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Resumo 

O TiO2 e suas soluções sólidas são materiais 
promissores para muitas aplicações que vão desde 
varistores, capacitores, materiais fotocatalíticos, óxidos 
condutores transparentes e células fotovoltaicas. Estas 
aplicações são fortemente dependentes da estrutura e 
microestrutura desses materiais. Foram obtidos mapas 
de densidade eletrônica de amostras de TiO2 não 
dopada e dopada com nióbio.  Os resultados mostram 
alterações importantes na topologia eletrônica no 
material dopado. 

Introdução  

A difração de raios X e os métodos computacionais de 
análise permitem que informações estruturais sejam 
obtidas com elevada precisão quando se trata da 
topologia das densidades eletrônicas dos materiais. 
Assim, alterações estruturais provocadas por dopantes 
podem ser observadas comparando-se mapas de 
densidade eletrônica. Este trabalho tem como objetivo 
analisar a topologia eletrônica de amostras de TiO2 (1), 
não dopada e dopadas com nióbio, utilizando o Método 
de Rietveld combinado com o Método da Máxima 
Entropia (2) 

Material e Métodos 

Foram realizados refinamentos da estrutura cristalina de 
amostras de TiO2 não dopada e dopadas com nióbio 
utilizando os programas Rietan-FP e Dysnomia. Foi 
adotada a função de perfil split pseudo-Voigt de Izumi 
que adota o formalismo dos parâmetros primários de 
perfil. 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 estão os mapas 2D de densidade eletrônica 
do plano (001) das amostras de TiO2 não dopada e 
dopada com 0,4% de molar. É observada a presença de 
polarons (estado de auto aprisionamento de elétrons) na 
amostra não dopada. O estado polarônico é um estado 
de defeito que se estende ao longo da banda de 
condução do material. Como o orbital 4d do Nb5+ é mais 
energético que o orbital 3d do Ti4+, sua distribuição 
energética é proporcional à sua concentração na rede 
hospedeira. Assim, com o aumento da concentração de 
Nb5+, elétrons podem alcançar mais facilmente a banda 
de condução, livrando-se do estado de aprisionamento 
polarônico (3). 

 

 
 
Figura 1: Topologia da região interatômica dos planos (001) das 
amostras de TiO2 não dopada e dopada com 0,4% de Nb5+ 
 
As alterações no estado polarônico entre os átomos de 
oxigênio podem ser observadas na Figura 2. 

 
Figura 2 – Densidade eletrônica ao longo do eixo dos sitíos de 

oxigênio. 

Conclusão 

A análise topológica das densidades eletrônicas do TiO2 
sobre o plano (001) permitiu verificar que a adição do 
dopante Nb5+ altera o estado polarônico da estrutura do 
rutilo. 
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