
ADSORÇÃO DE BENZENO E ESTIRENO SOBRE AS SUPERFÍCIES (110) 
(1×1) DO TIO2 NA FASE RUTILA 

Com o desenvolvimento das técnicas de crescimento de materiais via sol-gel, 

abriram-se novas perspectivas para o desenvolvimento de novos modelos de 

células fotovoltáicas, que são baseadas em um dispositivo constituído de uma 

camada de ITO, uma camada de TiO2 crescida usando a técnica sol-gel, uma 

camada de polímero semicondutor e um contacto que pode ser Au ou Al. A 

camada de TiO2 pode ser crescida ou na fase rutila, ou na fase anatase, 

dependendo das condições de temperatura e pressão usadas no processo sol-gel 

de crescimento. Todavia, sabe-se que a superfície (110) do TiO2 na fase rutila é 

uma das mais estáveis neste material. Embora as propriedades estruturais e 

eletrônicas desta superfície tenham sido bastante estudadas, pouco se sabe sobre 

as suas propriedades estruturais e eletrônicas após a adsorção de um polímero. 

Neste trabalho, usando a Teoria do Funcional Densidade (DFT) dentro da 

Aproximação da Densidade Local (LDA), baseado no método do pseudopotencial 

por ondas planas, junto com a descrição das superfícies através do modelo de 

lâminas (slab-supercell), calculamos as propriedades estruturais e eletrônicas da 

superfície (110) de sua fase rutila, no padrão de reconstrução (1×1). E, usando o 

método Tight Binding baseado na DFT, também em conjunto com o modelo de 

lâminas, estudamos a adsorção do benzeno e do estireno sobre esta superfície nos 

seus possíveis sítios de adsorção. Os nossos resultados utilizados na descrição da 

superfície (110) do TiO2, mostram-se em boa concordância com os dados 

experimentais disponíveis, sempre que esta comparação seja possível. Os 

resultados obtidos para a adsorção tanto do benzeno, como do estireno, sobre a 

superfície (110) do TiO2 indicam que a interação entre os átomos da superfície do 

TiO2 e os materiais adsorvidos é do tipo van der Waals, com energias de adsorção 

da ordem de 43 a 173 meV. Estes sistemas são, então, resultantes de um processo 

de fisissorção na qual o H do benzeno, ou do estireno, prefere se ligar ao átomo 

de Ti da superfície. Como consequência, vários níveis eletrônicos ocupados 

aparecem no “gap” da estrutura eletrônica de bandas da superfície limpa, os quais 

são responsáveis por vários picos de absorção óptica na região do visível do 



espectro eletromagnético. Isto demonstra a importância destes sistemas no 

conceito dos novos dispositivos fotovoltaicos, pois utilizando este sistema em 

células solares, teremos condições em aumentar a sua eficiência na conversão da 

energia da luz solar em energia elétrica. Logo, esperamos que os nossos 

resultados obtidos sirvam de guia para futuros experimentos neste assunto. 


