e (b) VO2 são formadas no poliedro [CeO5] (a seta aponta a 

migração do O(3c) em direção a vacância no relaxamento estrutural), e (d) VO4 formada nos 

poliedros [TiO5]/[TiO6]. Isosuperfícies em amarelo e azul denotam spins alfa e beta, 

respectivamente. Os poliedros [TiO5] e [TiO4] são mostrados em vermelho e azul, 

respectivamente. 

 A vacância VO4 foi a segunda mais estável associada com o dopante na subsuperfície e 

apresentou Ef (VO4) = 2,75–2,88 eV, menor que todos os sistemas reduzidos com Ce no sítio 

[CeO5]. Sua características estruturais são similares com VO3 no bulk dopato (ver Figura 62). 

A migração do oxigênio O(3c) em direção a [CeO5] na VO2 para formar a mesma estrutura que 

VO4 na superfície indicou uma estabilidade adicional para essa configuração, na qual o 

octaedro reduzido [CeO6]
/
 pode expandir com mais facilidade no plano (010). O mesmo 

comportamento ocorre na dopagem com 2Ce no bulk da anatase.  
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O DOS total e projetado para algumas vacâncias selecionadas nas superfícies (001) do 

TiO2 e do sistema dopado são mostrados na Figura 70. O perfil do DOS é similar ao 

produzido com a criação de VO no bulk do Ti(1-x)CexO2-d, em que os estados intermediários 

são localizados 0,5-1,0 eV abaixo da banda de condução, dependendo do ambiente Ce-VO. Na 

dopagem na subsuperfície, [CeO6], a solução eletrônica do sistema com 2e´ localizados levou 

à níveis mais profundos do Ti 3d
1
 que do Ce 4f

 1
 no band gap para VO1 (Figura 70b) e VO2 

(Figura 70c), enquanto que para VO3 (Figura 70d) os estados intermediários encontraram-se 

quase degenerados (assim como para a vacância mais estável no bulk ao nível PBE+U). Por 

outro lado, a vacância VO3 na subsuperfície, [CeO6] → [CeO5•VO3], preservou muitas 

similaridades como o bulk, diferindo apenas quanto à profundidade absoluta dos estados 

intermediários, provavelmente associado com a deformação do octaedro [CeO6] próximo à 

superfície.  

Com o dopante da superfície, os estados intermediários do Ce 4f encontraram-se 

sempre mais profundos que os níveis Ti
3+

 (Figura 70e-h). Isso ocorre devido ao 

deslocamento da banda Ce 4f 
0
 do [CeO5] no DOS do sistema não reduzido na superfície 

(Figura 66c) quando comparado com o bulk (Figura 66a) e a subsuperfície dopada (Figura 

66b). Deve ser enfatizado que muitas outras soluções com elétrons confinados podem ser 

encontradas, variando-se os Ti reduzidos, o que pode alterar a profundidade dos níveis 

intermediários no DOS para cada situação.  
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Figura 70 Densidade de estados para vacâncias de oxigênio no bulk e superfícies (001) da 

anatase dopadas com Ce ao nível PBE+U(4,4). O topo da VB foi alinhada aos níveis 

ocupados O 2p, enquanto que os níveis intermediários gerados pelos 2e´ deixados pela 

vacância neutra são marcados em vermelho (Ti
3+

 3d
1
) e verde (Ce

3+
 4f

1
). (a) TiO2-VO1 como 

localização eletrônica parcial (Ef = 3,09 eV); (b) VO1 com Ce na subsuperfície (Ef = 3,41 

eV); (c) VO2 ≡ VO4 (Ef = 2,75 eV); (d) VO3 (Ef = 1,82 eV); e (e) VO1 com Ce na superfície (Ef = 

3,30 eV); (f) VO2 (Ef = 3,44 eV); (g) VO3 (Ef = 3,74 eV); (h) VO4 (Ef = 3,63 eV). 

O efeito da dopangem no bulk e superfície (001) sobre a formação de vacâncias de 

oxigênio é mostrado na Figura 71. No bulk, a presença do dopante no sítio [CeO6] foi capaz 

de reduzir Ef (VO) por somente 1,2 eV, o que pode ser atribuído à limitada distorção 

polarônica quando comparado com a superfície. Essa diminuição de Ef (VO) não foi capaz de 

superar a remoção de um O(2c) na superfície (001) do TiO2.  
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Figura 71 Energia de formação de vacâncias de oxigênio ao PBE+U(4,4) mostram que VO 

são mais favoráveis de ocorrer na anatase dopada, em ambos bulk e superfície (001), 

principalmente na subsuperfície. As configurações mais estáveis com o dopante são aquelas 

com maior coordenação no poliedro [CeOx] e aquelas nas quais a expansão polarônica é 

facilitada.  

Devido à provável segregação do dopante para a superfície nos sítios [CeO5] e [CeO6], 

é de se esperar, eliminados os empedimentos cinéticos, que o Ce ocupe as camadas mais 

externas da superfície (001) que o bulk. Associado a este fato, a formação de VO é favorecida 

quando o dopante ocupa sítios [CeO6] na subsuperfície que permitem a expansão polarônica 

no confinamento do [CeO6]d
/
. 

 

3. Considerações Finais 

As superfícies {001} da anatase dopada com Ce foram estudadas por meio de cálculos 

periódicos DFT com o funcional padrão PBE e sua forma corrigida para erros de auto-

interação eletrônica (SIE) PBE+U. A natureza dos centros reduzidos Ce
3+

 e Ti
3+

 foi explorada 

variando-se o sítio de dopagem e o oxigênio removido para formação da vacância. Assim 

como no bulk, soluções eletrônicas com localização simples, desdobrada e parcialmente 

localizdas foram encontradas com o PBE+U, enquanto que soluções delocalizadas (ou com 

baixa localização no Ce) foram encontradas sempre que a correção para o erro de auto-

interação eletrônica foi negligenciado. Novas soluções com centros Ti(6c)
3+

 na subsuperfícies 

do TiO2 foram encontrados, com níveis intermediários no band gap em torno de 0,50-1,00 eV 

abaixo da banda de condução. Para o óxido não dopado, a remoção do oxigênio mais externo 

O(2c) foi o responsável pela VO mais estável. 
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A presença do dopante na superfície, sítio [CeO5], e na subsuperfície, [CeO6], levaram 

a uma considerável diminuição na energia de formação da superfície {001}, com uma 

pequena diminuição na energia de band gap pela introdução de níveis Ce 4f
 0

 vazios na borda 

da banda de condução. Ambos PBE e PBE+U previram consistentimente que a formação de 

vacâncias de oxigênio é favorecida pela presença do dopante. A estrutura mais estável 

encontrada para o sistema dopado, como consistentemente previsto em todos os níveis de 

teoria considerados, resultaram da remoção de O(2c) na superfície e a redução do [CeO6] na 

subsuperfície. A estabilidade adicional desse sistema pode ser atribuída à facilidade estrutural 

de expansão dos poliedros [CeO6]
/ 
+ [TiO5]

/
, cuja distorção é mais facilitada com relações a 

outras situações presentes em VO1,VO2 e VO4 ou associada a baixas coordenações [CeO5] e 

[CeO4] na superfície.  

Apesar da profundidade dos níveis intermediários no band gap serem dependentes do 

sítios da VO e da magnitude do valor empírico +U (4f, 3d), tais níveis podem agir como canais 

para absorção de luz no visível e aumentar a atividade fotocatalítica da anatase dopada com 

Ce, como já reportado experimentalmente.
13

  

De modo geral, a energia de formação de vacâncias de oxigênio foi facilitada pela 

introdução do Ce como dopante na seguinte ordem: dopagem na subsuperfície {001} > TiO2 

{001} > dopagem na superfície {001} > Ce-bulk-TiO2 > bulk-TiO2.  
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Capítulo 10 - Considerações Finais 

Considerações Finais 

No presente trabalho, alguns aspectos mecânicos, eletrônicos e estruturais da anatase 

reduzida e dopada com o cério – Ti(1-x)CexO2-y – foram explorados sob o ponto de vista da 

teoria DFT em sistemas periódicos com diferentes metodologias computacionais.  

Para resolver o problema crônico de superestimação do parâmetro de rede c da anatase 

ao nível DFT, o potencial de dispersão DFT-D2 de Grimme (ou B3LYP-D, em que os raios 

de corte são os raios de van der Waals dos átomos isolados) foi reparametrizado 

especificamente para o TiO2 com o funcional B3LYP (chamados, então, de DFT-D* ou 

B3LYP-D*), com o qual foi possível obter resultados mais exatos para a estrutura, 

frequências vibracionais, e no valor do band-gap (ainda que por consequências indiretas da 

melhoria estrutural). Por meio de cálculos de constantes elásticas, foi possível entender que a 

direção [001], a mais facilmente compressível da anatase, bem como a menor densidade desse 

óxido quando comparado à fase rutilo, são os responsáveis pela necessária inclusão das forças 

de dispersão em simulações DFT da anatase.  

Com o B3LYP-D*, bons resultados foram obtidos no estudo da anatase sob 

compressão hidrostática e uniaxial (na direção [001]). Sob estes regimes (Pext < 44 GPa), foi 

possível compreender a natureza da deformação intrínseca dos octaedros [TiO6], e como se 

comportam os níveis eletrônicos, constantes elásticas e frequências vibracionais com a 

mudança de simetria dos octaedros de D2h para D4h e Oh. Experimentalmente, sabe-se que a 

fase anatase é instável acima 10 GPa. Por outro lado, tensões locais são inerentes à 

nanopartículas de TiO2, e levam à deformações locais que podem ser descritos como clusters 

distorcidos {[TiO6]d}n, cujas propriedades emergem naturalmente dos modelos estudados no 

presente trabalho. Recentemente, as frequências vibracionais à elevadas pressões externas 

obtidas ao nível B3LYP-D* foram confrontadas com resultados experimentais, mostrando 

boa concordância. 

Ainda ao nível B3LYP-D*, foram calculadas as energias de superfície da anatase 

empregando modelos periódicos 2D, resultando na seguinte ordem de estabilidade 

decrescente: (101) > (100) > (112) > (110) ~ (103) > (001) >> (111). Com isso, foi possível 

obter os hábitos cristalinos antes e após relaxamento estrutural, segundo o modelo de 

construção de Wulff,
90

 em concordância com resultados experimentais de monocristais 

crescidos em condições de equilíbrio termodinâmico, o que demonstra a boa exatidão do 
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B3LYP-D*. Adicionalmente, foi possível descrever a estrutura eletrônica de cada superfície 

em termos de estruturas de bandas e densidade de estados. As superfícies menos estáveis 

apresentaram band gap menores que o bulk, na ordem (100) > (112) > (101) > bulk = (110) > 

(111) > (103) > (001), resultando em uma maior probabilidade de excitação eletrônica se 

comparada às superfícies mais estáveis, o que explica, em parte, a atividade catalítica superior 

de monocristais crescidos com as faces expostas {001}, {103} e {111}.  

Para a descrição da anatase dopada com Ce, não foi empregada a metodologia DFT-

D* devido a ausência de parâmetros empíricos para este átomo no potencial de dispersão de 

Grimme. Tampouco foram empregados funcionais que levam em conta a dispersão de forma 

intrínseca por não estarem implementados nos pacotes computacionais utilizados na data de 

desenvolvimento do presente trabalho. Mais significativa que a exatidão nos parâmetros 

estruturais do óxido dopado Ti(1-x)CexO2-y, a natureza dos centros reduzidos Ti
3+

 e Ce
3+

 foi 

destacada no estudo dos sistemas dopados e reduzidos, e por isso a correção (parcial) na 

energia de auto-interação da DFT foi realizada com as metodologias DFT+U (com ondas 

planas e o funcional PBE) e adoção do funcional híbrido B3LYP (20% de HF). Para a anatase 

reduzida e não dopada (TiO2-y), várias configurações quase degeneradas foram encontradas 

com relação ao centro de trapeamento Ti
3+

 com ambos PBE+U e B3LYP, dentre as quais: 

soluções com localização simples, desdobrada, parcialmente ou totalmente localizadas. Em 

todos os centros reduzidos o nível intermediário formado no band gap ficou em torno de 0,5-

1,0 eV abaixo da banda de condução (CB), enquanto que os elétrons delocalizados ocuparam 

a borda inferior da CB.  

A presença do [CeO6] implicou em um pequeno aumento (~ 0,2 eV) no band gap do 

material não reduzido, principalmente devido à uma pequena perturbação estrutural localizada 

em torno do dopante. Aos níveis PBE+U e B3LYP, a formação de VO foi mais favorável na 

presença do dopante Ti(1-x)CexO2-y em pelo menos três posições: equatorial (VO1) e apical 

(VO2) do octaedro [CeO6], e pela remoção do oxigênio compartilhado com 3[TiO6] próximos 

ao dopante no plano (100), VO3. Em todos os níveis de cálculo, VO3 foi a estrutura mais 

estável. Sua distinta estabilidade parece estar envolvida com o relativo grau de liberdade 

estrutural para a distorção (expansão) polarônica do [CeO6]´, não permitida (ou pelo menos 

restrita) em VO1, VO2 e VO4. As mesmas tendências foram observadas quando se fez dobrar a 

concentração do dopante para 5,6% nas configurações em que ambos Ce
3+

 possuíam relativa 

liberdade de expansão polarônica. Essas estruturas particulares se apresentaram com Ef 

(2Ce
3+

,VO) = 1,62-1,91 eV, mais estável que as vacâncias no sistema não dopado TiO2-y por ~ 
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3 eV. De modo geral, os níveis intermediários do Ce
3+

 (4f
1
) no band gap se apresentaram 

mais profundos que os níveis Ti
3+

 (3d
1
), em torno de 1 eV abaixo da CB. Embora a 

profundidade destes defeitos na banda possa ser ajustada empiricamente por meio dos termos 

+U e %HF no funcional híbrido, tais estados são, sem dúvida, canais para absorção no visível 

responsáveis por aumentar a atividade (foto)catalítica do Ti(1-x)CexO2-y, como verificado 

experimentalmente. 

É quase unânime afirmar que muitas questões continuam sendo um desafio na 

descrição de óxidos reduzidos, principalmente quanto à sua estrutura eletrônica, mesmo para 

os métodos computacionais do “estado-da-arte”.
5  

Quanto à energia de formação das vacâncias 

de oxigênio na fase anatase, a baixa temperatura de transição de fase para o polimorfo rutilo 

impede a determinação experimental com boa exatidão para a anatase por análises térmicas. 

Computacionalmente, uma grande dependência da energia de formação da vacância de 

oxigênio (Ef (VO)) com o conjunto de funções de base GTO foi observada no TiO2. Este 

cenário se estendeu também para o sistema dopado e reduzido, de modo que, em muitas 

situações, apenas os valores relativos de Ef (VO) devem ser utilizados.  

Muitas questões emergiram e permanecem em aberto com o presente trabalho e devem 

ser exploradas posteriormente para o melhor entendimento do óxido Ti(1-x)CexO2-y, as quais 

são listadas como perspectivas: 

 Efeito do conjunto de base e funcionais híbridos na redução Ce
4+

 → Ce
3+

 ; 

 Defeitos pontuais do tipo Ce
3+

 e Ce
4+

 intersticial na anatase; 

 Dopagem nas superfícies de baixo índice de Miller e construção de Wullf; 

 Defeitos pontuais na superfície (101) dopada com Ce; 

 Estudo termodinâmico e vibracional das soluções sólidas Ce-TiO2; 

 Defeitos pontuais com 2Ce-TiO2 permitindo relaxamento total da célula; 

 Estudo de pólarons por fotoindução no Ce-TiO2 bulk e superfícies; 

 Adsorção dos gases NO e CO nas superfícies do Ce-TiO2; 

 Tratamento ao nível GW e/ou TD-DFT para a descrição eletrônica dos sistemas 

dopados e reduzidos. 
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APÊNDICE I: Funções de Base GTF´s 

 

Ti 6/6621/31 G 

 

22 7 

0 0 6  2.0 1.00 

   43152.95  1.791872E-03 

   6479.571  1.372392E-02 

   1475.675  6.762830E-02 

   415.6991  2.337642E-01 

   133.0006  4.810696E-01 

   45.27222  3.462280E-01 

0 1   6 8.0 1.00 

   874.6826  2.431008E-03  4.017679E-03 

   207.9785  3.233027E-02  3.113966E-02 

   66.87918  1.242520E-01  1.349077E-01 

   24.87347 -3.903905E-02  3.431672E-01 

   9.968441 -6.171789E-01  4.625760E-01 

   4.063826 -4.473097E-01  2.154603E-01 

0 1  6   8.0 1.00 

   33.64363 -2.940358E-03 -6.311620E-03 

   10.87565  7.163103E-02 -2.697638E-02 

   4.628225  2.528915E-01  5.316847E-02 

   1.950126 -2.966401E-01  3.845549E-01 

   0.809452 -7.432215E-01  5.127662E-01 

   0.320474 -1.853520E-01  1.811135E-01 

0 1  2 2.0 1.00 

   1.224148  6.351465E-02 -0.2112070 

   0.484263  3.151404E-01  0.07771998 

0  1 1   0.0 1.00 

   0.0840     1.0       1.0 

0 3  3  2.0  1.00 

   13.69085  8.589418E-02 

   3.513154  3.784671E-01 

   1.040434  7.161239E-01 

0 3  1 0.0  1.00 

   0.286962  1.000000E+00 

 

Ti 8/6411/31 (Phys. Rev. B 70, Art. No. 115111 (2004)) 

 

22 7 

0 0 8 2. 1. 

   225338.0 0.000228 

   32315.0  0.001929 

   6883.61  0.011100 

   1802.14  0.05 

   543.063  0.17010 

   187.549  0.369 

   73.2133  0.4033 

   30.3718  0.1445 

0 1 6 8. 1. 

   554.042  -0.0059  0.0085 

   132.525  -0.0683  0.0603 

   43.6801  -0.1245  0.2124 

   17.2243   0.2532  0.3902 

   7.2248    0.6261  0.4097 

   2.4117    0.282   0.2181 

0 1 4 8. 1. 

   24.4975   0.0175 -0.0207 
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   11.4772  -0.2277 -0.0653 

   4.4653   -0.7946  0.1919 

   1.8904    1.0107  1.3778 

0 1 1 0. 1. 

   0.8099    1.0     1.0  

0 1 1 0. 1. 

   0.3242    1.0     1.0  

0 3 3 0. 1. 

   7.6781    0.1127  

   1.8117    0.3927  

   0.463     0.5206  

0 3 1 0. 1. 

   0.23      1.0 

 

 

Ti 8/651/3 (J. Mol. Struct. THEOCHEM 858, 72-76 (2008)) 

 

22 5 

0 0 8 2. 1. 

   225338.0  0.000228 

   32315.0   0.001929 

   6883.61   0.011100 

   1802.14   0.05 

   543.063   0.17010 

   187.549   0.369 

   73.2133   0.4033 

   30.3718   0.1445 

0 1 6 8. 1. 

   554.042  -0.0059   0.0085 

   132.525  -0.0683   0.0603 

   43.6801  -0.1245   0.2124 

   17.2243   0.2532   0.3902 

   7.2248    0.6261   0.4097 

   2.4117    0.282    0.2181 

0 1 5 8. 1. 

   24.4975   0.0226  -0.029 

   11.8781  -0.1892  -0.0442 

   3.8634   -0.7538   0.2006 

   1.8815    1.0579   1.367 

   0.8152    0.8988   1.2907 

0 1 1 0. 1. 

   0.5984    1.0      1.0 

0 3 3 2. 1. 

   7.935     0.1127 

   1.8324    0.3927 

   0.4681    0.5206 

 

 

Oxigênio 6/31/1 (J. Chem. Phys. 101, 10686-10696 (1994)) 

 

8 4 

0 0 6 2.0 1.0 

 .5484671660D+04 .1831074430D-02 

 .8252349460D+03 .1395017220D-01 

 .1880469580D+03 .6844507810D-01 

 .5296450000D+02 .2327143360D+00 

 .1689757040D+02 .4701928980D+00 

 .5799635340D+01 .3585208530D+00 

0 1 3 6.0 1.0 

 .1553961625D+02 -.1107775490D+00 .7087426820D-01 

 .3599933586D+01 -.1480262620D+00 .3397528390D+00 
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 .1013761750D+01 .1130767010D+01 .7271585770D+00 

0 1 1 0.0 1.0 

 .2700058226D+00 .1000000000D+01 .1000000000D+01 

0 3 1 0.0 1.0 

 .8000000000D+00 .1000000000D+01 

 

 

Oxigênio 6/31/1 (Physical Chemistry Chemical Physics 8, 2464-2472 (2006)) 

 

8 4 

0 0 6 2.0 1.0 same as gatti_1994 

 .5484671660D+04 .1831074430D-02 

 .8252349460D+03 .1395017220D-01 

 .1880469580D+03 .6844507810D-01 

 .5296450000D+02 .2327143360D+00 

 .1689757040D+02 .4701928980D+00 

 .5799635340D+01 .3585208530D+00 

0 1 3 6.0 1.0 same as gatti_1994 

 .1553961625D+02 -.1107775490D+00 .7087426820D-01 

 .3599933586D+01 -.1480262620D+00 .3397528390D+00 

 .1013761750D+01 .1130767010D+01 .7271585770D+00 

0 1 1 0.0 1.0 gatti_1994 modified 

 .2742D+00 .1000000000D+01 .1000000000D+01 

0 3 1 0.0 1.0 gatti_1994 modified 

 .538D+00 .1000000000D+01 

 

 

Oxigênio 8/411/1 (Mol. Phys. 103, 2483-2496 (2005)) 

 

8 5 

0 0 8 2.0 1.0 

 8020.0 0.00108 

 1338.0 0.00804 

 255.4 0.05324 

 69.22 0.1681 

 23.90 0.3581 

 9.264 0.3855 

 3.851 0.1468 

 1.212 0.0728 

0 1 4 7.0 1.0 

 49.43 -0.00883 0.00958 

 10.47 -0.0915 0.0696 

 3.235 -0.0402 0.2065 

 1.217 0.379 0.347 

0 1 1 0.0 1.0 

 0.500 1.0 1.0 

0 1 1 0.0 1.0 

 0.191 1.0 1.0 

0 3 1 0.0 1.0 

 0.500 1.0  
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APÊNDICE II : Parâmetros estruturais e eletrônicos 

Tabela S1 Parâmetros de rede para o bulk da anatase nas pressões hidrostática e uniaxial. 

Os parâmetros a e c estão em Å, c/a e u são adimensionais, e V0 estão em Å
3
. 

Método Pressão / GPa 

Parametros 

a = b c u c/a V0 

B3LYP-D
* 

- 0,0 3,7875 9,5146 0,2082 2,512 136,5 

Hidrostática 

2,9 3,7767 9,4367 0,2092 2,499 134,6 

7,4 3,7637 9,3173 0,2109 2,476 132,0 

14,7 3,7458 9,1190 0,2138 2,434 128,0 

29,4 3,7213 8,7227 0,2206 2,344 120,8 

44,1 3,7016 8,3602 0,2278 2,259 114,5 

Uniaxial 

2,9 3,8112 9,3200 0,2108 2,445 135,4 

7,4 3,8411 9,0613 0,2147 2,359 133,7 

14,7 3,8808 8,7020 0,2206 2,242 131,1 

29,4 3,9405 8,1370 0,2311 2,065 126,3 

44,1 3,9935 7,6759 0,2408 1,922 122,4 

B3LYP-D 

- 0,0 3,7698 9,7192 0,2057 2,578 138,1 

Hidrostática 

2,9 3,7592 9,6383 0,2066 2,564 136,2 

7,4 3,7481 9,4946 0,2084 2,533 133,4 

14,7 3,7356 9,2391 0,2119 2,473 128,9 

29,4 3,7210 8,7257 0,2205 2,345 120,8 

44,1 3,7031 8,3265 0,2283 2,249 114,2 

Uniaxial 

2,9 3,7979 9,4918 0,2085 2,499 136,9 

7,4 3,8342 9,1722 0,2130 2,392 134,8 

14,7 3,8792 8,7440 0,2198 2,254 131,6 

29,4 3,9391 8,1303 0,2312 2,064 126,2 

44,1 3,9903 7,6601 0,2409 1,920 122,0 

B3LYP 

- 0,0 3,7972 9,7069 0,2055 2,556 140,0 

Hidrostática 

2,9 3,7856 9,6234 0,2065 2,542 137,9 

7,4 3,7718 9,4880 0,2082 2,515 135,0 

14,7 3,7542 9,2618 0,2113 2,467 130,5 

29,4 3,7306 8,8170 0,2184 2,363 122,7 

44,1 3,7106 8,4388 0,2255 2,274 116,2 

Uniaxial 

2,9 3,8234 9,4878 0,2081 2,482 138,7 

7,4 3,8574 9,1948 0,2121 2,384 136,8 

14,7 3,9010 8,7938 0,2183 2,254 133,8 

29,4 3,9641 8,1901 0,2292 2,066 128,7 

44,1 4,0197 7,7098 0,2391 1,918 124,6 
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Tabela S2 Parâmetros electrônicos e estruturais para a célula unitária da anatase nas 

presses hidrostáticas e uniaxiais. Os parâmetros 
ap

OTid   
e 

eq

OTid   estão em Å, 2θ em graus e as 

enerdias de band gaps (direto, d; e indireto, i) em eV 

Método Pressão / GPa 

Parâmetros 

ap
OTid   

eq
OTid   2θ Gap(i) Gap(d) 

B3LYP-D* 

- 0,0 1,9809 1,9351 156,3 3,55 3,94 

Hidrostática 

2,9 1,9746 1,9271 157,0 3,54 3,97 

7,4 1,9646 1,9168 158,1 3,52 4,01 

14,7 1,9498 1,9018 160,0 3,46 4,06 

29,4 1,9243 1,8782 164,3 3,31 4,02 

44,1 1,9042 1,8601 168,5 3,15 3,77 

Uniaxial 

2,9 1,9650 1,9402 158,3 3,46 3,92 

7,4 1,9452 1,9471 161,1 3,33 3,89 

14,7 1,9195 1,9572 165,0 3,19 3,76 

29,4 1,8805 1,9763 171,1 3,00 3,27 

44,1 1,8480 1,9980 175,9 2,89 2,81 

B3LYP-D 

- 0,0 1,9988 1,9336 154,2 3,64 3,96 

Hidrostática 

2,9 1,9911 1,9256 154,9 3,64 3,99 

7,4 1,9782 1,9153 156,2 3,61 4,03 

14,7 1,9578 1,9007 158,7 3,53 4,07 
29,4 1,9240 1,8782 164,2 3,31 4,03 

44,1 1,9010 1,8603 168,9 3,14 3,74 

Uniaxial 

2,9 1,9788 1,9394 156,6 3,53 3,93 

7,4 1,9534 1,9470 159,9 3,38 3,89 

14,7 1,9220 1,9575 164,5 3,20 3,79 

29,4 1,8793 1,9755 171,1 3,00 3,27 

44,1 1,8450 1,9964 176,0 2,89 2,80 

B3LYP 

- 0,0 1,9946 1,9471 154,4 3,60 3,91 

Hidrostática 

2,9 1,9872 1,9386 155,1 3,60 3,94 

7,4 1,9753 1,9272 156,2 3,58 3,98 

14,7 1,9572 1,9110 158,4 3,52 4,04 

29,4 1,9261 1,8859 163,0 3,36 4,08 

44,1 1,9032 1,8667 167,3 3,21 3,83 

Uniaxial 

2,9 1,9749 1,9525 156,5 3,51 3,88 

7,4 1,9503 1,9599 159,5 3,38 3,86 

14,7 1,9196 1,9704 163,7 3,23 3,80 

29,4 1,8770 1,9894 170,2 3,03 3,30 

44,1 1,8435 2,0116 175,2 2,93 2,84 
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Tabela S3 Frequências vibracionais no ponto Γ. As abreviações h e u indicam presses 

hidrostáticas e uniaxiais, respectivamente. 

Método 
Pressão / 

GPa 

Modos vibracionais 

Eg(1) Eg(2) Eu(1) A2u B1g(1) Eu(2) B1g(2) A1g B2u Eg(3) 

B3LYP-D* 

- 0,0 131,4 183,0 198,6 326,8 422,7 429,7 511,8 523,9 558,4 635,9 

h 

2,9 142,2 182,4 209,8 334,9 432,2 445,3 518,6 528,9 564,4 646,8 

7,4 151,9 184,3 219,4 347,7 444,7 468,0 529,7 536,6 573,6 661,3 

14,7 153,9 196,0 226,4 367,8 459,2 506,1 549,5 547,1 587,3 683,1 

29,4 156,2 220,6 225,7 400,2 470,8 572,5 590,7 564,5 609,6 713,9 

44,1 168,7 237,5 215,2 426,3 474,6 627,1 630,3 582,1 626,9 737,0 

u 

2,9 129,9 190,3 180,7 343,1 437,1 431,8 519,6 531,2 570,2 625,7 

7,4 132,7 201,1 153,9 368,1 454,0 435,2 534,3 543,2 588,0 611,5 

14,7 137,1 218,0 100,5 413,0 472,0 439,7 562,9 566,1 616,4 589,4 
29,4 143,3 251,9 0,2 495,5 487,9 442,3 624,5 617,6 668,8 545,0 

44,1 134,7 287,9 -0,1 572,6 488,5 437,0 686,6 674,9 719,7 497,4 

B3LYP-D 

- 0,0 112,2 177,3 209,1 311,4 394,5 422,4 504,2 515,8 546,3 639,5 

h 

2,9 120,4 174,1 220,1 321,5 401,2 438,4 510,4 522,3 553,4 651,6 

7,4 127,2 172,2 228,0 340,1 411,1 463,0 521,7 531,7 564,6 666,9 
14,7 131,2 175,4 231,3 361,2 418,4 503,0 543,0 544,7 581,8 687,4 

29,4 143,7 199,2 226,5 402,1 434,0 572,8 589,4 565,6 610,6 714,6 

44,1 166,1 226,8 215,4 441,1 454,5 628,6 638,8 591,7 634,7 736,8 

u 

2,9 95,0 184,8 190,1 329,0 403,1 425,3 511,2 524,3 559,7 629,5 

7,4 73,1 197,4 160,2 358,4 415,1 430,7 526,6 537,7 580,3 614,2 

14,7 64,6 215,9 105,3 409,1 433,0 438,0 558,1 563,8 613,7 590,8 

29,4 93,2 252,2 0,301 499,0 463,0 443,6 623,8 620,0 671,0 546,6 

44,1 110,5 288,1 -0,01 581,0 476,1 438,8 691,5 681,1 725,3 500,0 

B3LYP 

- 0,0 84,4 180,3 184,6 317,1 383,2 397,6 503,4 518,2 548,2 621,2 

h 

2,9 101,0 176,7 202,3 327,1 392,0 412,1 510,0 524,8 555,1 633,2 

7,4 116,4 173,2 216,8 342,0 403,4 435,4 521,0 534,5 565,7 649,2 

14,7 133,9 173,7 227,4 364,1 418,4 474,6 540,2 547,8 581,1 670,9 

29,4 143,8 196,2 227,8 405,1 438,2 546,4 581,9 570,2 607,8 703,7 

44,1 189,3 229,3 245,6 436,8 456,0 605,5 622,2 590,2 627,6 729,1 

u 

2,9 69,4 186,7 163,6 336,4 396,5 401,5 510,7 528,1 562,1 612,2 

7,4 54,8 195,2 128,4 366,6 413,9 406,3 524,9 543,1 582,6 598,4 

14,7 53,3 211,2 43,9 415,9 437,1 412,9 552,3 568,6 614,3 575,0 

29,4 76,1 240,2 0,0 506,1 464,7 417,4 615,4 623,0 670,4 529,6 

44,1 82,7 270,0 0,0 586,0 475,3 412,6 679,9 679,5 722,7 479,2 
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Tabela S4 Análise populacional de Mullikan para o Ti e O não-reduzidos, e sua população 

de sobreposição com os primeiros vizinhos. A numeração utilizada refere-se à Figura S1. 

Método 
Pressão 

/ GPa 

Análise Populacional de Mullika 

Carga População de Sobreposição 

Ti O Ti1-Ti2 Ti1-Ti1 Ti-Oap Ti-Oeq O3-O4 O3-O5 O3-O6 

B3LYP-D* 

- 0,0 1,755 -0,878 0,000 0,000 0,092 0,118 -0,023 -0,003 0,000 

h 

2,9 1,762 -0,881 0,001 0,000 0,088 0,155 -0,023 -0,003 0,000 

7,4 1,771 -0,886 -0,001 0,000 0,082 0,112 -0,022 -0,004 0,000 
14,7 1,787 -0,893 -0,001 0,000 0,074 0,106 -0,021 -0,004 0,000 

29,4 1,810 -0,905 -0,003 0,000 0,064 0,094 -0,017 -0,005 0,000 
44,1 1,834 -0,917 -0,011 0,001 0,048 0,089 -0,014 -0,006 0,000 

u 

2,9 1,757 -0,879 -0,001 0,000 0,087 0,118 -0,021 -0,003 0,000 
7,4 1,760 -0,880 0,000 0,000 0,082 0,118 -0,018 -0,004 0,000 

14,7 1,759 -0,880 0,000 0,000 0,077 0,119 -0,014 -0,004 -0,001 
29,4 1,759 -0,879 -0,001 0,001 0,062 0,123 -0,009 -0,004 -0,002 
44,1 1,735 -0,868 -0,003 0,000 0,049 0,130 -0,006 -0,004 -0,003 

B3LYP-D 

- 0,0 1,747 -0,874 -0,002 0,000 0,097 0,119 -0,025 -0,003 0,000 

h 

2,9 1,755 -0,878 -0,001 0,000 0,093 0,117 -0,025 -0,003 0,000 
7,4 1,767 -0,884 0,000 0,000 0,088 0,112 -0,024 -0,003 0,000 

14,7 1,784 -0,892 -0,001 0,000 0,077 0,106 -0,023 -0,004 0,000 
29,4 1,811 -0,906 -0,003 0,000 0,064 0,094 -0,017 -0,005 0,000 

44,1 1,834 -0,917 -0,013 0,001 0,047 0,089 -0,013 -0,006 0,000 

u 

2,9 1,754 -0,877 0,000 0,000 0,092 0,119 -0,022 -0,003 0,000 
7,4 1,757 -0,878 0,000 0,000 0,085 0,119 -0,019 -0,003 0,000 

14,7 1,758 -0,879 0,000 0,000 0,078 0,119 -0,014 -0,004 -0,001 
29,4 1,760 -0,880 -0,001 0,001 0,062 0,123 -0,009 -0,004 -0,002 
44,1 1,737 -0,868 -0,004 0,000 0,047 0,130 -0,006 -0,004 -0,003 

B3LYP 

- 0,0 1,741 -0,870 -0,002 -0,001 0,098 0,123 -0,024 -0,003 0,000 

h 

2,9 1,750 -0,875 -0,001 0,000 0,094 0,120 -0,024 -0,003 0,000 
7,4 1,762 -0,881 0,000 0,000 0,089 0,116 -0,024 -0,003 0,000 

14,7 1,777 -0,889 -0,001 0,000 0,079 0,110 -0,023 -0,004 0,000 
29,4 1,806 -0,903 -0,002 0,001 0,065 0,098 -0,019 -0,005 0,000 
44,1 1,831 -0,915 -0,008 0,001 0,048 0,092 -0,015 -0,006 0,000 

u 

2,9 1,745 -0,873 -0,001 -0,001 0,093 0,122 -0,022 -0,003 0,000 
7,4 1,749 -0,875 -0,001 0,000 0,086 0,122 -0,019 -0,003 0,000 

14,7 1,752 -0,876 0,000 0,000 0,079 0,122 -0,014 -0,004 -0,001 
29,4 1,753 -0,877 -0,001 0,000 0,064 0,125 -0,009 -0,004 -0,002 
44,1 1,727 -0,863 -0,003 0,000 0,053 0,131 -0,006 -0,003 -0,003 
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Tabela S5 Valores otimizados dos comprimentos de ligação Ce-O no octaédro [CeO6], 

ângulo θ, volume do octaédro e distâncias selecionadas entre Ce-Ti na anatase dopada não-

reduzida, comparado com os parâmetros estruturais no TiO2 aos níveis PBE, PBE+U e 

B3LYP. Também são mostradas as energies de band gap e de substituição CeTi
×
. 

Parâmetro 
a
 PBE PBE+U(4,4) PBE+U(4,4,4) 

B3LYP 

(PW) 

B3LYP 

(BS1) 

B3LYP 

(BS2) 

Ti-O (apical) 2,014 2,019 2,015 2,005 1,983 2,003 

Ce-O (apical) 2,254 2,273 2,267 2,247 2,237 2,246 

Ti-O (equatorial) 1,949 1,948 1,949 1,951 1,936 1,948 

Ce-O (equatorial) 2,134 2,119 2,121 2,138 2,118 2,132 

θ (O-Ti-O) 155,2 155,5 155,3 154,7 154,5 153,5 

θ (O-Ce-O) 149,3 149,2 149,0 149,1 148,8 148,6 

Ti-Ti(1) 3,088 3,089 3,089 3,089 3,062 3,098 

Ce-Ti(1) 3,218 3,209 3,209 3,217 3,188 3,225 

Ti-Ti(4) 3,807 3,807 3,807 3,806 3,777 3,793 

Ce-Ti(4) 3,867 3,861 3,862 3,868 3,837 3,855 

V [TiO6] 9,726 9,752 9,733 9,684 9,428 9,606 

V [CeO6] 12,735 12,651 12,631 12,727 12,416 12,617 

Edop (eV)
b
 1,06 0,51 0,42 - 3,13 -13,74 

Edop (eV)
c
 1,51 2,46 2,30 1,60 2,05 1,69 

Egap (eV) TiO2 2,12 2,69 2,78 3,92 4,31 3,71 

Egap (eV) Ce-TiO2 2,14 2,71 2,80 3,94 4,32 3,74 

a) comprimentos em angstrom, ângulos em graus e volume em Å
3
 

b) Edop  = [E(CexTi36-xO72-y) – E(Ti36O72-y)] + x·[E(Ti) – E(Ce)] 

c)  Edop  = [E(CexTi36-xO72-y) – E(Ti36O72-y)] + x·[E(TiO2) – E(CeO2)] 
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Tabela S6 Energias dos níveis intermediários E1 e E2 abaixo da banda de condução para a 

anatase reduzida (e não-dopada) na presence do dopante calculadas aos níveis PBE, PBE+U 

e B3LYP.  

Método Configuração Egap (eV) E1 (eV) E2 (eV) 

PBE 

TiO2 não-reduzido 2,12 - - 

Singlete delocalizado 2,55 0,30 0,30 

Triplete delocalizado 2,48 0,01 0,31 

PBE+U(4,4) 

TiO2 não-reduzido 2,69 - - 

Singlete simples 2,74 0,99 0,99 

Singlete parcial 2,88 0,30 0,95 

Singlete delocalizado 2,72 0,51 0,51 

Triplete simples 2,73 0,74 1,28 

Triplete split 2,77 0,62 0,93 

Triplete parcial (3dxz) 2,92 0,30 1,19 

Triplete parcial (3dxy) 2,94 0,29 1,04 

PBE+U(4,4,4) 

TiO2 não-reduzido 2,78 - - 

Singlete simples 2,83 1,01 1,01 

Singlete parcial 2,97 0,30 0,98 

Singlete delocalizado 2,81 0,50 0,50 

Triplete simples 2,81 0,76 1,28 

Triplete split 2,85 0,65 0,95 

Triplete parcial (3dxz) 3,00 0,30 1,21 

Triplete parcial (3dxy) 3,01 0,29 1,07 

B3LYP 

(BS1) 

TiO2 não-reduzido 4,31 - - 

Singlete parcial 4,00 0,15 0,57 

Singlete delocalizado 4,48 0,25 0,25 

Triplete split 4,38 0,63 0,73 

Triplete parcial (3dxz) 4,01 0,29 0,61 

B3LYP 

Ondas-planas 
Triplete simples 3,96 0,81 1,36 
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Tabela S7 Energias dos níveis intermediários E1 e E2 abaixo da banda de condução para a 

anatase dopada e reduzida na presence do dopante calculadas aos níveis PBE, PBE+U e 

B3LYP.  

Método 
Sítio da 

vacância 
Configuração Egap (eV) E1 (eV) E2 (eV) 

PBE 

VO1=VO3=VO4 Singlete 2,34 0,07 0,07 

VO1=VO3=VO4 Triplete 2,52 0,06 0,33 

VO2 Singlete 2,28 0,01 0,02 

VO2 Triplete 2,51 0,08 0,31 

PBE+U(4,4) 

VO1 Triplete / simples 2,71 0,95 1,12 

VO2 Triplete / simples 2,75 0,47 1,07 

VO3 Triplete / parcial 2,94 0,32 1,08 

VO3 Triplete / split 2,76 0,85 0,92 

VO4 Singlete / simples 3,02 0,29 1,36 

VO4 Triplete / simples 2,72 0,76 1,48 

PBE+U(4,4,4) 

VO1 Triplete / simples 2,80 0,96 1,13 

VO2 Triplete / simples 2,83 0,48 1,07 

VO3 Triplete / parcial 3,01 0,32 0,81 

VO3 Triplete / split 2,85 0,85 0,96 

VO4 Singlete / simples 3,11 0,29 1,38 

VO4 Triplete / simples 2,81 0,78 1,48 

B3LYP 

(BS1) 

VO1 Singlete / parcial 4,15 0,20 1,74 

VO1 Triplete / split 4,35 0,96 1,90 

VO2 Singlete / parcial 3,97 0,20 0,80 

VO2 Triplete / simples 4,38 0,28 1,43 

VO3 Triplete / parcial 3,98 0,18 1,22 

VO4 Triplete / parcial 4,05 0,23 0,63 

VO4 Triplete / split 4,37 0,15 0,92 

B3LYP 

Ondas-Planas 
VO3 Singlete / parcial 4,22 1,03 1,10 
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Figura S1 Numeração utilizada para a análise populacional de Mullikan, na  Table S4 

 

 

Figura S2 Dependência da DOS total com o ângulo 2θ a partir de cálculos pontuais ao nível 

B3LYP-D* para o bulk da anatase 
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ANEXO I: Produção Científica no período 2011-2014 

 

Artigos completos publicados em periódicos 

ALBUQUERQUE, AR; MAUL, J; LONGO, E; SANTOS, IMG; SAMBRANO, J. 

Hydrostatic and [001] Uniaxial Pressure on Anatase TiO2 by Periodic B3LYP-D* 

Calculations. The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117(14), 7050–7061.  

ALBUQUERQUE, AR; GARZIM, ML; SANTOS, IMG; LONGO, V; LONGO, E; 

SAMBRANO, JR. DFT Study with Inclusion of the Grimme Potential on Anatase TiO : 

Structure, Electronic, and Vibrational Analyses. The Journal of Physical Chemistry A, 2012, 

116(47), 11731-11735. 

ALBUQUERQUE, AR; BRUIX, A; SANTOS, IMG; SAMBRANO, JR; ILLAS, F. A DFT 

Study on Ce-doped Anatase TiO2: Nature of Reduced Ce
3+

 and Ti
3+

 from Oxygen Vacancies. 

The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118 (18), 9677–9689. 

ALBUQUERQUE, AR; SANTOS, IMG; SAMBRANO, JR. Propriedades estruturais e 

eletrônicas de nano-filmes de TiO2 anatase: cálculos B3LYP-D* em sistemas periódicos 
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properties of ZnS decorated CeO2 nanoparticles. Journal of Applied Physics, 2014, 115, 
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