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RESUMO 

Neste trabalho pastilhas cerâmicas de CaCu3Ti4O12 (CCTO) foram produzidas pelo 
método de reação por estado sólido onde estudos por difração de raios-X mostraram 
que as amostras policristalinas são monofásicas dependendo da pressão parcial de 
oxigênio. Estudos por microscopia eletrônica de varredura e fotoluminescência 
indicam que o processo de crescimento de grão e densificação das amostras e a 
formação de vacâncias de oxigênio estão diretamente relacionados a concentração 
de oxigênio durante o processo de sinterização. As amostras foram caracterizadas 
por medidas elétricas dc em função da temperatura, que associada a teoria de 
semicondutores, provaram que as barreiras de potencial no CCTO são mais 
influenciadas pela temperatura do que pelo campo elétrico, ou seja, são barreiras do 
tipo  Schottky. Um modelo de barreira e os mecanismos de formação foram 
propostos para descrever a formação da barreira de potencial no CCTO. Medidas de 
corrente-tensão cíclicas mostraram que o efeito de comutação resistiva no CCTO 
está diretamente relacionado a efeitos de contorno de grão e efeito Joule. As 
propriedades de transporte elétrico em filmes finos de CCTO foram investigadas 
para os efeitos de comutação resistiva, retificação elétrica e aplicação em sensores 
de gás. Filmes monofásicos foram produzidos pelo Método dos Precursores 
Poliméricos (MPP) em diferentes tipos de substratos. Filmes produzidos em 
substratos de LNO/Si apresentam curvas de corrente-tensão simétricas, indicando 
contatos ôhmicos, enquanto os filmes depositados sobre substratos de Pt/Si têm um 
comportamento altamente assimétrico nestas curvas, o qual está relacionada com a 
formação de um junção metal-semicondutor na interface CCTO/Pt. Os resultados 
indicam que a formação deste tipo de contato reforça o efeito de comutação resistiva 
neste material. Testes da resposta como sensor de gás revelaram que os filmes de 
CCTO são sensíveis ao gás oxigênio e apresentam condutividade do tipo-n. Os 
resultados apresentados neste trabalho demonstram a versatilidade de filmes finos 
de CCTO preparado pelo método MPP e podem ser aplicados como ReRAM, sensor 
de gás e diodo Schottky dependendo da configuração utilizada. 
 

 

Palavras-chave: CaCu3Ti4O12. Cerâmicas. Filmes finos. Barreira de potencial. 
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ABSTRACT 

CaCu3Ti4O12 (CCTO) pellets were produced by solid state reaction method and X-ray 
diffractograms showed that single phase polycrystalline samples were obtained. 
Studies by scanning electron microscopy and photoluminescence indicate that the 
process of growth and densification of the samples and formation of oxygen 
vacancies, respectively, are directly related to oxygen concentration during 
sinterization process. The samples were electrically characterized by dc 
measurements as function of temperature, which associated to semiconductor 
theory, showed that CCTO barriers are more influenced by temperature than by 
electric field, i.e., Schottky barriers. A model and the mechanism for barrier formation 
have been proposed to describe the CCTO potential barrier. Electric transport 
properties of CaCu3Ti4O12 (CCTO) thin films were investigated for resistive switching, 
rectifying and gas sensor applications. Single phase CCTO thin films were produced 
by Polymeric Precursor Method (PPM) on different substrates. Cyclic current-voltage 
measurements showed that resistive switching effects in CCTO is directly related to 
the grain boundary and Joule effects. Films produced on LNO/Si substrates have 
symmetrical non-ohmic current-voltage characteristics, forming ohmic contact, while 
films deposited on Pt/Si substrates have a highly asymmetrical non-ohmic behavior 
which is related to a metal-semiconductor (MS) junction formed at the CCTO/Pt 
interface. Results confirm that CCTO has a resistive switching response which is 
enhanced by Schottky contacts. Sensor response tests revealed that CCTO films are 
sensitive to oxygen gas and exhibit n-type conductivity. These results demonstrate 
the versatility of CCTO thin film prepared by the PPM method for gas atmosphere or 
bias dependent resistance applications depending on film configuration. 
 

 

Keywords: CaCu3Ti4O12. Ceramic. Thin film. Grain boundary. Potential barrier. 

Schottky model.    
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início do século 20 intensas pesquisas têm sido devotadas à busca 

de materiais para utilização em aplicações tecnológicas. Dentre muitos materiais 

com potencial para aplicações em dispositivos eletrônicos, pode-se destacar os 

materiais dielétricos e não ôhmicos, em especial materiais varistores, aplicáveis 

como capacitores, sensores, dentre outras aplicações.  

Materiais dielétricos são caracterizados pela polarização dos dipolos elétricos 

internos, em outras palavras, pela alta capacidade de armazenamento de cargas 

elétricas quando sujeito à ação de um campo elétrico externo.1 A principal grandeza 

que caracteriza essa propriedade nos dielétricos é a permissividade relativa (εr), 

mais conhecida como constante dielétrica (κ). Esta grandeza indica que quanto 

maior for à constante dielétrica (κ) do material mais polarizável ele o será. Assim, 

altos valores de constante dielétrica são muito importantes na miniaturização de 

dispositivos eletrônicos, pois é o seu valor que limita a dimensão dos dispositivos 

eletrônicos, tais como capacitores, ou seja, é possível fabricar dispositivos cada vez 

menores quanto maior for a constante dielétrica do material. Este é um dos motivos 

pela intensa busca por materiais altamente polarizáveis que apresentam constante 

dielétrica (κ) maiores que 1000.  

O estudo de materiais não ôhmicos, aqueles materiais que não seguem a Lei 

de Ohm, têm dado grande ênfase ao estudo de materiais varistores.2 Estes estudos 

têm mostrado que tal propriedade nestes materiais está intimamente relacionada às 

características físico-químicas da região de contorno de grão, devido à formação de 

barreiras de potencial nessa região. Estas barreiras são formadas pela geração de 

defeitos devido a diferentes fatores, tais como a adição de dopantes, a variação da 

atmosfera de tratamento térmico, mudanças nas etapas do processamento do 

material, dentre outros parâmetros. A principal grandeza associada a qualidade do 

material não ôhmico é o coeficiente de não linearidade (α). Este parâmetro indica 

que quanto maior for o valor de α mais acentuado será o comportamento não 

ôhmico do material. Logo, tais características são interessantes para aplicação em 

dispositivos para a proteção de equipamentos submetidos tanto as baixas e médias 

tensões, aplicadas diretamente como componentes de circuitos eletroeletrônicos, 

quanto as altas tensões, utilizadas como parte integrante de dispositivos para-raios. 
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Este é um dos motivos pela intensa busca por materiais com coeficientes de não 

linearidade cada vez maiores.  

Nos últimos anos tem sido vislumbrado a aplicação destes materiais na forma 

de filmes finos devido a crescente demanda por dispositivos miniaturizados para 

aplicação em equipamentos eletro-eletrônicos. Esta busca tem motivado a 

realização de pesquisas devotadas ao estudo das propriedades e de processos de 

obtenção de filmes finos destes materiais. Filmes finos são atrativos por possibilitar 

uma gama muito ampla de aplicações, tais como em capacitores, atuadores, 

circuitos de memória, dentre outras, uma vez que na maioria dos materiais as 

propriedades apresentadas na forma de bulk são mantidas na forma de filmes finos.3 

Neste contexto, atualmente está sob intensa consideração para aplicações 

em novos dispositivos eletro-eletrônicos o Titânato de Cálcio e Cobre, de fórmula 

química CaCu3Ti4O12 e comumente chamado na literatura de CCTO.4 Descoberto na 

década de 1960,5 este material exibe tanto características dielétricas quanto não 

ôhmicas bem acentuadas,4;6 além de outras propriedades como sensor de gás,7 

fotoluminescência, 8  dentre outras. 9  Preparado sob um rigoroso controle 

estequiométrico e sem a presença de fases secundárias, este material apresenta 

altos valores de constante dielétrica, de até 106, e de coeficiente de não linearidade, 

de até 900, possibilitando aplicações em dispositivos eletro-eletrônicos de 

dimensões reduzidas ou mesmo a possibilidade da criação de um novo tipo de 

dispositivo eletrônico que possa utilizar concomitantemente ambas as propriedades 

deste material. No entanto, a grande dificuldade na produção do sistema CCTO está 

associada ao controle da supressão de fases secundárias que se formam durante o 

processo de síntese deste material, as quais degradam suas excelentes 

propriedades.10 Sendo que o desafio torna-se ainda maior quando a síntese deste 

material na forma de filmes finos é almejada, pois fatores críticos, tais como o 

método de síntese, o tamanho de grão, dentre outros, podem influenciar nas 

propriedades do CCTO. 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo das propriedades elétricas 

de pastilhas cerâmicas e filmes finos de CCTO livres de fases secundárias. O estudo 

realizado em pastilhas cerâmicas visou investigar a influência da variação da 

pressão parcial de oxigênio durante o processo de sinterização nas propriedades 

estruturais, morfológicas e elétricas destas amostras. Por outro lado, realizou-se um 
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estudo sistemático das propriedades de sensor de gás, retificação e comutação 

resistiva em filmes finos de CCTO preparados pelo Método dos Precursores 

Poliméricos (MPP), no qual se buscou identificar os mecanismos físicos 

responsáveis por estas propriedades e suas possíveis aplicações tecnológicas. 

A presente tese está dividida em quatro capítulos: Revisão bibliográfica – é 

apresentada uma revisão da literatura sobre estudos relacionados à síntese do 

CCTO na forma de bulk e filmes finos, as propriedades elétricas e dielétricas e os 

mecanismos responsáveis por tais propriedades; Procedimento experimental – é 

descrito com detalhes o procedimento experimental utilizado na síntese dos pós, 

pastilhas cerâmicas e filmes finos de CCTO, bem como uma descrição das técnicas 

de caracterização utilizadas neste trabalho; Resultados e Discussões – este capítulo 

foi dividido em duas partes, sendo que na primeira são apresentados os principais 

resultados obtidos para as amostras de CCTO na forma de pastilhas cerâmicas, 

enquanto, na segunda parte é dada uma maior ênfase a caracterização de filmes 

finos; Conclusões – capítulo onde é feito as considerações finais sobre o trabalho e 

destacado as principais conclusões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Propriedade dielétrica: do surgimento aos mecanismos 

Cristais e cerâmicas têm sido estudadas desde a primeira metade do século 

20, onde se buscava principalmente materiais que apresentassem propriedades com 

grande potencial para aplicações tecnológicas. Dentre os muitos materiais, os 

materiais dielétricos encontrava-se em destaque, devido à ampla possibilidade de 

aplicações, tais como capacitores, sensores, atuadores, dentre outras.11 

Em 1945 ocorreram importantes avanços no estudo dos materiais dielétricos 

com a descoberta da ferroeletricidade no Titânato de Bário (BaTiO3), sendo este 

material um dos ferroelétricos mais estudados desde então, destacando-se por 

apresentar valores de constante dielétrica (κ) de até três ordens de grandeza.12  Em 

meados da década de 50 é descoberta a piezoeletricidade em niobatos, como o 

Niobato de Magnésio e Chumbo Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN), que exibiam uma 

dispersão da constante dielétrica em função da frequência do campo elétrico 

aplicado, o chamado efeito relaxor.13  Anos depois foi conhecido que a adição de 

Titânato de Chumbo PbTiO3 (PT) na composição de PMN resultava no ferroelétrico 

Titânato Niobato de Magnésio e Chumbo Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 - PbTiO3 (PMN-PT) que 

apresentava os maiores valores de constante dielétrica e coeficiente piezelétrico até 

então reportados na literatura.14 

Desde então os materiais ferroelétricos eram os compostos que exibiam os 

maiores valores de constante dielétrica. No entanto, no ano de 2000 Subramanian et 

al.4 demonstraram que o composto não ferroelétrico CaCu3Ti4O12 (CCTO), 

descoberto inicialmente em 1967, 15  exibia valores de constante dielétrica 

extraordinariamente elevados à temperatura ambiente, com valores de κ da ordem 

de 104-106, dando assim origem a uma nova classe de materiais cerâmicos 

denominados dielétricos de constante dielétrica gigante. Desde então vários estudos 

têm relatado este fenômeno em compostos tais como o LixNi1-xO, 16  CuO, 17 

La1.5Sr0.5NiO4,18 dentre outros. O CaCu3Ti4O12 (CCTO) exibe constante dielétrica 

extraordinariamente elevada à temperatura ambiente (εr da ordem de 104-106) 

constante no intervalo de temperatura entre 100K e 500K, para um intervalo de 

frequência de 1Hz a 1 MHz. Além disso, estudos estruturais mostram que o CCTO 

mantém a estrutura cúbica em todo o intervalo de temperatura sem apresentar 
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transições de fase, apesar do comportamento tipo relaxor mostrado por este 

material.19;20 Todas estas características são muito importantes para a utilização em 

componentes eletrônicos e fazem do CaCu3Ti4O12 um candidato promissor para 

aplicações na indústria da microeletrônica, tais como em memórias de acesso, 

dispositivos micro-ondas, antenas, dentre outros, devido à grande flexibilidade na 

escolha da temperatura para aplicação deste material.21  

A obtenção da fase CaCu3Ti4O12 tem sido relatada pelo uso de diferentes 

métodos de síntese, sendo o Método de Reação por Estado Sólido, ou seja, pela 

reação direta dos óxidos precursores à altas temperaturas, o mais empregado.22 

Entretanto, apesar do fácil processamento, alterações das variáveis de 

processamento, tais como o método de síntese, 23 ; 24  pequenas variações 

estequiométricas, 25 ; 26 ; 27  ou a realização de dopagens, 28 ; 29  geram alterações 

significativas nos valores de constante dielétrica e perda dielétrica do material, 

sendo necessário um rígido controle destas variáveis durante o processo de síntese. 

Além desses parâmetros, são relatados também os efeitos da atmosfera, do tempo e 

temperatura de sinterização e o tipo de eletrodo utilizado como contato elétrico nas 

propriedades dielétricas do CCTO.30;31 

 O CaCu3Ti4O12 (CCTO) exibe uma estrutura cristalina classificada como tipo 

pseudo-perovskita de corpo centrado com grupo espacial Im3, com célula unitária 

como a ilustrada na Figura 1. Os átomos de cálcio ocupam os vértices e o centro da 

estrutura, os átomos de cobre ocupam as faces e o centro das arestas da estrutura e 

octaedros de oxigênio inclinados, com um átomo de titânio em cada centro, ocupam 

sítios intersticiais octaédricos. Logo, baseados na organização espacial da célula 

unitária do CCTO, acreditava-se que a polarização dos octaedros TiO6 poderia 

explicar a elevada constante dielétrica neste composto e que a diminuição 

acentuada da permissividade em baixas temperaturas ocorria devido ao 

congelamento dos dipolos no octaedro. No entanto, esta proposta somente seria 

adequada se compostos isoestruturais, tais como o CdCu3Ti4O12 ( 409≅κ ) ou o 

SrCu3Ti4O12 ( 200≅κ ), possuíssem um valor de constante dielétrica similar ao do 

CCTO ( ≅κ 104-105), fato não verificado experimentalmente.4 Em adição, cálculos 

teóricos mostraram que a estrutura perovskita contribui pouco, com um valor de 

aproximadamente 40, para o valor total da constante dielétrica no CCTO.32  
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Figura 1 - Célula unitária do CCTO. 

 
Esta figura é apenas ilustrativa e não foi mantida a proporção dos raios atômicos dos cátions que 

compõem a fase CaCu3Ti4O12 . Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Outra opção sugerida para explicar a elevada constante dielétrica 

apresentada pelo CCTO seria a fenomenologia ferroelétrica. A propriedade 

ferroelétrica de um material surge devido a uma pequena distorção da estrutura 

cristalográfica de sua fase paraelétrica, de maneira que a simetria da célula unitária 

na fase ferroelétrica é menor que na fase paraelétrica e o comportamento 

ferroelétrico é observado em intervalos de temperatura delimitados pela 

Temperatura de Curie (Tc). Ou seja, acima desta temperatura a ordem ferroelétrica é 

destruída e o material assume uma fase não polarizada, havendo assim uma 

variação abrupta da constante dielétrica do material. Alguns trabalhos supuseram 

que a queda abrupta no valor da constante dielétrica em 100 K poderia estar 

relacionada à mudança estrutural no CCTO e, consequentemente, a uma transição 

paraelétrica/ferroelétrica.20 Entretanto, estudos de difração de raios-X e 

espectroscopia Raman mostraram que o CCTO mantém a estrutura cúbica sem 

transições de fase estrutural no intervalo de 4K a 500K, dados estes corroborados 

por estudos ferroelétricos que mostraram que o CCTO exibe uma baixíssima 

polarização espontânea (remanescente) na ausência de um campo elétrico externo, 

frustrando tal explicação.19;33 
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Baseado no fato de que mecanismos intrínsecos não apresentavam 

explicações convincentes para o comportamento dielétrico do CCTO, pesquisadores 

buscaram a formulação de mecanismos extrínsecos para explicar tal 

comportamento. 

Em 2002, Sinclair et al.34 tentaram explicar as propriedades dielétricas do 

CCTO baseado na fenomenologia denominada GBBL (Grain Boundary Barrier 

Layer), utilizada para explicar o comportamento de materiais termistores. Sinclair 

propôs o modelo denominado IBLC (Internal Barrier Layer Capacitor), baseado em 

medidas de espectroscopia de impedância, na tentativa de elucidar o 

comportamento dielétrico do CCTO. O modelo sugere que o CCTO tem grãos 

semicondutores e que a alta constante dielétrica é proveniente da formação de uma 

camada isolante na região de contorno de grão, gerando assim uma barreira 

capacitiva responsável pelo armazenamento de carga nesta região. Em um primeiro 

momento este modelo explicava a elevada constante dielétrica no CCTO, entretanto 

o comportamento não ôhmico observado no CCTO (discutido na seção 2.2) e alguns 

estudos da propriedade dielétrica relatados por outros pesquisadores colocaram à 

prova tal modelo. Por exemplo, foi suposto que a constante dielétrica neste material 

seria inversamente proporcional ao tamanho de grão, isto é, materiais com grão 

pequenos deveriam possuir uma maior constante dielétrica em comparação àqueles 

com grãos grandes, pois, neste caso, os contornos de grão seriam os responsáveis 

pelo acúmulo de carga. Todavia, os resultados divergiram do esperado e uma 

proporção direta entre estes dois parâmetros descreve melhor o comportamento 

dielétrico do CCTO. Adams et al.35 mostraram que a permissividade está relacionada 

com o aumento do tamanho de grão ao analisar amostras sinterizadas por 3 h e 24 

h. Os resultados mostraram que o tamanho de grão aumentava de 5 μm para 

dimensões superiores a 100 μm e a constante dielétrica e tangente de perda ( δtan ) 

aumentavam uma ordem de grandeza. Posteriormente, Aygün et al.30 mostraram 

que a constante dielétrica pode aumentar com o tempo de sinterização mesmo sem 

o crescimento do grão (ver Figura 2). Estes autores também verificaram a 

dependência da constante dielétrica com a pressão parcial de oxigênio e a dopagem 

com nióbio, sugerindo que esses parâmetros de processamento podem controlar a 

propriedade dielétrica pela modificação do equilíbrio de defeitos existentes no 

contorno de grão. Desta forma, os resultados relatados nestes trabalhos indicaram 
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que o modelo IBLC poderia não ser o principal mecanismo contribuindo para os 

elevados valores de constante dielétrica em cerâmicas de CCTO.  

Figura 2 - Constante dielétrica, medida em 10 kHz, e tamanho de grão em função do tempo de 

sinterização. 

 

Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Aygün et al. (2005).30 

 Fang et al.36 realizaram estudos, por microscopia eletrônica de varredura, da 

microestrutura do CCTO modificada por longos tempos de tratamento térmico após o 

processo de sinterização das cerâmicas. Eles sugeriram que a formação de 

estruturas no interior do grão poderia ser responsável pela elevada constante 

dielétrica, as quais foram chamadas de domínios de grão, como ilustrado na Figura 

3. Os domínios de grão são regiões cristalinas orientadas aleatoriamente no interior 

do grão que geram defeitos planares, como as maclas relatadas por Subramanian et 

al.4, no interior do grão. Considerando que os domínios são os responsáveis pela 

elevada constante dielétrica, esses autores concluíram que a maior concentração de 

domínios no grão favoreceria o aumento da constante dielétrica e o maior número 

destes domínios poderia ser maior em grãos maiores, isto é, o maior número de 

domínios em um único grão seria o mecanismo responsável pelo elevado valor da 

constante dielétrica do CCTO. O modelo de domínios internos proposto por Fang 

poderia explicar as observações de Aygün et al.30, de maneira que o aumento da 

constante dielétrica com o aumento do tamanho de grão estaria relacionado ao 

aumento da quantidade de domínios no grão. 
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Figura 3 - Micrografias de cerâmicas de CCTO obtidas por Fang et al.36 em diferentes tempos de 

sinterização: (A) 3 h e (B) 20 h, e após tratamento térmico para evidenciar os domínios de grãos (b).  

 
Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Fang et al. (2004).36 

Em outro trabalho Fang et al.25 descreveram diferentes aspectos sobre os 

sistemas com deficiência (CaCu2,9Ti4O12) e excesso (CaCu3,1Ti4O12) de cobre. Eles 

buscavam uma maneira de explicar, dentre outros aspectos, a formação da barreira 

capacitiva e de domínios de grãos, sendo ambos os mecanismos responsáveis pela 

elevada constante dielétrica. Duas regiões foram observadas: contorno de grão e 

contorno de domínio. Os autores sugeriram que a formação dos contornos de 

domínios ocorria pela geração de vacâncias de cobre no CCTO, devido a deficiência 

de cobre. Por outro lado, a barreira capacitiva na região de contorno de grão estaria 

relacionada à segregação de cobre no contorno de grão, devido ao excesso de 

cobre. Isso explicaria porque as amostras sintetizadas por 3 h apresentavam 

precipitados de CuO que desapareciam com o aumento do tempo de sinterização, 

isto é, o cobre poderia estar difundido para o interior dos grãos criando um gradiente 

de concentração de cobre nas proximidades do contorno de grão. A variação da 

concentração de Cu2+ nessa região seria a responsável pela geração de defeitos e a 

formação da barreira capacitiva descrita no modelo IBLC.  
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Mais recentemente, alguns trabalhos têm atribuído a condução do material à 

fenômenos via hopping. O aparecimento de espécies Cu3+ foi discutida por Capsoni 

et al.37 para explicar o surgimento da natureza semicondutora dos grãos e explicar a 

condução hopping no CCTO.  Zhang e Tang38, diferenciando-se do trabalho de 

Capsoni, atribuíram os fenômenos via hopping ao par Ti3+/Ti4+, caracterizado pela 

condução de polarons, devido a distorção do retículo com a formação da espécie 

Ti3+. No entanto, em 2009, Bueno et al.39 propuseram um novo modelo, denominado 

Nanosized Barrier Layer Capacitor (NBLC), baseado em defeitos polarônicos 

associados a defeitos de empilhamento (stacking fault), como sendo o mecanismo 

responsável pelas excelentes propriedades dielétricas (ver Figura 4) e a condução 

hopping do CCTO. O modelo propõe que o aparecimento de um centro de carga 

positiva, representada por vacâncias de oxigênio, concomitante a outro centro de 

carga negativa, que surge da redução do cobre, formando o par , o 

qual é o polaron do modelo NBLC, poderia explicar a observação de ambos 

comportamento dielétrico concomitantemente com o aumento da condutividade no 

CCTO. Neste modelo, a origem das barreiras eletrostáticas é consequência da 

formação de uma barreira capacitiva com dimensões nanométricas, dando origem a 

elevada constante dielétrica, e a geração de defeitos polarônicos, responsáveis pelo 

aumento da condutividade elétrica, os quais apresentariam uma direção preferencial 

de condução que seria paralela às falhas de empilhamento (ou seja, perpendicular à 

barreira capacitiva). Embora a natureza dos modelos NBLC e IBLC tenham origens 

distintas, eles podem funcionar simultaneamente complementando um ao outro.  

Em suma, na Figura 5 estão ilustradas as propostas mais aceitas na literatura 

para explicar a permissividade anômala do CCTO em cerâmicas policristalinas. 

Entretanto, ainda não está claro como um sólido com elevada constante dielétrica 

pode possuir elevada perda dielétrica comomitantemente. Estes fatos exigem uma 

formulação teórica além daquelas existentes atualmente para descrever melhor a 

fenomenologia física responsável pelas propriedades elétricas e dielétricas no 

CCTO. 
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Figura 4 - Representação esquemática do modelo NBLC.  

 

Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Ribeiro et al. (2011).40 

Figura 5 - Representação dos modelos baseados em mecanismos extrínsecos. 

 
1) Camada capacitiva ao contorno de grão (IBLC); 2) Domínios de grão; 3) Nano-barreiras capacitivas 

(NBLC). Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Orlandi et al. 

(2012).41 
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2.2 Propriedade não ôhmica 

Uma das classes de materiais não ôhmicos mais estudadas é a de materiais 

varistores. A principal característica dos materiais varistores é sua microestrutura 

simples e monofásica, fato que facilita o estudo dos mecanismos de formação de 

barreiras de potencial do tipo Schottky e o estudo da função dos óxidos dopantes, 

possibilitando a compreensão dos mecanismos de degradação e a influência dos 

dopantes na melhoria do desempenho dos varistores.2 

Descoberto no início do século 20, os primeiros varistores foram 

desenvolvidos a partir de carbeto de silício,42 entretanto o grande avanço se deu na 

década de 70 com o preparo de varistores a base de ZnO por Matsuoka et al.43, que 

mostraram a influência do processo de densificação para melhoria no coeficiente de 

não linearidade (α). Na década de 80 é relatada a preparação de varistores à base 

de TiO2, o qual apresentava valores de α em torno de 12 e campos elétricos de 

ruptura baixos, despertando o interesse na aplicação em varistores de baixa 

tensão. 44  Mais recentemente, em 1997, Pianaro et al. 45 publicaram estudos 

realizados em sistemas de SnO2 dopado com CoO, Nb2O5 e Bi2O3 que 

apresentavam comportamento varistor. Estes estudos mostraram que adição de 

dopantes são de suma importância nos varistores de SnO2, influenciando 

diretamente na densificação e, consequentemente, no coeficiente de não linearidade 

e no campo elétrico de ruptura destes sistemas. 

A propriedade não ôhmica no CCTO foi reportada na literatura em 2004, no 

qual se observou um comportamento não linear bastante acentuado da corrente em 

resposta a aplicação da tensão elétrica entre dois microeletrodos dispostos em 

diferentes grãos, como ilustrado na Figura 6. Estas observações foram realizadas 

por Chung et al.6,  os quais relataram valores de α ∼ 900, medido em um intervalo de 

corrente de 5 a 100 mA. Em comparação a sistemas varistores tradicionais como 

ZnO, cujo valor de α está compreendido em um intervalo de 50-200 dependendo do 

dopante adicionado e outros ajustes nos parâmetros de processamento, notou-se no 

CCTO um promissor candidato para aplicações em dispositivos varistores. 

Entretanto, estes valores de α não se confirmaram quando medidos no intervalo de 

corrente definado como padrão para materiais varistores, como será discutido mais 

adiante.   
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Figura 6 - (a) Microeletrodos de ouro sobre a superfície das pastilhas de CCTO e (b) as curvas de 

corrente-tensão entre cada um dos eletrodos. 

 
Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Chung et al. (2004).6  

Similarmente ao que ocorre em materiais varistores, às propriedades não 

ôhmicas no CCTO podem ser modificadas pela variação da estequiometria, uso de 

dopantes e o controle da atmosfera de síntese. Chung et al.46 mostraram como varia 

o campo elétrico de ruptura em função da dopagem com íons pentavalentes (Nb5+ e 

Ta5+). Os autores supuseram que a presença do dopante ocorre na região de 

contorno de grão alterando a concentração de defeitos nesta região e, 

consequentemente, aumentando a altura da barreira de potencial. Ramirez et al.47 

mostraram que o composto contendo 33,3% mol de CaCu3Ti4O12 e 66,7% mol de 

CaTiO3 apresentava excelentes propriedades varistoras com valores de coeficiente 

de não linearidade de até 1500, quando calculado em um intervalo de corrente de 3-

30 mA. Estes resultados foram atribuídos ao excesso de cálcio no contorno de grão, 

que favoreceria a formação de barreiras semicondutora do tipo-p contribuindo 

significativamente para a melhoria das propriedades não ôhmicas.  

Marques et al.48 estudaram a natureza da barreira de potencial do CCTO 

observando a dependência da resposta não ôhmica em atmosfera rica em oxigênio 

(ver Figura 7). Eles mostraram que os espectros de capacitância complexa da 

amostra obtida após tratamento em atmosfera oxidante exibem uma mudança 

significativa apenas na região relacionada à resposta do contorno de grão (região de 

baixa frequência). Isso significa que a barreira de potencial formada no CCTO é 

dependente da pressão parcial de oxigênio e cuja dependência é típica de varistores 

de óxidos metálicos com barreiras de potencial do tipo Schottky. Em outro trabalho 
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sobre o efeito da atmosfera de tratamento térmico, Marques et al.49 mostraram a 

evolução dos tratamentos térmicos em vácuo. Os primeiros tratamentos, feitos à 900 
oC por 1 h, indicaram uma diminuição de α, possivelmente proveniente da dessorção 

de oxigênio da região de contorno de grão. Após a realização de tratamentos 

consecutivos nestas mesmas condições, houve uma melhora do comportamento 

não ôhmico, o qual foi atribuído à restauração do oxigênio na região do contorno de 

grão devido a difusão de oxigênio do grão para o contorno de grão. 

Figura 7 - Curvas de densidade de corrente vs. campo elétrico para amostra sinterizada em ar e após 

tratamento em atmosfera de oxigênio puro.  

 
Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Marques et al. (2007).48 

Adams et al.50 investigaram o tipo de barreira de potencial formada na região 

de contorno de grão de cerâmicas de CCTO usando espectroscopia de impedância 

com campo superposto dc.  Eles demostraram que a altura da barreira de potencial 

no CCTO é reduzida pelo campo dc na direção de polarização direta e, portanto, a 

energia de ativação associada a condutividade do contorno de grão reduz com a 

tensão dc aplicada, fato que indica que o contorno de grão é consistente com uma 

barreira do tipo Schottky, corroborando os resultados de Marques et al.48 Um modelo 

de dupla barreira Schottky (barreiras back to back) para o CCTO foi proposto por 

Zang et al.51 com base em uma camada de depleção simétrica e uma camada de 

cargas negativas localizadas no contorno do grão, similar àquela proposta para 

varistores tradicionais de ZnO,52,53 entretanto o papel de cada cátion ou quais tipos 

de defeitos estariam contribuindo para o caso do CCTO não foram especificados.  
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Mais recentemente, Cordeiro et al.54 observaram um comportamento anômalo 

em medidas cíclicas de tensão-corrente em cerâmicas de CCTO. As curvas de 

tensão-corrente apresentavam um efeito de histerese tanto em polarização direta 

quanto reversa. Tal resultado também foi reportado por outros autores, o qual foi 

atribuído a um efeito de comutação resistiva, onde o material pode apresentar dois 

estados de resistência dependendo da intensidade de campo aplicado. 55;56;57 Este 

efeito no CCTO tem sido atribuído a efeitos de contorno de grão,58  aquecimento,54 

dentre outros.57 A descoberta deste novo efeito em sistemas monofásicos de CCTO 

indica que este material não poderá ser aplicado, salvo em determinadas condições 

provenientes do uso de dopantes, em dispositivos varistores, devido à mudança de 

resistência caso houvesse um descarga elétrica. Entretanto, indica que este material 

pode ser um canditato promissor para ser aplicado em memórias resistivas, às 

chamadas ReRAMs (Resistive Random Access Memories). 

Figura 8 - Histerese na curva de densidade de corrente em função do campo aplicado.  

 
Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Cordeiro et al. (2008).54 
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2.3 Filmes finos  

No alvorecer da nanotecnologia, o desenvolvimento de processos voltados 

para a produção de materiais de grande interesse para aplicações tecnológicas na 

forma de filmes finos destaca-se no cenário mundial. Sabe-se que, além das 

dificuldades enfrentadas nos processos de síntese de filmes finos, alguns materiais 

sofrem alterações dramáticas quando escalas da ordem de nanômetros são 

vislumbradas e que diferentes materiais podem apresentar diferentes propriedades 

quando estão na forma de pastilhas cerâmicas ou filmes finos, ou seja, o estudo de 

amostras com uma das dimensões reduzidas, isto é, de sistemas considerados 

bidimensionais, podem proporciona uma melhor compreensão de fenômenos físicos 

ocorrendo em escala nanoscópica, sendo necessários estudos sistemáticos neste 

campo.1 

Assim, espera-se que a grande aplicação do CaCu3Ti4O12 surja na forma de 

filmes finos, devido sua integração em dispositivos miniaturizados. Para tanto, 

diferentes processos de síntese de filmes finos que otimizem as propriedades deste 

material são alvo de grande investigação, pois os processos de produção de 

dispositivos para aplicações tecnológicas apresentam características próprias 

dependendo do tipo de aplicação almejada. Para isto, filmes deste material têm sido 

preparados por vários métodos, entretanto, alterações significativas em suas 

características são observadas pela variação do tipo de método utilizado, 59;60 o tipo 

de eletrodo/substrato,61;62 dentre outros parâmetros.63;64 

Lin et al.65  relatam a preparação de filmes monofásicos de CCTO utilizando a 

técnica de Pulsed Laser Deposition (PLD). Este trabalho relata a formação da fase 

CCTO sobre substratos de LaAlO3 com constante dielétrica de até 104, entretanto 

não foi apresentado as curvas deste parâmetro em função da frequência. As 

propriedades dielétricas e elétricas deste material foram apresentadas pela primeira 

fez por Si et al.66 em filmes preparados sobre diferentes buffers de óxidos condutivos 

pelo método PLD. Estes filmes apresentam um comportamento similar ao 

encontrado em cerâmicas, isto é, os filmes apresentam uma constante dielétrica da 

ordem de 1500 constante com a frequência e uma queda abrupta deste parâmetro 

em torno de 100K.  
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A síntese de filmes de CCTO por método químico foi reportada pela primeira 

vez em 2006 por Feng et al.60, os quais, utilizando-se das técnicas de difração de 

raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de força 

atômica (MFA), mostraram a evolução do crescimento destes filmes em substratos 

de SrTiO3. Em 2007, Jimenez et al.21 e Chang et al.67 relataram a obtenção de filmes 

utilizando-se do método químico Sol-gel, os quais apresentaram constante dielétrica 

entre 100 e 2000 dependendo dos parâmetros de síntese utilizados. Outros métodos 

também foram utilizados no crescimento de filmes de CCTO, tais como o rf-

Sputtering e o Metalorganic Chemical Vapour Deposition (MOCVD).58;68  

Além dos estudos sobre as propriedades dielétricas do CCTO, vários outros 

estudos tem relatado que este material exibe propriedades multifuncionais 

dependendo dos parâmetros e métodos de preparação utilizados. Deng et al.69 

relataram o comportamento retificador em filmes finos de CCTO preparados por 

PLD. Eles mostraram que poderá ocorrer a formação de uma junção metal-isolante-

semicondutor (MIS), devido a uma camada de rica em cobre na superfície do filme, 

ou uma junção metal-semicondutor (MS), devido aos parâmetros de síntese, na 

interface eletrodo/CCTO.59 Filmes finos de CCTO crescidos por rf-Sputtering 

resultam na formação de nanorods policristalinos bem alinhados dependendo da 

temperatura do substrato durante o processo de deposição. 70  Estes nanorods 

exibem o efeito de comutação resistiva o qual foi atribuído à polarização de defeitos 

na região de contorno de grão.58 O efeito de histerese resistiva também foi 

observado em filmes finos preparados por métodos químicos. Lin et al. 71 

demonstraram que este efeito em filmes de CCTO preparado pelo método Sol-Gel é 

fortemente influenciada pela interface eletrodo/filme, devido à diferença de função 

trabalho dos metais utilizados como eletrodo. Há ainda trabalhos que relatam efeitos 

de fotoluminescência e resposta óptica não-linear em filmes finos deste material.8,72 

Uma das propriedades mais interessantes no CCTO é, sem dúvida, seu 

comportamento como sensor de gás. Os primeiros estudos da propriedade sensora 

neste material foram realizados por Kim et al.7 Utilizando micro-esferas de polimetil-

metacrilato (PMMA) como template, para aumentar a área superficial, os 

pesquisadores produziram filmes macroporosos de CCTO pelo método PLD, como 

ilustrado na Figura 9. Os estudos de Kim mostraram que estes filmes apresentavam 

uma condutividade do tipo-n e uma maior sensibilidade ao H2, quando comparada a 
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sensibilidade do mesmo filme exposto a CO e CH4. Utilizando a mesma técnica de 

deposição, Deng et al.69 observaram uma condutividade do tipo-p em filmes de 

CCTO, mesmo comportamento reportado por Joanni et al.73  para filmes preparados 

por rf-Sputtering. A diferença entre os resultados obtidos por Kim e Deng está 

relacionada aos parâmetros de deposição utilizado no crescimento dos filmes. Por 

outro lado, Parra et al.74 relataram a preparação de filmes mesoporosos de CCTO 

utilizando o método químico Sol-gel, os quais apresentavam uma condutividade do 

tipo-n. 

Figura 9 - Micrografia do filme de CCTO preparado usando-se templates de PMMA.  

 

Inserção: parte interna das esferas ocas de CCTO formadas após tratamento térmico. Fonte: Figura 

adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Kim et al. (2006).7 

Desta forma, os resultados relatados na literatura mostram que o 

comportamento sensor e a condutividade no CCTO dependem de um controle 

sistemático na preparação do filme, pois tanto o método quanto os parâmetros de 

síntese têm influência direta nas propriedades elétricas deste material. Assim até o 

momento não há na literatura um consenso quanto à origem deste comportamento 

dual da condutividade em filmes de CCTO, sendo ainda um tópico aberto a novos 

estudos. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Síntese e processamento das amostras 

3.1.1 Pastilhas cerâmicas 

Os pós para preparação das pastilhas cerâmicas de CCTO foram preparados 

pelo método de Reação por Estado Sólido (RES). Este método consiste na reação 

dos pós precursores da fase desejada, podendo ser óxidos ou carbonatos, à altas 

temperaturas. As condições de processamento dos pós utilizadas neste trabalho 

foram otimizadas por estudos realizados por Ribeiro.89 Neste trabalho foram 

utilizados os seguintes pós precursores: CaCO3 (J.M.E. ®), CuO (Sigma-Aldrich®) e 

TiO2 (Alfa Aesar®), todos com pureza de 99,99%. A quantidade de cada precursor foi 

pesada em balanca analítica conforme os cálculos estequiométricos do composto 

CaCu3Ti4O12 para a preparação de 30 g. 

Os precursores devidamente pesados foram adicionados a um pote de 

poliacrilato com álcool isopropílico e bolas de zirconia estabilizadas com ítria. Este 

sistema foi colocado em um moinho de bolas convencional por 24 horas. Após este 

período, o álcool da suspensão foi evaporado à temperatura ambiente em capela e 

seco sobre uma placa aquecedora por 1 hora à 70 oC. A seguir, o pó foi 

desaglomerado em almofariz e granulado em peneira de 200 mesh (malha de 75 

µm). Posteriormente, o pó homogeneizado foi acomodado em uma navícula de 

alumina e foi efetuada o tratamento térmico para formação da fase CCTO à 900 oC 

por 12 horas em atmosfera de ar ambiente, com taxa de aquecimento de 10 oC por 

minuto, utilizando-se um forno tubular (EDG Equipamentos®, modelo FT-HI/40). 

Após resfriar, o pó calcinado foi colocado no moinho de bolas convencional 

novamente por 6 horas, seco e desaglomerado novamente (como procedimento 

descrito acima). 

Em seguida o pó de CCTO foi conformado na forma de pastilhas por 

prensagem uniaxial em moldes de aço de 8 mm de diâmetro aplicando-se 70 MPa 

por 30 segundos. As pastilhas conformadas foram colocadas em dedeiras de látex e 

o ar evacuado para realização de prensagem isostática. As pastilhas lacradas foram 

imersas em uma câmara cilíndrica contendo álcool etílico destilado e prensadas 

isostaticamente aplicando-se 210 MPa durante 1 minuto. 
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Após a prensagem, as pastilhas não sinterizadas foram acomodadas em 

navícula de alumina sobre o mesmo pó de CCTO (pó de sacrifício) a fim de evitar 

contaminação e difusão de cobre da amostra para a navícula. Para a sinterização 

das amostras foi empregado um forno tubular (EDG Equipamentos®, modelo FT-

HI/40) com patamar de 1100 oC durante 3 horas e taxa de aquecimento e 

resfriamento de 10 oC por minuto em diferentes pressões parciais de oxigênio 

(%pO2). No controle da composição da atmosfera de sinterização utilizou-se um 

sistema de vedação nas extremidades do tubo composto por tampas de alumínio e 

o-rings de viton®. Cada tampa contém uma válvula que permite a entrada e saída 

dos gases e o controle da pressão parcial de oxigênio foi feito pela mistura de 

oxigênio e nitrogênio com o auxílio de fluxômetros (Fluxômetro Cole-Parmer® de 65 

mm e Fluxômetro de massa digital MKS®, modelo 247), para as seguintes 

concentrações: 1, 5, 10, 25, 50 e 100 %pO2 e N2 puro (~10-3
 %pO2). A Figura 10 

ilustra a configuração do forno tubular utilizado para a sinterização das pastilhas de 

CCTO.  

Figura 10 - Ilustração do forno tubular utilizado na sinterização das pastilhas de CCTO em diferentes 

pressões parciais de oxigênio. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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3.1.2 Filmes finos cerâmicos 

Na produção de filmes finos de diferentes materiais têm se utilizado diferentes 

métodos físicos e químicos, os quais apresentam vantagens e desvantagens 

dependendo do tipo de material e aplicação almejada.75 Desenvolvido recentemente 

para a síntese de filmes finos ferroelétricos, o método químico denominado Método 

dos Precursores Poliméricos (MPP) têm se destacado por permitir a produção de 

diferentes materiais com grande controle estequiométrico.76;77 Este é um método 

químico de baixo custo que envolve em uma das etapas a modificação do método 

Pechini para a produção de resinas poliméricas.78 Esta técnica apresenta vantagens 

similares à de outros métodos químicos consolidados, tais como a deposição de 

filmes uniformes sobre grandes áreas, controle da espessura dos filmes pelo número 

de deposições realizadas, filmes homogêneos e com densa microestrutura, dentre 

outras.76;77 

O MPP consiste em se obter uma resina única que tenha agregado à sua 

estrutura todos os íons metálicos precursores necessários a formação da fase 

desejada. Inicialmente dá-se a preparação de uma solução aquosa de íons a partir 

de precursores específicos, que podem ser carbonatos, nitratos ou óxidos 

complexados. A etapa seguinte compreende a preparação da resina polimérica, que 

será usada na deposição dos filmes ou obtenção dos pós-precursores, onde o 

processo está baseado na formação de citratos metálicos, entre os íons dissolvidos 

e o ácido cítrico, seguido de uma reação de polimerização com o etilenoglicol, 

formando assim um poliéster.79 Logo, a obtenção de uma resina estável, isto é, com 

todos os íons agregados à estrutura polimérica é fundamental para a preparação 

dos filmes, uma vez que se os íons não estiverem agregados à rede a formação da 

fase desejada sofrerá alterações devido desvios na estequiometria. Em seguida, na 

etapa de deposição dos filmes, a resina polimérica atua como um veículo portador 

dos íons e tem por finalidade a distribuição uniforme destes sobre um determinado 

substrato, no qual se utiliza diferentes técnicas de deposição tais como o dip- ou 

spin-coating.75 Por fim, a obtenção do filme óxido ocorre após a realização de 

tratamento térmicos para remoção do material orgânico proveniente da resina e 

cristalização da fase desejada. A Figura 11 apresenta um diagrama de blocos 
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detalhando o método MPP empregado na produção dos filmes de CCTO estudados 

neste projeto.  

Figura 11 - Diagrama de blocos ilustrando a sequência de passos utilizados pelo Método dos 

Precursores Poliméricos (MPP) para produção de filmes finos. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

3.1.2.1 Resinas precursoras de CCTO 

A resina polimérica para obtenção dos filmes de CCTO foi preparada na razão 

molar de 1:3:3 (metal:ácido cítrico:etilenoglicol) e os precursores e as respectivas 

quantidades utilizadas foram: 

 

• Etilenoglicol (C2H6O2, Synth®, pureza de 99,5%); 2 ml. 

• Ácido cítrico (C6H8O7. H2O, Synth®, pureza de 99,5%); 6.8024 g. 

• Isopropóxido de Titânio - IV (C12H28O4Ti, Sigma-Aldrich®, pureza de 

99,999%); 1.91ml. 

• Carbonato de cálcio (CaCO3, Sigma-Aldrich®, pureza de 99,999%); 0.1629 g. 

• Carbonato básico de cobre (CuCO3.Cu(OH)2, Sigma-Aldrich®, pureza de 

99,99%); 0.5396 g. 
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Inicialmente, o isopropóxido de titânio IV foi dissolvido em uma solução 

contendo álcool isopropílico (C3H8O, Vetec) e ácido cítrico a aproximadamente 50 oC 

sobre constante agitação. Após a dissolução e homogeinização do isopropóxido de 

titânio IV, a temperatura da solução foi elevada à 70 oC para troca do álcool por água 

deionizada. Em seguida, as quantidades estequiométricas de carbonato de cálcio e 

carbonato de cobre foram dissolvidas na solução aquosa. A solução foi mantida a 

aproximadamente 70 oC sob constante agitação por 30 minutos, e após 

homogeneização a temperatura foi elevada à 95 oC para formação dos citratos 

metálicos. Em seguida adicionou-se etilenoglicol para a reação de polimerização da 

resina. O aquecimento foi mantido por 10 minutos e neste período controlou-se a 

viscosidade da resina com adição de água deionizada. Estas resinas mantiveram-se 

estáveis e algumas de suas propriedades físicas e químicas estão apresentadas na 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Propriedades físicas e químicas da resinas precursora de CCTO. 

Propriedades das resinas 

pH  
Viscosidade à 

temp. ambiente 
(cP) 

Concentração 
(g/ml) Cor/Aspecto 

3.2 30 0.1 Azul Transparente 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

3.1.2.2 Resina precursora de LNO 

A resina polimérica para obtenção dos filmes de LaNiO3 (LNO) foi preparada 

na razão molar de 1:3:3 (metal:ácido cítrico:etilenoglicol) e os precursores e as 

respectivas quantidades utilizadas foram: 

 

• Etilenoglicol (C2H6O2, Synth®, pureza de 99,5%); 2 ml. 

• Ácido cítrico (C6H8O7. H2O, Synth®, pureza de 99,5%); 6.8024 g.  

• Nitrato de Níquel Hexahidratado (N2NiO6.6H2O, Sigma-Aldrich®, pureza de 

99,99%); 0.6563 g. 

• Carbonato de Lantânio hidratado (La2CO3)3.xH2O, Sigma-Aldrich®, pureza de 
99,99%); 0.5265 g.  
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Inicialmente, as quantidades estequiométricas de carbonato de lantânio e 

nitrato de níquel foram previamente dissolvidas em solução aquosa de ácido nítrico 

a 1M (HNO3, Dinâmica®, pureza de 65%), a aproximadamente 50 oC sobre 

constante agitação. Após a homogeneização, adicionou-se ácido cítrico à solução 

aquosa, para formação dos citratos metálicos. Em seguida, a temperatura foi 

elevada à 95 oC e adicionou-se etilenoglicol para a reação de polimerização da 

resina. O aquecimento foi mantido por 10 minutos e neste período controlou-se a 

viscosidade da resina com adição de água deionizada. As resinas mantiveram-se 

estáveis e algumas de suas propriedades físicas e químicas estão apresentadas na 

Tabela 2.  

Tabela 2 - Propriedades físicas e químicas da resina precursora de LNO. 

Propriedades das resinas 

pH  
Viscosidade à 

temp. ambiente 
(cP) 

Concentração 
(g/ml) Cor/Aspecto 

2.8 22 0.1 Verde Transparente 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

3.1.2.3 Produção dos filmes 

O processo de obtenção dos filmes consiste nas etapas de limpeza dos 

substratos, deposição das resinas sobre os substratos, remoção do material 

orgânico e finalmente tratamento térmico para a cristalização da fase desejada. 

 Limpeza dos substratos 

Um dos processos mais importantes na obtenção de filmes finos de boa 

qualidade é a limpeza dos substratos. Se o substrato não estiver devidamente livre 

de sujeiras e impurezas o filme não terá uma boa aderência. Por isso a manipulação 

dos substratos foi sempre realizada vestindo-se luvas e pinças adequadas e foram 

realizadas as seguites etapas de limpeza: 

Limpeza de resíduos orgânicos: Este processo tem por objetivo remover os 

resíduos orgânicos indesejáveis devido ao seu manuseio. Inicialmente, os substratos 

foram colocados em um becker contendo água deionizada e detergente neutro 
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(Dextran®), na proporção volumétrica de 50/50, e aquecidos por 30 minutos a uma 

temperatura de aproximadamente 80 oC. Em seguida, o becker com os substratos foi 

colocado em um aparelho de ultrasom (Ultrasonic Cleaner®, modelo 1440D) por 20 

minutos, para uma melhor otimização na limpeza da superfície dos substratos. Após 

serem retirados do ultrasom os substratos foram enxaguados com água deionizada, 

álcool isopropílico e acetona (sempre nesta ordem). 

Hidrofilização da superfície do substrato: Imediatamente após a limpeza 

orgânica, os substratos foram submetidos a um tratamento em solução básica com o 

objetivo de tornar hidrofílica a superfície dos substratos. Os substratos foram 

colocados em um becker com solução de água deionizada, peróxido de hidrogênio e 

hidróxido de amônia, na razão molar de 3:1:1, por 10 minutos à 80 oC. Após este 

período, os substratos foram retirados desta solução e enxaguados com grande 

quatidade de água deionizada e levados para realização da deposição dos filmes de 

resina. 

 Processo de deposição dos filmes  

Neste trabalho os filmes finos foram depositados pela técnica de deposição 

por spin-coating. Tal técnica consiste na deposição de filmes através de uma rotação 

controlada, garantindo assim um espalhamento uniforme da solução precursora 

sobre toda a superfície do substrato. O método MPP aliado a esta técnica viabiliza 

multideposições, possibilitando um maior controle da espessura dos filmes.  

Após a limpeza e hidrofilização da superfície, os substratos foram colocados 

sobre o spinner (Laurell Technologies Corporation®, modelo WS-400B). Espalhou-se 

uma fina camada da resina sobre o substrato e acionou-se o spinner a uma rotação 

de 4000 rpm por 30 segundos, no qual empregou-se uma aceleração e 

desaceleração uniforme de 100 rpm. Em seguida, retirou-se o substrato do spinner e 

o colocou sobre uma placa aquecedora à 100 oC por 30 minutos, para remoção 

prévia de água. 

Cristalização dos filmes  

Após a remoção prévia de água, os filmes foram levados a um forno tubular 

(Maitec®, modelo FE50RP), para realização de tratamento térmico à 370 oC por 4 
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horas, para remoção de material orgânico proveniente da resina polimérica, com 

taxa de aquecimento de 3 oC por minuto. Para se obter filmes com a espessura 

desejada foram repetidos os passos de deposição e remoção de orgânico descritos 

anterioremente e ao final foi realizado um tratamento térmico à 775 oC por 30 

minutos (taxa de aquecimento de 3 oC por minuto), visando a cristalização da fase 

desejada. A Tabela 3 apresenta um resumo das condições de preparação dos filmes 

que foram estudados neste trabalho.   

Tabela 3 - Resumo das condições empregadas na produção dos filmes de CCTO e LNO. 

Tipo de 

Substrato 

Número 

de  

deposições 

Remoção de 

orgânico 

Condições de 

cristalização 

Pt/TiO2/SiO2/Si CCTO: 3 370 oC/4 h 775 oC/30min. 

LNO/Si LNO: 3 

CCTO: 3 

370 oC/4 h 

370 oC/4 h 

800 oC/60min. 

775 oC/30min. 

Al2O3 CCTO: 3 370 oC/4 h 775 oC/30min. 

As condições de processamento dos filmes finos de CCTO foram estudadas pelo autor desta tese em 

trabalhos anteriores, sendo aqui apresentadas apenas as condições otimizadas. Fonte: Tabela 

elaborada pelo autor deste trabalho. 
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3.2 Caracterização das amostras 

3.2.1 Caracterização estrutural e morfológica 

As amostras foram caracterizadas estruturalmente pela técnica de difração de 

raios-X (DRX), utilizando-se um difratômetro de anodo rotatório (RIGAKU®, modelo 

RINT2000) operado em 50kV/120mA e utilizando a radiação Kα do cobre, com 

objetivo de identificar as fases cristalinas presentes nas amostras cristalizadas na 

forma de filmes finos e pastilhas cerâmicas.80 Para o caso de filmes finos, as 

análises foram feitas em ângulo rasante no intervalo de ângulos de Bragg de 20-80 

graus com passo de 0.02 graus e tempo de coleta de 20 segundos por ponto. Para o 

caso das pastilhas cerâmicas, as análises foram feitas em ângulo normal no 

intervalo de ângulos de Bragg de 20-90 graus com passo de 0.02 graus e rotação 

constante de 20 rpm com tempo de coleta de 3 segundos por ponto. Os 

difratogramas obtidos foram comparados com as cartas padrões JCPDS (Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards) utilizando-se o software Search 

Match®. O estudo quantitativo de fases e a determinação dos parâmetros de rede da 

cela unitária foram obtidos utilizando-se o método de refinamento Rietveld, através 

do pacote de programas TOPAS-Academic®. 

As análises morfológicas foram realizadas em um microscópio eletrônico de 

varredura com canhão de emissão por campo (FEG-MEV) (JEOL®, modelo 7500F) 

utilizando detectores de elétrons secundários e retroespalhados.81 Também foram 

feitas análises de espectroscopia por dispersão de energia de raios-X (EDS) 

(Thermo Scientific®, modelo Noram System Six) para determinação dos elementos 

químicos presentes nas amostras bem como sua distribuição pela amostra. 

As amostras de filmes finos foram analisadas como preparadas, sem o uso de 

nenhum tratamento térmico ou recobrimento. Por outro lado, as pastilhas foram 

embutidas em resina e passaram por um processo de polimento utilizando-se lixas 

d’água de carbeto de silício (3M®) (para o chamado polimento grosso), granulação 

entre 320 a 1200, e posteriormente com pastas de diamante (TED PELLA INC.®) 

(para o chamado polimento fino), com tamanho de partículas de 1 e 1/4μm. Após o 

polimento, revelou-se o contorno de grão das amostras através de tratamento 

térmico em um forno tubular (EDG Equipamentos®, modelo FT-HI/40) à 1050ºC por 

10 minutos em atmosfera de ar. Nenhum recobrimento adicional foi necessário para 
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realização das análises de microscopia eletrônica e EDS. Baseado nas 

fotomicrografias relativas a cada amostra, o tamanho médio de grão ( ) das 

pastilhas foi determinado pelo método dos interceptos. 82  Utilizou-se cinco 

fotomicrografias para cada amostra e 8 linhas para cada fotomicrografia.  

3.2.2 Caracterização por espectroscopia de fotoluminescência 

O objetivo do uso da técnica de fotoluminescência foi avaliar o grau de 

ordem/desordem e o tipo de defeito gerado nas pastilhas cerâmicas sinterizadas em 

diferentes pressões parciais de oxigênio.83 O sistema de medida é composto de um 

monocromador (Thermal Jarrel–Ash®, modelo Monospec 27) e uma 

fotomultiplicadora (Hamatsu®, modelo R446) acoplada a um sistema de aquisição 

composto de um lock–in SR–530 e controlado por um microcomputador. O 

comprimento de onda de excitação é provido por meio de um laser com íons de 

kriptônio (Coherent Innova®). A potência de saída foi ajustada em 300 mW e a 

largura da fenda utilizada no monocromador foi de 200 nm. Todas as medidas foram 

efetuadas a temperatura ambiente e o espectro foi coletado no intervalo de 350 nm a 

850 nm. As medidas foram realizadas no Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo – campus de São Carlos.  

3.2.3 Caracterização elétrica  

Para realização da caracterização em corrente contínua utilizou-se uma fonte 

de tensão pulsada e estabilizada (Keithley®, modelo 237) com tensão variável de 0 a 

1100 V e para realização de medidas cíclicas um femto-amperímetro (Keithley®, 

modelo 6430) com tensão variável de 0 a 210 V. Estas medidas permitiram 

determinar os principais parâmetros para análise do comportamento não ôhmico, por 

exemplo, o coeficiente de não linearidade (α) e corrente de fuga (If), e comutação 

resistiva, relação entre as resistências do estado de alta e baixa resistência.2 

Pastilhas cerâmicas: 

As pastilhas cerâmicas foram lixadas para obtenção de superfícies planas e 

paralelas. Em seguida foram depositados pelo método serigráfico eletrodos de prata 

(Silver Paste PSI®), que foram secados inicialmente a temperatura ambiente e 

posteriormente tratados termicamente à 300 oC por 30 minutos. As medidas elétricas 
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foram conduzidas pela aplicação de uma tensão dc variável e coleta da respectiva 

corrente elétrica.  

As medidas de tensão-corrente em função da temperatura foram realizadas 

com auxilio de um criostato (Janis Research Co®) com sistema fechado de 

refrigeração a base de hélio e um porta amostra de placas paralelas de Pt 

(desenvolvido pelo autor deste trabalho). As medidas foram feitas no intervalo de 

temperatura de 130 K a 500 K sobre vácuo de 10-3 mtorr. As curvas foram coletadas 

com intervalo de 20 K com patamar de 30 minutos para estabilização da 

temperatura.  

Filmes Finos cerâmicos 

Caracterização elétrica: Eletrodos superiores circulares de ouro, com 300 µm 

de diâmetro, foram depositados sobre a superfície dos filmes de CCTO depositados 

sobre substratos de Pt e buffers de LaNiO3. Estes eletrodos foram depositados à 

temperatura ambiente pela técnica de dc-Sputtering utilizando-se máscaras de 

sombra, formando-se assim uma configuração tipo capacitor Au/CCTO/eletrodo 

inferior. As medidas de corrente-tensão foram realizadas no intervalo de temperatura 

de 25 oC a 200 oC, em intervalos de 25 oC com patamar de 30 minutos para 

estabilização da temperatura (ver porta amostra na Figura 12). Para as medidas a 

temperatura ambiente foram utilizados uma mesa para caracterização elétrica de 

filmes finos (Wentworth Laboratories®, modelo MP1008), composta de microscópio 

óptico e microposicionadores com fios de Pt como eletrodo de teste.  

Caracterização sensora: Eletrodos interdigitados de ouro, com trilhas de 100 

µm de largura espaçados por 200 µm, foram depositados sobre a superfície dos 

filmes de CCTO depositados sobre substratos de alumina. Estes eletrodos foram 

depositados à temperatura ambiente pela técnica de dc-Sputtering utilizando-se 

máscaras de sombra. As medidas sensoras desses filmes foram realizadas usando 

uma câmara hermeticamente fechada com uma entrada e uma saída para gases e 

conectores para realização da medida elétrica. As medidas foram realizadas 

aplicando-se uma tensão dc constante de 20 V e a resposta sensora foi avaliada em 

função da variação da resistência do material. A resposta sensora foi realizada 

variando-se a concentração do gás oxidante, neste caso O2, e a temperatura entre 

200 oC e 300 oC, a cada 50 oC, com tempo de patamar de 24h. A variação da 
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concentração se deu pela mistura dos gases O2 e N2, onde o controle da pressão 

parcial de oxigênio (pO2) foi feito pela mistura de oxigênio e nitrogênio com o auxílio 

de fluxômetros (Fluxômetro Cole-Parmer® de 65 mm e Fluxômetro de massa digital 

MKS® modelo 247). Durante a medida manteve-se constante um fluxo total (O2 + N2) 

em 150 sccm e variou-se a pressão parcial de oxigênio da atmosfera da câmara no 

intervalo de 0.05 a 12 %pO2. A Figura 12 ilustra a câmara utilizada para realização 

das caracterizações sensora e elétrica em função da temperatura. 

Figura 12 - Sistema utilizado na realização das caracterizações sensora e elétrica em função da 

temperatura.  

 

Sistema adaptado por Felix, A. A. e Volanti, D. P. Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Pastilhas cerâmicas 

4.1.1 Caracterização estrutural e morfológica 

Com o objetivo de determinar o tipo de estrutura cristalina e a formação de 

fases secundárias, o pó calcinado e as amostras sinterizadas em diferentes 

pressões parciais de oxigênio foram analisados por difração de raios-X (DRX). O 

difratograma do pó de CCTO está apresentado na Figura 13. Os planos do padrão 

de difração foram identificados como sendo da fase cúbica de corpo centrado tipo 

perovskita CaCu3Ti4O12 com grupo espacial Im3, de acordo com a carta JCPDS 75-

2188. O difratograma indica que o pó calcinado está livre de fases secundárias, 

dentro do limite de detecção da técnica, e a intensidade relativa dos picos indica a 

presença de uma amostra policristalina sem orientação preferencial.   

Figura 13 - Difratograma de raios-X do pó calcinado de CCTO. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

 A Figura 14 apresenta os difratogramas das amostras sinterizadas em 

diferentes pressões parciais de oxigênio. As amostras sinterizadas de 100 a 5 %pO2 

apresentam a formação monofásica de CCTO, sendo identificada a mesma fase 

observada para o pó calcinado, sem indicacão de orientação preferencial. 

Entretanto, na amostra sinterizada em 1 %pO2 nota-se a formação da fase 
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CaCu3Ti4O12 coexistindo com fases CaTiO3 (JCPDS 89-6949), TiO2 (JCPDS 21-

1276) e Cu2O (JCPDS 78-2076) e na amostra sinterizada em N2 puro não nota-se 

mais os picos relativos a fase CaCu3Ti4O12. Tendo em vista que o material de partida 

das pastilhas foi pó calcinado monofásico de CCTO, estes resultados indicam uma 

decomposição na fase CaCu3Ti4O12 em regimes de baixa pressão parcial de 

oxigênio e que amostras monofásicas de CCTO somente podem ser obtidas acima 

de 5 %pO2, fato sugerido por Jacob et al.84  baseado em diagramas de fases 

ternários de CaO-CuO-TiO2. Eles sugeriram que a fase CaCu3Ti4O12 pode coexistir 

com outras fases a base de CaO, TiO2 e CuO em pressões parcias de até 0.3 %pO2  

e que esta fase não será estável abaixo desta pressão parcial de oxigênio.  

Figura 14 - Difratogramas das amostras sinterizadas em (a) 5 a 100 %pO2 e (b) N2 puro e 1 %pO2. 

 
Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

O aparecimento da fase Cu2O, na amostra sinterizada em 1 %pO2, indica que 

a decomposição do CCTO está ocorrendo predominantemente em consequência da 

redução do cobre, uma vez que não há a formação direta de fases de titânio 

reduzido, como por exemplo, TiO ou Ti2O3, mas sim das fases CaTiO3 e TiO2, que 

poderiam apresentar a presença do cátion Ti+3 presente na fase CaCu3Ti4O12.35;37 

Em outras palavras, baixas pressões parciais de oxigênio induzem a decomposição 

da fase CaCu3Ti4O12, aparentemente, em consequência predominantemente da 

redução do cobre de Cu+2 para Cu+1. Em contra partida, pode-se supor que sua 

formação e, consequentemente, uma estabilização monofásica será dependente da 

existência de uma concentração limiar de cobre Cu+2 coexitindo com Cu+1. 
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O estudo quantitativo de fases e a determinação dos parâmetros de rede da 

célula unitária foram obtidos utilizando-se o método de refinamento Rietveld, como 

ilustrado na Figura 15. Os valores de parâmetro de rede da célula unitária e 

densidade teórica do material (ver Figura 15b) se aproximam muito dos valores 

teóricos para a amostra sinterizada em 100 %pO2, os quais aumentam e diminuem, 

respectivamente, com a diminuição da pressão parcial de oxigênio, possivelmente, 

devido a redução do cobre e formação de vacâncias de oxigênio.  A quantificação de 

fases indica a presença apenas da fase CCTO até 5 %pO2 e sua total 

decomposição, nas fases Cu2O, CaTiO3 e TiO2, na amostra sinterizada em N2 puro, 

como ilustrado na Figura 15a. Ou seja, a formação de defeitos catiônicos e 

vacâncias de oxigênio (discutidos na seção 4.1.2 e 4.1.3) está contribuindo para 

uma expanção da célula unitária, levando-a a uma desestabilização devido a 

elevada formação destes defeitos e, consequentemente, à decomposição do 

material.  

Figura 15 - (a) Quantidade das fases formadas na decomposição do CCTO e (b) parâmetro de rede e 

densidade para as amostras monofásicas sinterizadas em diferentes pressões parciais de oxigênio. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

A análise morfológica destas amostras foi realizada por meio da técnica de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A Figura 16 apresentada as 

fotomicrografias das amostras sinterizadas em diferentes pressões parciais de 

oxigênio obtidas utilizando-se um detector de elétrons secundários. Tendo em vista 

que estas amostras foram sinterizadas pelo mesmo tempo e o tamanho dos grãos 
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do pó calcinado era igual para todas as amostras, esperava-se um tamanho médio 

de grão similar em todas as amostras.  

Figura 16 - Fotomicrografias das amostras sinterizadas em (a) N2 puro, (b) 5 %pO2, (c) 10 %pO2, (d) 

25 %pO2, (e) 50 %pO2 e (f) 100 %pO2. 

 
Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

 Entretanto, nota-se que as amostras sinterizadas entre 5 e 25 %pO2 

apresentam uma distribuição e um tamanho médio de grão muito similares, 
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enquanto as amostras sinterizadas em 50 e 100 %pO2 apresentam um tamanho de 

grão muito maior que os exibidos pelas demais amostras. Nota-se ainda uma 

diminuição do grau de porosidade das amostras com o aumento da concentração de 

oxigênio, isto é, a alta concentração de oxigênio pode estar contribuindo diretamente 

para a densificação do material. Logo, estes resultados indicam que regimes de alta 

concentração de oxigênio associada à elevadas temperaturas de sinterização 

favorecem o processo de crescimento dos grãos e, consequentemente, a 

densificação do material. Isto ocorre, possivelmente, em consequência de diversos 

fatores, tais como o elevado transporte de massa entre os grãos e a alta difusividade 

do oxigênio na rede em altas temperaturas, dentre outros.95;96 O tamanho médio de 

grão ( ) determinado pelo método dos interceptos, com os respectivos desvios 

padrão, está apresentado na Tabela 4. 

 Tabela 4 - Tamanho médio de grão ( ) em função da pressão parcial de oxigênio. 

%pO2 TMG (µm) 
5 10 (2) 

10 11 (2) 
25 13 (2) 
50 22 (4) 

100 54 (8) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

Por outro lado, a amostra sinterizada em N2 puro apresenta regiões densas 

circundada de regiões porosas composta de grãos pequenos. Como sabe-se essa 

amostra é composta de mais de uma fase, logo, esta diferença na morfologia deve 

estar associada à formação das diferentes fases. Entretanto, imagens obtidas 

utilizando-se um detector de elétrons secundários permite tirar informações apenas 

da morfologia e não da mudança na composição da amostra, pois a diferença de 

contraste é proveniente da diferença de altura na amostra.81 Logo, fez-se necessário 

uma análise utilizando-se um detector de elétrons retroespalhados nesta amostra, 

onde neste caso a diferença de contraste é proveniente da diferença do número 

atômico das fases que compõem a amostra.81 Logo, foi realizado uma análise de 

MEV utilizando-se um detector de elétrons retroespalhados associado ao 

mapeamento de EDS para a amostra sinterizada em N2 puro (foi analisada uma 

região da amostra diferente da analisada na Figura 16a), como ilustrado na Figura 
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17. Nota-se a formação de três regiões distintas: grãos grandes e densos (cor cinza 

claro), associado a uma maior concentração de Ti (região azul); grãos médios (cor 

cinza escuro), associado a uma maior concentração de Ca (região verde); grãos 

pequenos (cor branca), associado a uma maior concentração de Cu (região lilás). 

Estes grãos estão certamente relacionados às fases TiO2, CaTiO3 e Cu2O, 

respectivamente, corroborando assim os resultados de difração de raios-X, que 

indicaram a total decomposição do CCTO para a amostra sinterizada em N2 puro. 

Em suma, a formação e estabilização da fase CaCu3Ti4O12 é dependente da 

pressão parcial de oxigênio durante o processo de sinterização das amostras. A 

obtenção desta fase estável e monofásica se dá em pressões parciais de oxigênio 

superiores a 5 %pO2 quando sinterizadas à 1100 oC, no qual se obtem amostras 

com grãos maiores e mais densas quanto maior for a concentração de oxigênio 

durante o processo de sinterização. Tendo em vista os trabalhos de Ramirez et al.27, 

que relatam a existência de uma fase rica em cobre na região de contorno de grão e 

a formação de defeitos planares nos grãos, futuros estudos buscarão investigar as 

regiões de grão e contorno de grão pela técnica de Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET) nestas amostras. 
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Figura 17 - Fotomicrografia da amostra sinterizada em N2 puro e respectivo mapeamento de EDS 

para os átomos de Ca, Cu, Ti e O. 

 

 

 
Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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4.1.2 Caracterização por espectroscopia de fotoluminescência 

Diversos estudos têm relatado a existência de fotoluminescência (FL) 

relacionada ao ordenamento/desordenamento estrutural em compostos à base de 

titânio, sendo o CaTiO3 o mais estudado.85;86 Tal efeito normalmente é associado a 

formação de clusters formadores da rede associado a vacâncias de oxigênio e ao 

aumento na desordem do sistema. Entretanto, estudos recentes utilizando-se da 

técnica  X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) indicaram que a 

fotoluminescênica em titanatos é afetada não apenas pela desordem estrutural dos 

clusters formadores da rede, mas também pela desordem estrutural nos clusters 

modificadores da rede.87 

O efeito de fotoluminencêcia tem sido observado em compostos de CCTO, 

entretanto, a intensidade de emissão neste composto é muito menor que a 

observada em outros titanatos.8;88 Recentemente, Oliveira et al.88 propuseram um 

modelo para a emissão de fotoluminescência no CCTO. Este modelo, muito similar 

ao modelo descrito por De Lazaro et al.87 para o caso do CaTiO3, baseia-se na 

formação de clusters formadores e modificadores da rede associados ao titânio e 

cálcio ou cobre, respectivamente, onde vacâncias de oxigênio funcionam com 

estabilizadores da rede devido a compensação de carga.  

Assim, utilizando-se da notação de Kr ger-Vink, os formadores de rede no 

CCTO são dados por 

         (1) 
             (2) 

e os modificadores de rede 

         (3) 
              (4) 

         (5) 
          (6) 

       (7) 
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Os autores sugerem que o principal mecanismo responsável pela 

fotoluminescência no CCTO está diretamente relacionado à formação/anulação de 

vacâncias de oxigênio. Dessa forma, tendo em vista que a formação de vacâncias 

de oxigênio deve ser o principal mecanismo em funcionamento devido as condições 

de processamento das pastilhas cerâmicas deste trabalho, medidas de FL foram 

realizadas, como mostrado na Figura 18. 

Figura 18 - Espectros de fotoluminescência das amostras de CCTO sinterizadas em diferentes 

pressões parciais de oxigênio. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Nota-se que todos espectros apresentam uma banda larga de emissão no 

intervalo de 400-550 nm com a intensidade de emissão diminuindo para as amostras 

sinterizadas em altas concentrações de oxigênio. A emissão neste intervalo de 

comprimento de onda é associada usualmente a formação de vacâncias de oxigênio 

e a variação de intensidade de emissão é associada ao ordenamento estrutural em 

titanatos, conforme proposto por Longo et al.85 Dessa forma, pode-se sugerir que o 

aumento da concentração de oxigênio durante o processo de sinterização conduz a 

uma menor formação de vacâncias de oxigênio e, consequentemente, a uma 

diminuição da fotoluminescência, corroborando o modelo proposto por Oliveira et 

al.88 Em adição, a diminuição da intensidade de emissão indica um maior 

ordenamento estrutural, corroborando os dados de difração de raios-X obtidos neste 

trabalho, os quais indicam uma diminuição do parâmetro de rede da célula unitária 
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com aumento da concentração de oxigênio. Em outras palavras, a formação de uma 

menor concentração de vacâncias de oxigênio em regimes de alta concentração de 

oxigênio durante o processo de sinterização induz o sistema a um maior grau de 

simetria degradando a propriedade de fotoluminescência no CCTO.  

Em suma, o aumento da concentração de oxigênio induzirá uma diminuição 

de vacâncias de oxigênio conduzindo a diminuição da emissão de fotoluminescência 

no CCTO ou vice-versa. Entretanto, antes de se afirmar que este é o principal 

mecanismo responsável pela fotoluminescencia no CCTO, estudos adicionais 

utilizando-se as técnicas de X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) e 

Extended X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS) devem ser feitos na tentativa de 

elucidar a origem da fotoluminescência e propor um melhor modelamento teórico 

para este sistema.  

4.1.3 Caracterização elétrica 

4.1.3.1 Comportamento não ôhmico 

A principal característica de materiais não ôhmicos é o seu comportamento 

não linear quantificado pelo coeficiente de não linearidade (α), que expressa o 

quanto o material se afasta da resposta ôhmica, o qual pode ser obtido pelas 

relações empíricas de corrente (I) vs. tensão (V) (Eq. 8) ou densidade de corrente (J) 

vs. campo elétrico (E) (Eq. 9):2 

I = CVα        (8) 

J = DEα      (9)   

onde C e D são constantes relacionadas com a microestrutura. 

A curva E vs J ilustrada na Figura 19 descreve o comportamento de um 

sistema não ôhmico ideal. De acordo com a literatura,2 é possível distinguir três 

regiões distintas:  

I) Região linear (região de baixa densidade de corrente): regida pela Lei de Ohm, no 

qual a resistência do varistor é controlada pelas características físico-químicas do 

contorno de grão.  
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Figura 19 - Curva de densidade de corrente (J) por campo elétrico (E) para o comportamento de um 

material não ôhmico ideal.  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

II) Região de ruptura ou de não linearidade: a transição da região I para a II delimita 

a transição do comportamento isolante para condutor, sendo mais rápida quanto 

maior for o valor do coeficiente de não linearidade (α), o qual é calculado pela 

seguinte expressão. 
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III)  Região de pós-ruptura (região de alta densidade de corrente): volta a ser regida 

pela lei de Ohm. Entretanto, nesta região a resistência está relacionada à resistência 

intrínseca dos grãos, sendo muito importante em estudos de degradação em 

materiais varistores. 

Outros dois parâmetros são muito importantes: a corrente de fuga (If) e o 

campo elétrico de ruptura (Er).94 A transição da região I para a II é delimitada por um 

aumento repentino da densidade de corrente que ocorre em um campo elétrico 

específico denominado de campo elétrico de ruptura, que, por definição, é o campo 

elétrico quando a densidade de corrente atinge o valor de 1 mA/cm2. Este parâmetro 

delimita a faixa de tensão em que se pode utilizar determinado material como em um 

varistor de alta tensão, por exemplo. Assim, próximo a tensão de ruptura ocorre um 

aumento repentino da corrente que passa pelo material com um pequeno aumento 

na tensão aplicada, isto é, fisicamente há um aumento no número de elétrons que 
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consegue passar através das barreiras de potencial, gerando o que é chamado de 

corrente de fuga (If), o qual está relacionada à eficiência das barreiras de potencial. 

Assim, por definição, a corrente de fuga é a corrente que passa pelo material 

quando o mesmo está sujeito à 80% do campo elétrico de ruptura ( rE ). 

Sabe-se que as propriedades elétricas de cerâmicas de CCTO são fortemente 

influenciadas pelo tipo de atmosfera durante tratamentos térmicos pós sinterização 

em diferentes condições de atmosfera.22 Entretanto, não há relatos na literatura de 

um estudo sistemático da influência da pressão parcial de oxigênio durante o 

processo de sinterização nas propriedades elétricas do CCTO. A Figura 20 ilustra as 

curvas do campo elétrico aplicado em função da densidade de corrente para as 

amostras sinterizadas em diferentes pressões parciais de oxigênio e a Tabela 5 

apresenta os valores do coeficiente de não linearidade, campo de ruptura, corrente 

de fuga, e coeficiente 1/β2 (termo relacionado à largura da barreira de potencial 

como mostrado na Equação 13) para estas amostras.  

As amostras apresentam um comportamento não ôhmico bem acentuado 

para as amostras sinterizadas em baixas concentrações de oxigênio, com valores de 

α da ordem de 10, e que descressem para aproximadamente 3 para a amostra de 

100 %pO2. Observa-se ainda pela Figura 21a que os valores de campo elétrico de 

ruptura (Er) diminuem e da corrente de fuga (If) aumentam exponencialmente com o 

aumento da pressão parcial de oxigênio. Em um primeiro momento estes resultados 

parecem destoar do que vem sendo relatado para cerâmicas de CCTO, isto é, o 

aumento da concentração de oxigênio deveria levar a um aumento de Er e a uma 

dimin 

uição de If.48 Entretanto, os valores do coeficiente 1/β2  indicam que pode 

estar ocorrendo modificações da largura da barreira de potencial, isto é, o aumento 

da pressão parcial de oxigênio parece induzir modificações na barreira de potencial, 

possivelmente, devido modificações na concentração de defeitos na barreira. 
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Figura 20 - Campo elétrico vs. densidade de corrente para as amostras sinterizadas em diferentes 

pressões parciais de oxigênio.  

 

Medidas realizadas com intervalos de 1 V e delay de 1s por ponto. Fonte: Figura elaborada pelo autor 

deste trabalho. 

Tabela 5 - Parâmetros das características não ôhmicas das amostras sinterizadas em diferentes 

pressões parciais de oxigênio. 

%pO2 TMG (µm) α Er (V/cm) If (µA) 1/β2  
5 10 (2) 10.4 1847 100 23.0 

10 11 (2) 9.8 1727 102 20.7 
25 13 (2) 6.8 973 110 17.1 
50 22 (4) 6.2 480 132 11.1 

100 54 (8) 3.2 105 220 4.5 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

A diminuição de Er em varistores clássicos está normalmente associada ao 

aumento do tamanho de grão, onde nota-se um comportamento linear entre Er com o 

inverso do tamanho médio de grão [(TMG)-1].2 A Figura 21b mostra a variação de Er 

com [(TMG)-1] para as amostras sinterizadas em diferentes pressões parciais de 

oxigênio, na qual nota-se um comportamento não linear de Er com [(TMG)-1]. Este 

fato corrobora os resultados obtidos por Ribeiro et al. 89 , que mostraram que 

amostras sinterizadas em diferentes tempos de sinterização também apresentavam 

um comportamento não linear de Er com [(TMG)-1], ou seja, o campo de ruptura no 
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CCTO não segue as características de um varistor clássico. Observa-se ainda que 

na amostra sinterizada a 25 %pO2 ocorre uma diminuição abrupta de Er, o valor 

diminui quase pela metade, em relação a amostra sinterizada a 10 %pO2, mas não 

nota-se um aumento significativo do tamanho médio de grão. Dessa forma, o 

aumento do tamanho médio de grão poderia explicar a variação de Er nas amostras 

sinterizadas a 50 e 100 %pO2, entretanto, não explicaria os resultados observados 

para as amostras sinterizadas à 5, 10 e 25 %pO2, que apresentam um tamanho 

médio de grão praticamente constante. 

Por outro lado, o aumento da corrente de fuga em varistores clássicos indica 

um aumento de barreiras não efetivas, isto é, o aparecimento de caminhos de 

percolação.2 Nas amostras deste trabalho nota-se um aumento abrupto da corrente 

de fuga para a amostra sinterizada a 100 %pO2, indicando que esta amostra pode 

apresentar um número maior de barreiras não efetivas em relação às demais 

amostras. Nota-se também que mesmo com o aumento do tamanho de grão para a 

amostra sinterizada em 50 %pO2, o grão mais que dobra de tamanho, não há uma 

variação significativa da corrente de fuga em relação as amostras sinterizadas em 

menores pO2 (ver Figura 21). Logo, os resultados deste trabalho indicam que a 

concentração de oxigênio pode estar diretamente relacionada com o aumento da 

formação de barreiras não efetivas independentemente da variação do tamanho de 

grão.  

Marques et al.49 mostraram que a falta de oxigênio pode conduzir à difusão de 

oxigênio do grão em direção ao contorno de grão, deixando o contorno mais 

resistivo e, consequentemente, melhorando as características não ôhmicas. Logo, 

algo semelhante poderia estar ocorrendo nestas amostras devido a variação da 

concentração de oxigênio durante o processo de sinterização. Isto é, regimes de 

baixa concentração de oxigênio conduziriam a uma maior formação de defeitos, em 

consequência da redução dos cátions de cobre e titânio e formação de vacâncias de 

oxigênio (corroborrando os dados de fotoluminescência deste trabalho), enquanto 

regimes de alta concentração reduziria a formação destes defeitos. Assim, baseado 

nos resultados acima discutidos, pode-se supor que a elevada temperatura de 

sinterização associada às diferentes concentrações de oxigênio durante este 

processo levam a uma variação na concentração de defeitos na região de grão e 

contorno de grão alterando as propriedades não ôhmicas no CCTO.  



56 

 

  

Figura 21 - Campo elétrico de ruptura (Er) e corrente de fuga (If) em função (a) da pressão parcial de 

oxigênio (%pO2) e (b) do inverso do tamanho médio de grão (TMG-1). 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Alguns trabalhos na literatura têm descrito o comportamento do contorno de 

grão em cerâmicas semicondutoras utilizando espectroscopia de impedância. Tais 

trabalhos demonstraram que a capacitância do contorno de grão em cerâmicas 

eletrônicas é dependente de um campo elétrico dc sobreposto a um campo elétrico 

ac, isto é, o contorno de grão em cerâmicas eletrônicas apresenta um 

comportamento similar ao observado em interfaces metal-semicondutor tipo 

Schottky.90;91 A estrutura eletrônica no contorno de grão pode ser equivalente a de 

uma interface semicondutor-isolante-semicondutor com grãos com condutividade do 

tipo-n. Isso resulta na dobra da banda de condução em todo o contorno de grão 

devido à formação de uma barreira de potencial dupla (barreiras back-to-back) na 

interface entre os grãos. Estas barreiras são criadas em consequência do 

aprisionamento de cargas em estados aceptores e uma camada formada por cargas 

negativas no contorno do grão, ou seja, uma barreira de potencial de altura (Фb) e 

largura da camada de depleção (ω).52;53; 92  Características semelhantes foram 

sugeridas por Zang et al.51 para cerâmicas de CCTO, no entanto, não foi 

especificado o papel de cada cátion ou quais tipos de defeitos estariam contribuindo 

para a formação das barreiras de potencial e/ou provado o tipo de condutividade do 

tipo Schottky no CCTO.  

Dessa forma, julgou-se necessário a realização de um estudo baseado no 

trabalho de Pianaro et al.93 para comprovação de que o CCTO apresenta uma 

condutividade do tipo Schottky, para, posteriormente, investigar-se os mecanismos 
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que contribuem para a formação da barreira de potencial neste material e sugerir 

uma configuração para estas barreiras.  

Com base na teoria de semicondutores é possível descrever a condução 

elétrica por corrente contínua em semicondutores usando dois tipos de barreira de 

potencial: Schottky ou Poole-Frenkel.92 No processo de emissão Schottky elétrons 

são emitidos através da barreira de potencial pela ação da temperatura e do campo 

elétrico, mas a emissão é mais influenciada pela temperatura. A densidade de 

corrente (J) e o campo elétrico aplicado (E) seguem a relação: 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −Φ−=
kT

ETAJ B βexp* 2
        (11) 

onde A* é a constante de Richardson do material, k é a constante de Boltzmann, ФB 

é a altura da barreira de potencial e β é uma constante relacionada à largura da 

barreira de potencial. 

Por outro lado, o processo de emissão Poole-Frenkel assume a formação de 

estados de aprisionamento devido um potencial Coulombiano na região do contorno 

de grão. Assim, a condução elétrica é mais influenciada pelo campo elétrico e a 

redução da barreira Poole-Frenkel é maior do que no caso da emissão Schottky em 

um fator de 2, mas a altura da barreira é a mesma em ambos os processos. Assim, a 

expressão para a emissão Poole-Frenkel é a seguinte:  

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −Φ−=
kT

EcEJ B β2exp        (12) 

onde, c é uma constante e os demais termos são os mesmo definidos para a 

equação (11). Em ambos os processos, para o caso de barreiras back-to-back a 

constante β é uma constante intrínseca do material e está relacionado com o 

número de grãos por unidade de comprimento (n) e a largura da barreira (ω),93 dado 

por: 

 β α ( ) 2
1ωn      (13) 

Logo, com o objetivo elucidar que tipo de barreira melhor descreve a região 

de contorno de grão nas pastilhas cerâmicas de CCTO, foi realizado um estudo 
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baseado nos modelos de condutividade de Schottky e Poole-Frenkel. Escolheu-se a 

amostra sinterizada em 25 %pO2 para realização das medidas de corrente-tensão 

em função da temperatura, pois esta amostra foi processada em condições de 

pressão parcial de oxigênio similares àquelas usualmente relatadas na literatura, isto 

é, em ar estático.6 Assim, baseado nas equações 11 e 12, obteve-se os valores de 

Ln (J/T2) (modelo de Schottky) e Ln (J/E) (modelo de Poole-Frenkel), ou seja, a 

densidade de corrente foi normalizada pela temperatura e campo elétrico, 

respectivamente, para cada medida de corrente-tensão relativa a uma determinada 

temperatura. A Figura 22 mostra as curvas de Ln (J/T2) vs. E1/2 e Ln (J/E) vs. E1/2
  

para os ambos modelos de condutividade. Em seguida, para determinação do valor 

da altura da barreira de potencial (ΦB) é necessário eliminar o termo relacionado ao 

campo elétrico nas equações 11 e 12, isto é, é necessário determinar o valor da 

densidade de corrente de saturação (J0). Logo, extrapolou-se o valor de J pra E = 0 

na região de baixa densidade de corrente, região relacionada ao contorno de grão, 

para cada temperatura em ambos os modelos, como mostrado na Figura 23, e 

determinou-se o valor de β para ambos modelos baseado no coeficiente angular 

destas mesmas curvas (ver equações inseridas na Figura 23).  

Em seguida, com um valor de J0 para cada temperatura, determinou-se o 

valor da altura da barreira de potencial (Φb) baseado no coeficiente angular das 

curvas de J0 vs. 1/T e das constantes A* e c para os modelos de Schottky e Poole-

Frenkel, respectivamente, baseado no coeficiente linear destas mesmas curvas (ver 

equações inseridas na Figura 24). A Figura 24 mostra as curvas de Ln (J0/T2) vs. 1/T 

e Ln (J0/E) vs. 1/T e os valores das constantes e da altura da barreira de potencial 

extraídos a partir destas curvas estão apresentados na Tabela 6. Os valores para a 

altura de barreira obtida pelo modelo de Poole-Frenkel (0.24 eV) e Schottky (0.21eV) 

modelos são muito semelhantes, com um desvio de cerca de 15%. Estes valores 

são consistentes com a teoria de semicondutores que afirma que ambos os modelos 

devem ter a mesma altura da barreira de potencial. Pianaro et al.93 tem demonstrado 

para cerâmicas de SnO2 que o valor de β para o modelo Poole-Frenkel é metade do 

valor de β para o modelo de Schottky, mesmo comportamento observado neste 

trabalho para cerâmicas de CCTO.  
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Figura 22 - Curvas de (a) Ln (J/T2) vs. E1/2 e (b) Ln (J/E) vs. E1/2  para a amostra sinterizada em 25 

%pO2 para diferentes temperaturas. 

 
Figura 23 - Extrapolação para determinação da densidade de corrente de saturação (J0) para o 

modelo de (a) Schottky e (b) Poole-Frenkel. 

 
Figura 24 - Curvas de (a) Ln (J0/T2) vs. 1/T e (b) Ln (J0/E) vs. 1/T para determinação da altura da 

barreira de potencial. 

 
Fonte: Figuras elaboradas pelo autor do trabalho.  
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Logo, para determinar o mecanismo de condução que melhor descreve o 

transporte elétrico em cerâmicas de CCTO é necessário simular as curvas J vs. E 

para ambos os modelos utilizando-se as equações 11 e 12 e os valores de 

constante apresentados na Tabela 6. As curvas simuladas e experimentais são 

apresentadas graficamente na Figura 25 para os dois modelos em três diferentes 

temperaturas (253 K, 300 K e 373 K). 

Tabela 6 - Valores da altura da barreira (Фb) e das constantes A* e c para os modelos Schottky e 

Poole-Frenkel. 

Modelo Фb (eV) Constantes 1000β (eV. V-1/2.cm1/2) 

A* (A.cm-2.K-2) c (A.cm-1.V-1) 253 (K)   300 (K) 373 (K) 

Schottky 0.21 ± 0.01 6.05x10-7 -- 12.99 16.32 18.64 

Poole - Frenkel 0.24 ± 0.01 -- 3.49 x 10-2 5.68 8.31 9.23 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 As curvas simuladas para o modelo Schottky se ajustam aos resultados 

experimentais quase perfeitamente para todas as temperaturas. Por outro lado, 

usando o modelo de Poole-Frenkel as curvas são praticamente paralelas e 

claramente não se ajustam aos resultados experimentais. Isso indica que as 

barreiras de potencial em cerâmicas de CCTO são mais influenciadas pela 

temperatura do que pelo campo elétrico para a região de baixa campo elétrico. 

Portanto, os resultados utilizando medidas dc corroboram os resultados relatados na 

literatura para medidas ac, ou seja, cerâmicas de CCTO apresentam uma 

condutividade do tipo Schottky.35 No entanto, os valores de Фb obtido por Adams et 

al.35 para medidas ac com campo dc sobreposto (0.46 eV para 15V), são maiores do 

que os valores de medidas dc (0.21 eV) obtidas neste trabalho. Esta diferença entre 

os valores da altura da barreira pode estar relacionada com a atmosfera de 

sinterização estática e dinâmica, uma vez que é conhecido que cerâmicas de CCTO 

são muito sensíveis ao procedimento experimental utilizado.22  

Além disso, Zang et al.51 prevê que a diminuição da largura da barreira de 

potencial poderia contribuir para um aumento da constante dielétrica em cerâmicas 

de CCTO. A Figura 25 mostra a curva de 1/β2 vs. temperatura absoluta obtida para o 

modelo Schottky. Estes dados mostram qualitativamente que a largura da barreira 

segue uma dependência inversamente exponencial com a temperatura. Isto é, estes 
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dados mostram que o coeficiente angular nas curvas Ln (J/T2) vs. E1/2 (Figura 23a) 

são praticamente constantes (0.55 ± 0.05), ou seja, β/kT é constante, mas β (e, 

consequentemente, a largura da barreira) é dependente da temperatura. Portanto, a 

redução da largura da barreira com a temperatura pode estar contribuindo 

diretamente para um aumento da constante dielétrica em pastilhas cerâmicas de 

CCTO, conforme sugerido por Zang, fato que será melhor estudado em trabalhos 

futuros utilizando-se medidas dc e ac. 

Figura 25 - (a) Simulação das curvas de J vs. E para os modelos de Schottky e Poole-Frenkel para os 

dados experimentais a diferentes temperaturas e (b) curvas do comportamento da largura da barreira 

em uma função da temperatura. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Dessa forma, estes resultados mostram claramente que as barreiras de 

potencial no CCTO são mais sensíveis à temperatura e seguem uma condutividade 

do tipo Schottky. Logo, pode-se supor que todas as amostras deste trabalho 

apresentam uma condutividade do tipo Schottky e, tendo em vista a formação de 

CCTO livre de fases secundárias, espera-se que a formação da barreira de potencial 

na região de contorno de grão neste material seja proveniente da formação de 

defeitos intrínsecos do material e que ocorra em consequência da variação da 

concentração de oxigênio durante o processo de sinterização.  

Assim, sabe-se a formação e o equilíbrio de defeitos formados na região de 

contorno de grão são os responsáveis pela formação das barreiras de potencial em 

materiais varistores. Na região intergranular há o aumento da densidade de cargas 

negativas aprisionadas, que pode ser composta de vacâncias de metal, modelo 
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descrito por Gupta et al.53, ou oxigênio adsorvido, modelo proposto por Leite et al.52, 

que é contrabalanceada por uma camada de depleção positivamente carregada, 

podendo ser cátions intersticiais ou substitucionais carregados positivamente, 

propiciando assim o surgimento de uma barreira de potencial do tipo Schottky na 

região de contorno de grão. Representações dos modelos de barreira de potencial 

propostos por Gupta e Leite estão exibidas na Figura 26.  

Figura 26 - Modelos de barreira de potencial propostos para sistemas varistores de ZnO. 

 

Modelo de Gupta                                              Modelo de Leite 

Fonte: Figura adaptada pelo autor deste trabalho baseado no trabalho de Orlandi (2002).94 

Logo, deve-se buscar entender a formação/anulação de defeitos na região de 

contorno de grão, os quais acredita-se estarem associados a dois mecanismos: a 

redução dos metais de transição que compõem o CCTO e a formação de vacâncias 

de oxigênio. Para compreender estes fenômenos a notação Kr ger-Vink será usada 

para descrever a carga eletrônica das espécies formadas no sistema CaCu3Ti4O12.  

Os resultados de fotoluminescência deste trabalho indicaram o aumento da 

concentração de vacâncias de oxigênio em função da concentração de oxigênio da 

atmosfera de sinterização, as quais aparecem em maior concentração para as 

amostras sinterizadas em menores concentrações de oxigênio. Em adição, Li et al.95 

propuseram que a migração de vacâncias de oxigênio é o mecanismo dominante no 

processo de degradação em cerâmicas de CCTO à altas temperaturas. Logo,  

poderia-se supor uma reação para formação/anulação de vacâncias de oxigênio 

durante o processo sinterização da amostra, onde a formação/anulação destas 

vacâncias poderia induzir a formação de defeitos eletrônicos negativamente 

carregados pela modificação dos átomos vizinhos da rede. Estes defeitos poderiam 

ser vacâncias de metais duplamente ionizadas e seriam associadas ao sítio 

modificado na rede, podendo ser as seguintes espécies: . Em outras 
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palavras, a formação de vacâncias de oxigênio positivamente ionizadas ( )  estaria 

associada à formação de vacâncias de metal negativamente ionizadas ( ), isto é, 

ocorreria a formação de um defeito associado (ou enclausurado), para se manter a 

eletroneutralidade da região de contorno de grão. Assim, pode-se sugerir a seguinte 

reação:   

               (14) 

Em adição a este mecanismo, sabe-se que o CCTO apresenta em sua rede a 

presença de átomos com diferentes estados de oxidação, em consequência da 

formação de espécies reduzidas de titânio e cobre.37;38 Sabe-se também que o 

processo de redução em metais de transição induz a formação de um defeito 

negativamente carregado e de um buraco eletrônico, o qual poderia ser associado a 

formação de uma vacância de oxigênio.96  Logo, é de se supor que existam defeitos 

ionizados distintos para os diferentes metais de transição que compõem o CCTO e 

que, portanto, também poderiam influenciar na formação da barreira de potencial. 

Assim, pode-se sugerir as seguintes reações: 

   para o caso da redução de Ti+4 a Ti+3 (15) 

  para o caso da redução de Cu+2 a Cu+1 (16) 

Assim, o processo de redução resultará na formação de defeitos de metais 

negativamente ionizados ( ) que estariam associados à formação de vacâncias de 

oxigênio positivamente carregadas ( ).  

Logo, pode-se supor que estes dois mecanismos ocorrem simultaneamente e 

a concentração destas espécies será uma função da pressão parcial de oxigênio, ou 

seja, altas pressões parciais de oxigênio conduzirá a uma menor concentração das 

espécies reduzidas e vacâncias de oxigênio e vice-versa. Em adição, a formação de 

defeitos intersticiais não deve ser negligenciada, uma vez que existem trabalhos 

reportando a formação de cation Cu+3,37 entretanto, acredita-se que estes defeitos 

contribuirão de forma menos efetiva para a formação da barreira de potencial 

quando comparado aos defeitos catiônios e de oxigênio.  

 Dessa forma, baseado nos modelos de barreira tipo Schottky para o caso de 

varistores clássicos,52;53 acredita-se que a barreira de potencial formada na região do 
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contorno de grão irá possuir uma camada desordenada intergranular que atuará 

como uma camada isolante entre os grãos de CCTO, em concordância com o 

modelo IBLC proposto por Sinclair et al.34 Esta camada desordenada será composta 

de uma densidade de cargas negativas, predominantemente formada por defeitos de 

cobre e titânio ( ,  e ), que será contrabalançada por uma 

camada de depleção positivamente carregada composta predominantemente por 

vacâncias de oxigênio (  e ). Assim, a variação da concentração de oxigênio 

durante o processo de síntese poderia induzir uma alteração da concentração de 

cations Cu+1 e Ti+3
 e vacâncias de oxigênio que, consequentemente, induziria 

alterações da altura e largura da barreira de potencial. O modelo de barreira 

proposto está ilustrado na Figura 27. 

Figura 27 - Modelo de barreira de potencial proposto para cerâmicas de CCTO.  

 

Lê-se: defeitos associados a metais ionizados e  vacâncias de metais ionizados. Fonte: Figura 

elaborada pelo autor deste trabalho. 

Este modelo explica porque as amostras preparadas em baixas pressões 

parciais de oxigênio apresentam características acentuadas do comportamento não 

ôhmico, isto é, no regime de baixa pressão parcial de oxigênio houve a formação de 

uma maior concentração de defeitos na região de contorno de grão elevando a 

altura e a largura da barreira potencial. Em contrapartida, como o aumento da 

concentração de oxigênio houve uma diminuição da concentração de defeitos no 

contorno diminuindo a altura e largura da barreira e, consequentemente, 

depreciando o comportamento não ôhmico. A altura da barreira poderia ter sido 

mantida pelas espécies de oxigênio adsorvidas no contorno, como sugerido po Leite 
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et al.52, mas aparentemente a formação de defeitos é mais efetiva que a adsorção 

destas espécies na composição da camada negativa desordenada em cerâmicas de 

CCTO sinterizadas em altas temperaturas. 

Este modelo também suportaria, por exemplo, os resultados relatados por 

Marques et al.49 Os tratamentos consecutivos em vácuo, naquele caso, podem ter 

levado a um aumento da concentração de vacâncias de oxigênio e defeitos na 

região de contorno de grão e, consequentemente, aumentado a altura e largura da 

barreira de potencial melhorando o comportamento não ôhmico. Entretanto, este 

aumento não foi tão acentuado devido a baixa temperatura de tratamento térmico 

(900 oC) em relação a temperatura de sinterização (1100 oC) da amostra, não 

permitindo a formação de vacâncias de oxigênio e defeitos catiônicos em alta 

concentração.   

Em suma, observa-se que o aumento da concentração de oxigênio durante o 

processo de sinterização induz a anulação de defeitos na região de contorno de grão 

diminuindo a efetividade da barreira de potencial e, possivelmente, contribuindo para 

o aumento na formação de barreiras não efetivas suprimindo assim um 

comportamento não ôhmico pronunciado nestas amostras. Um modelo de barreira 

de potencial, supondo um modelo de barreira do tipo Schottky, e possíveis 

mecanismos de formação desta barreira foram propostos na tentativa de explicar os 

resultados obtidos neste trabalho.  

4.1.3.2 Efeito de comutação resistiva 

A indústria de semicondutores tem sido persistente na busca por memórias 

não voláteis que possam simultaneamente possuir características como alta 

densidade de armazenamento, alta velocidade de acesso, baixo consumo de 

energia e baixo custo.97 Uma opção de memória, que vem crescendo nos últimos 

anos, são as memórias resistivas de acesso aleatório (ReRAM), que se baseiam no 

armazenamento de dados devido à mudança em sua resistência intrínseca e 

apresenta vantagens tais como estrutura simples, rápida programação, alta 

densidade de armazenamento e fácil fabricação.97;98 Este tipo de efeito, denominado 

comutação resistiva, é caracterizado pela formação de uma histerese nas curvas de 

corrente-tensão, isto é, o material apresenta um estado de baixa condutividade (alta 

resistência) e um estado de alta condutividade (baixa resistência) em função do 
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campo elétrico aplicado, onde quanto maior for a razão entre os valores de 

condutividade (ou resistência) entre os dois estados maior será a capacidade de 

armazenamento.98  

O efeito de comutação resistiva têm sido observado em pastilhas cerâmicas e 

filmes finos de CCTO,54;55;58 entretanto, não se tem um concenso de quais os 

principais mecanismos responsáveis por esta propriedade neste material. Logo, 

neste trabalho buscou-se avaliar diferentes características do efeito de comutação 

resistiva através de medidas de corrente-tensão cíclicas. As medidas foram feitas na 

amostra sinterizada em 25 %pO2 para determinação dos parâmetros que influenciam 

no efeito de comutação resistiva, para posteriormente se avaliar a influência da 

pressão parcial de oxigênio nesta propriedade. Escolheu-se a amostra sinterizada 

em 25 %pO2 para realização das medidas de corrente-tensão cíclica, pois esta 

amostra foi processada em condições de pressão parcial de oxigênio similares 

àquelas relatadas por Cordeiro et al.54 

A Figura 28 apresenta as curvas de corrente-tensão cíclicas para diferentes 

valores de tensão aplicada. Nota-se que para baixos valores de tensão aplicada não 

observa-se o efeito de histerese, o qual torna-se evidente com o aumento da tensão 

aplicada e, consequentemente, da corrente elétrica para valores superiores à 10 mA. 

Estes resultados indicam que o efeito de histerese está associado ao aumento da 

corrente elétrica que passa pela amostra, isto é, se não for atingido o valor de 

corrente de 10 mA nas medidas de corrente-tensão não há a mudança efetiva do 

estado de alta (Ron) para o estado de baixa (Roff) resistência. Isto sugere uma 

possível contribuição de efeitos de aquecimento na amostra, ou melhor, do efeito 

Joule, como sugerido por Cordeiro. Em adição, a simetria da curva em polarização 

direta e reversa indica a formação de contatos elétricos ôhmicos descartando a 

influência do contato elétrico no efeito de comutação desta amostra. (Como será 

demonstrado na seção 4.2.3. o tipo de contato elétrico formado na interface 

eletrodo/CCTO tem influência direta no efeito de comutação resistiva deste material)  
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Figura 28 - Curvas de corrente-tensão cíclica para a amostra de CCTO sinterizada em 25 %pO2. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Com o objetivo de investigar a contribuição do aquecimento na comutação 

resistiva do CCTO, novas medidas foram feitas variando-se dois parâmetros: o 

passo entre os pontos de tensão aplicada, passos mais lentos poderão induzir um 

aquecimento da amostra, e o chamado delay (tempo de tensão aplicada entre os 

passos), menor delay poderá induzir um menor aquecimento da amostra. Em adição, 

baseado nesta primeira medida, tomou-se como padrão de comparação a razão 

entre as resistências Ron e Roff quando a amostra atinge 10 mA. A Figura 29 e Figura 

30 apresentam as curvas de corrente-tensão cíclicas em função do passo e delay, 

respectivamente. 

 Nota-se que passos mais lentos conduzem a diminuição da tensão máxima 

aplicada e ao aumento na relação Ron/Roff, por outro lado, delay menores conduzem 

ao aumento da tensão máxima aplicada e a diminuição da relação Ron/Roff, 

confirmando a influência do efeito Joule na comutação resistiva do CCTO. Ou seja, 

maiores delays associados a menores passos conduzem a um aumento do efeito de 

comutação resistiva no CCTO, resultado não muito interessante caso seja 

vislumbrada a aplicação deste material como memória.  
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Figura 29 - Curvas de corrente-tensão cíclica em função do delay.  

 

Inserção: Razão Ron/Roff e tensão máxima aplicada para atingir 10 mA em função do delay. Medidas 

realizadas com passo de 1V. Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Figura 30 - Curvas de corrente-tensão cíclica em função do passo da tensão aplicada.  

  

Inserção: Razão Ron/Roff e tensão máxima aplicada para atingir 10 mA em função do passo de coleta 

da tensão. Medidas realizadas com delay de 1s. Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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Supondo-se que o efeito de aquecimento poderia degradar a relação Ron/Roff , 

novas medidas foram feitas para avaliar o comportamento desta relação em função 

do número de ciclos consecutivos, uma vez que o armazenamento ou perda de 

informações com ciclos consecutivos é uma característica importante na aplicação 

como memória. A Figura 31 apresenta as curvas de corrente-tensão cíclicas em 

função do número de ciclos consecutivos, respectivamente. Um ciclo é definido 

como a transição entre os estados de alta e baixa resistência independente da 

polarização do campo aplicado.  

Figura 31 - Curvas de corrente-tensão cíclica para ciclos consecutivos.  

 

Inserção: Razão Ron/Roff e tensão máxima aplicada para atingir 10 mA para cada ciclo. Medidas 

realizadas com 1 V de passo e delay de 1s. Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

 Estes resultados mostram que a relação Ron/Roff é constante com a variação 

consecutiva dos ciclos de tensão, entretanto, a tensão máxima diminui rapidamente 

nos primeiros ciclos e mais lentamente com as repetições consecutivas. Logo, é de 

se supor que a amostra atingirá um equilíbrio térmico após um determinado número 

de ciclos a partir do qual este efeito não mais influenciará, passando a tensão 

máxima aplicada a ser constante. Os resultados mostram ainda que para o caso de 

ciclos consecutivos  com o mesmo período, isto é, a relação entre o passo e o delay 

foi constante em todos os ciclos, não haverá uma mudança na relação Ron/Roff. 

Logo, estes resultados confirmam a hipótese anteriormente levantada de que o 
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efeito de comutação resistiva é diretamente influenciado por efeito Joule, onde 

acredita-se que este seja o mecanismo responsável pela ativação da transição entre 

os estados de alta e baixa resistência no CCTO. 

Assim, baseado nos resultados acima obtidos e tendo em vista a diferença no 

comportamento não ôhmico das amostras, fixou-se o período dos ciclos em 400 

segundos para que se pudesse avaliar a influência da concentração de oxigênio no 

efeito de comutação resistiva. A Figura 32 apresenta as curvas de corrente-tensão 

cíclica para as amostras sinterizadas em diferentes pressões parciais de oxigênio, 

no qual nota-se uma diminuição da relação Ron/Roff com o aumento da concentração 

de oxigênio da atmosfera de síntese, o qual indica uma influência direta do contorno 

de grão no efeito de comutação resistiva. 

Figura 32 - Curvas de corrente-tensão cíclica para as amostras sinterizadas em diferentes pressões 

parciais de oxigênio.  

 

Inserção: Razão Ron/Roff em função da atmosfera de síntese das amostras. Fonte: Figura elaborada 

pelo autor deste trabalho. 

Baseado no modelo de barreira proposto neste trabalho, pode-se supor que o 

aumento da formação de defeitos na região de contorno de grão contribui 

diretamente para um efeito mais pronunciado do comportamento não ôhmico no 

CCTO e, consequentemente, para um aumento do efeito de comutação resistiva. 

Em adição, espera-se que o efeito Joule nas amostras sinterizadas em baixas 
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concentrações seja mais pronuciado, uma vez que este tipo de barreira é 

diretamente influenciada pela temperatura.93  

Em suma, o efeito de comutação resistiva no CCTO está associada à 

formação de defeitos na região de contorno de grão, o qual é diretamente 

influênciado por efeito Joule, sendo este o principal mecanismo pela ativação da 

transição entre os estados de alta e baixa resistência neste material. Entretanto, 

mais estudos, tais como de retenção, fatiga, dentre outros, são necessários para 

melhor se entender a contribuição de cada um destes mecanismos no efeito de 

comutação resistiva em cerâmicas de CCTO. 

  



72 

 

  

4.2 Filmes finos cerâmicos 

Tendo em vista o grande potencial de aplicação do CCTO devido seu 

comportamento multifuncional, um estudo foi realizado buscando-se avaliar e indicar 

possíveis caminhos para a aplicação deste material em diferentes dispositivos.   

A Figura 33 mostra os difratogramas de raios-X para os filmes finos de CCTO 

preparados sobre diferentes tipos de substratos à 775 ºC por 30 min. Os picos de 

CCTO podem ser identificados em todas as amostras (JCPDS 75-2188) e não 

apresentam qualquer orientação preferencial. Picos adicionais de LaNiO3 (JCPDS 

79-2450), Pt (JCPDS 87-640), Si (111), e Al2O3 (JCPDS 71-225) relacionados com 

os eletrodos inferiores e os substratos são observados. As camadas de LNO e 

CCTO podem ser observadas nas imagens de secão transversal e apresentam um 

elevado grau de densificação e espessura em torno de 250 nm e 450 nm, 

respectivamente (ver Figura 33a inset). Um elevado grau de densificação e uma 

espessura de 500 nm também são visíveis no filme de CCTO crescido sobre 

eletrodos de Pt (ver Figura 33b inset).  
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Figura 33 - Difratograma de raio-X e fotomicrografia da seção transversal (inserções) dos filmes de 

CCTO depositados sobre substratos de (a) LNO/Si, (b) Pt/Si e (c) Al2O3.  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho.  
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Para realização da medida sensora foi necessário preparar filmes de CCTO 

sobre substratos isolantes e termicamente estáveis de Al2O3. Tais filmes foram 

depositados por spin coating a 4000 rpm por 30s e a fim de aumentar a porosidade 

destes filmes, uma vez que a resposta sensora é influenciada diretamente pela área 

superficial, realizou-se um tratamento térmico inicial para remoção do material 

orgânico à 350 oC por 30 minutos sob a placa aquecedora, no qual aplicou-se uma 

aquecimento de 25 oC por minuto para que ocorresse uma remoção de orgânico 

rapidamente, e posteriormente um tratamento à 370 oC por 4 horas em forno, com 

aquecimento de 3 oC para a remoção de orgânico final. Em seguida, realizou-se um 

tratamento de cristalização à 775 oC por 30 minutos. A Figura 34 ilustra a superfície 

dos filmes preparados sobre o substrato de Al2O3, na qual nota-se o alto grau de 

porosidade superfícial deste filmes, característica muito importante em sensores.

Entretanto, a Figura 33c mostra que o filme apresenta uma densa morfologia em sua 

seção transversal, com espessura em torno de 500nm, indicando que a elevada taxa 

de aquecimento durante o primeiro processo de remoção de orgânico leva a 

formação de uma superfície porosa, e, provavelmente, o segundo processo de 

remoção de orgânico por longo tempo aliado à elevada temperatura de cristalização 

deve estar favorecendo a densificação do filme no seu todo. 

Figura 34 - Fotomicrografias da superfície dos filmes de CCTO preparados sobre substratos de Al2O3. 

  

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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4.2.1 Comportamento de sensor de gás 

O comportamento de sensor de gás, os chamados sensores químicos, é 

baseado na alteração da resistência intrínseca dos óxidos semicondutores quando 

expostos a diferentes gases. Essa mudança na propriedade elétrica ocorre devido a 

dois tipos de processos; o primeiro relacionado à condução volumétrica do material e 

o segundo devido a fenômenos de superfície, em que a adsorção química de 

espécies gasosas cria uma camada de depleção de cargas negativas nesta região 

que, consequentemente, diminui ou aumenta a condutividade superficial do material, 

sendo este o principal mecanismo em sensores químicos.99;100 Este aumento da 

resistência elétrica (ou diminuição da condutância) em resposta a interação das 

moléculas do gás com a surperfície do material resulta em uma classificação muito 

simples e que pode indicar o tipo de portadores de carga majoritários em materiais 

semicondutores. Semicondutores que apresentam condutividade do tipo-p 

apresentam um aumento da resistência quando expostos a traços de gases 

redutores e uma diminuição da resistência na presença de gases oxidantes; 

semicondutores do tipo-n apresentam o comportamento oposto. Em adição, a 

condutância em materiais semicondutores é uma função da pressão parcial de 

oxigênio (pO2), isto é, se a resistência diminui, aumentando-se pO2, este material 

será um semicondutor do tipo-p e o comportamento oposto indicará um 

semicondutor do tipo-n.101 Assim, se um material possui todas essas características, 

esta será uma forte indicação do tipo de portadores majoritários neste material. No 

entanto, esta relação não é necessariamente uma lei, uma vez que a comutação de 

um destes mecanismos já foi observado para alguns materiais semicondutores, tais 

como o Fe2O3 e o TiO2.102;103 

Assim, este tipo de caracterização pode indicar o tipo de condutividade (fato 

de suma importância para a discussão do efeito retificador apresentado na seção 

4.2.2.) e, consequentemente, propiciar uma avaliação do comportamento como 

sensor de gás de filmes de CCTO preparados pelo método MPP.  

O primeiro teste do comportamento como sensor de gás foi realizado com 

uma concentração de oxigênio de 12 %pO2 variando-se a temperatura de operação 

do sensor, para se avaliar a influência da temperatura na resposta sensora dos 

filmes de CCTO, como ilustrado na Figura 35. O sinal do sensor, que é a razão entre 
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a resistência na presença do gás teste O2 pela resistência em N2 puro, dos filmes 

finos de CCTO aumenta quando o filme é exposto a oxigênio, fato que indica que os 

filmes de CCTO podem apresentar uma condutividade predominante do tipo-n para 

o processamento pelo método MPP. Nota-se ainda que com a diminuição da 

temperatura diminui-se o sinal do sensor e aumenta-se o tempo de resposta do 

sensor (ver inserção na Figura 35), definido como sendo o tempo necessário para 

que a resistência alcance 90% da resistência de patamar, fato este associado à 

adsorção e dessorção das diferentes espécies químicas de oxigênio na superfície do 

material.104  

Figura 35 - Sensibilidade vs. Tempo para diferentes temperaturas.  

 

Inserção: Tempo de resposta em função da temperatura. Fonte: Figura elaborada pelo autor deste 

trabalho. 

Tendo em vista a melhor resposta sensora em 300 oC, um novo teste foi feito 

visando avaliar a influência da pressão parcial de oxigênio (pO2) na resposta 

sensora dos filmes de CCTO. A Figura 36 apresenta a variação da resistência 

elétrica dos filmes de CCTO em função da pressão parcial de oxigênio (pO2). Estes 

resultados mostram que o sinal do sensor depende da pressão parcial de oxigênio, e 

a resistência aumenta com o aumento da concentração de oxigênio (ver inserção na 

Figura 36), fato que confirma o comportamento do tipo-n dos filmes de CCTO 

preparados pelo MPP. Os resultados mostram ainda que os filmes de CCTO exibem 
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um sinal do sensor e o tempo de resposta dependente da concentração de oxigênio. 

O tempo de resposta aumenta exponencialmente com a diminuição da concentração 

de O2, aumentando de 62 segundos a 12 %pO2 para aproximadamente 220 

segundos a 0.05 %pO2, enquanto o sinal do sensor diminui de 9 para 3, 

respectivamente. Estes resultados indicam uma boa característica sensora de filmes 

de CCTO preparados via MPP. 

Figura 36 - Sensibilidade vs. Tempo para diferentes concentrações de O2. 

 

Inserção: Resistência em função da pressão parcial de oxigênio. Fonte: Figura elaborada pelo autor 

deste trabalho. 

No entanto, como citado acima, embora a resposta sensora seja um indicativo 

do tipo de condutividade ela não é uma resposta definitiva. Logo, buscou-se 

confirmar o tipo de condutividade destes filmes utilizando-se de medidas de 

termopotência. A Figura 37 apresenta uma ilustração esquemática das medidas de 

termopotência realizadas neste trabalho.  

Sabe-se que em semicondutores do tipo-n, onde elétrons são os portadores 

majoritários, a razão entre o campo elétrico e o gradiente de temperatura, 

denominado coeficiente de Seedbeck (S), entre as extremidades quentes e frias de 

uma amostra devem apontar em direções opostas. Em outras palavras, a diferença 

de potencial entre as extremidades quente e a fria da amostra será positiva para o 

caso de semicondutores do tipo-n, indicando um coeficiente de Seedbeck negativo
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(S < 0), ou negativa para semicondutores do tipo-p, indicando um coeficiente de 

Seedbeck positivo (S > 0).105 Estas relações podem ser expresssa pelas seguintes 

equações: 

       (17) 

ou 

      (18) 

Este experimento indicou uma diferença de potencial (V2 - V1) entre as 

extremidades quente e fria (T2 > T1) de cerca de +45 mV para uma variação de 

temperatura de 40°C, ou seja, um coeficiente de Seedbeck negativo (S < 0). Este 

experimento foi conduzido em polarização inversa do que aquela ilustrada no 

voltímetro na Figura 37, obtendo-se uma diferença de potencial de mesma 

intensidade mas valor negativo, fato esperado devido o experimento ter sido feito em 

polarização inversa mas mesmo gradiente de temperatura 

Figura 37 - Ilustração esquemática das medidas termoelétricas. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

 Logo, estes resultados confirmam os resultados do comportamento sensor, 

que indicam que os filmes finos de CCTO preparados pelo Método dos Precursores 

Poliméricos apresentam uma condutividade do tipo-n. Tais resultados corroboram os 
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resultados obtidos por Parra et al.74 para o caso de filmes preparados via Sol-gel, 

método muito similar ao utilizado neste trabalho.  

Por outro lado, uma condutividade do tipo-p foi observada para filmes finos 

depositados pelos métodos físicos PLD e Sputtering. Baseado nestes resultados e 

na literatura,59;73;74 pode-se supor que a atmosfera redutora proveniente da queima 

de materiais orgânicos em processamentos químicos ou a diferença na pressão 

parcial de oxigênio em processamentos físicos (PLD ou Sputtering) podem afetar o 

ordenamento de curto alcance da fase CCTO durante o processo de síntese, 

levando a uma alteração na concentração de defeitos e, consequentemente, do tipo 

de portador majoritário neste material. Exemplos são relatados na literatura para 

filmes finos de céria e zircônia, onde o ordenamento de curto alcance dos cátions de 

oxigênio podem ser substancialmente afetados pela processamento inicial da 

amostra alterando as propriedades eletrônicas dos mesmos.106;107  

De forma geral, os filmes de CCTO preparados via MPP apresentam uma 

condutividade do tipo-n e uma boa característica sensora com tempo de reposta de 

poucos segundos e alta sensibilidade. Entretanto, a dupla condutividade 

apresentada em filmes finos CCTO não está completamente entendida e ainda é um 

tema de investigação em aberto. 

4.2.2 Efeito retificador 

Nos últimos anos, alguns trabalhos têm relatado a formação de junções 

metal-semicondutor entre filmes de CCTO e eletrodos metálicos. A fim de estudar o 

tipo de contato formado na interface eletrodo/CCTO, filmes foram preparados pelo 

método MPP sobre substratos de Pt/TiO2/SiO2/Si e sobre buffers de LaNiO3(LNO), 

isto é, os filmes foram preparados utilizando-se em um caso um eletrodo inferior 

metálico (Pt) e no outro um óxido condutor (LaNiO3). Em ambas as amostras foram 

utilizados eletrodos superiores de ouro (Au), com diâmetro de 300 µm, e as medidas 

de corrente-tensão foram realizadas utilizando-se uma estrutura tipo capacitor 

(Au/CCTO/eletrodo inferior), com uma corrente limitada em 10 μA (para evitar 

possíveis danos aos filmes devido aquecimento). 

 A Figura 38 apresenta a curva de tensão-corrente do filme de LNO 

preparados via MPP e utilizado como buffer para deposição dos filmes de CCTO. 

Estes filmes mostram uma variação linear da corrente em função da tensão aplicada, 
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com resistividade de ≈5.10-4 Ω.m, indicando um bom comportamento condutor e 

uma condutividade adequada para aplicação como eletrodo para realização de 

medidas elétricas. 

A Figura 39 ilustra a curva de corrente-tensão da configuração Au/CCTO/Pt e 

a inserção ilustra a curva para a configuração Au/CCTO/LNO. A simetria das curvas 

I vs V em polarização direta e reversa nos filmes de CCTO preparados sobre buffers  

de LNO indica a formação de contato ôhmico. Este fato ja era esperado para o caso 

dos buffers de LNO uma vez que existem trabalhos na literatura que relatam a 

formação de contatos ôhmicos da fase LaNiO3 com materiais do tipo perovskita, 

devido aos valores semelhantes de função trabalho entre os materiais.108;109 Por 

outro lado, o eletrodo superior de ouro também apresenta uma função trabalho com 

valores muito próximos da afinidade eletrônica do CCTO (como será melhor 

discutido adiante), confirmando assim a formação de contato ôhmico em ambas 

interfaces eletrodo/CCTO. Desta forma, o comportamento não linear da corrente em 

função da tensão aplicada observada no filme de CCTO preparado sobre os 

eletrodos de LNO indica uma condutividade intrínseca do tipo Schottky, fato 

comprovado neste trabalho para este material, com coeficiente de não linearidade 

de cerca de 2.3.  

Figura 38 - Curva de corrente-tensão para os filmes de LNO utilizados como eletrodo inferior. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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O comportamento retificador para o filme de CCTO preparado sobre o 

eletrodo de Pt é caracterizado pela forte assimetria na curva de corrente-tensão. 

Este filme possui uma alta característica retificadora para baixos valores de tensão 

reversa (ver inserção na Figura 39), com a corrente aumentando lentamente (α ≈ 1). 

No entanto, para tensão direta a corrente aumenta mais abruptamente (α ≈ 7), 

evidenciando o comportamento retificador da amostra. Zang et al.51 tem proposto 

que o CCTO apresenta barreira de potencial intrínseca back-to-back do tipo Schottky 

na região de contorno de grão. Dessa forma, não acredita-se que a resposta 

assimétrica nas curvas de corrente-tensão seja um comportamento intrínseco do 

CCTO, uma vez que barreiras do tipo back-to-back devem apresentar curvas I vs. V 

simétricas, como observado na configuração Au/CCTO/LNO. Além disso, Ramirez et 

al.110  relataram recentemente que filmes de CCTO preparados sobre substratos de 

Pt a baixas temperaturas (500-600 ºC) não apresentam este comportamento 

retificador.  

Figura 39 - Curvas de corrente-tensão das configurações Au/CCTO/Pt e Au/CCTO/LNO à 

temperatura ambiente.  

 

Inserção à esquerda: curvas de corrente-tensão para a configuração Au/CCTO/LNO e Au/CCTO/Pt à 

baixa tensão. Nesta medidas a corrente elétrica foi limitada em 10 μA. A linha vermelha sobre os 

dados experimentais (o) é a simulação teorica utilizando-se a equação de transporte termiônico para 

um diodo Schottky. Fonte: elaborada pelo autor deste trabalho.  
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Os resultados mostram que os filmes de CCTO preparados sobre buffers de 

LNO exibem contatos ôhmicos em ambos os eletrodos superiores (Au) e inferiores 

(LNO) e as caracterizações como sensor de gás e termopotência revelam que os 

filmes de CCTO preparados pelo método MPP apresentam condutividade do tipo-n. 

Assim, uma hipótese é que o eletrodo superior de ouro forma um contato ôhmico, 

enquanto o eletrodo inferior de platina forma uma junção metal-semicondutor na 

interface Pt/CCTO influenciada pela elevada temperatura de sinterização. 

Tendo em mente os poucos estudos sobre o tipo de transporte de carga na 

interface Pt/CCTO e desconsiderando o efeito de comutação resistiva apresentado 

pelo CCTO (que será discutido na seção 4.2.3.), o comportamento retificador será 

analisado levando-se em consideração a formação de um barreira metal-

semicondutor do tipo Schottky, limitando o transporte de carga ao processo de 

emissão termoiônica em uma junção metal-semicondutor. 

A interface gerada entre um metal e um semicondutor pode controlar a 

condução de corrente nesta região devido a formação de dois tipos de contato: 

contato ôhmico, no qual a condução elétrica não é afeta pela interface metal-

semicondutor (MS), ou uma junção retificadora, no qual a condução elétrica ocorre 

em polarização direta e é muito menor em polarização reversa.92 A formação de um 

contato ôhmico ou uma junção MS também está relacionada com o tipo de 

condutividade do semicondutor. A relação entre a condutividade, função trabalho e 

afinidade eletrônica do semicondutor  indica se o contato formado será ôhmico 

ou uma junção retificadora, como apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 - Configurações para formação de contato ôhmico ou junção retificadora. 

 Tipo-n Tipo-p 

ФM  >  Junção Contato ôhmico 

ФM <  Contato ôhmico Junção 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

A Figura 40 ilustra os diagramas de bandas de um metal e um semicondutor 

do tipo-n. Inicialmente, quando se tem os dois materiais separados e sem interação 

entre os mesmos, o nível comum entre ambos é o nível do vácuo, ou seja, o nível de 

energia de um elétron livre (Figura 40a). Assim, a diferença entre o nível de energia 
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do vácuo (E0) e o nível de energia de Fermi (EF) do material é denominado como a 

função trabalho do material (Ф) (sendo característico para cada material seja metal 

(ФM) ou semicondutor (ФS)) e indica a energia mínima necessária para que um 

elétron seja ejetado do material.  Entretanto, para o caso de semicondutores não há 

elétrons no nível de Fermi. Logo, a energia mínima necessária para ejetar um elétron 

é dada pela diferença de energia entre a banda de condução e o nível do vácuo, 

denominado como afinidade eletrônica ( Sχ ) (Figura 40b). O contato entre o metal e 

o semicondutor gera uma diferença entre o nível de Fermi do metal e a banda de 

condução do semicondutor (Figura 40b). Logo, em condições de equilíbrio térmico, 

haverá o alinhamento do nível de Fermi do metal com o do semicondutor, pois o 

nível de Fermi na interface metal-semicondutor (MS) deve ser constante, gerando o 

dobramento da banda de condução do semicondutor e, consequentemente, a 

formação de uma junção retificadora MS, em outras palavras, de uma barreira de 

potencial de altura (ФB) e largura (WD), como mostrado na Figura 40c.   

Assim, levando em consideração os estados de superfície no semicondutor, a 

altura da barreira dependerá tanto da função trabalho do metal quando dos estados 

de superfície no semicondutor e será dada por: 

Φ Φ Φ              (19) 

onde  é a altura da barreira de potencial,  é a função trabalho do metal,  é a 

afinidade eletrônica do semicondutor, Eg é o band gap,  são os niveis neutro dos 

estados de superfície, e c2 é o parâmetro relacionado a densidade de estados de 

superfície. Assim quando c2 → 1, que significa uma menor influência dos estados de 

superfície, a equação 19 se reduzirá ao caso de uma barreira de potencial do tipo 

Schottky ideal, e a altura da barreira de potencial (ФB) formada entre um metal e um 

semicondutor do tipo-n  será dada por: 

                     (20) 

Esta condição de contorno é particularmente interessante em casos de 

interfaces metal-semicondutor novas e/ou desconhecidas, pois possibilita estimar 

experimentalmente o valor da afinidade eletrônica do semicondutor . 
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Figura 40 - Diagrama de bandas para um metal e um semicondutor do tipo-n (a) sem contato, (b) em 

contato e (c) em contato após formação da junção metal-semicondutor. 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Sabe-se também que a altura de uma barreira do tipo Schottky pode ser 

modificada pela chamada força imagem (ou efeito Schottky), isto é, a barreira é 

diretamente influenciada por um campo elétrico externo que controla o transporte 

dos portadores de carga através da junção.92 Logo, a altura da barreira é modificada 

e a altura efetiva pode ser reduzida ou aumentada, dependendo das condições de 

polarização. A determinação da altura da barreira pode ser obtida por medidas de 

energia de ativação. Este método baseia-se na determinação da altura da barreira 

pela corrente de saturação (I0) em vez da densidade de corrente, uma vez que a 

área de contato do eletrodo é frequentemente inexata ou desconhecida. Assim, a 

densidade de corrente para o caso de transporte de carga pelo processo de emissão 
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termoiônica em uma junção metal-semicondutor terá a seguinte relação com o 

campo elétrico92  

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −Φ−=
kT

ETAJ B βexp* 2
    (21) 

onde A* é a constante de Richardson do material, k é a constante de Boltzmann, T é 

a temperatura em Kelvin, ФB  é a altura da barreira e Eβ  é o termo relacionado ao 

efeito Schottky dado por: 

S

EE
πε

β
4

=
         (22) 

onde εs é a permissividade relativa e E é o campo elétrico aplicado. O termo β  pode 

ser extraído do coeficiente angular da curva I vs E1/2 em uma dada temperatura fixa. 

Para obter a altura da barreira de uma junção MS, uma análise posterior da 

dependência da corrente de saturação (I0) em função da temperatura deve ser feita 

usando a seguinte relação: 

( )
kT

AALn
T
ILn B0

2
0 * φ−=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

       (23) 

onde ФB0 é a altura da barreira quando E=0 e AA* é o produto da área eletricamente 

ativa do eletrodo (A) e a constante de Richardson (A*).  

Assim, utilizando-se uma metodologia similar a utilizada para o caso da 

determinação da barreira Schottky em pastilhas cerâmicas de CCTO (ver seção 

4.1.3.1) foi possível demonstrar a dependência da corrente de saturação (I0) em 

função da temperatura para a interface CCTO/Pt, como mostrado na Figura 41. A 

altura da barreira calculada foi de 0.44 eV e do produto AA* de 8.90 x 10-6 A.K-2. 

Este valor de altura de barreira é muito próximo do valor de 0.46 eV obtido por 

Bodeux et al. 111  para altura da barreira CCTO/Pt utilizando-se medidas de 

impedância com campo superposto dc. Por outro lado, Deng et al.59 relataram que 

filmes de CCTO preparados por PLD apresentam condutividade do tipo-p e formam 
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uma junção MS, com altura de barreira de 0.8 eV, entre o filme e eletrodos de Pt 

preparado a temperatura ambiente. A diferença entre os resultados obtidos neste 

trabalho e os resultados de Deng esta relacionada a dois parâmetros: (1) o tipo de 

condutividade (tipo-n neste trabalho) e (2) a temperatura de formação da junção MS 

(775 oC neste trabalho). Além disso, no caso de uma barreira Schottky ideal (Eq. 20) 

e com base nos valores da função trabalho da platina (ФPt = 5.65 eV) e na altura da 

barreira de potencial (0.44 eV), uma afinidade eletrônica de até 5.21 eV para os 

filmes de CCTO pode ser esperada. Portanto, se a afinidade eletrônica do CCTO 

tem valores muito próximos do valor da função trabalho do ouro (ФAu = 5.10 eV) e a 

condutividade da amostra é do tipo-n, pode-se confirmar que a formação da junção 

metal-semicondutor realmente ocorre na interface entre o eletrodo inferior de platina 

e o filme de CCTO. Estes resultados corroboram os resultados relatados por Bodeux 

para filmes finos de CCTO preparados por PLD com condutividade do tipo-n usando 

uma configuração Au/CCTO/Pt que exibem apenas uma barreira de potencial do tipo 

Schottky na interface CCTO/Pt devido ao processo de deposição do filme em altas 

temperaturas. 

Figura 41 - Curva de Ln(I0/T 2) vs 1/T da interface CCTO/Pt para determinação da altura da barreira 

de potencial. 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Além disso, como discutido acima, a altura efetiva da barreira em uma junção 

metal-semicondutor depende da polarização, isto é, em polarização direta há um 

aumento na corrente através da junção devido a uma diminuição da altura efetiva da 
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barreira, ao passo que para polarização reversa a altura efetiva da barreira diminui. 

As curvas de corrente-tensão da interface CCTO/Pt foram simuladas, utilizando-se a 

equação para emissão termiônica (Eq. 21) e a constante AA*= 8.90 x 10-6 A.K-2, para 

polarização direta e reversa variando-se a altura da barreira de potencial a 

temperatura ambiente (Figura 42). O termo β para ambas polarizações foi 

determinado a partir dos coeficientes angulares da curva I vs E1/2 da Figura 39 (βr= 

2.89 x 10-4 cm1/2 V-1/2, βf= 4.47 x 10-4 cm1/2 V-1/2). As simulações mostram que os 

melhores ajustes em polarização direta e reversa para altura efetiva da barreira são 

em 0.42 eV e 0.45 eV, respectivamente, ou seja, diminuindo a altura da barreira em 

polarização direta em 0.02 eV e aumentando-a em polarização reversa em 0.01 eV. 

Os melhores ajustes (linha vermelha) e os dados experimentais encontram-se 

ilustrados nas Figuras 39 e 42.

Figura 42 - Curvas de tensão-corrente simuladas em função da altura da barreira de potencial para 

polarização (a) reversa e (b) direta.

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

As curvas ajustadas mostram um bom acordo entre os dados experimentais e 

simulados em polarização reversa e para altos valores de tensão em polarização 

direta, mas não para baixos valores de tensão em polarização direta. Sabe-se que o 

transporte de carga em interfaces MS formado por semicondutores de alta 

mobilidade podem ser melhor descritas pela teoria de emissão termiônica, enquanto 

que a teoria da emissão e difusão termiônica é melhor aplicada a semicondutores de 

baixa mobilidade.92;112 Como o CCTO possui ambas características (estados de 

baixa e alta mobilidade) dependendo da intensidade de campo elétrico aplicado, os 
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resultados indicam que o transporte de carga na interface CCTO/Pt pode ser 

governado por mais de um processo. Ou seja, a teoria de emissão termiônica 

descreve bem os resultados em elevados campos, devido à elevada mobilidade de 

carga nestas condições, mas espera-se que a teoria de emissão e difusão 

termiônica possa descrever melhor o principal mecanismo de transporte em baixos 

campos, devido à baixa mobilidade de carga do CCTO em baixos campos. Logo, 

estudos adicionais utilizando-se a teoria de emissão e difusão termiônica serão 

necessários, o qual espera-se produzir um melhor ajuste dos resultados 

experimentais.   

Em suma, os resultados obtidos mostram claramente que a amostra crescida 

sobre buffers de LNO apresenta contato ôhmico em ambas interfaces. Por outro 

lado, os filmes crescidos sobre eletrodos de Pt apresentam um comportamento de 

retificador devido à formação de uma junção MS entre o eletrodo de Pt e o filme de 

CCTO, devido a elevada temperatura de cristalização. As curvas de corrente-tensão 

foram ajustadas utilizando-se a teoria de emissão termiônica indicando que mais de 

um processo de emissão de carga pode estar envolvido no transporte de carga na 

interface CCTO/Pt. Estes resultados indicam um possível caminho para o uso do 

CCTO em diodos Schottky. 

4.2.3. Efeito de comutação resistiva 

Nos últimos anos, grandes esforços têm sido devotados no entendimento do 

efeito de comutação resistiva em materiais semicondutores, mas os principais 

mecanismos responsáveis por este efeito não estão ainda completamente 

compreendidos. Recentemente, este efeito foi observado em filmes finos e materiais 

nanoestruturados de CCTO, o qual tem sido atribuído a efeitos de contorno de grão 

ou efeito Joule, dentre outros.54;56;58 Neste contexto, foi investigado o papel da 

interface eletrodo/CCTO sobre o efeito de comutação resistiva em filmes de CCTO 

preparados pelo método MPP. Para tanto foram realizadas medidas de corrente-

tensão cíclicas nas amostras analisadas na seção anterior, isto é, Au/CCTO/LNO e 

Au/CCTO/Pt.   

Na amostra depositada sobre buffers de LNO observa-se uma histerese na 

medida de corrente-tensão com dois estados de resistência distintos para um 

intervalo de tensão de -25V a 25V, com taxa de varredura de 500 mV/s (ver Figura 
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43), com uma relação Ron/Roff de 1.1. Esta medida foi realizada em diferentes 

configurações de eletrodo, polarização e direção de varredura, mas nenhuma 

mudança no comportamento da histerese foi observado. 

Figura 43 - Curvas de corrente-tensão cíclica para os filmes de CCTO depositados sobre buffers de 

LNO.  

 
As medidas foram realizadas alternando a polarização dos eletrodos de teste (1 e 2). As setas na 

configuração Au/CCTO/LNO indicam a direção do fluxo de corrente em ambas as inserções. Fonte: 

Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

Medidas de corrente-tensão para os filmes de CCTO preparados sobre 

eletrodos de Pt foram realizados com a mesma taxa de varredura do filme anterior e 

em diferentes configurações de eletrodo, polarização e direção de varredura (de -5V 

a +5 V e vice-versa), como ilustrados na Figura 44. Estes resultados corroboram a 

formação da junção metal-semicondutor nesta interface, pois nota-se que o efeito 

retificador é independente da direção da corrente. A alteração da configuração dos 

eletrodos (1 e 2) não altera o sentido da corrente, ou seja, a direção do fluxo de 

corrente na interface CCTO/Pt é dependente da configuração de polaridade, com 

fluxo de corrente maior do eletrodo de Pt para o filme de CCTO do que no sentido 

oposto. Os resultados mostram ainda uma relação Ron/Roff de 3.2 nestes filmes, um 

aumento de três vezes na relação Ron/Roff da configuração Au/CCTO/Pt em 

comparação com a configuração Au/CCTO/LNO.  
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Figura 44 - Curvas de corrente-tensão cíclica dos filmes de CCTO depositados sobre os substratos de 

Pt/Si.  

 

As medidas foram realizadas alterando a polarização dos eletrodos de teste (1 e 2) nos eletrodos 

superior (a) e inferior (b). As setas na configuração Au/CCTO/Pt indicam a direção do fluxo de 

corrente em todas as inserções. A inserção mostra o zoom na região de polarização reversa. Fonte: 

Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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Dos resultado anteriores sabe-se que o eletrodo superior de ouro forma um 

contato ôhmico em ambas as amostras. No entanto, o tipo de contato formado na 

interface filme/eletrodo (LaNiO3 e Pt) é diferente, fato que pode estar causando 

diferentes configurações de campo na interface eletrodo/filme. Ou seja, a formação 

de uma junção MS poderia estar aumentando a diferença entre os estados de alta e 

baixa resistência, como consequência de um aumento do fluxo de corrente em 

polarização direta. Este efeito resultaria numa mudança no ciclo de histerese e, 

consequentemente, em um efeito melhorado de comutação resistiva.  

De forma geral, estes resultados mostram que óxidos condutores como 

contato elétrico em filmes de CCTO podem resultar em um efeito de comutação 

resistiva menos pronunciado. Por outro lado, junções metal-semicondutor parecem 

ser benéficas para o transporte de carga na interface e, consequentemente, um 

efeito de comutação pronunciado, sendo este um possível caminho para o uso deste 

material como memória de acesso aleatório.  
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5 CONCLUSÕES 

Pastilhas Cerâmicas 

Neste trabalho pastilhas cerâmicas de CaCu3Ti4O12 (CCTO) foram produzidas 

pelo Método de Reação por Estado Sólido em diferentes pressões parciais de 

oxigênio. Estudos por difração de raios-X destas amostras mostraram que a 

obtenção da fase CaCu3Ti4O12 estável e monofásica à 1100 oC se dá em pressões 

parciais de oxigênio superiores a 5 %pO2 e que ocorrerá a decomposição da mesma 

em pressões parciais de oxigênio inferiores a 5 %pO2 devido, predominantemente, a 

redução de cobre na rede. 

Os resultados das análises por microscopia eletrônica de varredura indicaram 

que regimes de alta concentração de oxigênio induzem um aumento do tamanho de 

grão, isto é, os processos de crescimento de grão e densificação das amostras estão 

diretamente relacionados à concentração de oxigênio durante o processo de 

sinterização. A concentração de oxigênio durante o processo de sinterização 

também tem influência direta no efeito fotoluminescente do CCTO devido a 

formação/anulação de vacâncias de oxigênio no material, sendo este o principal 

mecanismo responsável pela luminescência neste material.  

As amostras foram caracterizadas por medidas elétricas dc onde mostrou-se 

que o comportamento não ôhmico no CCTO é dependente da variação de defeitos 

na região de contorno de grão, crescimento de grão e formação de barreiras efetivas 

e não efetivas devido, exclusivamente, a variação da concentração do oxigênio 

durante o processo de sinterização. Estas medidas associadas a teoria de emissão 

termoiônica em semicondutores provaram que o CCTO apresenta uma 

condutividade do tipo Schottky, onde acredita-se que os mecanismos responsavéis 

pela formação da barreira de potencial na região de contorno de grão no CCTO 

estão associados aos processos de redução do cobre e titânio na rede e a 

formação/anulação de vacâncias de oxigênio. Além disso, mostrou-se que o efeito 

de comutação resistiva está diretamente relacionado ao contorno de grão e ao efeito 

Joule, sendo este último o responsável pela ativação da transição entre os estados 

de alta e baixa resistência.  
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Filmes finos cerâmicos 

Filmes finos de CCTO foram preparados utilizando o Método dos Precursores 

Poliméricos (MPP) sobre diferentes substratos, nos quais buscou-se estudar as 

propriedades multifuncionais deste material.  

A resposta sensora estudada no filme preparado sobre substrato de Al2O3 

indicou que os filmes de CCTO apresentam uma alta sensibilidade e um rápido 

tempo de resposta quando exposto à oxigênio. Além disso, indicou que filmes de 

CCTO preparados via MPP apresentam um condutividade do tipo-n, comportamento 

corroborrado por medidas de termopotência.  

No filme preparado sobre buffers de LaNiO3 foi possível mostrar que ambos 

eletrodos de ouro e LaNiO3 formam contatos ôhmicos com o CCTO, devido a função 

de trabalho de ambos materiais serem muito semelhantes a do CCTO, e não 

influenciam a resposta não ôhmica e de comutação resistiva no CCTO.  

Por outro lado, os resultados do filme preparado sobre substratos de Pt/Si 

mostraram que o comportamento retificador observado neste filme é consequência 

da formação de uma junção metal-semicondutor entre o eletrodo inferior de Pt e o 

filme de CCTO devido à elevada temperatura de cristalização do filme. Além disso, 

foi possivél mostrar que mais de um processo de condução termiônico esta 

envolvido no transporte de carga através da junção Pt/CCTO devido ao tipo de 

mobilidade dual exibida por este material. Estes resultados mostraram ainda que o 

efeito de comutação resistiva é influênciada pelo tipo de contato formado entre o 

filme e o eletrodo, onde a formação de uma junção metal-semicondutor contribui 

para o transporte de carga na interface e, consequentemente, para um efeito de 

comutação resitiva mais pronunciado.  

Em suma, estes resultados sugerem que filmes finos de CCTO preparados 

pelo Método dos Precursors Poliméricos podem ser aplicados como ReRAMs, 

diodos Schottky ou sensores de gás dependendo do design utilizado. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Alguns pontos devem ser estudados em trabalhos futuros, dentre os quais 

pode-se destacar:  

 Estudos de XANES e EXAFS afim de determinar os diferentes estados de 

oxidação dos cátions e os tipos de ligações ou clusters presentes neste no 

CCTO. 

 Estudos por microscopia eletrônica de transmissão e varredura para uma 

melhor investigação da região de contorno de grão e defeitos formados no 

grão. 

 Estudo sistemático do efeito de comutação resistiva focado em efeitos de 

retenção e fadiga. 

 Caracterização das propriedades dielétricas destas amostras. 
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