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RESUMO 

Neste trabalho propõe-se uma equação generalizada para o comportamento 

universal da condutividade alternada, σ*(ω) = σ‟(ω) + iσ”(ω), de sistemas sólidos 

desordenados baseada no modelo de Barreiras de Energia Livres Aleatórias (Random 

Free Energy Barrier model) deduzido por J. C. Dyre em 1985. Nesse contexto, busca-se 

compreender os mecanismos de condução e transporte de cargas desses materiais em 

termos de distribuições de barreiras de energia de salto discretas e não-uniformes, 

equidistantes, e definidas em um intervalo finito de energias mínima e máxima. Toda a 

informação sobre a desordem do meio é dada em termos de uma função tempo-

distribuição de saltos de portadores de cargas, e a densidade probabilidade das barreiras 

de energia é dada por uma função-distribuição de deltas de Dirac. Como resultado, foi 

obtida uma equação para σ
*
(ω), dependente tanto da distribuição energética das 

barreiras quanto da função distribuição de probabilidade das mesmas. Finalmente, o 

modelo com densidade discreta de barreiras de energia e distribuição de probabilidade 

Gaussiana é aplicado com sucesso à dados experimentais de polímeros eletrônicos, 

compósitos iônicos e cerâmicas semicondutoras.  
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ABSTRACT 

In this work it is proposed a generalized equation for universal behavior of the 

alternating conductivity, σ*(ω) = σ‟(ω) + iσ”(ω), of disordered solid materials based on 

the Random Free Energy Barrier model deduced by J. C. Dyre in 1985. In this context, 

we tried to understand the conduction mechanisms and charge transport in terms of 

discrete and non-uniform distributions of jump energy barriers, equidistants, and 

defined in a finite interval of minimum and maximum energy. All of the information 

about the medium disorder is provided in terms of a hopping time distribution function, 

while the density of energy barriers for charge carriers is given as a distribution of a 

Dirac delta function. As a result, it was obtained an equation for σ
*
(ω), depending  on 

both energy distribution and the distribution function of the energy barriers. Finally, it is 

proposed a Gaussian distribution of energy barriers for hopping carriers that was 

successfully applied to experimental data from different types of electronic polymers, 

ionic composites and semiconductor ceramics.  
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, inúmeros autores [1-18] tem explorado o comportamento 

universal da componente real da condutividade alternada, σ‟(ω), em função da 

frequência angular (ω) como um meio de se investigar os mecanismos de condução 

eletrônica e iônica em sistemas sólidos desordenados. De forma geral, observa-se que 

σ‟(ω) é dependente da frequência seguindo um comportamento do tipo lei de potência, 

de acordo com a relação σ‟(ω) ∝ ω
s
 com 0 ≤ s ≤ 1 [7]. Tal relação descreve um 

comportamento universal que, em princípio, independe da temperatura, composição 

química e estrutura de materais [3]. 

Pollak e Geballe [4] foram os primeiros a observar a universalidade ac em 

materiais inorgânicos e explorar seus mecanismos de condução. Trabalhos posteriores 

deram continuidade a esse estudo, estendidos a diferentes materiais, dentre eles 

polímeros, vidros, cerâmicas e compósitos [3-6]. Nesse contexto, o estudo da 

universalidade ac e do transporte de portadores de cargas em meio desordenado foi se 

estabelecendo na Física do Estado Sólido ao mesmo tempo em que diversos autores 

ganhavam destaque nessa área. Dentre eles: A. K. Jonscher [8,9], G. A. Nicklasson [5], 

H. Bässler [10], E. W. Montroll e G. H Weiss [11], H. Scher e M. Lax [12], 12N. F. 

Mott [13], H. Böttger e V. V. Bryskin [14], S. R. Elliott [15], J. Havriliak [16], K. L. 

Ngai [17], J. R. Macdonald [18,19] e J. C. Dyre [1,3]. Tais trabalhos apresentaram 

grande impacto no meio científico e motivaram o estudo da universalidade ac para 

diferentes classes de materiais orgânicos e inorgânicos. 

Os principais mecanismos de condução elétrica em materiais desordenados, por 

sua vez, são geralmente explorados a partir de teorias macroscópicas de circuitos 

equivalentes resistivo-capacitivos (RC) [18], ou microscópicas de salto („hopping‟) de 

portadores de cargas. O modelo de Barreiras de Energia Livres Aleatórias (em inglês, 

‟Random Free Energy Barrier model‟ – RFEB), proposto por J. C. Dyre em 1985, é 

visto como o principal modelo de saltos existentes na literatura [1,2] sendo utilizado, 

portanto, para compreender a condutividade ac de diversos sólidos desordenados. 

Baseado em uma distribuição contínua e uniforme de barreiras de energia, Dyre 
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desenvolveu um modelo simples e realístico, no qual os portadores de cargas devem 

vencer, sob a ação de um campo elétrico oscilante no tempo, barreiras definidas em um 

intervalo fixo de energia mínima e máxima. O modelo RFEB baseia-se na aproximação 

de Meio Efetivo [2] e de Passeio ao Acaso Contínuo no Tempo [14] e prevê, para tanto, 

o comportamento universal da condutividade ac, σ‟(ω) ∝ ω
s
, com s ≈ 0,8; ou seja, bem 

como o parâmetro s igual a 0,8. Esse mesmo modelo foi posteriormente obtido por R. F. 

Bianchi et. al., [6] de forma analítica em uma nova abordagem que será discutida no 

Cap. 3.  

O valor de s na universalidade ac proposta pelo modelo RFEB não se mostra 

bem estabelecida, já que, na literatura, há inúmeros trabalhos que apresentam s ≠ 0,8 

[10,15]. Não obstante, existem classes de materias que não podem ser representadas 

pelo modelo de barreiras de energia uniforme descrito por Dyre. Esta observação 

permite sugerir que s pode estar relacionado à temperatura [22] e à estrutura química 

dos materiais [37,40]. Além disso, aponta a necessidade de se obter uma simples 

expressão geral, cujo valor de s possa variar entre 0 e 1, que possa explicar o 

comportamento da condutividade ac de qualquer sistema orgânico ou inorgânico. 

Este trabalho vem contribuir com o estudo das propriedades elétricas de sistemas 

sólidos desordenados e, em especial, da universalidade ac. Considerando as limitações 

apontadas para o modelo RFEB, propõe-se uma equação generalizada para              

σ
*
(ω) = σ‟(ω) + iσ”(ω), baseada na dedução alternativa desse modelo proposta por R. F. 

Bianchi em 1999 [6]. Para tanto, propõe-se que, sob a ação de um capo elétrico 

oscilante no tempo, os portadores de cargas devem vencer uma distribuição discreta e 

não-uniforme de barreiras de energia, cujo valor de s pode variar entre 0 e 1 de acordo 

com a distribuição escolhida. Em especial, a distribuição de probabilidade Gaussiana é 

sugerida como um estudo de caso e aplicada a materiais desordenados de diferentes 

classes. Finalmente, a proposta da nova equação é, de fato, sustentada a partir da 

aplicação do modelo discreto e não-uniforme a materiais previamente explorados na 

literatura.  

1.1  OBJETIVOS  

Este trabalho tem por objetivo principal obter uma expressão generalizada para a 

condutividade alternada de sistemas sólidos desordenados cujas distribuições de 

barreiras podem ser representadas não apenas por distribuições continuas e uniformes 
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de barreiras de energia para os portadores de cargas, mas por distribuições discretas e 

não-uniformes, onde o valor de s varia de 0 a 1. O estudo dos modelos de transporte de 

cargas nos sistemas desordenados foi conduzido em termos de simulações 

computacionais, modelamentos e aplicações dos resultados à curvas de condutividade 

experimentais já conhecidas na literatura.  

1.2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Essa tese foi dividida em 7 capítulos. No CAPÍTULO 2 é apresentada a Revisão 

Bibliográfica, que resume os conceitos básicos relacionados sobre as propriedades 

elétricas de materiais desordenados, bem como a universalidade ac e as técnicas de 

medidas experimentais. No CAPÍTULO 3, por sua vez, são apresentadas breves 

discussões sobre os principais modelos de transporte de cargas macroscópicos e 

microscópicos, aos quais está incluso o modelo RFEB. Em seguida, no CAPÍTULO 4, é 

proposta e apresentada a generalização do modelo de barreiras de energia livres 

aleatórias através de distribuições de barreiras de energia discretas e não-uniformes e, 

no CAPÍTULO 5, são apresentados os resultados do modelo proposto via simulação 

computacional de σ’(ω) ∝ ωs. Por fim, o CAPÍTULO 6 apresenta a aplicabilidade do 

modelo à sistemas reais, através dos ajustes do modelo de distribuição Gaussiana à 

curvas experimentais de diferentes sólidos desordenados, enquanto o CAPÍTULO 7 

apresenta as conclusões e considerações finais.  

 

Em resumo, nesse trabalho são apresentadas desde a proposta da generalização 

da equação de σ‟(ω) vs. ω do modelo RFEB, até a análise dos resultados experimentais 

obtidos para materiais com s ≠ 0,8.  
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Capítulo 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos últimos anos, as áreas de Física, Química, Engenharia de Materiais e afins 

tem explorado a condutividade alternada como uma importante ferramenta para análise 

e compreensão dos mecanismos de transporte de portadores de cargas em sistemas 

sólidos desordenados. Neste capítulo são apresentadas as características principais das 

propriedades elétricas desses materiais, e como tais propriedades estão relacionadas à  

universalidade ac (σ‟(ω) ∝ ω
s
).   

2.1 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE SISTEMAS 

SÓLIDOS DESORDENADOS 

A Física do Estado Sólido [23] corresponde à subárea da Física que descreve o 

comportamento das propriedades físicas dos materiais, como o processo de condução 

eletrônica em função da ordem ou desordem microestrutural de diferentes sistemas [2]. 

Materiais que apresentam estrutura ordenada possuem características macroscópicas e 

microscópicas de arranjo estrutural e condução de cargas bem definidas ao longo de 

todo volume. Nesse sentido, a condução elétrica em meio cristalino ocorre por meio do 

transporte de portadores de cargas através das bandas de condução. Por outro lado, 

materiais que apresentam estrutura desordenada, seja a nível macroscópico ou a nível 

microscópico, não podem ser tratados dessa mesma forma.  

As propriedades em sistemas desordenados variam de acordo com o grau de 

desordem de regiões específicas e suas características não são bem definidas ao longo 

do seu volume. A falta de ordem estrutural e a presença das mais variadas 

heterogeneidades implicam em variações aleatórias no valor da energia de ativação da 

condutividade local que, naturalmente, influenciam o comportamento dos portadores de 

cargas [25,25]. Dentre os diversos tipos de materiais que apresentam estrutura 

desordenada estão as cerâmicas, os semicondutores amorfos e policristalinos, os filmes 

orgânicos e os polímeros condutores [3-6].  
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Nesse contexto, o interesse no estudo dos materiais desordenados está 

relacionado principalmente às respostas de medidas elétricas em campo alternado, 

principalmente pela dependência da condutividade com a freqüência [2]. Além disso, a 

análise da organização estrutural de um sistema torna-se fundamental para compreender 

os mecanismos de transporte e injeção de portadores de cargas [19]. Assim, medidas 

experimentais utilizando correntes elétricas contínua (dc) e alternada (ac) se mostram 

como importantes ferramentas na investigação das propriedades elétricas dos materais 

desordenados. Um dos principais modelos de condução aceitos para definir o processo 

de condução nesses materiais é o processo de saltos (hopping) de portadores de cargas, 

que será melhor explorado no Cap. 3. Apesar disso, cada sistema é único e pode ser 

representado por modelos distintos. 

2.2  A CONDUTIVIDADE ALTERNADA 

Os estudos acerca da condutividade alternada e da sua contribuição na 

investigação do grau de desordem de um sistema datam do início da década de 1960, 

mas até hoje tem despertado o interesse dos pesquisadores, tendo em vista a necessidade 

científica e tecnológica relacionada à compreensão dos mecanismos de condução de 

cargas em materiais ordenados e desordenados [26]. Nesse contexto, este item apresenta 

uma breve revisão histórica sobre a condutividade ac e seu comportamento universal 

observado em materiais desordenados. 

2.2.1 Breve contextualização histórica 

Historicamente é possível distinguir duas escolas no estudo do comportamento 

da condutividade ac em materiais desordenandos: a escola de materiais dielétricos, cujas 

propriedades de um dado material são investigadas em termos da constante dielétrica 

(cargas ligadas), ε
*
(ω) = ε‟(ω) – iε”(ω), e a escola condutora de materiais 

semicondutores e condutores, cujos resultados são explorados em termos da 

condutividade (cargas livres), σ
*
(ω) = σ‟(ω) + iσ”(ω) [2]. Apesar de apresentar 

diferentes terminologias, tais escolas apresentam discussões similares no que diz 

respeito à análise de resultados experimentais [28]. Além disso, a condutividade ac e a 

constante dielétrica apresentam relação direta, representada na Eq. (2.1) 
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com σ‟(0) correspondendo à condutividade dc. 

Os primeiros estudos relacionados à condutividade alternada de sólidos 

desordenados foram realizados pela chamada escola dielétrica em vidros e óxidos 

iônicos [4,26] há mais de 50 anos. Os trabalhos baseavam-se nas características 

dielétricas do sistema e buscavam avaliar a perda dielétrica dos vidros como função da 

freqüência e da temperatura [24]. A principal contribuição desses estudos, inclusive, 

está relacionada à dependência com a temperatura dos picos de freqüência de perda 

dielétrica que possuem mesma energia de ativação da condutividade dc, apontando que 

as condutividades ac e dc estão fortemente correlacionadas e devem-se ao mesmo 

mecanismo [1,2]. A partir da década de 1960, com o início da escola semicondutora, 

passou-se a estudar o comportamento da condutividade alternada em função da variação 

freqüência angular. A universalidade ac (σ‟ ∝ ωs
) foi observada desde os primeiros 

trabalhos e, de fato, foi a principal motivação para o estudo dos sólidos desordenados. 

2.2.2 A universalidade ac 

A principal característica da condutividade alternada para sólidos desordenados 

está relacionada à dependência da componente real, σ‟(ω), da condutividade ac desses 

sistemas com a frequência. Observa-se que σ‟(ω) apresenta um patamar constante para 

baixas freqüências, que corresponde ao valor de σ0 ou σDC - no qual a condutividade 

independe da frequência, seguido de um aumento tipo lei de potência a partir de uma 

dada frequência mínima de corte, γmin. Esse comportamento foi observado 

primeiramente por Pollak e Geballe [3], onde estabeleceu-se famosa relação entre a 

componente real da condutividade σ‟(ω) e a frequência ω,  a saber:  

                                                                          

onde s é denominado parâmetro de salto que pode assumir valores entre 0 e 1 [6,8] e „A‟ 

é uma constante complexa independente da frequência [4]. Para frequências elevadas, 

próximas à frequência do fônon (ω = 10
12

 Hz), um novo patamar constante é observado 
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a partir de uma dada freqüência máxima, γmax. A Fig. 2.1 ilustra o comportamento 

característico da condutividade ac.  

 

Fig. 2.1: Gráfico característico da componente real da condutividade alternada em função da freqüência 

em um gráfico log-log. Observa-se que σ‟(ω) apresenta um patamar constante para baixas freqüências, 

seguido de um aumento tipo lei de potência a partir de uma dada frequência de corte. Para frequências 

elevadas, próximas à frequência do fônon (ω = 10
12

 Hz), um novo patamar constante é observado a 

partir de uma dada freqüência máxima, Γmax /2π = γmax  [2]. 

  

„s‟ é um parâmetro bastante interessante e pode ser diretamente extraído da 

curva de condutividade ac em função da frequência. Sendo a condutividade complexa é 

dada por,  

                                                                         

e levando-se em consideração que σ‟(0) = σ0 e Δσ(ω) = σ‟(ω) – σ‟(0), então s pode ser 

definida como o coeficiente angular na relação σ‟ ∝ ωs
 como [20]: 

  
              

          
                                                         

onde ω0 é a frequência crítica que depara o comportamento dispersivo e não dispersivo 

da componente real da curva de condutividade ac. Para a grande maioria dos materiais 

estudados o valor de s se aproxima de 0,8, mas hoje sabe-se que esse valor não é 
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universalmente válido e, inclusive, s pode convergir para 1 à medida que a temperatura 

tende a zero [15].  

A dimensão da universalidade ac tem sido discutida por diversos autores, 

[20,30] e a dificuldade de aquisição de dados experimentais para altas frequências ainda 

permite que sejam questionada a real causa do comportamento universal. Apesar disso, 

algumas importantes características são bem estabelecidas na literatura e são capazes de 

representar a grande maioria dos sólidos desordenados. A seguir são listadas essas 

principais características como uma forma de resumir os fundamentos básicos da 

universalidade ac, conforme apontado por J. C. Dyre na ref. [3]. 

(i) A parte real da condutividade ac, σ‟   , aumenta com a frequência, e a parte 

imaginária é não-nula; 

(ii) Para altas frequências, σ‟(ω) segue uma aparente lei de potência, σ‟(ω) ∝ ω
s
; 

(iii) Desvios dessa lei de potência correspondem a s aumentando fracamente com a 

frequência; 

(iv) s é definido entre o intervalo 0,6 e 1,0; 

(v) Para uma frequência fixa s é inversamente proporcional à temperatura;  

(vi) Quando a condutividade dc não pode ser medida, s é próximo de 1; 

(vii) Para baixas frequências existe uma transição gradual para uma região onde a a 

condutividade independe da frequência; 

(viii) Em um gráfico log-log, o regime da condutividade ac é fracamente dependente da 

temperatura, enquanto a condutividade dc é fortemente dependente; 

(ix) Quando s tende a 1,0, σ‟(ω) é praticamente independente da temperatura; 

(x) A condutividade ac obedece a superposição tempo-temperatura, onde é possível 

estabelecer uma curva padrão independente da temperatura (Fig. 2c); 

(xi) A forma da curva padrão é basicamente a mesma para todos os sólidos 

desordenados (universalidade); 

(xii) Sempre que σ(0) pode ser experimentalmente medido existe um pico de perda 

dielétrica; 

(xiii) O início do comportamento tipo lei de potência acontece nas proximidades da 

frequência do pico de perda dielétrica, ωm; 
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(xiv) ωm satisfaz a relação Barton-Nakajima-Namikawa: σ(0) = pΔεε0ωm, onde p é uma 

constante numérica de ordem 1; 

(xv) A perda dielétrica Δε é muito menos dependente da temperatura do que ωm ou 

σ(0), e então pode-se assumir que σ(0) ~ ωm; 

(xvi) Por fim, ωm e σ(0) são dependentes da temperatura segundo o processo de 

Arrhenius, com mesma energia de ativação. 

As características supracitadas não necessariamente são válidas para todos os 

sólidos desordenados, sendo algumas delas tomadas neste trabalho como motivação 

para desenvolver outras teorias e modelos para abranger materiais que não se 

enquadram nessas características, e serão discutidas nos Caps., 4, 5 e 6. A técnica de 

medidas ac experimentais é apresentada no próximo item. 

2.2.3 Medidas de condutividade em campo alternado 

A técnica de medida de condutividade alternada é amplamente utilizada para 

caracterizar as propriedades elétricas dos materiais e suas interfaces, bem como para 

investigar a dinâmica das cargas livres e das cargas ligadas (dipolos) para diversos tipos 

de materiais. As medidas experimentais realizadas se encontram na faixa de freqüência 

(f = ω/2π) que vai de aproximadamente 10
-2

 até 10
7
 Hz [29], desse modo, devido às 

limitações do intervalo de frequência experimental, quase nunca é possível observar o 

segundo patamar para a curva da componente real da condutividade ac à temperatura 

ambiente, como mostra a Fig. 2.1. Na escola condutora, os dados experimentais são 

reportados em termos de σ‟(ω) em função da freqüência de oscilação de um impulso 

elétrico aplicado ao sistema. Porém, ainda há meios alternativos de representação [24], 

sendo um dos principais a curva da componente imaginária negativa da constante 

dielétrica, ε”(ω), herdada da escola dielétrica.    

 A técnica de espectroscopia de impedância (IS – Impedance Spectroscopy) [19] 

é a principal técnica de medidas experimentais de corrente alternada e consiste na 

detecção das componentes da corrente através de uma ponte de impedância, na qual 

aplica-se um estímulo elétrico de modo a observar a resposta do sistema. Quando 

estimulados eletricamente, inúmeros processos relacionados à condução dos portadores 

de cargas são iniciados, e a partir da tensão ou corrente de resposta obtida, pode-se 

calcular a impedância complexa da amostra, de acordo com a Eq. (2.5). 
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Para o processamento do sinal, a amostra é usualmente representada por 

circuitos de combinações de resistores e capacitores. As medidas de capacitância (C
*
), 

admitância (Y
*
), impedância (Z

*
) ou grandezas equivalentes são obtidas direta ou 

indiretamente da ponte em função da freqüência, e conhecidos os parâmetros 

geométricos das amostras é possível obter outras funções complexas que derivam de Z
*
 

e que são de grande importância para a caracterização elétrica de diversos sistemas 

sólidos. Apenas a título de ilustração, algumas funções dessas grandezas complexas são 

listadas na Tabela II.1 e sua representação gráfica qualitativa é apresentada na Fig. 2.2. 

 

Tabela II.1: Equação das grandezas físicas complexas dependentes da freqüência em termos da 

impedância complexa.  

 

 

Na Fig. 2.2, observa-se o comportamento característico das grandezas 

complexas relacionadas ao estudo das propriedades elétricas dos materiais e verificam-

se informações interessantes acerca do sistema estudado. Usualmente utiliza-se a escala 

log-log para representar as curvas das funções complexas, uma vez que esta evidencia o 

comportamento das componentes real e imaginária em toda faixa do espectro de 

freqüência.  
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Fig. 2.2: Representação qualitativa das curvas log-log das grandezas apresentadas na Tabela II.1:        

(a) impedância complexa; (b) condutividade complexa; (c) permissividade complexa. A curva para a 

admitância complexa é análoga à curva da condutividade, apenas não leva em consideração os fatores 

geométricos dos eletrodos. 

Na curva de impedância, Fig. 2.2a, a interseção das curvas das componentes real 

e imaginária nos fornece a frequência crítica (denotada por ω0 neste trabalho) associada 
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ao tempo de relaxação do sistema, ou seja, o tempo de resposta do sistema ao impulso 

elétrico aplicado. Na curva de condutividade alternada, Fig. 2.2b, observa-se que a 

componente real não apresenta o comportamento universal, mas um valor constante de 

condutividade em todo o intervalo de frequência. Isso ocorre porque o modelo 

considerado admite que todos os portadores de cargas do sistema irão responder ao 

impulso elétrico em um único tempo de relaxação, o que sugere que o material seja 

ordenado e que a condutividade seja independente da frequência. Esse modelo será 

discutido no Cap. 3. Finalmente, na Fig. 2.2c observa-se que ε‟(ω) é independente da 

frequência, enquanto ε”(ω) decai à medida que ω aumenta. 

 

Portanto, através da análise das curvas apresentadas na Fig. 2.2 é possível obter 

importantes informações sobre a estrutura do sistema avaliado, bem como sobre a 

resposta desse sistema a um impulso elétrico, fundamentais para a caracterização 

elétrica do sistema e dos modelos de transporte dos portadores de cargas [21]. No    

Cap. 3 serão apresentados alguns dos principais modelos de condução existentes na 

literatura, bem como as vantagens e desvantagens de cada modelo no estudo da 

universalidade ac. 
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Capítulo 3 

MODELOS DE CONDUÇÃO ELÉTRICA EM 

MATERIAIS DESORDENADOS 

Segundo J. C. Dyre, não há provas matemáticas concretas da existência da 

universalidade ac, mas sim aproximações e evidências que levam a essa conclusão [3], a 

saber: 

(i) a universalidade ac pode ser prevista por aproximações analíticas; 

(ii) a universalidade ac é encontrada a partir de simulações computacionais; 

(iii) é possível compreender fisicamente a origem da universalidade ac. 

Em um modelo realístico para um material desordenado, a condutividade das 

cargas livres localizadas é dependente da temperatura seguindo o processo de 

Arrhenius, e a condução pode ser considerada clássica ou quântica [15]. Como uma 

forma de investigar o comportamento universal da condutividade ac, diversos modelos 

foram propostos ao longo dos anos, considerando diferentes processos de condução e 

também diferentes níveis de desordem estrutural. Modificações dos modelos para a 

condutividade ac podem incluir distribuições, aleatórias ou localizadas, espaciais e/ou 

energéticas, assim como as interações coulombianas entre os portadores de cargas 

podem ou não ser consideradas. 

Neste capítulo são apontados alguns desses principais modelos, tais como o 

modelo macroscópico de circuitos equivalentes RC e modelos microscópicos baseado 

no processo de salto („hopping‟) dos portadores de cargas a barreiras de energia. Para 

este último caso, destaca-se o modelo proposto por J. C. Dyre [2], denominado modelo 

de Barreiras de Energia Livres Aleatórias (RFEB), posteriormente discutido por R. F. 

Bianchi e colaboradores [6] em uma nova abordagem fenomenológica. No modelo 

RFEB, Dyre destaca que a universalidade ac é independente da temperatura e da 

composição química estudados. De fato, essa afirmação não é inteiramente válida e, por 

isso, também serve como motivação para a proposta do novo modelo. 



 
14 

3.1 MODELOS MACROSCÓPICOS 

Qualquer sólido que possui diferentes fases ou regiões de condutividade 

apresenta condutividade ac que cresce proporcional à frequência. Isso ocorre porque em 

altas frequências os portadores de cargas se encontram altamente localizados e saltam 

apenas as barreiras de menor energia, enquanto para mais baixas frequências o 

transporte de cargas deve se estender a maiores distâncias e, consequentemente, vencer 

maiores barreiras de energia. A deslocalização dos portadores de cargas em mais baixas 

frequências e as altas barreiras de energia, portanto, desfavorecem a condutividade ac. 

[3]. Desse modo, nota-se que o nível de organização estrutural ao longo do volume do 

material desordenado exerce considerável influência na condutividade ac do sistema. 

Neste primeiro item do capítulo são considerados apenas os modelos físicos empíricos 

que apresentam a desordem em escala macroscópica. 

 3.1.1 Modelo de circuitos resistivo-capacitivos (RC) 

Tendo em vista a desordem a nível macroscópico, a estrutura desordenada de um 

sólido alternado pode ser indiretamente representada a partir de um circuito equivalente 

composto por resistores e capacitores, sejam eles simples ou um conjunto de 

emaranhados, conforme esquematizado na Fig. 3.1. Nesse caso, os resistores são 

responsáveis por representar a corrente de condução das cargas livres, enquanto os 

capacitores estariam ligados ao deslocamento dos portadores de cargas ligados, tais 

como dipolos.  

 

Fig. 3.1: Representação esquemática de um circuito RC equivalente em paralelo capaz representa a 

condutividade alternada de diversos sistemas sólidos para: (a) um circuito simples de um único par RC; 

e (b) um emaranhado bidimensional de circuitos RC [24]. 



 
15 

Porém, o papel dos capacitores no circuito é muito mais complexa, uma vez eles 

tendem a reorganizar o acúmulo de cargas livres nos nós do circuito e, de certo modo, as 

cargas ligadas também contribuem para a condutividade ac real do sistema [24] pela 

contribuição dielétrica. Conforme observado na Fig. 3.1, a melhor representação dos 

elementos resistivos e capacitivos no circuito equivalente é a representação em paralelo, 

se for levado em consideração que os eventos de condução em um meio material 

ocorrem simultaneamente. Assim como qualquer circuito RC, a impedância complexa 

pode ser calculada de acordo com a seguinte expressão, 

 

   
 
 

  
 
 

  
                                                            

de tal forma que ZR = R corresponde à impedância da componente resistiva e               

ZC = –i/(ωC) à impedância da componente capacitiva. Aplicando tais valores à           

Eq. (3.1), tem-se:  

   
     

 

        
                                                       

A condutividade ac desses sistemas pode ser calculada a partir do inverso da 

impedância equivalente, de acordo com funções das grandezas complexas na Tabela 

II.1. Tomando-se o inverso da Eq. (3.2), obtém-se a expressão para a Admitância 

equivalente: 

      
 

 
                                                            

A condutividade ac total pode, portanto, ser obtida a partir de Y
*
() e dos 

fatores geométricos espessura do filme ( l ) e a área dos eletrodos (A). Daí, 

  
          

 

 
 
 

 

 

 
   

 

 
                                            

Tomando-se σC(ω) = l/(AR) como a condutividade relacionada aos processos de 

condução das cargas livres, e ε
*
(ω) = l RC/A como a permissividade relacionada aos 

processos dielétricos, a condutividade total do sistema pode ser de expressa como sendo 
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a soma das condutividades correspondentes aos processos de condução e dielétricos, e a 

Eq. (3.4) torna-se: 

  
                

                                                  

A utilização de circuitos equivalentes para representar a desordem estrutural de 

materiais sólidos é válida e está de acordo com os princípios básicos do 

eletromagnetismo, uma vez que as contribuições dos efeitos dielétricos e de condução 

nos mecanismos de transporte de portadores de cargas podem ser representadas pela 

equação de corrente de Maxwell, 

                    
     

  
                                                   

onde a densidade de corrente    corresponde à soma dos processos dielétricos e de 

condução. Tomando-se um campo elétrico variante no tempo do tipo               
 ω , onde    

     

  
 =  ω    , e aplicando-o na Eq. (3.6), tem-se, 

   σ           ω 
         

      
                                                                       

Comparando as Eqs. (3.5) e (3.7), nota-se que ambas as equações apresentam o 

mesmo resultado, deduzido a partir de conceitos fenomenológicos e teóricos, 

respectivamente.  

3.1.1.1 Função Dielétrica de Relaxação de Havriliak-Negami 

Na análise da impedância equivalente de circuitos RC simples, o ponto de 

interseção das componentes real e imaginária da impedância, Fig. 3.2, fornece a 

chamada freqüência crítica, ω0= 2πf0, que por sua vez define o tempo de relaxação       

τ0 = 1/f0 do sistema. Para o circuito citado, a resposta da polarização ao campo elétrico é 

caracterizada por um único decaimento exponencial e, portanto, por um único tempo de 

relaxação. Esse comportamento é equivalente à resposta da função dielétrica de 
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relaxação de Debye [25], Eq. (3.8), e não é capaz de representar sistemas mais 

complexos. 

      
 

      
                                                          

Em sistemas desordenados, a heterogeneidade da estrutura induz variações 

locais das propriedades físicas do material, como a resistividade e a permissividade 

dielétrica, ao longo do volume ou das interfaces formadas entre eletrodo-material e/ou 

material-material [8]. Desse modo, o tempo de relaxação deixa de ser único e passa a 

ser representado como uma distribuição dos tempos de relaxação do sistema em torno 

do ponto τ0. Uma das aproximações fenomenológicas aceitas para o estudo dessa 

distribuição de tempos de relaxação é realizada a partir dos modelos dielétricos de Cole-

Cole – CC, Eq. (3.9), Davidson-Cole – DC, Eq. (3.10), e Havriliak-Negami – HN,     

Eq. (3.11) [16]. 

         
 

        
     

                                                   

        
 

         
                                                     

     ω  
 

     ωτ  
   α  β

                                              

A função de HN é, na verdade, a síntese das funções de CC e DC, e acredita-se 

que cada uma das funções esteja relacionada a uma distribuição não-uniforme de 

tempos de relaxação, simétrica ou não [25]. Desse modo, os parâmetros α e β podem 

assumir valores entre 0 e 1 e estão relacionados ao grau de desordem macroscópico do 

sistema. Baseado na função dielétrica de relaxação de HN é possível, então, estabelecer 

uma equação geral para a impedância equivalente de um dado material e, 

consequentemente, para a condutividade ac, como mostrado na Eq. (3.12). 
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A Figura 3.2 mostra o comportamento qualitativo das componentes real e 

imaginária da impedância complexa equivalente para os processos de Debye, CC, DC e 

HN. Para a obtenção dessas curvas, foram considerados os seguintes valores de α e β: 

Debye – α = 1 e β = 1, Cole-Cole – α = 0,5 e β = 1, Davidson-Cole – α = 1 e β = 0,5 e 

Havriliak-Negami – α = 0,5 e β = 0,5. 

 

Fig. 3.2: Gráficos comparativos das funções de tempo de relaxação para as componentes: (a) real e (b) 

imaginária da impedância equivalente, e (c) real e (d) imaginária da condutividade ac total. Para os 

diferentes processos de relaxação do sistema: Debye, onde α = 1 e β = 1, Cole-Cole (CC), onde α = 0,5 e        

β = 1, Davidson-Cole (DC), onde α = 1 e β = 0,5 e Havrliak-Negami (HN), α = 0,5 e β = 0,5. 

 

De modo a facilitar a comparação do comportamento de cada função de tempo 

de relaxação de acordo com a variação da frequência, a Figura 3.2 apresenta as curvas 

reais e imaginárias dessas funções para a impedância equivalente, Figs. 3.2a e 3.2b, e 

para condutividade, Figs. 3.2c e 3.2d. Observa-se na Fig. 3.2 que os parâmetros α e β 

diminuem a intensidade do máximo da componente imaginária Z”, Fig. 3.2b. Nota-se 
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ainda que a função de Havriliak-Negami é a que apresenta comportamento mais 

próximo ao observado experimentalmente pela universalidade ac, justificando, dessa 

forma, a aproximação feita para a Eq. (3.12).  

3.2 MODELOS MICROSCÓPICOS 

Os modelos utilizados para representar a desordem a nível macroscópico não 

podem ser aplicados a sistemas cuja desordem encontra-se a níveis atômicos, uma vez 

que a condutividade local só pode ser definida a partir de regiões e aglomerados  que 

apresentem escalas suficientemente grandes[24]. Nesse sentido, a desordem do sistema 

a nível microscópico envolve conceitos físicos clássicos e quânticos de interação entre 

portadores de cargas e, geralmente, o estudo da condutividade ac, bem como do 

transporte de portadores de cargos nesses modelos, é governado por dois principais 

processos físicos: saltos – ‟hopping‟, ou tunelamento assistido por fônons sobre uma 

distribuição de barreiras de energia. Todavia, os conceitos de hopping e tunelamento 

não são bem definidos e esclarecidos na literatura, e alguns autores apontam o hopping 

como uma forma de tunelamento. Além disso, natureza dos mecanismos de condução 

de portadores de cargas pode ser obtida através da análise do comportamento do 

parâmetro s, Eq. (2.4), com a temperatura [20, 9]. O item a seguir será focado no 

modelo de saltos, uma vez que este é o modelo mais utilizado na literatura para 

descrever a desordem estrutural a nível microscópico.  

3.2.1 Modelos de saltos (hopping) 

O termo ‟hopping‟ refere-se ao deslocamento de uma carga de uma posição 

inicial para outro sítio próxima a ela [14,15]. Em um meio desordenado a nível 

macroscópico, o transporte de cargas é limitado pela presença de regiões amorfas que, 

consequentemente, induzem a formação de regiões com estados altamente localizados. 

Tal transporte de cargas é geralmente modelado pela distribuição espacial de barreiras 

de energia [3]. A importância do modelo de saltos está diretamente ligada ao 

comportamento universal da condutividade ac, uma vez que essas distribuições 

energéticas e espaciais podem permitir a previsão de informações sobre o processo de 

condução no meio desordenado e ainda obter uma visão geral da forma da curva, σ‟(ω) 

vs. ω. 
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O mecanismo de condução por hopping também pode ser discutido em termos 

do conceito de mobilidade de portadores de cargas. Nesse caso, para os materiais 

desordenados, a presença de estados localizados implica na existência de bordas de 

bandas bruscas ao longo do volume do material, que por sua vez, define que a energia 

desses estados localizados é suficientemente próxima. Consequentemente, como o 

processo de condução elétrica é termicamente ativado, a sobreposição de estados exige 

que as barreiras de energia desses estados sejam da mesma ordem ou menores que 

„kBT‟, sendo kB a constante de Boltzmann e T a temperatura na qual o sistema se 

encontra [30]. Este comportamento está representado na Fig. 3.3. 

 

Fig. 3.3: Esquema ilustrativo mostrando os estados localizados em um material desordenado em função 

da energia dos elétrons, da densidade de estados N(E) – linha cheia, e da mobilidade μ(E) – linha 

tracejada. Nota-se que a mobilidade decresce à medida que se aproxima do centro de ‟gap‟, onde a 

concentração de estados é reduzida localizados e a condução ocorre preferencialmente por „hopping‟ ou 

tunelamento. 

 

O processo de condução iônica em um meio desordenado é dado pelo 

mecanismo de saltos termicamente ativados através de barreiras de energia, no qual a 

probabilidade de um íon permanecer em uma energia mínima segue um decaimento 

exponencial [2]. O processo de condução eletrônica, por sua vez também pode ser 

descrito por mecanismos de saltos, uma vez que ambos os processos (de condução 

iônica e eletrônica) respondem da mesma maneira à dependência com a frequência e a 

temperatura. Porém, diz-se que a condução eletrônica é devida ao salto dos portadores 

de cargas entre pares de estados localizados. 
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No que diz respeito ao modelamento de sistemas desordenados a nível 

microscópico, as principais as características para descrever teoricamente o 

comportamento universal da condutividade ac estão relacionadas aos processos de 

passeio ao acaso contínuo no tempo, à definição dos estados localizados de energia, 

bem como de distribuições espaciais e de barreiras de energia. Na verdade, essas 

características são utilizadas para descrever tanto os processos de tunelamento quântico 

entre os estados localizados quanto para o „hopping‟ de portadores de cargas a barreiras 

de energia [32]. Um importante modelo para descrever a condução via hopping de 

portadores de cargas termicamente assistido por fônons é o modelo proposto por Austin 

e Mott no final da década de 1960, [13,33,35], no qual os estados apresentavam 

distribuição espacial e energética. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, quando os modelos de saltos se tornaram 

populares, vários modelos de condutividade foram sugeridos. O Passeio ao Acaso 

Contínuo no Tempo (CTRW – Continuous Time Random Walk) é um dos modelos mais 

importantes e serviu como base teórica para o desenvolvimento de outros modelos 

posteriores a ele. O CTRW foi sugerido por Scher e Lax [12,35] e propõe o cálculo da 

condutividade ac a partir da aproximação espacial da caminhada aleatória markoviana 

heterogênea com a caminhada aleatória contínua no tempo não-markoviana homogênea 

previamente apontada por Montroll-Weiss em meio desordenado [11,2], ou seja, o 

sistema desordenado é caracterizado por uma distribuição dos tempos de relaxação e 

pela probabilidade de encontrar os portadores de cargas em um determinado sítio. 

Atualmente essa aproximação é considerada a forma mais simples de se determinar a 

condutividade alternada de um dado material [1]. Em meados da década de 1980, a 

aproximação de Meio Efetivo (EM – Effective Medium approximation) passou a ser 

abordada por vários autores [14,35,36,2] como uma forma de aproximar as soluções 

analíticas dos modelos para a condutividade ac. 

O mais simples e mais estudado modelo de saltos derivado do CTRW é o 

modelo de barreiras de energias livres aleatórias (RFEB – Random Free Energy Barrier 

model) [3]. Esse modelo considera portadores de cargas que não apresentam interação 

coulombiana entre si, e podem apenas saltar de um sítio „A‟ a um de seus vizinhos mais 

próximos. A Fig. 3.4 apresenta um esquema ilustrativo do comportamento de um 

portador de cargas frente ao modelo RFEB [3]. A universalidade ac é prevista nesse 

modelo, e o comportamento dispersivo da condutividade aparece independente da 

temperatura e da composição química do material estudado [1]. Uma vez que os valores 
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de condutividade e da temperatura, σ0 e T, não são previstos pelo modelo, diz-se que 

este apresenta caráter semi-fenomenológico. Outra abordagem desse modelo foi feita 

por R. F Bianchi e colaboradores, [6] baseado em argumentos totalmente 

fenomenológicos de carga e descarga de capacitores. 

 

Fig. 3.4: Potencial típico de um sistema descrito pelo modelo de saltos simétrico em uma dimensão. As 

setas indicam as possibilidades de salto para o portador de carga em questão. O termo simétrico refere-

se ao fato de que as distâncias de salto são as mesmas para frente ou para trás através de uma dada 

barreira de energia [3]. 

 

O modelo RFEB pode não parecer realístico, uma vez que ignora as interações 

de atração/repulsão das cargas, e também permite um número arbitrário de portadores 

em cada sítio e não permite que a energia dos sítios varie. Mas, por outro lado, os 

resultados se mostram bastante satisfatórios quando comparados a outros modelos de 

saltos que levam em consideração os pontos já destacados para uma grande variedade 

de metariais desordenados [3]. Nos ítens a seguir serão apresentadas a dedução do 

modelo proposto por Dyre e a dedução fenomenológica do modelo. 

3.2.1.1 Dedução do modelo RFEB proposto por Dyre 

 Baseado no modelo CTRW e na aproximação de meio efetivo Dyre [2] formulou 

um modelo realístico para a condutividade alternada em sistemas desordenados: o 

modelo RFEB. Para a maioria dos materiais sólidos desordenados a condutividade dc é 

ativada termicamente, ou seja, a condutividade σ0 para uma dada freqüência inicial 

depende da temperatura de acordo com a expressão, 

    ∝                                                                

De acordo com a Eq. (3.12), a condutividade ac é menos dependente da 

temperatura do que σ(0), o que sugere que a condutividade é dominada por processos 
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cujas energias de ativação são menores do que ΔE. A Fig. 3.5 mostra a influência da 

variação da temperatura no comportamento de σ‟(ω). Desse modo, acredita-se que o 

processo de condutividade ac deve, de alguma forma, ser construído em termos de 

distribuições de barreiras de energia, mesmo que não haja uma representação 

microscópica do mecanismo de transporte bem definida [2]. 

 

Fig. 3.5: Dependência da componente real da condutividade alternada em função da freqüência para 

diferentes temperaturas, T1 < T2 < T3. Observa-se que a condutividade é proporcional à temperatura: 

para baixas freqüências a condutividade é constante e equivale à condutividade dc; com o aumento da 

temperatura, a freqüência crítica também aumenta. Além disso nota-se que a condutividade ac é menos 

dependente da temperatura do que a condutividade dc [2]. 

 

O modelo RFEB está de acordo com a proposta do modelo de saltos, e os 

portadores de cargas saltam as barreiras de energia através de ativação térmica. Estas 

podem ser genericamente denominadas barreiras de energia livres, às quais pode-se 

associar a frequência de salto dos portadores de cargas [37], 

Γ  Γ  
 Δ                                                            

onde Γ0 é denominada freqüência de tentativa, ΔF = ΔE – TΔS é o valor da barreira de 

energia livre, kB é a constante de Boltzmann e T a temperatura. 

Para representar a desordem em um sólido segundo o modelo de Dyre, assume-

se que as barreiras de energia livre (Γ) variam uniformemente ao longo do volume. 
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Sendo assim, utilizando uma distribuição de barreiras de energia uniforme e baseado 

nas idéias da aproximação CTRW, Dyre obteve a seguinte expressão para a 

condutividade elétrica alternada 

     
 

 
     

      

      
  
    

    
  
    

   
                             

onde γmin e γmax representa as freqüências de salto mínima e máxima relacionadas, 

respectivamente, às barreiras de energia máxima e mínima imposta aos portadores de 

cargas e λ   γ
   

 γ
   

. 

Considerando γmax  ∞ e para freqüências ω << γmin, ou seja, fazendo            

γmax >> γmín, tem-se que o segundo termo da Eq. (3.15) é dominante. Então,  

     
 

 
 

      

      
  
    

  
                                              

Tomando-se ω  0 na Eq. (3.16), 

         
 

 
                                                         

Assim, podemos definir, então, a equação de Dyre para a condutividade 

alternada de sólidos desordenados em função de σ0: 

     

  
    

  

     
  
    

 
                                                  

O modelo RFEB prevê a curva característica da condutividade no gráfico log-log 

típico dessa representação (Figura 2.2), e apresenta resultados que estão em total acordo 

com a parte experimental. Para valores de freqüência entre 10
3
 < ω/γmin < 10

6
, o valor da 

inclinação da curva de condutividade ac, s, é s ≈ 0,8. Utilizando a aproximação         

ω/γmin >> 1, s é dado pela seguinte expressão: 
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na qual estão previstos valores entre 0,6 e 1,0 e uma fraca dependência crescente com a 

freqüência. 

3.2.1.2 Dedução alternativa do modelo de RFEB 

Em 1997, R. F. Bianchi e colaboradores [6,29] deduziram analiticamente a     

Eq. (3.18) para a condutividade ac proposta por Dyre para o modelo RFEB, utilizando, 

para tanto, fundamentos fenomenológicos de carga e descarga em circuitos resistivo-

capacitivos. A aproximação de meio efetivo para os processos de condução por hopping 

é baseada em uma função tempo-distribuição, que mede a variação de saltos em função 

do tempo ao longo do volume do material. Assim como mostrado por Dyre [2], a 

resposta da universalidade ac é satisfatória até mesmo para uma distribuição uniforme 

de barreiras de energia. A condutividade ac na aproximação EM é obtida levando-se em 

consideração o teorema de flutuação-dissipação de Kubo [38,3,6], de acordo com a 

expressão: 

         
 

      
                                                      

Desse modo, em um meio desordenado, onde há uma distribuição dos estados 

localizados para os portadores de cargas, a função tempo de residência Φ(t) pode ser 

obtida pela média de todos os possíveis processos de decaimento, Qi(t), Eq. (3.21). 

Φ                                                                       

Cada processo de decaimento é considerado exponencial no tempo e assim 

podemos reescrever a Eq. (3.21) pode ser reescrita como: 

                                                                        

onde γi, que corresponde à freqüência de salto dos portadores, é ativada termicamente 

seguindo um processo de Arrhenius, 



 
26 

       
                                                              

Na Eq. (3.23), γ0 é um fator de frequência, que depende apenas da distância 

média r entre os sítios. As barreiras de energia livre Ei são uniforme e continuamente 

distribuídas entre um valor mínimo, Emin, e um valor máximo, Emax, de energia e a 

função tempo de residência para essa distribuição de energia é dada por: 

     
 

         
       

 
  
        

    

    

                               

Levando-se sem consideração a Eq. (3.23) pode-se definir as frequências 

mínima e máxima, γ
   

  γ
 
           e γ

   
  γ

 
          , a Eq. (3.24) pode ser 

reescrita como:  

     
 

   
    
    

 
 

    

 
 

    

    

                                           

Aplicando-se a transformada de Laplace na função resposta temporal,     

L{Φ(t)} = Φ(u), [39] e substituindo a constante λ = γmax/γmin na Eq. (3.21), tem-se: 

     
 

   
       

    

 
 

    

    

 

 

                                          

A solução da integral na Eq. (3.26) é diretamene calculada, e a Transformada de 

Laplace para a função resposta de uma variável „u‟ qualquer é dada por: 

     
 

     
   

  
 
    

  
 

    

                                             

Logo, substituindo a Eq. (3.27) na Eq. (3.20) para a condutividade ac dada pelo 

Teorema de Flutuação-Dissipação, tem-se, 
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sendo C uma constante que está relacionada à portadores de cargas ao longo do volume 

do material.  

Tomando-se a aproximação ω  0 na Eq. (3.28), 

                                                                        

e substituindo a Eq. (3.29) na Eq. (3.28), é possível definir a equação para a 

condutividade complexa em termos de σ0, dada por: 

      

  
    

  

      
  
    

    
  
    

   
  

    

   
    
    

 
                           

A partir da Eq. (3.30), alguns importantes parâmetros podem ser obtidos a partir 

da comparação entre o modelamento teórico e os dados experimentais de σ‟(ω) em 

função da frequência ω, conforme ilustrado na Fig. 3.6. 

 
Fig. 3.6: Comportamento típico qualitativo de σ‟(ω) em função da frequência representado em um 

gráfico log-log. É possível observar que a partir deste gráfico vários parâmetros relacionados às 

características do material podem ser obtidos e comparados experimentalmente para investigar a 

possível organização estrutural do material desordenado.ωC1 e ωC2 correspondem, respectivamente, às 

frequências de salto mínima (γmin) e máxima (γmax) dos portadores de cargas. 
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De um modo geral, o valor de γmax é muito maior do que o máximo de 

frequência alcançado pelos equipamentos de medida. Assim, tomando-se γmax >> γmin, a 

Eq. (3.30) pode ser reescrita como: 

      

  
    

  

     
  
    

 
                                                    

que corresponde exatamente à Eq. (3.18) do modelo proposto por Dyre para a 

condutividade ac de sistemas sólidos desordenados. 

3.2.1.3 Limitações da equação RFEB 

 A Eqs. (3.18) e (3.31) para a condutividade ac deduzida a partir do modelo 

RFEB apresentam o valor característico de s = 0,8, conforme inicialmente apontado por 

Pollak e Geballe [4]. Apesar da simplicidade e do caráter realístico apresentado pelo 

modelo RFEB ao ajustar a universalidade ac a diversos tipos de materiais desordenados, 

o fato desse modelo não levar em consideração distribuições espaciais e energéticas 

não-uniforme, bem como as interações coulombianas, deve proporcionar perdas 

quantitativas no comportamento geral das componentes real e imaginária da 

condutividade ac com a frequência.  

Existe uma subclasse dos sólidos desordenados, os materiais heterogêneos, que 

são assim classificados por possuir mais de uma fase ou diferentes regiões de 

condutividade elétrica ao longo do seu volume. Para esse tipo de material, a inclinação 

da curva de condutividade ac em função da frequência costuma apresentar valores 

diferentes de s = 0,8, e, então, a universalidade ac segundo o modelo de Dyre não é 

satisfatoriamente ajustada a esses materiais. Diversos trabalhos na literatura reportam tal 

comportamento para os materiais heterogêneos [15,22,29], nos quais  está apontada a 

necessidade de um modelo melhor elaborado para explicar o processo de condução, 

bem como a distribuição dos estados localizados. A Figura 3.7 mostra alguns resultados 

experimentais publicados que indicam diferentes inclinações para as curvas de σ‟(ω) e, 

além disso, a sua dependência com a temperatura, cujo comportamento não é previsto 

no modelo RFEB. 
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Fig. 3.7: (a) Dependência da frequência com a condutividade ac para diferentes temperaturas de uma 

mesma amostra do nanocompósito PANI–TiO2 [22]; (b) Curva de s em função da temperatura para 

diferentes amostras do nanocompósito PANI–TiO2 [22]; (c) Dependência da σ‟(ω) para amostras de 

PANI vários níveis de condutividade eletrônica, cerâmicas tipo perovskitas SrTi(1-x)RuxO3; e compósitos 

condutores iônicos à base polipropileno e sílica, representados por PPGx[y]que apresentam diferentes 

valores de s [37]; (d) Curva de condutividade  ac para amostras de compósitos à base de PVA que 

apresentam valor de s em torno de 0,9. A linha cheia correponde ao ajuste ao modelo de aproximação de 

pares estendida [40]. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 3.7b, o expoente s apresenta forte 

dependência com a temperatura e pode assumir diferentes valores entre 0 e 1. Tal 

característica está em desacordo com o modelo RFEB. Logo, como o modelo RFEB não 

é capaz de explicar o comportamento dos materiais que apresentam inclinação diferente 

de 0,8, a idéia adotada por diferentes autores foi a proposta de modelos baseados em 
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distribuições de barreiras de energia, como por exemplo, o modelo de barreiras 

correlacionadas (CBH – correlated barrier hopping model) proposto por Elliot [15] para 

materiais não homogêneos. Nesse modelo, os elétrons são transferidos por ativação 

térmica através de barreira de energia entre dois sítios equidistantes, separados a uma 

distância R e apresentando um potencial coulombiano associado a cada sítio. Desse 

modo, baseados na expressão para a condutividade ac obtida pelo CBH e a partir dos 

experimentais obtidos para s, é possível estimar a altura máxima da barreira de 

potencial, Emax, que o portador de carga deve superar em função do tempo de relaxação 

característico do sistema: 

          
 
   

  
   
   

                                               

A partir da Eq. (3.32) é possível afirmar que a inclinação da curva de 

condutividade ac e as barreiras de energia definidas pelo intervalo da distribuição 

proposta estão diretamente relacionados, e assim torna-se evidente a necessidade de 

uma distribuição não-uniforme de barreiras de energia para explicar o comportamento 

dos materiais sólidos heterogêneos. 

Em resumo, ao se investigar as propriedades elétricas em campo alternado de 

sistemas desordenados é preciso levar em consideração as características de condução e 

de polarização dos sistemas, bem como os efeitos de volume e de interface envolvidos 

[26]. As grandezas complexas podem ser investigadas por modelos fenomenológicos 

mais simples ou por meio de modelos de saltos de portadores de cargas a barreiras 

uniforme e continuamente distribuídas ou não. Independente do modelamento e da sua 

interpretação, o comportamento experimental deve estar de acordo com as 

características e propriedades físicas dos materiais e dos seus dispositivos, bem como 

bem como estar de acordo com os mecanismos de transporte de carga dos sistemas 

envolvidos. No capítulo a seguir, é proposta uma generalização do modelo de barreiras 

de energia livres aleatórias (RFEB) em termos de uma distribuição discreta e não-

uniforme de barreiras de energia.  
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Capítulo 4 

CONDUTIVIDADE ALTERNADA PARA 

DISTRIBUIÇÕES DE BARREIRAS DE ENERGIA 

DISCRETAS E NÃO-UNIFORMES 

Baseado na dedução alternativa da equação de Dyre [6] para a condutividade ac 

e nos conceitos físicos apresentados nos Caps. 2 e 3, propõe-se seguir a generalização 

do modelo RFEB em um modelo não-uniforme e não-contínuo de barreiras de energia. 

Por meio dessa nova equação, espera-se que seja possível estabelecer relações entre a 

microestrutura dos materiais desordenados e a distribuição de energia ao longo do 

volume de um dado material, uma vez que a mobilidade do material depende fortemente 

da densidade de estados eletrônica do meio desordenado [41]. Sendo assim, o foco 

principal deste capítulo está na apresentação da metodologia aplicada na obtenção da 

equação para a condutividade alternada generalizada do modelo RFEB para diferentes 

distribuições de probabilidade das barreiras de energia (DOS – em inglês, „density of 

states‟). Dentre as distribuições não-uniformes, a DOS Gaussiana é estudada como um 

caso particular, dada a grande variedade de trabalhos presentes na literatura [10,48] que 

utilizam essa distribuição em modelos de condução em sistemas desordenados.  

4.1 GENERALIZAÇÃO DO MODELO RFEB 

As aproximações utilizadas por Dyre na definição do modelo RFEB para o 

transporte por hopping baseiam-se em uma função-distribuição que calcula a média do 

número de saltos ao longo do volume do material em um intervalo de tempo para ums 

distribuição uniforme de barreiras de energia [24]. Nesse sentido, a condutividade 

alternada pode ser determinada em termos de distribuições de barreiras de energia para 

os portadores de cargas, uma vez que a Função Reposta, Φ(t), é definida a partir dos 

processos de decaimento em um meio desordenado [43]. Assumindo que as distâncias 

de salto entre os sítios são iguais e que as barreiras de energia são delimitadas pelo 

intervalo [Emin, Emax], tem-se a seguinte equação para a função tempo de residência, [6] 
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acrescentando-se uma densidade de probabilidade normalizada, ρ(E), de uma 

distribuição de barreiras de energia: 

                 
 
  
        

    

    

                                      

cuja constante „A‟ corresponde à condição de normalização da função Φ(t), na qual  

Φ(0) = 1. A proposta de estudar distribuições de barreiras de energia não-uniformes em 

termos de Φ(t), no entanto, pode levar a funções de densidade de probabilidade que não 

apresentam soluções analíticas quando impostas a uma distribuição contínua de energia. 

Assim, como uma forma de representar qualquer distribuição de energia, buscou-se uma 

aproximação alternativa para ρ(E) em termos de uma distribuição normalizada de deltas 

de Dirac, [44] de modo que: 

ρ                    

 

   

                                             

Na Eq. (4.2), En corresponde à enésima barreira de energia definida pela função 

delta de Dirac,  (E – En), e P(En), por sua vez, equivale à distribuição de probabilidade 

aplicada a essas barreiras de energia. O conceito da função delta de Dirac foi formulado 

a partir da teoria das distribuições e da equivalente teoria das funções generalizadas, 

[45] e enquanto a escolha do intervalo discreto permite que ρ(E) seja diretamente 

expressa em termos de distribuições como, por exemplo, a DOS Gaussiana, que será 

explorada mais criteriosamente no Cap. 5. Além disso, tomando-se um intervalo 

infinitesimal de energia é esperado que tal aproximação leve aos mesmos resultados 

obtidos por J. C. Dyre [2] para distribuições contínuas de energia. Em outras palavras, a 

discretização das barreiras de energia permite a solução analítica da equação, e quando 

o número de barreiras N é consideravelmente grande, N → ∞, reconstitui-se o intervalo 

contínuo.  

Para que a função delta de Dirac possa ser utilizada como um “operador” em 

diferentes distribuições de probabilidade é necessário, entretanto, levar em consideração 

as condições de normalização para que os conceitos físicos e os parâmetros 

comparativos não sejam perdidos ao longo dos cálculos. A energia E das barreiras e a 

frequência de salto dos portadores de cargas, γ, se relacionam segundo a expressão: 
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sendo kB a constante de Boltzmann, T a temperatura e γ0 uma constante dependente da 

distância de salto dos portadores, dentre outras características intrínsecas do material 

desordenado [24]. A função densidade de probabilidade em termos de γ, então, pode ser 

derivada da Eq. (4.2) de acordo com a expressão, 

                                                                   

 Assim, de acordo com a Eq. (4.2), podemos reescrever a Eq. (4.4) como: 

          
    

 
      

               
 
   

 
                          

 Substituindo a Eq. (4.3) na Eq. (4.5), 

      
   

 
               

 

  
        

  
  
   

 

   

 

e encontramos: 

ρ γ   
 
γ
           γ     γ   

 

   

                                        

Utilizando a seguinte propriedade da função delta de Dirac, [42,45]  

         
 

        
 

                                                   

onde ai equivale ao ponto onde υ(x) = 0. Desse modo, a Eq. (4.6) fé reescrita como: 

      
 

 
           

 

   

                                                

Então, reescrevendo a Eq. (4.1) em termos de γ, 
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 A Eq. (4.9) representa a função Φ(t) em termos de uma distribuição discreta de 

barreiras de energia. Conforme apresentado no Cap. 3, a condutividade alternada pode 

ainda ser definida em termos da função tempo de residência ou função resposta a partir 

do teorema de flutuação/dissipação, [38,6] de acordo com a equação  

         
 

     
                                                 

sendo Φ(iω) correspondente à transformada de Laplace da função resposta Φ(t), onde    

t → iω. Assim, aplicando a transformada de Laplace na Eq. (4.9), temos: 

       
 

 
  

 

   

               
         

    

    

 

 

                           

Levando-se em consideração a representação integral da função delta de Dirac 

avaliada em termos de uma função υ(t) qualquer, [39,46] 

   

 

 

         υ       υ                                               

obtém-se a seguinte expressão para o Laplaciano da função resposta Φ(u): 

      
     

     

 

   

                                                  

Aplicando, portanto, a Eq. (4.13) na Eq. (4.10), tem-se: 
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 Finalmente, tomando a aproximação ω  0 na Eq. (4.14), tem-se 

         
       

 
   

         
 
   

                                         

que resulta em, 

       
  

      
 
   

 
     

  

 

   

      
      
 
   

               
 
   

               

A Eq. (4.16) representa uma expressão para a condutividade alternada de 

sistemas sólidos desordenados cuja distribuição de energia não é continuamente 

distribuída ao longo do volume do material; ou seja, ela apresenta uma generalização do 

modelo RFEB, que pode ser facilmente reconstituído tomando-se N muito grande. Por 

outro lado, para N muito pequeno (N  0), tem-se como resposta um modelo única 

barreira de energia, cujo mecanismo de condução é típico de um sistema ordenado. 

É ainda importante destacar que a grande contribuição da Eq. (4.16) está na 

versatilidade da equação generalizada, que permite a utilização de quaisquer 

distribuições de probabilidade independente de serem contínuas em um intervalo 

fechado. Nesse caso, distribuições de probabilidade como a Gaussiana, Eq. (4.17), 

exponencial, Eq. (4.18), lorentziana, Eq. (4.19), dentre outras distribuições podem ser 

fácil e diretamente aplicadas à expressão de condutividade alternada de modo a estudar 

sua influência no transporte de cargas em materiais desordenados que apresentam, por 

exemplo, diferentes morfologias, transições, fase, dentre outras características que 

apresentam influência direta nos mecanismos de transporte de cargas em sistemas 

sólidos desordenados. 
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4.2 DENSIDADE DE PROBABILIDADE GAUSSIANA 

A distribuição Gaussiana, ou distribuição normal, é a uma das mais conhecidas e 

também mais úteis densidades de probabilidade contínuas. A principal idéia dessa 

distribuição vem do Teorema do Limite Central, no qual a soma de um grande número 

de variáveis aleatórias tende a uma distribuição aproximadamente normal, [46,47] 

permitindo aplicações práticas nas mais diversas áreas, bem como aplicações teóricas 

através do modelamento de um grande número de variáveis.  

A distribuição normal encontra-se presente desde sistemas estatísticos de 

caminhada aleatória a modelos físicos clássicos e quânticos, e no que diz respeito ao 

transporte de cargas, essa distribuição é característica de uma grande variedade de 

materiais desordenados, comumente utilizada para representar os processos de condução 

no regime contínuo (condutividade dc). A principal justificativa para a utilização de 

uma densidade de probabilidade Gaussiana está relacionada à grande quantidade de 

trabalhos publicados na literatura e sua usual aplicação em sistemas que apresentam 

processos de condução de portadores de cargas via hopping [7,10,48-51]. Dentre os 

trabalhos de maior impacto, é importante destacar a técnica de simulação Monte Carlo 

discutida por H. Bässler na ref. [10], onde os portadores de cargas se movimentam de 

forma aleatória em direção a algum sítio nas regiões de contorno do sistema [50]. Além 

disso, a DOS Gaussiana está ligada ao modelo de relaxação de sistemas dielétricos de 

Cole-Cole, [51] o que sugere, então, sua possível aplicação a sistemas isolantes em 

regime alternado (condutividade ac). Apesar de bastante disseminada em diversas áreas 

da Física, o conceito de DOS Gaussiana relacionado à energia associada ao transporte 

de cargas é recente [48].  

A Eq. (4.17) corresponde à representação algébrica da densidade de 

probabilidade Gaussiana, basicamente definida por dois principais parâmetros: a e Em, 

que respondem pela posição e forma da distribuição, respectivamente. No caso, a  é 

denominado ao desvio padrão e Em o ponto de simetria ou média da curva, ou seja, o 

ponto médio entre as barreiras de energia mínima e máxima que apresenta máxima 

probabilidade de ocorrência. A título de ilustração, a Fig. 4.1 mostra o comportamento 

de P(E) em função de E para os possíveis valores para o desvio padrão, a, e para a  

média, Em, na distribuição Gaussiana representada nas Figs. 4.1a e 4.1b, 

respectivamente. 
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Fig. 4.1: Representação gráfica da distribuição de probabilidade Gaussiana: a) mantendo a média Em 

fixa e igual a 208.5 meV e variando o desvio padrão a da curva Gaussiana; (b) mantendo o desvio 

padrão a  fixo e igual a 90 meV e variando a média Em da curva. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Fig. 4.1, a curva normal pode ser 

classificada em termos de seus parâmetros, e dessa forma uma curva com desvio padrão 

a e média Em é então chamada N(a , Em). A representação gráfica da distribuição 

Gaussiana é simétrica em torno da energia média escolhida e a área total sob a curva é 
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sempre igual a 1, independente dos valores escolhidos para o desvio padrão e para a 

média. Quanto maior o desvio padrão, mais larga e plana é a curva Gaussiana, o que 

indica que a distribuição está mais próxima de uma distribuição uniforme (ver Fig. 

4.1a). No caso da energia média, não há implicações significativas acerca do valor a ser 

escolhido; porém, é importante ressaltar que valores de energia negativos não são 

fisicamente válidos (Fig. 4.1b).  

A função densidade de probabilidade Gaussiana não apresenta solução analítica 

quando representada em um intervalo contínuo de barreiras de energia, e normalmente 

utilizam-se tabelas de funções cumulativas para calcular a probabilidade da curva 

normal. Desse modo, ao utilizar a função densidade de probabilidade recursiva 

dependente da função delta de Dirac, Eq. (4.8), facilita-se a aplicação dessa distribuição 

e, consequentemente, a obtenção da equação de condutividade alternada, Eq. (4.16), 

uma vez que as limitações algébricas de integração da função resposta Φ(t) são 

contornadas. 

A Fig. 4.2 apresenta uma ilustração esquemática da função densidade de 

probabilidade delta de Dirac com distribuição de probabilidade Gaussiana. O intervalo 

definido entre uma barreira de energia mínima e máxima, [Emin, Emax], é discretizado em 

N deltas de Dirac, onde cada barreira de energia estaria separada de sua adjacente por 

um intervalo de energia ΔE. Assim, ΔE é definido como 

   
         

   
                                                       

tomando-se N ≥ 2. À medida que o valor de ΔE diminui, tende-se ao comportamento de 

uma distribuição contínua, independente da forma da distribuição associada à função 

densidade de probabilidade. Logo, aplicando-se a Eq. (4.17) da distribuição Gaussiana 

na equação generalizada para a condutividade alternada, Eq. (4.16), rapidamente obtém-

se uma expressão para a condutividade ac cuja distribuição de energia é não-uniforme 

ao longo do volume do material desordenado. Além disso, a expressão obtida representa 

uma generalização do modelo RFEB aqui denominada “recursiva”, uma vez que este é 

facilmente reconstituído quando toma-se o desvio padrão a  como muito grande. Uma 

vez definida a expressão de condutividade, no capítulo a seguir serão estudados os 

efeitos de uma distribuição discreta e posteriormente não-uniforme na universalidade 

ac.  
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Fig. 4.2: Ilustração esquemática da função densidade de probabilidade Delta de Dirac com distribuição 

de probabilidade Gaussiana. O intervalo discreto é composto por N deltas distribuídas entre um valor de 

energia mínimo e máximo, [Emin, Emax], sendo ΔE a distância entre uma barreira qualquer e sua 

adjacente. 

 

Em resumo, neste capítulo foi apresentada a metodologia aplicada ao longo 

deste trabalho para obter uma expressão generalizada do modelo RFEB para a 

condutividade alternada de materiais sólidos desordenados cujas distribuições de 

barreiras de energia podem assumir diferentes formas. Especial atenção foi dada à DOS 

Gaussiana, uma vez que inúmeros autores [7,10,48-51] tem descrito a grande 

aplicabilidade dessa distribuição em modelos de saltos de barreiras de energia e na 

condutividade ac de sistemas desordenados. A metodologia está ilustrada no fluxograma 

da Fig. 4.3. 
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Fig. 4.3: Fluxograma representativo da metodologia para obtenção da equação generalizada de 

condutividade ac. A idéia da generalização parte de dois principais conceitos: tem-se a função resposta, 

(a), definida a partir de uma densidade de probabilidade discreta de barreiras de energia, (b), e como 

um estudo particular, a partir de uma distribuição de probabilidade não uniforme Gaussiana, (c); por 

outro lado tem-se a condutividade ac, (d), que pode ser expressa em termos da permissividade dielétrica, 

(e) e (f), e se relaciona com o laplaciano da função resposta, Φ(u), através do Teorema de flutuação-

dissipação, (g). Então, uma vez que discretizado o Laplaciando da função respota, (h), a equação 

generalizada para a condutividade ac pode ser diretamente obtida, (i).  

(a) 
(b) (c) 

(d) 
(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 
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Capítulo 5 

ANÁLISE DA CONDUTIVIDADE ALTERNADA 

PARA DISTRIBUIÇÕES DISCRETAS DE ENERGIA 

São apresentadas neste capítulo simulações computacionais da equação do 

modelo RFEB, Eq. (4.16), deduzida para distribuições discretas e não-contínuas de 

barreiras de energia. O principal objetivo ao estudar o comportamento da universalidade 

ac frente a diferentes distribuições de barreiras de energia é avaliar o comportamento do 

parâmetro s na relação σ‟(ω) ∝ ωs
, para, por exemplo, diferentes intervalos de energia e 

de freqüência de salto dos portadores de cargas. Além disso, espera-se que as principais 

limitações do modelo RFEB possam ser contornadas e compreendidas. Destaca-se que, 

em todas as simulações realizadas ao longo desse capítulo, alguns parâmetros foram 

mantidos constantes para garantir o padrão comparativo dos resultados, como 

temperatura igual a 300 K, σ0 = 9,9 × 10
-8

 S/m, γ0 = 2,5 × 10
4
 Hz = 1,55 × 10

5
 rad/s. Os 

valores citados foram escolhidos levando-se em consideração resultados experimentais 

encontrados na literatura [2,6]. 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DISCRETA DE BARREIRAS DE 

ENERGIA 

Ao se investigar o comportamento da equação generalizada do modelo RFEB, 

Eq. (4.16), as primeira considerações a serem abordadas é o papel da discretização na 

componente real da condutividade, σ‟(ω), e a reconstituição do modelo RFEB para o 

caso do intervalo entre duas barreiras de energia adjacentes ser muito pequeno. Nesse 

sentido, é apresentado nesse item o modelo de distribuição uniforme delta de Dirac, 

bem como o seu comportamento frente a um intervalo de energia tendendo a contínuo. 
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5.1.1 Distribuição Uniforme de Energia 

A expressão para a condutividade ac de uma distribuição uniforme não-contínua 

pode ser obtida tomando-se P(E) = 1/N na Eq. (4.16). Isso implica que todos os valores 

de energia permitidos no intervalo discreto apresentam distribuição de probabilidade 

constante e, consequentemente, mesma probabilidade ao longo do volume de um dado 

sistema sólido. Desse modo, a condutividade ac para este modelo torna-se: 

       
  
 
 

 

  

 

     

      
 

           
 
 

                                  

sendo σ0 descrito no início do capítulo, N o número de deltas de Dirac no intervalo 

[Emin, Emax] e γn a frequência de salto dos portadores de cargas para cada barreira de 

energia. 

É natural assumir que uma distribuição discreta de energia depende de N e que 

seu comportamento evolui e se aproxima de uma distribuição contínua à medida que o 

número de barreiras de energia aumenta em um mesmo intervalo de energia. A Fig. 5.1, 

obtida via simulações da Eq. (5.1), ilustra esse comportamento para diferentes valores 

de N. Na Fig. 5.1a nota-se que, ao considerar apenas uma barreira de energia no 

intervalo, [Emin, Emax], a universalidade ac típica não é observada; ou seja, a 

componente real da condutividade alternada é independente da frequência e igual a σ0, 

enquanto a componente imaginária é nula. Portanto, para distribuições com apenas um 

único valor de energia, o comportamento de σ‟(ω) sugere que o sistema não pode ser 

comparado a um material desordenado, mas como uma estrutura periódica e uniforme. 

Nesse caso, os portadores de cargas estão sujeitos a vencerem uma única barreira 

característica de materiais condutores. Vale ressaltar que o módulo da condutividade ac 

não pode ser comparado ao de materiais metálicos, devido ao valor de σ0, mas sim ao de 

materiais semicondutores.  

Nas Figs. 5.1b e 5.1c, nota-se que para N > 2 já é possível observar o 

comportamento característico σ‟(ω) e consequentemente avaliar a evolução do modelo 

para um intervalo quase-contínuo de energia. A Fig. 5.1b ilustra o comportamento de 

σ‟(ω) para N = 3; de acordo com o intervalo de energia proposto [0, 417 meV] e a Eq. 

(4.20), são definidas três barreiras de energia prováveis ao longo do volume do material. 
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Fig. 5.1: Simulação computacional da equação de condutividade ac de um modelo discreto e uniforme, 

Eq.(5.1). A figura esquemática ao lado representa a densidade de probabilidade para os respectivos 

valores de N. (a) N = 1; (b) N = 3, onde observam-se três patamares correspondentes à frequência 

crítica de cada barreira de energia; (c) N = 5, ainda observam-se 5 patamares; (d) N = 21, no qual 

pode-se observar o comportamento do modelo discreto em comparação com o modelo RFEB de Dyre. 

Nas simulações foram considerados os seguintes parâmetros: γmin = 1,55×10
-1

 rad/s; γmax = 1,57×10
7
 

rad/s; Emax – Emin = 417 meV; γ0 = 1,55×10
5
 rad/s; σ0 = 9.9×10

-8
 S/m,e T = 300 K, de acordo com os 

resultados experimentais das refs. [1,2,6]. 
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Ainda em relação à Fig. 5.1b, observa-se que o primeiro patamar corresponde ao 

deslocamento dos portadores de cargas confinados entre duas barreiras de energia 

máxima (417 meV), média (208,5 meV) e mínima (0 meV). Alguns portadores possuem 

a frequência de salto necessária para ultrapassar as barreiras de energia máxima e 

contribuir com o fluxo de condutividade, mas somente a partir de uma dada frequência, 

denominada crítica, aumenta-se a densidade de portadores capazes de ultrapassar essas 

barreiras e também as barreiras de energia média. Como consequência, observa-se que o 

comportamento σ‟(ω) ∝ ω
s
 e que o valor da condutividade aumenta até que seja 

atingido um novo patamar. Uma nova frequência crítica é alcançada, e o valor da 

condutividade volta a crescer seguindo novamente a mesma lei tipo potência. Por fim, o 

sistema alcança uma frequência crítica máxima de salto (γmax), na qual os portadores de 

cargas estão confinados às barreiras de menor energia e, portanto, se tornam mais 

localizados. 

O processo de condução dos portadores de cargas é complementado com o 

estudo da componente imaginária, que apesar de ser pouco explorado na literatura, 

também ilustra o comportamento desses portadores frente a diferentes barreiras de 

energia. Conforme observamos na Fig. 5.1b, σ”(ω) cresce com a frequência em todo o 

espectro medido, mas, por sua vez, apresenta inflexões coincidentes com o início do 

segundo patamar de σ‟(ω) para frequências mais altas. 

Já a Fig. 5.1c apresenta comportamento semelhante ao descrito para a Fig. 5.1b, 

porém contendo 5 valores de barreiras prováveis no intervalo de energia. Desse modo, a 

análise é análoga para cada barreira de energia separadamente. De acordo com os 

resultados apresentados para N = 1, 3 e 5 é válido assumir que à medida que N cresce, 

os patamares e as frequências críticas intermediários se aproximam para formar uma 

linha contínua de condutividade com valores de s cada vez mais próximos de 0,8 de 

acordo com a equação de Dyre, enquanto σ” aumenta com a frequência até atingir um 

ponto de máximo coincidente com o segundo patamar de σ‟(ω). A Fig. 5.1d ilustra essa 

idéia e, na verdade, representa o limiar entre o conceito de intervalo discreto e contínuo 

na universalidade aç. Detalhes dessa consideração serão discutido a seguir.  

A universalidade ac de σ‟(ω) ilustrado na Fig. 5.1d justifica a necessidade de 

analisá-la separadamente. Essa figura apresenta a simulação computacional do modelo 

discreto de barreiras uniformes para N = 21 em comparação com o modelo RFEB 

proposto por Dyre, Eqs. (3.18) ou (3.30), sendo a única e principal diferença entre os 

modelos a discretização do intervalo de barreiras de energia. Com relação a σ‟(ω), 
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ambos os modelos apresentam curvas coincidentes quando aplicados os mesmos 

parâmetros e condições arbitrárias. Isso indica que a universalidade ac manifesta-se 

mesmo em σ‟(ω) ∝ ω
s
 para um número de deltas de Dirac consideravelmente pequeno 

(N = 21). Por outro lado, a componente imaginária na Fig. 5.1d apresenta diferenças 

consideráveis entre o comportamento do modelo RFEB e o do modelo uniforme 

discreto em regiões de mais altas frequências. γmax é facilmente identificada em um 

gráfico de condutividade ac como sendo o ponto em que a componente real passa a ser 

independente da frequência (patamar), ou ainda como o ponto de encontro entre as 

curvas das componentes real e imaginária da condutividade ac. Enquanto no modelo 

discreto σ”(ω), Eq. (5.1), cresce proporcional à frequência e decai a partir γmax, no 

modelo RFEB, Eq. (3.30), a componente imaginária continua a crescer mesmo após a 

frequência crítica máxima ser ultrapassada. Porém, levando-se em consideração a      

Eq. (3.5) do Cap. 3, σ
*
(ω) = iωε

*
(ω), que correlaciona os conceitos de condutividade e 

permissividade dielétrica, sabe-se que não é possível associar o comportamento das 

cargas livres apenas à σ‟(ω), bem como não é possível associar o comportamento das 

cargas ligadas apenas à σ”(ω). Nesse sentido, a resposta do modelo de Dyre não leva em 

consideração a contribuição da permissividade dielétrica de acordo a relação de 

Kramers-Krönig [20]. Tal observação não é apontado ou discutida na literatura, pois 

todos os trabalhos baseiam-se apenas no comportamento de σ‟(ω) em função de ω, 

ignorando o comportamento da componente imaginária. 

Apenas como caráter ilustrativo, a Fig. 5.2 mostra as curvas das componentes 

real e imaginária da condutividade ac para diferentes valores de N, abrangendo 

intervalos de energia que vão desde totalmente discretos tendendo a contínuos. Os 

intervalos entre barreiras de energia adjacentes, ΔE, correspondentes a valores de N 

entre 2 e 4171, ou seja entre 417 meV a 1 μeV, respectivamente.  
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Fig. 5.2: Curvas (a) real e (b) imaginária da condutividade ac para diferentes valores de N, 

apresentando intervalos entre barreiras adjacentes variando entre ΔE = 417 meV a ΔE = 1 μeV. 

Observa-se que a inclinação da curva diminui à medida que ΔE diminui. Os parâmetros utilizados na 

simulação são os mesmos apresentados na Fig. 5.1.  

 

Ainda na Fig. 5.2 é possível observar que a inclinação das curvas σ‟(ω) e σ”(ω) 

vs. ω diminui à medida que N aumenta, tanto para σ‟(ω) quanto para σ”(ω) para baixos 

valores de frequência. Esse comportamento fica mais evidente, porém, na Fig. 5.3, que 

apresenta um gráfico de s, em função de ΔE. 
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Fig. 5.3: Dependência do parâmetro s em função do logaritmo da variação de energia entre duas 

barreiras de energia adjacentes em meV. A linha contínua delimita o valor de s segundo a universalidade 

ac. A linha tracejada na vertical delimita a escala da energia térmica na temperatura estudada. A região 

ampliada no gráfico apenas destaca a região de transição para comportamento típico universal, onde     

s = 0,8. 

Nessa figura observa-se que s diminui à medida que ΔE varia de 417 meV a 21 

meV, quando atinge um patamar em s = 0,8. O módulo da inclinação das curvas é 

obtido por meio do ajuste linear de gráficos log-log de σ‟(ω) em função de ω, como 

mostra a Fig. 5.3. Quando N é relativamente pequeno, o valor de s mostra um 

comportamento atípico da universalidade ac, no qual o intervalo previsto é 0 ≤ s ≤ 1 [8]. 

Assim, apesar de apresentar o mesmo comportamento padrão universal, não é possível 

afirmar que esse fenômeno ocorre para tais distribuições. Aumentando-se o valor de N, 

a inclinação das curvas decai rapidamente e, para intervalos ΔE próximos de 100 meV, 

o valor de s já encontra-se dentro do intervalo universalmente válido para a curva de 

condutividade ac, como mostrado no destacado na Fig. 5.3. Mas é apenas a partir de ΔE 

≈ 21 meV que o valor da inclinação de σ‟(ω) tende a 0,8, característico dos modelos de 

distribuições de barreiras de energia uniformes, tal como o modelo RFEB. A partir 

desse valor, que corresponde a N = 21, a inclinação das curvas torna-se constante e de 

certa maneira independente de N. Isso indica que quanto menor ΔE, mais próximo de 

uma distribuição uniforme e contínua se encontra o modelo proposto neste trabalho.  
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Em particular, ΔE ≈ 21 meV representa o limite da escala energética imposta 

pelo termo „kBT‟ presente no expoente da frequência de salto, uma vez que a 

distribuição aleatória de barreiras de energia e a presença de estados localizados no 

meio desordenado requer a assistência das flutuações térmicas da rede para garantir a 

conservação da energia, que é da ordem de „kBT‟ [30,32]. Assim, à temperatura 

ambiente, tem-se kBT ≈ 25 meV e o modelo discreto só é fisicamente válido para 

valores de ΔE abaixo desse valor. Conforme apontado na Fig. 5.3, o modelo de 

distribuição discreta não apenas respeita, mas corrobora a condição da escala de energia 

térmica como fator limitante da continuidade do intervalo de energia. Portanto, a partir 

de um modelo de distribuição discreta de barreiras de energia pode-se dizer que o 

sistema evolui de um comportamento discreto atípico quando N é pequeno, para um 

comportamento universal, caracterizado por s = 0,8 na relação σ‟(ω) ∝ ω
s
 descrita pelo 

modelo RFEB.  

Os resultados apresentados nas Figs. 5.1, a 5.3 podem ser observados em 

sistemas com intervalos de energias distintos, como mostra as curvas na Fig. 5.4. Nesse 

caso foram investigadas diferentes razões entre as frequências de salto máxima e 

mínima dos portadores de cargas, mantendo-se, para tanto, ΔE = 1 meV, T = 300 K,      

γ0 = 1,55×10
5
 rad/s e σ0 = 9,9×10

-8
 S/m. Também foram mantidas as barreiras de 

energia mínimas em Emin = 0 meV, enquanto Emax varia de acordo com os dados 

apresentados na Tabela V.1.  

Tabela V.1: Relação entre a razão das frequências de salto dos portadores de cargas máxima e mínima, 

os valores de Emax quando Emin = 0 meV e o número de deltas em cada intervalo de energia, mantendo-se  

ΔE = 1 meV 

.  
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Observa-se, portanto, que o comportamento universal na Fig. 5.4 apresenta 

frequência crítica mínima para menores valores à medida que o valor da barreira de 

energia máxima aumenta.  

 

Fig. 5.4: Dependência da componente real da condutividade alternada em função da frequência angular 

para diferentes intervalos de energia [Emin, Emax], mantendo-se ΔE constante e igual a 1 meV . Nesse 

caso, Emin = 0 meV e Emax varia de acordo com a razão entre as frequências de salto máxima e mínima, 

apresentando valores, de baixo para cima respectivamente, 59,5; 119, 179, 238, 297, 357, 417, 467, 535, 

595 e 655 meV. Os valores dos demais parâmetros são mantidos fixos, sendo γ0 = 1,55×10
5
 rad/s,                         

σ0 = 9,9×10
-8

 S/m e T = 300K. 

 

A inclinação das curvas é claramente independente do intervalo de energia, mas 

seu módulo não pode ser comparado com as curvas nas quais as barreiras de energia 

estão muito próximas, como quando Emax – Emin = 59,5 meV. Isso ocorre porque se for 

assumido Emin relacionada à frequência de fônons (~10
12

 Hz) [3] e o máximo valor da 

frequência for obtido experimentalmente está em torno de 10
7
 Hz, [17] é esperado que o 

menor valor experimental entre tais frequências leva a Emax – Emin ≥ 297 meV. A        

Fig. 5.5 resume essa idéia. 

Nota-se que para maiores distâncias entre os intervalos de energia máxima 

mínima o valor de s se torna maior do que 0,8 e o intervalo ∆E deve ser cada vez menor 

para que o valor de s convirja para o valor característico da uniformidade e da 

continuidade das barreiras de energia. Da mesma forma, vemos na Fig. 5.5 que para 

menores distâncias entre os intervalos de energia máxima mínima, o valor de s tende a 
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valores inferiores a 0,8. O principal intervalo de energia escolhido para as simulações da 

Eq. (4.16), [0, 417 meV], e suas respectivas frequências de salto dos portadores de 

cargas estão de acordo com os estudos apresentados por Dyre, bem como com a teoria 

do limite de escala energético [31]. 

 

Fig. 5.5: Valor da inclinação das curvas de condutividade ac, s, em função de ΔE para diferentes valores 

para a razão entre as frequências de salto máxima e mínima dos portadores de cargas. 

 

Os resultados apresentados nas Figs. 5.1 a 5.5 e analisados ao longo desde 

trabalho são de grande relevância como suporte à proposta do novo modelo 

generalizado RFEB, uma vez que não apenas questionam a necessidade de um intervalo 

contínuo de energia (quando a componente real do modelo com N = 21 deltas 

representa fielmente o comportamento da condutividade ac de um modelo contínuo), 

mas também sugerem a necessidade de uma distribuição de probabilidade não-

uniforme. Isso justifica o estudo da componente imaginária e dos valores de s diferentes 

de 0,8 encontrados para materiais heterogêneos. Além disso, pode-se afirmar que a 

inclinação das curvas de σ‟(ω) está diretamente ligado às distribuições de barreiras de 

energia, e possivelmente por meio desse novo modelo a correlação entre o valor de s e o 

grau de desordem dos materiais desordenados se torne mais evidente. 
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5.1.2 Estudo de caso: Distribuição Gaussiana de barreiras de energia 

A distribuição de probabilidade uniforme em um modelo discreto de barreiras de 

energia apresentou resposta adequada para a condutividade AC, isto é s = 0,8; em 

comparação com o modelo RFEB e evidenciou, de fato, a necessidade de uma 

distribuição de probabilidade não-contínua de barreiras para os portadores de cargas. 

Tendo em vista que s pode ser alterado nesse modelo de acordo com a variação de 

diferentes parâmetros, outro ponto a ser considerado no estudo da expressão 

generalizada do modelo RFEB é a distribuição das barreiras de energia ao longo do 

volume do material desordenado. Nesse item será estudado o modelo de barreiras de 

energia com densidade de probabilidade discreta e distribuição de probabilidade 

Gaussiana, de modo a avaliar o comportamento da condutividade ac frente a uma 

distribuição não-uniforme. Assim, a expressão para a condutividade ac será dada por,  

       
  

      
 
   

 
     

  

 

   

      
      
 
   

               
 
   

              

onde a distribuição P (En) é expressa em termos da densidade de probabilidade 

Gaussiana, ou seja, 

      
 

    
 
 
       

 

                                                        

Tal distribuição também está de acordo com a distribuição da mobilidade 

eletrônica de diferentes materiais apontados na ref. [7]. 

A Fig. 5.6 apresenta a simulação da Eq. (5.2) com P (E) dado pela Eq. (5.3), e 

mostra a resposta da condutividade alternada em função da frequência para uma 

distribuição probabilidade Gaussiana, utilizando os mesmos parâmetros já mencionados 

para o modelo de distribuição uniforme, ΔE = 0,1 meV, γ0 = 1,55×10
5
 rad/s,                 

σ0 = 9,9×10
-8

 S/m, intervalo de energia [0, 417 meV] e T = 300 K. Ao analisar as curvas 

nessa figura, é possível notar a dependência de s com a, ou seja, à medida que a 

aumenta, tanto s quanto a diferença entre γmin e γmax também aumentam de 10 meV a 

200 meV. Além disso, a inflexão em σ”(ω) aumenta acompanhando γmax e tende a uma 

reta para baixos valores de frequência.  
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Uma vez que o desvio padrão, a, da distribuição Gaussiana é a única variável do 

modelo e seu módulo é dado em unidades de energia, meV.  Assim, pode-se observar 

que para baixos valores de a, a componente real da condutividade ac apresenta 

comportamento semelhante ao do modelo discreto de única barreira, que é independente 

da freqüência. À medida que o desvio padrão aumenta, as curvas de condutividade ac 

mostram gradativa alteração em sua inclinação, de acordo com comportamento 

universal de σ‟(ω).   

 

Fig. 5.6: Componentes (a) real e (b) imaginária da condutividade alternada em função da frequência 

angular para o modelo de distribuição discreta com densidade de probabilidade Gaussiana. Nota-se em 

(a) a variação na inclinação das curvas à medida que o desvio padrão varia. 
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O estudo da inclinação das curvas de σ‟(ω), é destacado na Fig. 5.7, que mostra 

o comportamento de s em função da variação do desvio padrão para o modelo de 

distribuição Gaussiana. Nessa figura, observa-se que para pequenos valores do desvio 

padrão, pontos (a), (b) e (c), o valor de s correspondente é próximo de zero. Isso 

acontece porque a curva Gaussiana concentra a probabilidade de ocorrência das 

barreiras em alguns valores de energia discretos na região central do intervalo, e assim o 

intervalo efetivo de energia, ou seja, o intervalo dentro de [Emin, Emax] que contém as 

barreiras com probabilidade não-nula, é limitado em barreiras de energia muito 

próximas umas das outras. Ao aumentar valor de a, alarga-se a meia altura da curva 

Gaussiana e o intervalo efetivo de energia também é ampliado. Nesse caso, como pode 

ser visto nos pontos (d), (c) e (e) da Fig. 5.7, o valor de s cresce proporcionalmente ao 

desvio padrão e tende a 0,8 – (f), principal característica do modelo uniforme RFEB, à 

medida que o valor de a é da mesma ordem ou maior do que a energia média da 

distribuição Gaussiana e tende a uniformizar tal intervalo. Ou seja, quanto maior o 

desvio padrão, maior é a proximidade a uma distribuição contínua e uniforme. 

 

Fig. 5.7: Dependência do parâmetro s em função do desvio padrão. Os pontos destacados com letras na 

figura correspondem à representações planas da forma da curva Gaussiana ao longo da estrutura 

desordenada do material em para os diferentes desvios padrões.  
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Em resumo, a utilização da distribuição Gaussiana, não-uniforme e normalizada, 

apresenta grande potencial de aplicação em modelamentos teórico-experimentais de 

sistemas heterogêneos, uma vez que permite a manipulação da inclinação das curvas de 

condutividade de forma simples e em intervalos reais de frequência de salto dos 

portadores de cargas. A principal diferença entre as distribuições discretas uniforme e 

não-uniforme é o intervalo de variação da inclinação das curvas σ‟(ω): para o modelo 

uniforme, o valor de s diminui à medida que N aumenta, atingindo s = 0,8 quando        

N ≥ 21; por outro lado, no modelo de distribuição Gaussiana o valor de s para N ≥ 21 

pode variar de 0 a 0,8, valor característico da universalidade ac. A partir dos resultados 

observados nas Figs. 5.6 e 5.7 é possível afirmar que a densidade de probabilidade não-

uniforme exerce influência direta na inclinação das curvas da componente real da 

condutividade e, portanto, se torna fundamental para ajustar teoricamente os resultados 

experimentais de materiais heterogêneos [22]. 

 A distribuição Gaussiana, no entanto, está limitada pela distribuição uniforme 

de barreiras de energia, uma vez que apresenta densidade de probabilidade simétrica. 

Desse modo, o limite superior para o valor de s em 0,8 aponta a necessidade de se 

investigar outros tipos de distribuição de barreiras, preferencialmente não-simétricas, 

para ajustar as curvas experimentais de materiais que apresentam s entre 0,8 e 1,0.  

Nesse sentido, baseado em métodos estatísticos de distribuições normais e 

probabilidade, [46] buscou-se investigar qual o percentual da curva Gaussiana é, de 

fato, necessário para ajustar curvas experimentais de materiais desordenados que não 

são ajustadas pelo modelo RFEB. A Fig. 5.8 apresenta curvas qualitativas da 

distribuição de probabilidade Gaussiana para as barreiras de energia,  

Fig. 5.8a, e normalizadas, Fig. 5.8b, com diferentes áreas percentuais da curva 

Gaussiana. É importante destacar na Fig. 5.8b que à medida que a área efetiva da 

distribuição Gaussiana diminui de 100 % para 10 %, o intervalo entre os valores de 

barreiras energia máxima e mínima diminui e a distribuição tende a não uniforme.  
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Fig. 5.8: Representação esquemática da densidade de probabilidade Gaussiana para em função das 

barreiras de energia com diferentes áreas percentuais da curva Gaussiana. A curva preta representa a 

Gaussiana total e a curva azul escura, 10 % da área da Gaussiana. 

 

Mantendo-se o valor de Emin fixo e deslocando o valor de Emax para a esquerda à 

medida que reduz-se a área efetiva da curva Gaussiana, ou de maneira análoga, 

mantendo-se o valor de Emax fixo e deslocando o valor de Emin para a  direita, pretende-

se avaliar de forma qualitativa o comportamento da componente real da condutividade 

ac.  

Na Fig. 5.9, nota-se que a inclinação da curva de σ‟(ω) permanece igual para 

todas as áreas percentuais da curva Gaussiana, exceto para a menor área percentual, 

onde as barreiras de energia Emin e Emax estão muito próximas e seu comportamento se 

aproxima do modelo discreto uniforme para N = 1 descrito no item 5.5.1 deste capítulo. 

Desse modo, é possível concluir que o valor de s para uma distribuição Gaussiana não 

depende de todas as barreiras de energia contidas no intervalo Emax – Emin, mas sim de 

uma pequena parcela dessas energias. De fato, esse comportamento já havia sido 

evidenciado no modelo de distribuição discreta. Observa-se, contudo, que quando Emax é 

mantido constante, Fig. 5.9b, a frequência crítica mínima (γmin) também é mantida 

constante. Porém, ao manter Emin constante,  γmin é drasticamente alterada, Fig. 5.9a. 

Nesse contexto, é de se esperar que as barreiras de maior energia devem predominar os 

processos de condução de sistemas desordenados cuja distribuição é do tipo Gaussiana. 
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Fig. 5.9: Curvas qualitativas da componente real da condutividade ac para diferentes áreas da 

distribuição Gaussiana, mantendo-se em (a) Emin fixo e deslocando o valor de Emax para a esquerda; (b) 

Emax fixo e deslocando o valor de Emin para a direita.  

 

Em outras palavras, o valor de s para áreas efetivas maiores do que 20 % tende 

ao mesmo valor daquele obtido com área de 100 %. Assim, nem todas as barreiras de 

salto para os portadores de cargas são ativadas no processo de condução, o que 

demonstra uma maneira de se analisar o modelo RFEB. Finalmente, a equação 

generalizada do modelo RFEB, Eq. (5.1), mostra-se como uma importante ferramenta 
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para investigar a melhor distribuição de probabilidade das barreiras de energia para uma 

determinada classe de materiais heterogêneos, levando-se em consideração, inclusive, 

parâmetros intrínsecos e característicos desse material, como σ0, γmin e s. 
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Capítulo 6 

AJUSTE TEÓRICO DO MODELO DE 

DISTRIBUIÇÃO GAUSSIANA A CURVAS 

EXPERIMENTAIS 

 

Conforme discutido na Cap. 5, a utilização de uma distribuição de não-uniforme 

de barreiras de energia é fundamental para ajustar sistemas heterogêneos que 

apresentam valores de s diferentes de 0,8. Sendo assim, neste capítulo são apresentados 

alguns ajustes teórico-experimentais obtidos para a componente real da condutividade 

ac de materiais sólidos desordenados disponíveis na literatura [37,52]. Para tanto, foram 

selecionados três materiais com propriedades e características distintas, a saber: (1) um 

polímero eletrônico, (2) um compósito orgânico/inorgânico condutor iônico e, por fim, 

(3) uma cerâmica semicondutora. Espera-se, com os ajustes das curvas experimentais de 

σ‟(ω) vs. ω de acordo com a Eq. (5.2), mostrar a versatilidade da equação generalizada 

do modelo RFEB para o estudo das propriedades elétricas de diferentes materiais. Nos 

ajustes experimentais, destaca-se que a componente σ”(ω) imaginária não foi analisada 

neste capítulo, uma vez que a proposta é comparar os resultados obtidos com a equação 

generalizada do modelo RFEB, Eq. (4.16), com os dados obtidos experimentalemente. 

Espera-se, assim, enfatizar o papel das distribuições de barreiras de energia em σ‟(ω) e 

compará-las ao modelo uniforme. 

6.1  A POLIANILINA 

A polianilina é um dos polímeros eletrônicos conhecidos como condutivos mais 

utilizados atualmente no desenvolvimento acadêmico de dispositivos eletrônicos e 

sensores orgânicos, devido à sua facilidade de obtenção e processamento, possibilidade 

de variação e controle de sua condutividade elétrica, relativa estabilidade ao oxigênio e 

baixo custo [37,26].  

A Fig. 6.1 apresenta o ajuste teórico experimental para a curva da PANI. A 

curva experimental apresentado nessa figura foi obtida da ref. [37] e mostra o 
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comportamento de σ‟(ω) em função de ω desse polímero à temperatura de 300 K. Os 

ajustes foram obtidos por meio das Eqs. (5.2) e (5.3) implementadas no programa 

computacional Matlab, utilizando os parâmetros σ0 = σDC = 4,9 × 10
-5

 S/m e               

γmin = 2,2 × 10
4
 rad/s, extraídos diretamente da curva experimental. Como resultado do 

ajuste teórico, tem-se a = 180 meV e s = 0,63.   

 

Fig. 6.1: Ajuste teórico do modelo discreto com distribuição Gaussiana para a curva da PANI. A 

inclinação da curva  σ‟(ω) à temperatura de 300 K é 0,63. 

 

Embora na literatura a condutividade alternada da PANI seja analisada pelo 

modelo RFEB, os resultados mostram que melhores ajustes podem ser obtidos por meio 

do modelo generalizado. Tal resultado era esperado, tendo em vista que a PANI uma 

estrutura típica de ilhas condutoras embebidas em uma matriz semicondutora, ou seja, 

esse polímero apresenta uma estrutura bifásica que está de acordo com a característica 

heterogênea proposta para a utilização do modelo proposto. 

6.2 COMPÓSITO ORGÂNICO/INORGÂNICO 

O compósito orgânico/inorgânico modificado faz parte de uma classe de 

materiais denominada de ormolitas (Ormolyte – Organically Modified Eletrolytes). Esse 
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compósito apresenta aplicações tecnológicas nos mais diversos campos de atuação, uma 

vez que a mistura em diferentes proporções de materiais cerâmicos e poliméricos 

permitem a manipulação de diversas propriedades finais, não necessariamente iguais às 

propriedades de cada material separadamente [49]. 37  

A Fig. 6.2 apresenta o ajuste teórico experimental para a curva da Ormolita. Os 

resultados experimentais foram obtidos da ref. [52] A curva experimental apresentado 

nessa figura foi obtida da ref. [37] e foram mantidos os parâmetros σ0 = 8,65×10
-4

 S/m, 

γmin = 4,42×10
1
 rad/s e γmax = 8,11×10

3
 rad/s extraídos diretamente da curva 

experimental. Como resultado do ajuste teórico, tem-se a = 90 meV e s = 0,41.  

Destaca-se que a mobilidade de portadores iônicos é bem inferior a dos eletrônicos, o 

que leva ao aparecimento do segundo patamar da curva de σ‟(ω) como mostra a curva 

na Fig. 6.2. Tal patamar permite a obtenção de γmax, e assim permite estabelecer o real 

intervalo de barreiras de energia para esse material.  

 

Fig. 6.2: Ajuste teórico do modelo discreto com distribuição Gaussiana para a curva da Ormolita. A 

inclinação da curva  σ‟(ω) à temperatura de 300 K é 0,41. 

O ajuste teórico-experimental apontado na Fig. 6.2 não deixa dúvidas quanto a 

utilização do modelo generalizado de distribuição discreta de barreiras de energia, uma 

vez que s = 0,4. Levando-se em consideração que o próprio estudo do material é 
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composto por duas ou mais fases (pelo menos uma orgânica e uma inorgânica), era de 

se esperar que a distribuição Gaussiana se aplicasse satisfatoriamente. 

6.3 CERÂMICA SEMICONDUTORA 

Por fim, a Perovskita é um composto cerâmico condutor eletrônico formado pelo 

Titanato de Estrôncio, SrTiO3 (STO), material com estrutura da perovskita que possui 

condutividade elétrica típica de materiais isolantes, e o Rutenato de Estrôncio,  SrRuO3 

(SRO), que também apresenta estrutura da perovskita, que apesar da sua semelhança 

estrutural com o STO, apresenta condução do tipo eletrônica superior à do STO [37].  

Logo, a combinação desses dois materiais com estrutura cristalina leva à formação de 

um sistema do tipo SrTi(1-x)RuxO3, onde x varia entre 0 a 1. A Fig. 6.3 apresenta o ajuste 

teórico-experimental para a curva da Perovskita para uma determinada fração x = 0,1, 

formando a estrutura SrTi0,90Ru0,10O3.  

 

Fig. 6.3: Ajuste teórico do modelo discreto com distribuição Gaussiana para a curva da Perovskita com 

estrutura SrTi0,90Ru0,10O3. A inclinação parcial da curva  σ‟(ω) à temperatura de 300 K é 0,57. 

Tal curva experimental foi obtida na ref. [37], dados os parâmetros                    

σ0 = 8,65×10
-4

 S/m e γmin = 4,42 × 10
1
 rad/s, enquanto o ajuste teórico forneceu os 

parâmetros a = 145 meV e s = 0,57. De acordo com o ajuste apresentado na Fig. 6.3, o 
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valor de s encontrado é diferente daquele proposto pelo modelo RFEB. Assim, levando-

se em consideração a estrutura heterogênea desse material, o modelo generalizado mais 

novamente é aplicado com sucesso. 

6.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A resposta da curva de condutividade dos diferentes materiais, apresentada nas 

Figs. 6.1, 6.2 e 6.3, permite representar de uma forma geral o conceito de 

universalidade ac para materiais que apresentam estrutura heterogênea e que podem ou 

não ser aplicados a modelos de condução com distribuição uniforme das barreiras de 

energia. A partir dos ajustes teóricos apresentados, é possível extrair alguns parâmetros 

experimentais, bem como obter algumas informações acerca do intervalo de barreiras de 

energia.  

Levando-se em consideração a Eq. (4.3), que relaciona as barreiras de energia 

com suas respectivas frequências de salto dos portadores de cargas, as energias máxima 

e mínima podem ser expressas por: 

             
    
  

                                               

             
    
  

                                               

 A partir das Eqs. (6.1) e (6.2) é possível estimar um intervalo médio, Emax – Emin, 

na qual as barreiras de energia estarão distribuídas de acordo com a frequência crítica 

observada nas curvas experimentais. Desse modo, subtraindo a Eq. (6.2) da Eq. (6.1): 

                  
    
  

        
    
  

                           

que após manipulações algébricas resulta em: 
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Logo, através da Eq. (6.5) e da curva experimental de condutividade ac, torna-se 

mais fácil estimar quais são os possíveis valores de energia para o modelamento teórico 

de um determinado material. É importante lembrar que Emin deve sempre assumir 

valores maiores do que zero. Normalmente as curvas de condutividade experimentais 

não apresentam a frequência crítica máxima, pois os equipamentos de espectroscopia 

disponíveis no mercado não são capazes de alcançar regiões de alta frequência. Nesse 

caso, para modelos de condução eletrônica, convenciona-se a utilização de γmax como 

sendo a frequência de fônons, da ordem de 10
12

 Hz.  A Tabela VI.1 reúne os dados 

possíveis intervalos médios de energia para cada material, bem como os dados extraídos 

dos ajustes teóricos das Figs. 6.1, 6.2 e 6.3. 

 

Tabela VI.1: Parâmetros obtidos experimentalmente e através dos ajustes teóricos do modelo de 

distribuição de barreiras de energia Gaussiana para os diferentes materiais desordenados analisados: 

PANI, Ormolita e Perovskita. 

 

 

A aplicabilidade do modelo de distribuição de barreiras de energia Gaussiana 

torna-se evidente ao analisar os dados da Tabela VI.1. Todas as curvas apresentadas são 

satisfatoriamente ajustadas ao modelo RFEB generalizado com distribuição de 
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probabilidade Gaussiana, mesmo que já existam resultados na literatura que ajustam tais 

curvas ao modelo RFEB. Desse modo, podemos ainda descrever o comportamento das 

curvas de PANI e Ormolita de acordo com o intervalo de energia [Emin, Emax] observado 

em cada caso, a saber: 

(i) para a PANI, existem diversos trabalhos na literatura [37] que ajustam as curvas de 

σ‟(ω) pelo modelo RFEB, mesmo com s diferente de 0,8. Ao analisar os dados da 

Tabela VI.1 nota-se que a forma da distribuição ajustada caracteriza uma curva 

normal mais alargada, no qual o valor aproximado para o desvio equivale a um 

terço do intervalo de energia total, e, então, sua forma está mais próxima de uma 

distribuição uniforme do que uma distribuição delta de Dirac. Porém, para que o 

modelo de Dyre seja capaz de ajustar tal curva, o valor mínimo para Emax – Emin 

deve violar o limite energético imposto pela frequência máxima de fônons 

(discutida na Fig. 5.3 do Cap. 5). A distribuição Gaussiana, por sua vez, contorna 

esse limite energético através do intervalo de barreiras de energia que efetivamente 

contribuem no processo de condução, e assim, o intervalo [Emin, Emax] é mantido de 

acordo com o estabelecido. 

(ii) comportamento semelhante ao descrito para a PANI ocorre com a Ormilita. Porém, 

para esse material é possível observar experimentalmente γmax, e então o limite 

energético não se aplica. Além disso, se for comparado o intervalo de barreiras 

Emax – Emin = 168 meV com o valor do desvio padrão ajustado, 90 meV, nota-se 

que a distribuição Gaussiana nesse caso tende a uma distribuição uniforme, onde as 

barreiras de energia discretas apresentam probabilidades semelhantes de ocorrência 

ao longo do volume do material. Portanto, essa observação justifica seu ajuste ao 

modelo RFEB, inclusive.  

Através do modelamento teórico de diversas classes de materiais heterogêneos, 

portanto, é possível obter importantes informações sobre a organização das barreiras de 

energia no meio desordenado. A variação na inclinação das curvas de condutividade 

complementa o conceito de universalidade ac e permite novos materiais também 

possam ser explicado a partir desse efeito. Contudo, o comportamento de σ‟(ω) e o 

valor de s não são suficientes para estender a análise à organização microscópica dos 

materiais sólidos desordenados, mas quando apresentados juntamente a outros tipos de 
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caracterização, podem fornecer informações importantes sobre o acúmulo de cargas no 

meio desordenado e a distribuição das barreiras de energia nos estados localizados.  
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Capítulo 7 

CONCLUSÕES 

No estudo da condutividade alternada para materiais sólidos desordenados 

observa-se o comportamento universal da componente real da condutividade ac σ‟(ω) 

em função da frequência, onde σ‟   ω
s
, e o valor do expoente s pode variar entre 0 e 1 

de acordo com o grau de desordem do material. Inúmeros modelos são encontrados na 

literatura para explicar o comportamento das componentes real e imaginária da 

condutividade ac e correlacioná-lo com os mecanismos de transporte de portadores de 

cargas. Porém, dentre os principais modelos de condução existentes, nenhum leva em 

consideração distribuições de barreiras de energia discretas ao longo do volume do 

material. Através da generalização do modelo RFEB, buscou-se desenvolver equações 

para a condutividade alternada em termos de distribuições de barreiras de energia 

discretas (ΔE ≤ kBT) e não-uniformes para os portadores de cargas. A principal 

contribuição da equação generalizada da condutividade ac, Eq. (4.16) é a aplicação 

direta de quaisquer distribuições de probabilidade para as barreiras de energia, 

independente de apresentar alguma descontinuidade frente a um intervalo fechado. 

Além disso, a generalização do modelo RFEB evidencia uma forte correlação entre s, a 

desordem do material, as características heterogêneas e as distribuições de barreiras de 

energia para os portadores de cargas.  

Ao analisar os resultados para o modelo de distribuição discreta e uniforme, foi 

possível caracterizar a desordem do material em termos da inclinação da curva de σ‟(ω). 

Desse modo, para pequenos valores de N em um intervalo fixo de energia, apesar de a 

inclinação da curva apresentar valores não previstos para s na literatura, nota-se que a 

resposta de condutividade para esses sistemas é típica de materiais condutores, que 

apresentam estrutura periódica. À medida que N aumenta, o valor de s tende a 0,8, 

conforme apontado na literatura pelos modelos de distribuições uniformes e contínuas. 

Para N ≥ 21 no intervalo de energia estudado, que equivale a ΔE ≤ 21 meV, a resposta 

da condutividade ac já pode ser comparada à resposta do modelo RFEB proposto por 

Dyre, e portanto, elimina a necessidade de um intervalo infinitesimalmente contínuo 
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para descrever o comportamento de sistemas desordenados. Esse resultado ainda 

evidencia a necessidade de uma distribuição de barreiras de energia não-uniformes.  

Assim, com o objetivo de ilustrar a versatilidade do modelo generalizado 

proposto, aplicou-se a distribuição de probabilidade Gaussiana na expressão da 

condutividade ac, Eq. (4.16), definindo, portanto, um modelo de distribuição discreta e 

não-uniforme de barreiras de energia. A partir da análise dos resultados, foi possível 

concluir que a distribuição de probabilidade Gaussiana foi a principal responsável pela 

variação de s nas curvas de σ‟(ω), que apresentou valores entre 0 e 0,8 para de acordo 

com a variação do desvio padrão. Além disso, de forma análoga à distribuição discreta e 

uniforme de barreiras de energia, foi apontada forte correlação entre a inclinação da 

curva de condutividade ac e a desordem do material, tornando esse modelo totalmente 

aplicável a materiais heterogêneos que não podem ser satisfatoriamente ajustados ao 

modelo RFEB.  Os resultados dos ajustes teóricos experimentais, inclusive, corroboram 

essa idéia. 

Portanto, através da equação generalizada do modelo RFEB deduzida e aplicada 

neste trabalho é possível estabelecer uma nova linha de estudo capaz de investigar com 

maior precisão as propriedades elétricas dos materiais desordenados, bem como 

investigar os mecanismos de transporte, os valores de barreiras de energia possíveis e o 

grau de desordem do material. É importante destacar ainda que este trabalho é o 

primeiro a apresentar uma alternativa ao modelo proposto por Dyre em 1985 e, desse 

modo, tem-se uma ferramenta útil para a área de materiais. 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros, propõe-se o estudo sistemático do papel de diferentes 

distribuições de barreiras de energia nas curvas de σ‟(ω) e σ”(ω) em função da 

frequência angular, bem como a correlação dessas distribuições com a morfologia dos 

materiais investigados. 
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APÊNDICE I 

PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

Neste apêndice será apresentado os programas de simulação computacional 

utilizados nas simulações das curvas de condutividade ac teóricas, bem como nos 

ajustes experimentais de curvas reais para o modelo discreto de barreiras de energia 

com e distribuição de probabilidade Gaussiana. 

 

MODELO: Equação de condutividade alternada com densidade de probabilidade 

discreta e distribuição Gaussiana de barreiras de energia. 

PROGRAMA: Notepad ++ (Editor de texto); g95 (Compilador linguagem FORTRAN 

para Windows) 

AUTORES: J. D. Couto e M. R. Régis 

 

DATA: Outubro de 2009 

 

LOCAL: Universidade Federal de Ouro Preto 

     Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

     Departamento de Física  

     Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais 

 

COMENTÁRIOS: desenvolvimento de um programa utilizando a linguagem 

computacional FORTRAN para simular a equação de condutividade alternada em 

função da variação da frequência angular, uma vez que essa linguagem é capaz de 

reconhecer números complexos e é bastante utilizada em simulações de problemas 

físicos.  
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PROGRAM Gaussiana 

IMPLICIT NONE 

 

! Definição das variáveis e do intervalo de frequência 

REAL:: Emin, Emax, gamaa, gama0, deltaE, w, E, Em 

REAL:: sigma0, T, soma1, soma2, gamab, var, peso, dp 

INTEGER:: ND, a, fi, b 

REAL,PARAMETER:: pi=3.1415926536, k=8.6178e-5 

COMPLEX:: CondAC, Imped, soma3 

real :: freq(39) = (/ & 

  & 1.0e-4,2.0e-4,4.0e-4, & 

  & 1.0e-3,2.0e-3,4.0e-3, &   

  & 1.0e-2,2.0e-2,4.0e-2, & 

  & 1.0e-1,2.0e-1,4.0e-1, & 

  &  1.0e-0,2.0e-0,4.0e-0, &   

  & 1.0e+1,2.0e+1,4.0e+1, & 

  & 1.0e+2,2.0e+2,4.0e+2, & 

  & 1.0e+3,2.0e+3,4.0e+3, & 

  & 1.0e+4,2.0e+4,4.0e+4, & 

  & 1.0e+5,2.0e+5,4.0e+5, & 

  & 1.0e+6,2.0e+6,4.0e+6, & 

  & 1.0e+7,2.0e+7,4.0e+7, & 

  &  1.0e+8,2.0e+8,4.0e+8 /) 

 

! constantes 

ND = 4171 ! (ND = N, número de barreiras que dizcretiza o  intervalo de energia) 

Emin = 0.0 ! Barreira de energia mínima [eV] 

Emax = 0.417 ! Barreira de energia máxima [eV] 

Em = (Emax + Emin)/2.0 ! Energia média do intervalo [eV] 

dp = 0.005 ! dp = a, desvio padrão [eV] 

var = dp**2 ! var = a  2, variância [eV2] 

gama0 = 2.5e+5*2*PI ![rad/s] 

 

sigma0 = 9.9e-8 ! [S/m] 

T = 300.0 ! Temperatura, [K] 

 

deltaE = (Emax - Emin)/(ND-1) ! distância entre duas barreiras de energia adjacentes 
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! Cálculo da somatória de 1/gamaa 

soma1 = 0.0 

soma2 = 0.0 

 

DO a = 1, ND 

    E = (Emin + (a-1)*deltaE) 

 gamaa = gama0*exp(E/(k*T)) 

    peso = (1.0/sqrt(2.0*pi*var)) * exp(-(E-Em)**2/(2.0*var)) ! Distribuição Gaussiana 

 soma1 = soma1 + (peso/gamaa) 

 soma2 = soma2 + peso 

END DO 

 

! Calculo somatoria (1/gamab + iw) 

DO fi = 1, 39 

 w = 2*pi*freq(fi) ! frequencia angular 

 soma3 = cmplx(0.0,0.0) 

 

 DO b = 1, ND 

        E = (-Emax + (b-1)*deltaE) 

  gamab = gama0*exp(E/(k*T)) 

        peso = (1.0/sqrt(2.0*pi*var))* exp(-(E-Em)**2/(2.0*var)) 

  soma3 = soma3 + peso/cmplx(gamab,w) 

 END DO 

 

! Calculo da condutividade ac generalizada 

CondAC = (sigma0/soma2)*(soma1)*(soma2/soma3 + cmplx(0.0,-w)) 

 

END DO 

END PROGRAM Gaussiana 
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MODELO: Ajuste do modelamento teórico da equação de condutividade ac Gaussiana 

a curvas experimentais. 

PROGRAMA: Versão Mathcad 8.0 Professional 

AUTORES: J. D. Couto e M. C. Santos 

DATA: Maio de 2011 

LOCAL: Universidade Federal de Ouro Preto 

     Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

     Departamento de Física  

     Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais 

COMENTÁRIOS: desenvolvimento de um programa para ajustar o modelo discreto de 

com distribuição de barreiras de energia Gaussiana a curvas experimentais da 

componente real da condutividade alternada em função da frequência angular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura do arquivo de frequência: 

  

  

Definição da frequência angular teórica: 

 

Definição das variáveis: 

    

    

 
 

  

B READPRN"frequencia.txt"( ) fT B
0 



j00 0 last fT( ) k00 last fT( )

T

w
j

2  fT
j



j 0 k00for

w



U 10000 Emin 0.101 Emax 0.273 k 8.61710
5



Em
Emax Emin( )

2
 dE

Emax Emin

U 1
 0 2.410

5
 0 0.910

3
 

T 373
a 0.090

 8.8510
12

 0 0
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Implementação das variáveis dependentes do número de barreiras U: 

 

Obs.: E é uma matriz onde:  
En,0 (E coluna zero) é igual a variância da Energia.  

En,1 (E coluna 1) é igual a frequência de saltos e  

En,2 (E coluna 2) é igual a distribuição de barreiras.  

Implementação da equação do modelo de barreiras para a condutividade alternada: 

 

Leitura do arquivo com os dados experimentais: 

    

  

Definição da frequência angular experimental: 

 

Definição da impedância experimental: Definição da condutividade experimental: 
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D READPRN"CRE373.txt"( ) f D
0 

 ZR D
1 

 ZI D
2 


2

h00 0 last f( ) g00 last f( )



w
h

2  f
h



h 0 g00for

w



Z

z
h

ZR
h

i ZI
h



h 0 g00for
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L 10 10
3
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Gráfico condutividade alternada experimental e teórica vs. frequência angular: 

 

Gravação dos dados: 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 1 10
4

 1 10
6

 1 10
8



1 10
4



1 10
3



0.01

0.1

Re T j 00 

Re e h00 

T j 00 h00 

J
0 



J
2 

T

J
1 

Re e( )

J
3 

Re T( )

PRNPRECISION 8

PRNCOLWIDTH 20

WRITEPRN"cond_crc.txt"( ) J



 
79 

APÊNDICE II 

ABSTRACT DE ARTIGO 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho está sendo proposto a escrita do 

artigo científico para publicação em revista indexada da área de Física, cujo título e 

resumo prévios são apresentados a seguir. 

 

A generalization of the Random Free Energy Barrier model for the ac conductivity 

of disordered materials 

J. D. Couto
1
, G. F. Leal Ferreira

2
, R. F. Bianchi

1 

1 Laboratory of Polymers and Electronic Properties of Materials – UFOP, 35400000, Ouro Preto 

MG, Brazil.  

 

2
 Physics Institute of São Carlos - USP, 13560970, São Carlos SP, Brazil.  

 

A method has been developed to calculate the alternating conductivity,                   

σ*(ω) = σ‟(ω) + iσ”(ω), of nonmetallic disordered solids arising from a particular 

nonunifom-energy-barrier model distribution for hopping carriers, rather than the 

conventional uniform and continuous distribution approach associated with the Random 

Free Energy Barrier (RFEB) model. An expression derived herein for both real and 

imaginary components of the alternating conductivity predicts that the hopping carrier 

has to overcome some thermal and anisotropy energy barriers distributed between a 

minimum and a maximum energy non-uniformly dispersed through the disordered bulk 

material. All the information about the disorder is provided in terms of a hopping time 

distribution function, and the density of energy barriers for charge carriers is given as a 

distribution of a Dirac Delta function. Finally, it is proposed a Gaussian distribution of 

energy barriers for hopping carriers that was successfully applied to experimental data 

from different types of organic and inorganic materials. 


