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RESUMO 

 

Procura-se encontrar uma alternativa para os atuais capacitores eletrolíticos de tântalo 

existentes no mercado, devido ao seu alto custo. O nióbio é um substituto em potencial, pois 

ambos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e devido a isso têm várias propriedades 

físicas e químicas semelhantes. O nióbio apresenta diversas aplicações tecnologicamente 

importantes e o Brasil possui as maiores reservas mundiais, em torno de 96%.  Existe 

inclusive nióbio contido em reservas de tantalita e columbita no Rio Grande do Norte. Esses 

capacitores eletrolíticos possuem alta capacitância especifica, ou seja, podem armazenar altas 

energias em volumes pequenos comparados a outros tipos de capacitores. Esse é o principal 

atrativo desse tipo de capacitores, pois existe uma crescente demanda na produção de 

capacitores com capacitância especifica cada vez mais alta, isso devido à miniaturização de 

diversos aparelhos como GPSs, televisores, computadores, celulares e muitos outros. A rota 

de produção do capacitor foi feita através da metalurgia do pó. O pó de nióbio inicial 

fornecido pela EEL-USP foi primeiramente caracterizado através de DRX, MEV, 

granulometria a laser e FRX, para então ser peneirado em três granulometrias, 200, 400 e 

635mesh. Os pós foram então compactados e sinterizados em 1350, 1450 e 1550ºC usando 

dois patamares, 30 e 60min. A sinterização é uma das partes mais importantes do processo, 

pois afeta propriedades como porosidade e limpeza superficial das amostras, que afetaram 

grandemente a qualidade do capacitor. As amostras sinterizadas sofreram então um processo 

de oxidação anódica, que criou um filme fino de pentóxido de nióbio sobre toda a superfície 

porosa da amostra, este filme é o dielétrico do capacitor. As variáveis do processo de 

oxidação influenciaram no desempenho do filme e conseqüentemente do capacitor. As 

amostras foram caracterizadas através de medidas elétricas de capacitância, fator de perdas, 

ESR, densidade relativa, porosidade e área superficial. Após as caracterizações foi feito um 

tratamento térmico de recozimento em atmosfera de ar a 260ºC por 60min. Após esse 

tratamento foram feitas novamente as medidas elétricas. A granulometria do pó e a 

sinterização afetaram a porosidade e por sua vez a área especifica das amostras. Quanto maior 

a área do capacitor, maior sua capacitância. O pó que apresentou capacitância mais alta foi o 

com menor granulometria. Temperaturas e tempos de sinterização maiores causaram amostras 

com área superficial menores, porém, por outro lado a limpeza superficial de impurezas foi 

maior para esses casos, de maneira que deve ser feito um balanceamento entre o ganho que se 



 

 

obtém com a limpeza das impurezas e a perda com a diminuição da área especifica. Os 

melhores resultados foram obtidos para a temperatura de 1450ºC/60min. A influência do 

tratamento térmico de recozimento no fator de perdas e na ESR não seguiu um padrão bem 

definido, pois seus valores aumentaram em alguns casos e diminuíram em outros. Os 

resultados mais interessantes devido ao tratamento térmico foram com relação à capacitância, 

que apresentou um aumento para todas as amostras após o tratamento. 
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ABSTRACT 

 

It seeks to find an alternative to the current tantalum electrolytic capacitors in the 

market due to its high cost. Niobium is a potential substitute, since both belong to the 

same group of the periodic table and because of this have many similar physical and chemical 

properties. Niobium has several technologically important applications, and Brazil has the 

largest reserves, around 96%. There are including niobium in reserves of tantalite and 

columbite in Rio Grande do Norte. These electrolytic capacitors have high capacitance 

specifies, ie they can store high energy in small volumes compared to other types of 

capacitors. This is the main attraction of this type of capacitor because is growing demand in 

the production of capacitors with capacitance specifies increasingly high, this because of 

the miniaturization of various devices such as GPS devices, televisions, computers, phones 

and many others. The production route of the capacitor was made by powder metallurgy. 

The initial niobium powder supplied by EEL-USP was first characterized by XRD, SEM, 

XRF and laser particle size, to then be sieved into three particle size, 200, 400 e 635mesh. The 

powders were then compacted and sintered at 1350, 1450 and 1550°C using two sintering 

time 30 and 60min. Sintering is one of the most important parts of the process as it affects 

properties as porosity and surface cleaning of the samples, which greatly affected the quality 

of the capacitor. The sintered samples then underwent a process of anodic oxidation, which 

created a thin film of niobium pentóxido over the whole porous surface of the sample, this 

film is the dielectric capacitor. The oxidation process variables influence the performance of 

the film and therefore the capacitor. The samples were characterized by electrical 

measurements of capacitance, loss factor, ESR, relative density, porosity and surface area. 

After the characterizations was made an annealing in air ate 260ºC for 60min. After this 

treatment were made again the electrical measurements. The particle size of powders and 

sintering affected the porosity and in turn the specific area of the samples. The larger de area 

of the capacitor, greater is the capacitance. The powder showed the highest capacitance was 

with the smallest particle size. Higher temperatures and times of sintering caused samples 

with smaller surface area, but on the other hand the cleaning surface impurities was higher for 

this cases. So a balance must be made between the gain that is achieved with the cleaning of 

impurities and the loss with the decreased in specific area. The best results were obtained for 

the temperature of 1450ºC/60min. The influence of annealing on the loss factor and ESR did 



 

 

not follow a well-defined pattern, because their values increased in some cases and decreased 

in others. The most interesting results due to heat treatment were with respect to capacitance, 

which showed an increase for all samples after treatment. 

 

 

Keywords: niobium electrolytic capacitor, sintering, anodic oxidation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Capacitores são dispositivos eletrônicos que armazenam energia elétrica e são 

amplamente utilizados nas mais diversas aplicações. Existem vários tipos de capacitores, 

geralmente nomeados de acordo com o material utilizado como dielétrico. Cada tipo tem suas 

características, que determinam para qual aplicação melhor se adéquam. Entre várias 

características dos capacitores, a mais importante é a capacitância, que é a capacidade de 

armazenamento de energia. Assim sendo, quanto maior a capacitância de um capacitor, mais 

energia ele pode armazenar. 

 Entre os diversos tipos de capacitores existe o capacitor eletrolítico sólido de tântalo. 

Ele possui alta capacitância específica, isso significa que ele armazena grandes quantidades de 

energia em um volume pequeno comparado a outros capacitores. Dos capacitores com alta 

capacitância específica, este é o que possui o menor custo. O fato de ele apresentar 

capacitância específica alta, o faz interessante para aplicações onde não se dispõe de muito 

espaço. Isso tem sido um fator importante nos últimos anos, com a diminuição do tamanho de 

muitos aparelhos como celulares, computadores entre outros. 

 O capacitor de tântalo oferece bons benefícios, porém, o custo do elemento tântalo é 

elevado e devido a isso há muito tempo vem sendo buscado um elemento para substituí-lo. O 

nióbio é o principal candidato a essa substituição. 

 O nióbio é um metal refratário e como metais refratários possuem alta resistência ao 

calor e ao desgaste ele é usado em diversas aplicações, principalmente, em altas temperaturas. 

Dos metais considerados refratários os quatro principais são: nióbio, tântalo, molibdênio e 

tungstênio. Metais refratários possuem características interessantes como: alto ponto de fusão, 

baixa ductilidade a temperatura ambiente, ligações atômicas fortes, estrutura cristalina ccc e 

densidade elevada, sendo o menos denso o nióbio, tornando-o ideal para diversas aplicações, 

como por exemplo, na indústria aeroespacial, pois resiste às altas temperaturas a que as peças 

são submetidas e não tem uma densidade tão alta quanto os outros. Também possuem 

estabilidade dimensional, estabilidade mecânica, estabilidade ao choque térmico, baixa 

permeabilidade e baixa condutividade térmica (Silva). Também existem materiais cerâmicos 

refratários, que exibem propriedades diferentes dos metais refratários, porém também são 

utilizados para aplicação em altas temperaturas.  

 O nióbio e o tântalo pertencem ao grupo 5 da tabela periódica e, portanto possuem 

várias propriedades físicas e químicas semelhantes, isso faz com que o nióbio seja o mais 
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indicado para substituir o tântalo. Aliado a isso, outro fator que é extremante importante a 

favor do nióbio é o menor custo deste em relação ao tântalo, devido à maior quantidade do 

nióbio comparado ao tântalo. O preço dos metais em US$ por quilograma de óxido contido no 

concentrado em 2007 foi de 17,29US$/Kg para o Nb2O5 (Pereira Jr., 2009) e 85,98US$/Kg 

para o Ta2O5 (Lima, 2009). 

 Existem trabalhos antigos nos quais já se tentaram produzir um capacitor de nióbio e 

este elemento ainda não conseguiu substituir definitivamente o tântalo por razões que se 

supõe residir basicamente em problemas no processo da metalurgia extrativa do nióbio, que 

carrega fatores que parecem afetar o filme anódico e conseqüentemente o desempenho deste 

tipo de capacitor. Tendo isso em vista, é necessário estudos para solucionar esses problemas e 

maximizar o desempenho do capacitor de nióbio para torná-lo competitivo a ponto de 

substituir o capacitor de tântalo. 

 O nióbio tem importante papel no desenvolvimento de tecnologias modernas devido às 

suas características de metal refratário. Entre suas várias aplicações as principais são: em aços 

inoxidáveis de alta resistência, na indústria aeroespacial e nuclear e em supercondutores 

utilizados na fabricação de bobinas para gerar campos magnéticos intensos aplicáveis em 

trens bala, aparelhos de ressonância magnética nuclear, armazenamento de energia e Física de 

altas energias. 

 Mais de 90% das reservas mundiais de nióbio encontram-se no Brasil, sendo 

encontrado inclusive no Rio Grande do Norte, em reservas de tantalita e columbita. Dessa 

maneira ele tornado-se relativamente raro no restante do mundo. O Brasil também é o 

principal produtor de nióbio, fornecendo-o para países do mundo inteiro, sendo este mais um 

ponto que auxilia o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Depois do Brasil, o 

segundo país que tem uma produção significativa de nióbio é o Canadá. Isso torna o nióbio 

um material extremamente importante para o Brasil e o desenvolvimento de uma nova 

aplicação para ele, irá agregar valor a um bem nacional. 

 A produção do capacitor de nióbio e de tântalo é feita através da tecnologia do pó. O 

pó é primeiramente compactado e então sinterizado. Na sinterização ocorre a densificação e 

contração volumétrica devido a vários mecanismos de transporte de matéria que promovem a 

ligação metalúrgica entre as partículas e alterações na estrutura da amostra, formando 

contornos de grãos e crescimento de pescoço interpartículas, na sinterização por fase sólida. 
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 As principais variáveis de sinterização e que serão estudadas neste trabalho são a 

temperatura e o tempo de sinterização, pois elas influenciam fortemente importantes 

propriedades das amostras sinterizadas, como por exemplo, a porosidade. 

 A porosidade é extremamente importante na qualidade final do capacitor, pois a 

capacitância depende diretamente da área e quanto maior a porosidade, maior a área 

superficial, portanto busca-se sempre a maior porosidade possível e conseqüentemente a 

maior área superficial. 

O dielétrico do capacitor é criado através de oxidação anódica, que é um processo no 

qual uma camada de óxido é formada na superfície de uma amostra metálica imersa em uma 

solução eletrolítica. Este processo é ideal para essa aplicação, pois cria um filme de óxido de 

nióbio extremamente fino e homogêneo, com boas propriedades dielétricas, possibilitando 

alcançar capacitâncias específicas altas. Os parâmetros que influenciam nas propriedades dos 

óxidos formados são: tensão final de anodização, corrente de anodização e tipo e 

concentração do eletrólito. A oxidação anódica afeta significativamente os resultados finais 

do capacitor, pois a espessura e a constante dielétrica do filme dependem desse processo. 

O tamanho e forma das partículas e a distribuição de tamanho das partículas também 

afeta a densidade e porosidade da amostra. 

Todos esses fatores envolvidos na produção do capacitor influenciam as suas 

propriedades finais. Neste trabalho foram estudados todos esses fatores do processo de 

produção para maximizar o desempenho do capacitor, e também foi feito um processo de 

tratamento térmico adicional ao final de todo processo, tratamento este que ainda não é 

utilizado para a produção dos capacitore. 

 Os objetivos específicos do trabalho são: 

Avaliar qual o tamanho de partícula proporciona maior porosidade nas amostras e 

maior capacitância específica.. 

Encontrar a temperatura e o tempo de sinterização que forneçam o melhor resultado de 

capacitância balanceando a perda com a diminuição de porosidade com o ganho com a 

purificação superficial das amostras. 

Estudar o processo de formação do filme dielétrico através de oxidação anódica e a 

influência das variáveis desse processo na qualidade do filme. 

Comparar os resultados obtidos com o nióbio, com os resultados existentes dos 

capacitores de tântalo. 
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Verificar quais as melhorias que o tratamento térmico fornece nos vários parâmetros 

que caracterizam o capacitor. 

Esta dissertação está apresentada na forma de capítulos, divididos em um total de 

cinco. O capítulo 1 é está introdução ao tema, aos processos, aos problemas e objetivos. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica dos assuntos envolvidos no trabalho 

com informações encontradas na literatura. Trata sobre capacitores, nióbio, oxidação anódica 

e tecnologia do pó com atenção especial para sinterização. São informações diretamente 

ligadas ao tema estudado e fornecem a base necessária para definir os parâmetros a serem 

estudados e compreender os fenômenos envolvidos no processo para então analisar e justificar 

os resultados obtidos. 

O capítulo 3 chama-se materiais e métodos e detalha todo o procedimento 

experimental e os equipamentos utilizados para produzir e caracterizar o capacitor. São 

mostradas as condições em que foram feitas cada parte da preparação das amostras e dos 

experimentos. Também são mostrados os resultados da caracterização da matéria prima de 

partida que consiste no pó de nióbio puro. 

O Capítulo 4 apresenta todos os resultados obtidos no trabalho bem como a discussão 

destes. Os resultados são discutidos em função dos parâmetros que foram variados durante os 

experimentos, como tamanho de partícula e tempo de sinterização, relacionando a influência 

dessas variações nas propriedades do capacitor e explicando os motivos dessa influência, 

visando sempre os melhores resultados. 

Finalmente no capítulo 5 são feitas as conclusões sobre todo o estudo, apresentando os 

parâmetros que forneceram os melhores resultados. Também são feitas sugestões para 

trabalhos futuros, visando melhorar ainda mais os resultados com base na experiência 

adquirida. 

Após todos os capítulos são apresentadas todas as referências utilizadas para o estudo 

e desenvolvimento do presente trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o nióbio, capacitores e os 

processos envolvidos na produção de um capacitor eletrolítico sólido de nióbio. Para tal, 

aborda os vários processos da metalurgia do pó utilizados e o processo de oxidação anódica. 

 

2.1 Nióbio 

 

O nióbio é um metal brilhante que possui número atômico 41, massa atômica relativa 

92,90638 e estrutura cúbica de corpo centrado (ccc) (McGraw-Hill, 1977). Pertence ao 

mesmo grupo do elemento tântalo, por isso esses dois elementos têm várias propriedades 

semelhantes (Greenwood e Earnshaw, 1992). Temperatura de fusão 2468ºC e temperatura de 

ebulição 4744ºC. 

 

2.1.1 História 

 

O nióbio foi primeiramente descoberto segundo, o Instituto de Física – UFRJ (2010), 

por Charles Hatchett em 1801 no mineral columbita que foi enviado do estado de Connecticut 

nos Estados Unidos para a Inglaterra e por isso foi primeiramente chamado de columbio. O 

que Hatchett fez foi aquecer o mineral com carbonato de potássio e em seguida dissolveu o 

produto em água e neutralizou a solução com ácido, fazendo precipitar um óxido. Esse óxido 

ele deduziu que continha um novo metal e anunciou a sua descoberta mesmo não conseguindo 

o elemento na forma pura. 

 Em 1802 Ekeberg descobriu o tântalo na Suécia. Esse nome é devido ao deus grego 

Tântalo e Ekeberg assim o nomeou devido a grande dificuldade que teve para dissolver o 

mineral em ácidos. O nióbio e o tântalo geralmente ocorrem juntos na natureza, são difíceis de 

separar e são quimicamente muito semelhantes por isso durante muito tempo confundiam-se 

os dois e até pensou-se que o que Hatchett tinha isolado era uma forma de tântalo. Essa 

confusão só foi esclarecida em 1846 quando Heinrich Rose e Jean Charles Galissard de 

Marignac redescobriram o elemento. Na verdade eles estudaram o mineral columbita e 

encontraram dois elementos, um era o mesmo que Ekeberg havia descoberto, o tântalo, e o 

outro eles nomearam de nióbio, devido à Níobe ser o nome da filha de Tântalo na mitologia 

grega. Esse outro elemento que eles chamaram de nióbio foi o que Hatchett havia chamado de 
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columbio. Provavelmente o que Hatchett descobriu e nomeou como columbio era uma 

mistura dos dois elementos, apesar de geralmente se citar apenas como o nióbio. Somente 

mais tarde, em 1864, que Blomstrand isolou o elemento puro através da redução do cloreto de 

nióbio aquecido em atmosfera de hidrogênio. 

A controvérsia entre os nomes columbio e nióbio prevaleceu durante muitos anos e foi 

apenas em 1950 que a IUPAC anunciou o nome nióbio como sendo o nome oficial. Apesar de 

o nome nióbio ser o mais utilizado, principalmente na área científica, o nome columbio ainda 

é utilizado até hoje, principalmente por indústrias da área de metalurgia nos Estados Unidos. 

 

2.1.2 Reservas 

 

Devido a afinidade e propriedades geoquímicas do nióbio e do tântalo, eles geralmente 

são encontrados junto na natureza. Segundo Pereira Jr. (2009) existem mais de 90 espécies 

minerais de nióbio e tântalo, porém os principais utilizados como matéria prima para a 

obtenção do nióbio são o pirocloro (Ca,Na)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F,O), com até 71% de Nb2O5, 

a columbita (Fe,Mn)Nb2O6, com até 76% de Nb2O5 e segundo Nowak e Ziolek (1999)  a 

tantalita (Fe,Mn)Ta2O6, com menor proporção de nióbio. De acordo com Silva (2001) a 

ocorrência da columbita e da tantalita esta associada aos pegmatitos enquanto que a 

ocorrência do pirocloro esta associada aos carbonatitos de maciços alcalinos. 

Segundo o Tantalum-niobium international study center as maiores reservas mundiais 

de nióbio encontram-se no Brasil que detém mais de 90% do nióbio existente no mundo, em 

segundo lugar vem o Canadá e em seguida a Austrália, Nigéria e Congo. De acordo com 

Andrade et al. (2000) outros países que também tem reservas, porém, em quantidades 

menores são: Estados Unidos, Noruega, Finlândia, Groelândia, Uganda, Kênia, Tanzânia, 

Zimbábue e Angola. 

De acordo com o IBRAM (2007) as reservas mundiais medidas e indicadas em 2006 

totalizavam 5,7 milhões de toneladas de óxido de nióbio contido. 

 No Brasil, as reservas medidas de nióbio em 2008 aprovadas pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) totalizaram 842.460.000 toneladas, com um teor 

médio de 0,73% de Nb2O5. Desse total, 75,08% estão localizados em Minas Gerais nas 

cidades de Araxá e Tapira, 21,34% no Amazonas nas cidades de São Gabriel da Cachoeira e 

Presidente Figueiredo e 3,58% em Goiás nas cidades de Catalão e Ouvidor. Esses dados e 

alguns outros podem ser encontrados na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 2.1. Total das reservas brasileiras de nióbio em 2008. 

UF Medida Indicada 

(1000t) 

Inferida 

(1000t) 

Total 

(1000t) Minério 

(1000t) 

Nb2O5 

contido (t) 

Teor (%) 

MG 632.560 3.851.232 0,61 15.400 1.100 649.060 

AM 179.795 2.038.523 1,13 460.640 2.852.893 3.493.328 

GO 30.105 97.504 0,32 39.638 8.208 77.951 

Total 842.460 5.987.259 0,71 515.678 2.862.201 4.220.339 

 

2.1.3 Obtenção e Produção 

 

O nióbio geralmente é encontrado junto com o tântalo, sendo difícil separar esses dois 

elementos. Para separá-los, durante muitos anos foi usado o método criado por Marignac em 

1866, que consiste em colocar os minérios em acido fluorídrico diluído, onde o tântalo forma 

o K2TaF7 que é um composto pouco solúvel e o nióbio forma o K3NbOF5.2H2O que é mais 

solúvel, então eles são separados através de uma separação de cristalização fracionada. Este 

método foi utilizado até os anos 50 quando passaram a utilizar extração por solvente, por 

exemplo, usando metil-butil-cetona juntamente com uma acidificação do meio para extrair o 

nióbio de uma solução de acido fluorídrico. 

 

 

Figura 2.1. Produção de nióbio no Brasil e no mundo, em toneladas. 
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Uma pequena produção também é feita através do subproduto da extração de estanho. 

No mundo todo apenas três empresas possuem produção expressiva de nióbio, duas 

delas no Brasil, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM) em Araxá – MG 

e a Mineração Catalão de Goiás Ltda. em Catalão – GO. A terceira empresa é a Cambior no 

Canadá. 

O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, em 2008 produziu aproximadamente 

86 mil toneladas, o que equivale a aproximadamente 96% da produção mundial. 

 

2.1.4 Aplicações 

 

Atualmente o nióbio encontra aplicações em diferentes áreas tecnológicas. O uso mais 

antigo do nióbio que se tem notícia é em substituição ao tungstênio na produção de 

ferramentas de aço e data de 1925 (Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, 2010). 

Já no início da década de 30 o nióbio começou a ser utilizado na prevenção de corrosão 

intergranular em aços inoxidáveis. 

Segundo a Defesa@net (2010) hoje em dia 75% do nióbio é utilizado em microligas, 

através do ferronióbio (FeNb). Essas microligas são ligas de aço carbono comum com uma 

pequena quantidade de nióbio (cerca de 400g FeNb por tonelada de aço) que melhora 

características como resistência mecânica, tenacidade, soldabilidade e conformabilidade, 

características muito importantes e que até então só eram alcançadas em aços muito mais 

caros. Nos aços microligados também podem ser adicionados vanádio e titânio. Com essas 

propriedades as microligas passaram a ser amplamente utilizadas em diversos setores. Aços 

microligados a base de nióbio laminados a quente são utilizados na indústria de petróleo e 

gás, onde esses produtos são transportados em tubulações em alta pressão e portanto os dutos 

devem ter uma boa resistência mecânica. Esses dutos também devem ter boa tenacidade, pois 

assim podem evitar a propagação de uma fratura provocada, por exemplo, por um 

deslizamento ou um abalo sísmico. O uso desse tipo de aço também proporciona uma boa 

soldabilidade, característica importante para agilizar o processo de construção dos dutos. 

Essas tiras de aço laminadas a quente também são utilizadas na fabricação de automotiva 

onde são utilizadas em chassis de caminhões, nas rodas, em estruturas e componentes do 

motor, pois necessitam de boa soldabilidade e conformabilidade. Também encontra uso em 

vagões ferroviários, guindastes, contêineres e veículos fora de estradas. Por outro lado, tiras 

laminadas a frio são utilizadas em carrocerias de automóveis. A aplicação desses aços na 
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indústria automotiva cresceu bastante a partir da primeira crise do petróleo, pois as 

montadoras precisavam reduzir o peso dos automóveis para economizar combustível. Chapas 

com mais de 50mm de espessura são utilizadas pela industria naval e por construtoras de 

plataformas submarinas. Essas chapas são laminadas a frio e após isso recebem tratamento 

térmico. Na construção civil chapas grossas são utilizadas tanto pelo governo como por 

empresas privadas para a construção de viadutos, edifícios e pontes. 30 importantes 

siderúrgicas no mundo todo estão desenvolvendo o projeto da Carroceria de Aço Ultra-leve 

(Ultra Light Steel Autobody, ULSAB), a Porsche construiu um protótipo demonstrativo e se o 

projeto for viável, uma grande porcentagem dos aços utilizados no carro conterá nióbio. 

Essas aplicações citadas até agora utilizam chapas planas, porém também existem 

muitas aplicações de peças não planas, como em cantoneiras, vigas e barras de concreto 

armado utilizadas na construção civil. Existem aplicações também nas estruturas das torres de 

transmissão e de vagões ferroviários, bem como em trilhos de elevada resistência mecânica e 

ao desgaste, utilizados em ferrovias, pois devem suportar altas cargas. Barras forjadas de 

microligas são utilizadas para produzir bielas e virabrequins, com isso, dispensam-se 

tratamentos térmicos de têmpera e revenido reduzindo os custos do processo. Ferramentas de 

corte que utilizam aço ferramenta recebem adições de diversos elementos de liga, entre eles, o 

nióbio. Microligas contendo nióbio e também vanádio são utilizadas para a fabricação de 

parafusos, porcas e molas utilizadas em automóveis, com a vantagem de eliminar um 

processamento intermediário que é o recozimento de esferoidização e os tratamentos térmicos 

de têmpera e revenido. 

Alguns aços-ferramenta contêm nióbio. Esses aços são constituídos de carbonetos de 

nióbio, NbC, dispersos em uma matriz metálica tenaz e são utilizados na fabricação de 

cilindros de laminadores e eletrodos para endurecimento superficial. Carbonetos de nióbio de 

alta dureza utilizados em ferros fundidos fazem com que estes aumentem a resistência ao 

desgaste e possam ser aplicados para a produção de camisas de cilindros, anéis de segmento e 

freios de caminhões. 

As ligas Nb-Zr(1 ou 2,5% Zr) são utilizadas como revestimento interno de reatores e 

de combustível (El-Genk e Tournier, 2005). A liga (Nb-55 Ti, AMS4982) é utilizada para 

fazer rebites para a indústria aeronáutica (ASM, 1990). 

Diversas peças de aço fundido microligado ao nióbio são produzidas por apresentarem 

níveis elevados de resistência mecânica e tenacidade. Algumas dessas peças são: cilindros de 
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encosto para laminadores, lingoteiras, componentes de maquinaria, nós fundidos para 

plataformas marítimas e potes de escória. 

As propriedades dos aços dependem de sua composição química, dos elementos de 

liga e micro-liga e também das condições em que foi processado. O nióbio apresenta uma alta 

afinidade com carbono e nitrogênio e por isso forma carbonetos e carbonitretos, portanto para 

se adquirir um material com propriedades desejadas, deve-se controlar as quantidades de 

carbono e nióbio e as condições de processamento.  De acordo com a UND Brasil, em 

algumas aplicações, peças forjadas com microligas de nióbio eliminam o processo de 

tratamento térmico. 12% do nióbio é utilizado, também sob a forma de ferronióbio, para a 

fabricação de aços inoxidáveis resistentes ao calor, especialmente o aço ferrítico, que não 

contém níquel. A adição de nióbio em aços inoxidáveis é especialmente indicada quando a 

aplicação exigir altas temperaturas, acima de 550ºC, pois em temperaturas acima dessa o aço 

sofre alterações na estrutura cristalina e este fica mais vulnerável a estragos. Com a adição de 

nióbio aos aços inoxidáveis, este neutraliza a ação do carbono e do nitrogênio e portanto o aço 

fica mais resistente à corrosão nessas temperaturas. Estes aços são utilizados quando a 

aplicação for a altas temperaturas como em aços que serão soldados, ou que serão utilizados 

como ferramentas para soldagens e na construção de reatores nucleares. A principal aplicação 

desses aços é em escapamentos de automóveis, pois como os escapamentos trabalham em 

uma temperatura alta, eles têm maior durabilidade quando são feito com aços inoxidáveis 

próprios para essas temperaturas. Os aços resistentes ao calor utilizados na indústria 

petroquímica geralmente são fundidos por centrifugação e enriquecidos com nióbio.  

O nióbio também tem importante aplicação em superligas utilizadas pela indústria 

aeronáutica nas turbinas de aviões. De acordo com Silva (2001), 10% do nióbio produzido, na 

forma de óxido de nióbio, é utilizado para esse fim. Uma das aplicações dessas superligas é na 

turbina CFM56 dos aviões A320 e B737 que utiliza em torno de 300Kg de nióbio segundo a 

Defesa@net (2010). 

Diversas superligas são próprias para serem utilizadas em atmosferas oxidantes, 

corrosivas e a altas temperaturas, acima de aproximadamente 600ºC. Existem diversas 

superligas no mercado, próprias para serem operadas nesses meios, porém a mais importante 

delas é a Inconel 718, que é a base de níquel e utiliza aproximadamente 5,5% de nióbio. É 

importantíssima para os motores de jatos, sendo inicialmente utilizada como material de disco 

para turbofans de aeronaves, mas também teve seu uso estendido para outras partes dos 

motores como eixos do rotor e parafusos. Essa liga também é adequada para ser utilizada em 
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industrias nucleares, petroquímica e criogênica. Esse liga é muito importante para aplicação 

em aeronaves porque a baixa densidade e a capacidade de operar a altas temperaturas estão 

entre as principais característica dos matérias utilizados em motores de aeronaves. Também 

projeta-se utilizar essa liga para turbinas terrestres usadas na geração de energia elétrica. 

Outras superligas a base de níquel e que utilizam nióbio também são bastante importantes 

como a Inconel 706, que utiliza 3% de nióbio e a Inconel 625 que utiliza 3,5% de nióbio. O 

nióbio puro e suas ligas atraem muito a atenção de pesquisas para aplicações na aviação 

devido ele ser o mais leve dos metais refratários, porém um dos grandes problemas 

enfrentados atualmente é a sua oxidação a altas temperaturas, caso se encontrasse uma 

solução para isso, poderia se aumentar a temperatura de funcionamento dos motores de avião 

proporcionando grandes benefícios para as empresas fabricantes de aviões. 

Os 3% restantes de nióbio produzido, também na forma de óxido de nióbio, são 

utilizados para outras aplicações. 

Além dessas superligas o nióbio também tem aplicações em outros tipos de ligas como 

a liga C-103 composta por nióbio, háfnio e titânio que resiste a temperaturas acima de 1300ºC 

e aceita revestimentos contra oxidação. A demanda por essa liga cresceu devido ao aumento 

do lançamento de foguetes, pois ela é usada como material refratário pela indústria 

aeroespacial sendo aplicada principalmente em propulsores e bocais de foguetes. 

De acordo com Bordignon et al. (2005) o nióbio e suas ligas também têm outras 

aplicações como as ligas de nióbio e titânio utilizadas para  componentes resistentes a ignição, 

usados por mineradoras, principalmente por mineradoras de ouro e para uso em implantes 

cirúrgicos. Nas plataformas marítimas de grandes dimensões e em estruturas de concreto 

reforçadas são utilizados cabos anódicos de nióbio platinizados para proteção catódica contra 

corrosão. O nióbio é usado em alvos para evaporação utilizados na indústria eletrônica, em 

laminas de barbear e na indústria de vidro arquitetural. Para a produção de diamantes 

sintéticos são utilizadas laminas de nióbio puro. 

Segundo Silva e Mei (2006) em temperaturas próximas ao zero absoluto a 

resistividade elétrica do nióbio puro desaparece totalmente, apresentando ele, portanto, o 

fenômeno da supercondutividade, sendo o elemento puro com a temperatura crítica mais alta, 

9,15K. De acordo com Sugimoto (2007) a temperatura abaixo da qual o nióbio puro apresenta 

supercondutividade é muito baixa e ligas de nióbio e titânio ou nióbio e estanho apresentam 

supercondutividade a temperaturas mais altas, sendo portanto, mais viáveis economicamente, 

tendo em vista os enormes gastos para refrigerar esses materiais a essas temperaturas, fato 
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este que ainda é o principal impedimento para utilizar a supercondutividade em grande escala 

em diversas aplicações na sociedade moderna. De acordo com Moreira et al. (2002) os 

materiais supercondutores apresentam diversas propriedades interessantes como: conduzem 

eletricidade sem perda de energia, podem gerar campos magnéticos muito intensos e não 

dissipam calor. Devido essas propriedades os materiais supercondutores têm diversas 

aplicações como, por exemplo, podem ser utilizados para armazenamento de energia, pois 

segundo Luiz e Santos (2005) a única maneira de se armazenar energia elétrica sem nenhuma 

perda é através de energia magnética em bobinas supercondutoras que são percorridas por 

correntes que não sofrem resistência elétrica. Fios supercondutores também seriam 

extremamente viáveis para o transporte de energia, pois se poderiam transportar altas energias 

em fios muito finos e sem perdas.  Devido ao fato de bobinas supercondutoras produzirem 

fortes campos magnéticos, elas são aplicadas na medicina, para obtenção de imagens por 

ressonância magnética e em aceleradores de partículas utilizados em pesquisas de Física de 

altas energias onde é comum a necessidade de campos magnéticos superiores a 1T. Outra 

aplicação em medicina é através do biomagnetismo, que utiliza um dispositivo que funciona 

usando o efeito Josephson, esse dispositivo é capaz de detectar campos magnéticos 

extremamente pequenos produzidos por correntes sangüíneas e pelo cérebro. A intenção dessa 

aplicação é obter um magnetocardiograma e um magnetoencefalograma para registrar as 

atividades do coração e do cérebro respectivamente. As ligas supercondutoras também 

encontram aplicação nos transportes, por exemplo no trem MAGLEV (dos inglês magnetic 

levitation) que levita sob os trilhos e recebe impulsão magnética por meio de boninas 

supercondutoras, podendo alcançar velocidades superiores a 500Km/h. A supercondutividade 

ainda encontra aplicações em geofísica, reatores de fusão nuclear, metrologia, magnetos para 

separação magnética, processamento digital, geradores de magnetohidrodinâmica entre outras. 

 O nióbio também é utilizado em cerâmicas finas, as quais têm diversas aplicações, 

como por exemplo em lentes óticas, atuadores cerâmicos e capacitores cerâmicos. Nessas 

aplicações o nióbio é utilizado na forma de óxido de nióbio com 99,9% de pureza. Outra 

aplicação é em filtros especiais de receptores de TV, os quais utilizam monocristais de 

niobato de lítio, que exigem pentóxido de nióbio de altíssima pureza, com teor de 99,99% de 

Nb2O5. Outras aplicações de cerâmicas que utilizam nióbio são em determinados elementos 

estruturais resistentes ao calor e à abrasão, ferramentas e em peças de motor. 

 

 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica   

   

Samuel Nogueira Cerniak, maio/2011  UFRN-CCET-PPgCEM 

 

31 

2.2 Capacitores 

 

2.2.1 História 

 

O primeiro capacitor foi construído pelo físico holandês Pieter Van Musschenbroek 

em 1746, porém alguns afirmam que ele também foi criado independentemente pelo alemão 

Ewald Georg Von Kleist. Era chamado de garrafa (ou jarra) de Leyden, pois foi inventada na 

Universidade de Leyden na Holanda. Era simplesmente uma garrafa cheia, ou parcialmente 

cheia de água ou outro líquido e tampada com uma rolha. Pela rolha passava um condutor que 

fazia contato com o líquido (Bisquolo). O capacitor era carregado através de uma máquina 

eletrostática. Chegava a produzir faíscas ao se aproximar algum outro condutor, ao condutor 

do capacitor, que estava em contato com o líquido. A energia carregada era o suficiente para 

dar choque em quem encostasse no condutor da garrafa (Gaspar, 2000). O capacitor também 

era chamado de condensador, devido ao fato de na época acreditar-se que a eletricidade era 

um fluido e, portanto se condensava no capacitor. Com o tempo a garrafa de Leyden recebeu 

melhorias como revestimento metálico. 

 

2.2.2 Teoria sobre capacitores 

 

Capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica através do campo elétrico criado 

entre dois condutores. A energia elétrica pode ser armazenada devido ao armazenamento de 

cargas elétricas de sinais opostos em cada condutor que criam o campo elétrico. 

Se um objeto metálico for carregado com uma quantidade de carga elétrica Q, ele irá 

adquirir certa diferença de potencial V. Se a carga com que ele é carregado for aumentada, a 

diferença de potencial também irá aumentar e proporcionalmente ao aumento da carga, de 

maneira que a relação entre a carga e a diferença de potencial fica de acordo com a Figura 2.2. 

Dividindo a carga pela diferença de potencial obtém-se um determinado valor e esse valor é o 

mesmo para todas as cargas e respectivas diferenças de potencial. Esse valor é chamado de 

capacitância C e sua relação matemática é: 

 

         
V

Q
C        (2.1) 
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A reta da Figura 2.2 segue a Equação (2.1), e a capacitância C é o coeficiente angular 

da reta. Utilizando as unidades do SI, Coulomb (C) para carga elétrica e Volt (V) para 

diferença de potencial a unidade para capacitância é C/V, denominado Farad (F) em 

homenagem ao cientista britânico Michael Faraday. Na prática para a maioria dos capacitores 

utilizados em circuitos convencionais o Farad é uma unidade bastante grande, sendo mais 

comum utilizar seus submúltiplos μF, nF e pF. 
C

a
rg

a
 (

C
)

Diferença de potencial (V)

 

Figura 2.2. Relação entre carga e diferença de potencial em um condutor. 

 

 A capacitância depende de dois fatores, as dimensões do condutor e o meio em que ele 

está imerso. Um capacitor é sempre formado por dois eletrodos, sendo ambos carregados com 

cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários, de maneira que o capacitor como um 

todo é neutro. As cargas são armazenadas na superfície dos eletrodos. Para exemplificar será 

analisado o caso do capacitor de placas planas e paralelas com vácuo entre as placas. 

Consideram-se as placas com área A e distância d entre elas, como mostrado na Figura 2.3. 

Como as placas são carregadas com cargas contrárias, cria-se entre as placas uma diferença de 

potencial V e um campo elétrico E como ilustrado na Figura 2.4. Na verdade, em um caso 

real, o campo elétrico é o que aparece na Figura 2.5, porém será feita uma aproximação 

analisando o caso ideal da Figura 2.4, essa aproximação despreza os efeitos de borda e é 

muito boa quando a distância d entre as placas é muito menor do que as dimensões das placas. 
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Figura 2.3. Representação de um capacitor de placas planas e paralelas (Adaptado de Mehl). 

 

 

Figura 2.4. Campo elétrico entre duas placas planas e paralelas desprezando os efeitos de 

borda. 

 

 

Figura 2.5. Campo elétrico real entre duas placas planas e paralelas. 

 

A diferença de potencial entre as placas é a seguinte: 

 

         EdV        (2.2) 

 

 Da lei de Gauss, sabe-se que o campo elétrico de uma placa considerada infinita é: 
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02

E        (2.3) 

 

 Onde  é a densidade superficial de carga e ε0 é a permissividade do meio em que a 

placa esta imersa, que nesse casso é o vácuo. O ε0 também geralmente é utilizado para o ar, 

devido ao fato da permissividade do ar ser muito próxima a permissividade do vácuo. Para o 

caso do capacitor de placas planas e paralelas essa relação pode ser utilizada, pois as placas 

podem ser consideradas infinitas, porém existem duas placas carregadas com cargas de sinais 

contrários, portanto cada uma contribui com o valor fornecido na Equação (2.3), de maneira 

que o campo entre as placas soma-se ficando duas vezes esse valor: 

 

         
0

E        (2.4) 

 

 A densidade superficial de carga  é a carga Q distribuída em uma superfície, por 

unidade de área A: 

| 

         
A

Q
      (2.5) 

 

 Isolando  na Equação (2.4), substituindo na Equação (2.5) e depois isolando Q, fica-

se com: 

 

      AEQ 0       (2.6) 

 

 Finalmente utilizando o valor de Q da Equação (2.6) e o valor de V da Equação (2.2) e 

substituindo na Equação (2.1), chega-se a relação da capacitância para um capacitor de placas 

planas e paralelas: 

 

         
d

A

Ed

AE

V

Q
C

00

      (2.7) 
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provando que a capacitância para esse tipo de capacitor depende apenas das dimensões do 

capacitor e da permissividade do meio em que ele está inserido. 

 Capacitores com outras configurações têm outras equações matemáticas para a 

capacitância, porém sempre dependem apenas das dimensões do capacitor e do meio existente 

entre seus eletrodos. É possível chegar a essas equações deduzindo a partir das equações que 

relacionam campo, diferença de potencial e carga como foi feito para o capacitor de placas 

paralelas. A seguir serão apenas apresentadas as equações, sem deduzir, para capacitores com 

algumas geometrias especificas, a dedução pode ser encontrada nas referências (Nussenzveig, 

2008 e Serway; Jewett Jr., 2004). A dedução foi feita apenas para o capacitor de placas planas 

e paralelas que será o modelo utilizado para o capacitor desenvolvido nesse trabalho. 

 Para um capacitor esférico: 

 

  
12

21
04

rr

rr
C       (2.8) 

 

 Para um capacitor cilíndrico: 

 

 

1

2
ln

2 0

r

r

L
C       (2.9) 

 

 Como pode ser vista na Equação (2.7), além da geometria do capacitor, a capacitância 

também depende do meio existente entre as placas do capacitor, essa dependência é expressa 

através da permissividade do meio ε. No caso citado, o meio é o vácuo e, portanto utiliza-se 

ε0. 

 

2.2.3 Aumento da capacitância com um dielétrico. 

 

 Cavendish em 1773 e Faraday em 1837, independentemente descobriram que ao se 

colocar um isolante (dielétrico) entre as placas de um capacitor, aumenta-se a sua capacitância 

(Mascarenhas; Silva; Justino). Devido a esse fato os capacitores produzidos comercialmente 

possuem entre suas placas algum dielétrico. Esse aumento depende apenas do material 

dielétrico. Se o espaço entre as placas estiver totalmente preenchido pelo dielétrico, a 
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capacitância aumentará por um fator K, que é chamado de constante dielétrica do material, 

portanto a capacitância passa a ser: 

 

         0KCC                          (2.12) 

 

onde C0 é a capacitância do mesmo capacitor com vácuo entre suas placas. 

 Pode-se fazer uma experiência fornecendo a mesma carga Q para dois capacitores 

iguais, porém um com vácuo entre suas placas e outro com um dielétrico de constante 

dielétrica K. Medindo a diferença de potencial necessária para fornecer a mesma carga Q para 

os dois capacitores, se observa que a diferença de potencial para o capacitor com dielétrico é 

K vezes menor do que a diferença de potencial do capacitor com vácuo, ou seja: 

 

          
K

V
V

0
       (2.13) 

 

onde V é a diferença de potencial do capacitor com o dielétrico entre suas placas e V0 é a 

diferença de potencial no capacitor com vácuo entre suas placas. Utilizando esse valor de V 

na Equação (2.1) pode-se verificar que a capacitância aumenta K vezes. 

 Essa diminuição na tensão necessária para manter a mesma carga nas placas pode ser 

compreendida analisando-se o comportamento do material dielétrico microscopicamente. 

 Ao se aplicar um campo elétrico externo em um material dielétrico, diferentemente 

dos condutores em que uma corrente elétrica é gerada, são gerados dipolos elétricos 

orientados em uma mesma direção, devido às forças elétricas de sentido contrário que são 

aplicadas nas cargas positivas e negativas presentes no material. A maneira como os 

dielétricos são orientados varia de acordo com o material, por exemplo, para um material 

constituído de moléculas polares (que já possuem um deslocamento entre o centro de suas 

cargas positivas e negativas), como a água, os dipolos elétricos já existem, porém geralmente 

são orientados de maneira aleatória. Ao se aplicar um campo elétrico nesse tipo de material, o 

campo elétrico faz com que todos os dipolos elétricos fiquem alinhados em uma direção. 

Materiais que não são formados por moléculas polares não exibem esses dipolos (nem mesmo 

orientados aleatoriamente), a menos que seja aplicado um campo elétrico. Ao aplicar um 

campo elétrico, ele irá atuar com forças elétricas de sentidos contrários nas cargas elétricas 

positivas e negativas de cada molécula, gerando dipolos elétricos e orientando-os todos em 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica   

   

Samuel Nogueira Cerniak, maio/2011  UFRN-CCET-PPgCEM 

 

37 

uma direção, esses dipolos orientados só existem enquanto o campo elétrico externo continuar 

sendo aplicado. A figura 2.6-a representa um material dielétrico na ausência de um campo 

elétrico externo e nesse caso não existem dipolos elétricos. Ao se aplicar um campo elétrico 

nesse material ele irá gerar os dipolos elétricos orientados, pois as cargas elétricas negativas e 

positivas ficarão orientadas de acordo com a Figura 2.6-b. 

 

 

Figura 2.6. Representação das cargas elétricas de um material dielétrico (a) na ausência e (b) 

na presença de um campo elétrico externo (Alcantara; Aquino, 2010). 

 

 Com um dielétrico entre as placas de um capacitor acontece a mesma coisa, pois o 

dielétrico está sobre a influência de um campo elétrico externo, que é o campo gerado pelas 

cargas negativas e positivas na superfície dos eletrodos. Com o capacitor descarregado, não 

existe campo elétrico externo e o dielétrico não sofre influência nenhuma, como representado 

na Figura 2.7-a. Com o capacitor carregado, cria-se um campo externo E0 e esse campo irá 

gerar dipolos elétricos e orientá-los, como mostra a Figura 2.7-b. A orientação desses dipolos 

acumula cargas negativas na face esquerda do dielétrico e cargas positivas na face direita, 

porém o dielétrico como um todo permanece eletricamente neutro. Cargas elétricas 

acumuladas dessa maneira geram no interior do dielétrico um campo elétrico E’ de sentido 

contrario à E0. O campo elétrico resultante E é a soma dos campos elétricos E0 e E’ e tem o 

mesmo sentido de E0, porém menor intensidade, como pode-se ver na Figura 2.7-c. 

 Com isso, verifica-se que ao colocar um dielétrico entre as placas de um capacitor o 

campo elétrico resultante diminui. A tensão entre os eletrodos do capacitor segue a Equação 

(2.2) e se o campo elétrico diminui a tensão entre os eletrodos também diminui 

proporcionalmente e, como já foi citado anteriormente, segue a Equação (2.13).  

Substituindo o valor de V da Equação (2.13) na Equação (2.7), obtém o resultado geral: 

 

(a) (b) 
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d

KA
C

0

          (2.14) 

 

a Equação (2.7) é um caso particular para o vácuo que tem o valor da constante dielétrica K = 

1. A constante dielétrica K também define-se em função da constante dielétrica do vácuo ε0 e 

da  constante dielétrica do meio ε da seguinte maneira: 

 

          
0

K                     (2.15) 

 

 

Figura 2.7. Dielétrico (a) na ausência de campo elétrico externo sem dipolos elétricos, (b) na 

presença de campo elétrico externo com dipolos elétricos orientados e (c) vetores campo 

elétricos externo e interno ao dielétrico. 

 

2.2.4 Armazenamento de energia em capacitores 

 

A forma que o capacitor armazena energia é através do campo elétrico entre os 

eletrodos. Essa energia é a energia potencial elétrica U. A energia potencial elétrica em um 

sistema de duas cargas é igual ao trabalho W realizado por um agente externo ao sistema e 

esse trabalho pode ser positivo ou negativo dependendo se as cargas são de mesmo sinal ou 

sinais contrários e também se as cargas foram afastadas ou aproximadas. Por exemplo, para 

duas cargas puntiformes em repouso separadas inicialmente por uma distância considerada 

infinita e então aproximadas a certa distância finita, a energia potencial elétrica é igual ao 

trabalho necessário para aproximá-las a essa distância. Esse trabalho será negativo se as 

cargas tiverem sinais opostos e positivo se tiverem mesmo sinal. Se uma dessas cargas Q, for 

trazida do infinito até certa distância da outra carga que produz um potencial elétrico V, o 

trabalho realizado é definido como: 
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                              VQWU       (2.15) 

 

 Por exemplo, se as cargas aproximadas forem de mesmo sinal, será realizado trabalho 

para fazer essa aproximação e por isso certa quantidade de energia fica armazenada no 

sistema. Como toda energia, essa também pode ser utilizada sendo transformada em outras 

formas de energia. Um capacitor carregado também tem armazenado uma quantidade de 

energia potencial elétrica igual ao trabalho realizado para carregá-lo. Esse trabalho é realizado 

devido à diferença de potencial fornecida por uma fonte de tensão, que é um agente externo, 

por exemplo, uma bateria. Essa energia é utilizada quando o capacitor é descarregado. 

Analisando de uma maneira mais detalhada, o trabalho é realizado nos elétrons que são 

retirados da placa positiva e são colocados na placa negativa. Para carregar totalmente o 

capacitor é necessário continuar transferindo as cargas de uma placa para a outra até alcançar 

a carga final Q. 

 Durante o carregamento de um capacitor em certo instante ele terá carga Q’. Usando a 

Equação (2.1) a tensão entre as placas do capacitor nesse instante será Q’/C. A partir desse 

instante, para transferir uma quantidade de carga infinitesimal dQ’ é necessário realizar um 

trabalho infinitesimal dW dado por: 

 

'
'

' dQ
C

Q
VdQdW       (2.16) 

 

 Para calcular o trabalho total realizado durante o carregamento do capacitor é 

necessário integrar em relação à carga, de 0 até a carga final Q. 
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 Está é a energia total armazenada no capacitor após o seu carregamento. Utilizando a 

Equação (2.1) também pode-se escrever: 
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2.2.5 Principais tipos de capacitores 

 

 A seguir serão apresentados um resumo sobre os principais tipos de capacitores, 

contendo uma descrição suscinta de seus processos de fabricação, materiais envolvidos, 

condições de funcionamento e aplicações. 

 

2.2.5.1 Mica 

 

São constituídos de duas folhas metálicas e uma ou mais folhas de mica entre elas, que 

é o dielétrico. A mica é um material muito estável fazendo com que este tipo de capacitor 

tenha perda muito baixa, alta estabilidade com a temperatura pelo fato do seu coeficiente de 

temperatura ser pequeno e resistência ao tempo. Eles devem ser construídos de forma plana, 

pois a mica não é flexível. Sua capacitância varia entre 5pF a 100nF, tendo alta precisão. 

São bons para aplicação em altas freqüências e alta tensão. Alguns empregos são: 

circuitos de potência de RF, osciladores, circuitos ressonantes. 

 

2.2.5.2 Papel 

 

Nesse tipo de capacitor o dielétrico é um papel, onde uma ou mais folhas são 

enroladas entre duas folhas metálicas, ficando o capacitor com uma forma cilíndrica. Pelo fato 

de serem enroladas, as placas do capacitor comportam-se como se fossem uma bobina e por 

isso apresentam uma certa indutância, não sendo indicados para uso em altas freqüências. Seu 

uso era muito comum antigamente em aparelhos valvulados, hoje em dia não é mais tão 

utilizado quanto antigamente. Não têm capacitância específica alta, sendo volumosos. Sua 

capacitância fica abaixo dos 10μF e têm fuga pequena. São baratos e encontram aplicação em 

usos gerais em circuitos que têm baixa freqüência. Não são mais utilizados em aplicações 

modernas. Muitas vezes o papel é embebido em óleo, isso proporciona a melhora de algumas 

características, como: aumento da rigidez dielétrica, aplicação em margens de temperaturas 

maiores e tensões maiores.  

Portanto, devido ao fato de que a capacitância tende a diminuir com o aumento 

da freqüência, os capacitores Styroflex e cerâmicos são os únicos que podem ser empregados 

em alta freqüência (Amplificadores e Osciladores). 
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2.2.5.3 Styroflex ou poliestireno 

 

Utiliza plástico como dielétrico, mais especificamente o poliestireno. É formado por 

folhas de poliestireno enroladas entre folhas de metal, geralmente alumínio ou cobre. O metal 

é depositado sobre o poliestireno formando uma camada muito fina. Pode ser empregado para 

altas freqüências. Tem reduzido fator de perdas, alta precisão e pode ser utilizado entre 

tensões de 30 e 600V. Geralmente sua capacitância fica entre 5pF e 30nF. Possui coeficiente 

de temperatura negativo e constante. Algumas aplicações são: em circuitos onde são exigidas 

baixas perdas, no acoplamento entre estágios de alta freqüência e filtros RC, capacitor de 

amostragem para conversores ADC e circuitos osciladores. Era mais comum utilizar esse tipo 

de capacitor na década de 70 e 80, sendo mais difícil encontrá-lo hoje em dia. 

 

2.2.5.4 Poliéster 

 

Os capacitores de poliéster são feitos aplicando-se uma fina camada de alumínio em 

uma das faces de uma lamina de poliéster, que é o dielétrico. Várias dessas camadas são 

empilhadas e o capacitor fica com dimensões relativamente pequenas. Sua capacitância varia 

de 1nF a 1μF, pode ser utilizado entre tensões de 100 a 1000V e entre temperaturas de -50 a 

150ºC. Não são indicados para tensões acima de MHz. Foram criados para substituir os 

capacitores de papel, e suas vantagens com relação a este são: maior resistência mecânica, 

maior faixa de temperatura e maior rigidez dielétrica. Também existem capacitores de 

policarbonato, que são iguais aos de poliéster, porém com valores de capacitância geralmente 

entre 1nF e 10μF e tensão de trabalho entre 60 e 1200V. 

 

2.2.5.5 Polipropileno 

 

Olhando por fora o capacitor de polipropileno lembra o de poliéster, porém para a 

mesma capacitância, o de polipropileno tem um tamanho maior, ou seja, tem capacitância 

específica menor. Também pode ser utilizado com correntes maiores do que as que o 

capacitor de poliéster suporta. É fabricado da mesmo maneira que o capacitor de poliestireno. 

O plástico polipropileno tem propriedades parecidas com o polietileno, porém apresenta 

maior resistência ao calor, aos solventes orgânicos e à radiação. São indicados quando for 
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necessária uma pequena tolerância, pois apresentam tolerância de ± 1%. São ideais para 

aplicação em circuitos de filtros ou ressonantes. 

 

2.2.5.6 Cerâmicos 

 

É o mais comum dos capacitores, pois tem muitas aplicações, de circuitos com 

corrente contínua a circuitos com freqüências bastante altas, desde que não se necessite de 

capacitâncias muito altas. Podem ser de vários tipos de acordo com a aplicação, como por 

exemplo, o capacitor cerâmico em disco, o plate e o pin-up, que é um capacitor cerâmico 

tubular. Sua faixa de capacitância varia com o tipo e pode ir de 0,5pF a vários nF. 

Diferentemente de muitos capacitores eles não possuem internamente a estrutura de uma 

bobina e por isso são tão indicados para aplicações em alta freqüência. 

O capacitor cerâmico em disco, como o próprio nome sugere é formado por um disco 

cerâmico envolvido por uma fina camada metálica em cada uma de suas faces, geralmente 

prata, que fazem o papel das placas do capacitor. Nessas placas são soldados os dois 

terminais. Esses capacitores em disco geralmente apresentam capacitância na ordem dos 

picoFarads e são utilizados em circuitos que operam em alta freqüência, onde é necessário 

baixo fator de perdas e alta estabilidade da capacitância. 

O capacitor cerâmico tipo plate difere do cerâmico em disco por ser retangular e 

possuir placas de cobre. Apresenta boas características como: baixo custo, tamanho reduzido, 

grande estabilidade na capacitância e pequena faixa de tolerância, ± 2%. Encontra aplicações 

em circuitos VHF e UHF. 

O Capacitor cerâmico do tipo tubular é construído a partir de um tubo de cerâmica, 

internamente e externamente nesse tubo são depositadas camadas de prata e nelas são ligados 

os terminais do capacitor. Tem aplicações variadas que vão desde circuitos de alta freqüência, 

com modelos compensados termicamente aos de baixa freqüência, em acoplamento e filtro.  

Os capacitores cerâmicos podem ser considerados os que mais se aproximam dos 

capacitores ideais, devido à alguns fatores como: terem fator de potência nulo, indutância 

parasitaria praticamente nula e alta constante dielétrica. 
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2.2.5.7 Variáveis 

 

Os capacitores variáveis podem ter o valor de sua capacitância alterada 

intencionalmente. Esses capacitores são necessários, pois em algumas aplicações necessita-se 

mudar o valor da capacitância de um componente no circuito, como por exemplo, nos 

receptores de rádio, onde varia-se a capacitância para variar a freqüência e com isso sintonizar 

diferentes estações(Newton C. Braga, 2008). 

Existem dois tipos de capacitores variáveis. Um deles é mais antigo, onde a 

capacitância é variada alterando-se a distância entre as placas ou a superfície entre elas. Seu 

dielétrico geralmente é o ar. Exemplos desse tipo de capacitores são os trimmers e os padders, 

que são pequenos capacitores variáveis. Os trimmers são colocados em paralelo com 

capacitores variáveis maiores e os padders são colocados em série, com isso pode-se ajustar o 

valor da capacitância total do circuito. Geralmente eles têm capacitância máxima de até 

500pF. Esses capacitores se tornaram raros hoje em dia, sendo pouco utilizados. Suas 

aplicações eram mais comuns antigamente em rádios a válvula e rádios transistorizados, em 

acopladores de antenas para ondas médias, curtas e longa e em transmissores de ondas médias 

e curtas(Braga, 2004). 

Outro tipo de capacitor variável é o que utiliza a variação na camada de depleção de 

um diodo ao se variar a tensão da corrente contínua que atravessa o diodo. Esses didos são 

chamados de didos de capacitância variável, varactores ou varicaps. Eles têm sido muito 

utilizados ultimamente, substituindos os trimmers e padders. 

 

2.2.5.8 Eletrolíticos 

 

Existem dois tipos de capacitores eletrolíticos, os líquidos e os sólidos. 

Comercialmente encontram-se estes tipos de capacitores produzidos com alumínio e com 

tântalo. O capacitor eletrolítico tem algumas boas vantagens como diversas aplicações e alta 

capacitancia por volume, com isso pode-se fabricar capacitores eletrolíticos com capacitancia 

alta ou então capacitores com pequeno volume, o que se torna muito importante quando a 

aplicação exigir pouco espaço. Encontra aplicações em equipamentos industriais, de 

telecomunicações e automóveis, temporizadores, filtragem, acoplamento, fontes de 

alimentação entre outras.  
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O capacitor eletrolítico líquido tanto de aluminio como de tântalo é produzido a partir 

de uma folha do metal de extrema pureza, que é o ânodo do capacitor. A superficie dessa 

folha é aumenta mais de 200 vezes através de corrosão eletroquímica que forma ranhuras e 

covas no metal, aumentando-se dessa maneira a capacitância do capacitor. O dielétrico do 

capacitor é o óxido de alumínio, Al2O3, para o capacitor de alumínio e o óxido de tântalo, 

Ta2O5, para o capacitor de tântalo. O óxido é formado na placa através de oxidação 

anódica(anodização). A oxidação anódica cria uma camada muito fina e homôgenea em toda 

a superficie do alumínio. O fato de poder criar uma superfície tão fina é que faz com que o 

capacitor tenha uma capacitâmcia específica alta. A grande diferença desse tipo de capacitor é 

a outra placa, pois quem faz o papel da outra placa é um liquido condutor, um eletrólito, por 

isso o nome do capacitor é eletrolítico. A vantagem de ser um líquido é que ele penetra em 

todas as ranhuras e covas. Esse eletrólito é embebido em um papel poroso, e fica retido nos 

poros do papel. Mais uma folha de alumínio é colocada sobre esse papel, atuando como 

cátodo e servindo para fazer a conexão elétrica entre o terminal e o eletrólito. 

Todas essas folhas são enroladas para formar o corpo do capacitor. A Figura 2.7 ilustra 

essas várias camadas do capacitor eletrolítico líquido. O Capacitor eletrolítico é polarizado, 

ou seja, o polo positivo deve ser ligado ao ânodo e o polo negativo ao cátodo. Caso seja 

ligado ao contrário o capacitor será danificado, a folha de cátodo em contato com o dielétrico 

será oxidada, a oxidação anódica gera gases e por isso o capacitor pode até chegar a explodir. 

O mesmo acontece se o capacitor for ligado a uma tensão maior que a tensão nominal (Mehl).  

Esses capacitores eletrolíticos devem sempre ser usados em circuitos de corrente 

contínua. Fontes de corrente contínua oferecem uma pequena ondulação chamada de ripple, 

que é uma componente de tensão alternada sobreposta sobre a tensão contínua, porém ainda 

assim essa corrente é considerada contínua. A capacitância geralmente é da ordem de micro 

Farads. 

Também existem capacitores eletrolíticos não polarizados, bipolares. Eles podem ser 

ligados em qualquer dos lados e também em corrente alternada. A diferença na construção é 

que ao invés de utilizar a folha de cátodo não oxidada, utiliza-se uma segunda folha oxidada. 

A desvantagem do bipolar com relação ao polar é que ele necessitado o dobro do volume para 

uma mesma capacitância.  

As desvantagens do capacitor eletrolítico de aluminio são a sua elevada tolerância e a 

grande variação da capacitância e da resistência de perda com a temperatura. O capacitor de 

tântalo tem nível de ruído muito abaixo do capacitor de alumínio e por isso é aconselhavel 
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utilizá-lo como capacitor de acoplamento para estágios, também tem baixa tolerância e baixa 

dependência com a temperatura comparado com o capacitor de alumínio e sua tensão de 

operação máxima é até 120V, porém é mais caro que o de alumínio. 

 

Figura 2.8. Camadas do capacitor eletrolítico líquido (Mussoi; Villaça, 2000). 

 

2.3 Metalurgia do Pó 

 

 O processo utilizado para a produção de capacitores eletrolíticos sólidos de tântalo ou 

de nióbio é a tecnologia do pó, também chamada de metalurgia do pó. Esse processo é 

utilizado em determinados setores onde consegue-se produzir peças com algumas 

características estruturais e físicas difíceis de se conseguir com outros processos metalúrgicos 

(Gomes, 1994). Algumas aplicações da tecnologia do pó são encontradas na produção de 

mancais auto lubrificantes; compressores herméticos; filtros; materiais magnéticos (CIMM); 
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peças estruturais usadas em eletrodomésticos, setores automobilísticos, ferramentas elétricas 

(BS), entre outras peças e componentes utilizadores em diversos setores como 

automobilístico, informática, aeroespacial, materiais eletroeletrônicos, equipamentos agrícola 

e têxtil (Delforge, 2007). Algumas vantagens são: a economia de material, pois as perdas de 

matéria prima são mínimas; eliminação ou redução do processo de usinagem, pois as peças já 

são compactadas e sinterizadas no formato desejado com bom acabamento superficial; é 

possível a produção de peças com formatos complexos; facilidade de automação do processo 

produtivo; controle da porosidade; redução dos gastos com energia comparado com outros 

processos como usinagem ou fundição; boa homogeneidade da microestrutura; boa resistência 

à fadiga e é menos agressivo ao meio ambiente devido à economia de matéria prima e energia. 

 A primeira etapa no processo de tecnologia do pó é a obtenção do pó. Alguns dos 

métodos usados são a atomização, eletrólise, cominuição mecânica, decomposição de um 

sólido por um gás (German, 1984), redução aluminotérmica (Mendes, 2005 e Santos et al., 

2006) entre outros. 

 

2.3.1 Compactação 

 

 Existem várias técnicas de conformação, na tecnologia do pó a mais utilizada para 

metais é a compactação. A compactação pode ser feita de diferentes formas: em matriz de aço 

uni, bi e triaxial; prensagem isostática; prensagem isostática a quente; extrusão; vibratória; 

forjamento; compactação sem pressão entre outras (Tavares, 1993 e Silva, 1994). Uma das 

técnicas de compactação bastante utilizadas em pesquisas é a compactação em matriz 

uniaxial. Apesar dessa técnica não oferecer uma homogeneidade na densidade tão boa quanto 

outras técnicas, ela é muito utilizada devida a sua rapidez, custo e simplicidade, tanto para 

compactar quanto para fabricar a matriz. Na compactação as partículas do pó escorregam e se 

rearranjam através de quebras ou deformações plásticas, levando a consolidação da amostra 

que é então chamada de corpo verde. A compactação, assim como a sinterização, também é 

responsável por algumas propriedades do produto, como porosidade, densidade, 

homogeneidade e resistência mecânica para o manuseio (Santos, 2003 e Santos et al., 2006), 

de maneira que alguns parâmetros que influenciam essas propriedades devem ser controlados 

de acordo com a finalidade do produto como, pressão e tempo de compactação, geometria e 

tamanho da matriz e velocidade de ejeção. Muitas vezes também são utilizados ligantes que 

auxiliam na compactação, ligando as partículas umas as outras. Uma das propriedades 
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importantes neste estudo é a porosidade do material. A porosidade varia em função da pressão 

aplicada, de maneira que quanto maior for a pressão, menor será a porosidade. A intenção foi 

conseguir um material poroso, portanto a pressão utilizada foi a menor possível, se 

utilizássemos uma pressão ainda menor, o manuseio da amostra seria inviável. A porosidade 

também depende da distribuição do tamanho de partículas e do formato destas (Bonaldi e 

Schaeffer, 2008). Quanto maior for a distribuição do tamanho de partículas, menor será a 

porosidade do material, pois as partículas pequenas preenchem os espaços entre as partículas 

grandes. Neste trabalho o pó foi peneirado em 635mesh com a intenção de diminuir a 

distribuição do tamanho de partículas para obter um corpo verde com maior porosidade. 

 

2.3.2 Sinterização 

 

Após obter o compactado este deverá passar pelo processo de sinterização onde ocorre 

a densificação e contração volumétrica devido a vários mecanismos de transporte de matéria, 

que podem ser vistos na Figura 2.8, que promovem a ligação metalúrgica entre as partículas 

provocando alterações na estrutura microscópica da amostra (Cardoso et al., 2007 e Silva 

1990), formando contornos de grãos e crescimento de pescoço interpartículas para 

sinterização por fase sólida (Santos, 2003) como pode ser visto na Figura 2.9, ou 

espalhamento de uma fase líquida na sinterização por fase líquida (Manuel, 2008). Trata-se de 

um processo termodinâmico de não equilíbrio e irreversível onde o compactado adquire uma 

estrutura sólida. É o processo mais importante na tecnologia do pó, pois confere as 

propriedades físicas e mecânicas finais (Tavares, 1993). A força motriz do processo é a 

diminuição da energia superficial livre das partículas devido à diminuição da superfície total 

do sistema (German, 1984 e Brito; Medeiros e Lourenço, 2007). 

Apesar de ser um processo amplamente utilizado, ainda não existe uma teoria 

completa e definitiva para descrever o processo de sinterização. Existem diversas teorias 

aplicadas a casos específicos que concordam de maneira aproximadamente boa com 

resultados experimentais, mais informações podem ser encontradas nas referências (Brito; 

Medeiros e Lourenço, 2007 e Silva e Alves Jr., 1998). 

A sinterização pode ser feita com pós metálicos, cerâmicos e compósitos (metal + 

cerâmica). Existem três tipos de sinterização: sinterização por fase sólida (usada neste 

trabalho), sinterização por fase líquida e sinterização ativada. 
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Figura 2.9. Mecanismos de transporte de matéria durante sinterização (Cardoso et al., 2007). 

 

 

Figura 2.10. Pescoços interpartículas em sinterização por fase sólida (Cardoso et al., 2007). 

 

A sinterização por fase líquida acontece quando mais de um elemento estão presentes 

no corpo a ser sinterizado, a temperatura da sinterização é geralmente acima do ponto de 

fusão do elemento com menor ponto de fusão, criando-se assim a fase liquida (Silva, 1994). O 

líquido aproxima as partículas promovendo assim uma densificação rápida e efetiva do 
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material. Para que isso aconteça a fase sólida deve ter uma boa solubilidade no líquido e o 

líquido deve ter alta difusividade (Howard, 1990). 

Em determinados materiais o processo de sinterização pode ser melhorado através da 

sinterização ativada, onde são adicionados pequenas quantidades de ativadores no metal que 

melhoram a sinterização, diminuindo o tempo e a temperatura da sinterização, reduzindo 

também os custos (Freire; Filgueira e Gomes, 1993). Ao adicionar os ativadores, aumenta-se a 

taxa de sinterização com crescimento da taxa de transporte de matéria. O objetivo do estudo 

da sinterização ativada é determinar ativadores e quantidades desses ativadores que melhorem 

as propriedades físicas e mecânicas do material. A melhor eficiência do processo pode ser 

resultante de um aumento na força motora, na diminuição do potencial de ativação do 

processo ou na atuação de vários caminhos para o transporte de massa (Silva, 1994). 

Na sinterização por fase sólida ou convencional o metal ou liga deve ser aquecido 

abaixo da temperatura de fusão de seus constituintes. A densificação se deve à formação de 

contornos de grãos e crescimento de pescoço interpartículas, o crescimento dos pescoços 

interpartículas é devido a vários mecanismos de transporte de massa e no caso de metais o 

mecanismo predominante é a difusão. A sinterização pode ser dividida em três estágios 

(Kingery, 1960). 

Estágio inicial: ocorre a formação de contatos interpartículas devido a compactação e 

em seguida o crescimento de pescoços. Nesse estágio ainda não acontece o crescimento de 

grão, pois se isso acontecesse a área superficial aumentaria aumentando a energia. 

Estágio intermediário: inicia-se o crescimento de grãos e acontece a densificação do 

material devido ao decréscimo da porosidade, pois os poros são interceptados pelos contornos 

de grãos. 

Estágio final: a força motriz é baixa e restam poucos poros. Acontece o isolamento e a 

eliminação gradual da porosidade. 

Muitas variáveis do processo de sinterização influenciam as propriedades finais do 

corpo sinterizado. Esses parâmetros podem ser ajustados de maneira a melhorar as 

propriedades de acordo com as necessidades específicas de cada material. Algumas dessas 

variáveis estão interligadas umas com as outras tornando a compreensão mais complexa. 

Vejamos alguns dos parâmetros mais importantes para o nosso estudo: 

Temperatura de sinterização: a melhor temperatura de sinterização depende do 

material ou da aplicação desejada. Esta temperatura também pode variar de acordo com o 

tempo de sinterização, com a adição de ativadores, com a atmosfera de sinterização e com 
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outros parâmetros. Uma estimativa bastante grosseira para diversos materiais e aplicações é 

usar uma temperatura de 70% da temperatura de fusão do material. Uma das propriedades 

finais importantes e que varia com a temperatura é a porosidade. Quanto maior a temperatura 

menor a porosidade, pois em uma temperatura maior, os mecanismos de transporte de matéria 

são mais eficientes, fechando mais os poros e fazendo com que o corpo sinterizado tenha uma 

maior contração volumétrica e consequentemente maior densidade. 

Tempo de sinterização: o tempo de sinterização é o tempo em que o corpo é mantido 

na temperatura final, também chamada de patamar ou isoterma. Os efeitos do tempo de 

sinterização são similares aos da temperatura de sinterização expostos acima. O melhor tempo 

também varia com as propriedades finais que se desejam e com os outros parâmetros. Com 

um tempo maior os mecanismos de transporte de matéria aumentam os pescoços diminuindo a 

porosidade, porém a taxa de sinterização é mais eficiente no começo e diminui com o passar 

do tempo, sendo cada vez mais difícil de diminuir os poros. 

Tamanho de partículas: a distribuição no tamanho de partículas tem um efeito 

importante nos mecanismos de transporte de massa, influenciando a taxa de sinterização. Pós 

com partículas menores possuem mais contatos interpartículas, menor distância para o 

transporte de matéria e maior área superficial e, portanto maior força motora. Devido a esses 

fatores a difusão superficial e a difusão por contornos de grão são maiores para partículas 

menores, fazendo com que o crescimento dos pescoços seja mais rápido, isso faz com que a 

sinterização seja mais rápida e necessitam-se menores tempo e temperatura de sinterização. 

Além da distribuição no tamanho de partículas influenciar o tempo e a temperatura, ela 

também afeta a porosidade. Pós com partículas do mesmo tamanho, ou quase do mesmo 

tamanho (distribuição no tamanho de partículas pequena) que é o que acontece em casos reais, 

fornecem um corpo sinterizado mais poroso. 

Composição química: a composição química pode afetar a taxa de sinterização. 

Impurezas no material podem sofrer reações químicas com o material ou com a atmosfera 

utilizada, implicando em mudanças nas propriedades finais. Reações também podem 

acontecer entre os materiais caso seja usado mais de um material. Algumas impurezas são 

introduzidas propositalmente com a intenção de aumentar a taxa de sinterização, os chamados 

ativadores, usados na sinterização ativada comentada anteriormente. 

Porosidade: a porosidade como já foi comentado, pode depender de diversos fatores 

como compactação, distribuição do tamanho de partículas, forma, topografia e área superficial 

das partículas. Um material pode ser considerado uma estrutura binária, sendo formado pelo 
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material mais os poros e esta estrutura binária pode sofrer diversas variações em suas 

propriedades, sendo importante o estudo e conhecimento da maneira como essas variações 

acontecem. A sinterização é afetada pela porosidade, sendo a taxa de sinterização maior em 

materiais mais porosos. Quanto melhor a sinterização, menor a porosidade, ou seja, mais 

denso o material. Em muitos casos a intenção é essa, conseguir um material denso, porém em 

outros casos necessita-se materiais porosos, como em filtros, mancais auto-lubrificantes e 

capacitores, que é o caso deste trabalho. A porosidade também afeta outras propriedades 

importantes como a condutividade, quanto maior a porosidade, menor a condutividade, pois 

os poros não conduzem; propriedades magnéticas como indução de saturação, permeabilidade 

magnética máxima e força coerciva; propriedades mecânicas como resistência a tração, 

resistência a tensão e dureza aparente. 

Atmosfera de sinterização: a atmosfera tem um papel muito importante no processo de 

sinterização (Silva, 1994), pois certos materiais, principalmente metais, podem reagir com ela, 

acarretando mudanças nas propriedades finais, essas mudanças podem ser desejáveis ou 

indesejáveis. Muitos metais podem sofrer uma reação de oxidação com a atmosfera, devido à 

reatividade com o oxigênio aumentar com altas temperaturas. Essa reação forma o óxido do 

metal na superfície da amostra, o que pode impedir a difusão comprometendo assim a 

sinterização. Em outros casos a reação da amostra com a atmosfera pode trazer alguns 

benefícios, como, limpar e purificar a amostra de impurezas, que após reagirem podem 

difundir-se para a superfície e serem removidas por fase de gás. A complexidade das diversas 

reações que podem ocorrer entre materiais e atmosferas diferentes leva a vários estudos com 

alguns problemas não solucionados, como:  a atmosfera não permanece exatamente a mesma 

durante a sinterização, pois reações liberam gases que vão para a atmosfera, modificando-a e 

dependendo do caso, podem ocorrer modificações significantes na composição da atmosfera; 

a influência da atmosfera no aumento da taxa de densificação. Podemos citar como exemplo 

um estudo feito com o tungstênio onde observa-se que uma atmosfera de hidrogênio 

(resultando numa reação de redução) resulta em melhor densificação do que atmosferas 

inertes, como argônio ou hélio (Brophy; Shpard e Wulff, 1961). Existem seis tipos mais 

comuns de atmosferas empregadas: hidrogênio, nitrogênio, mistura de hidrogênio e 

nitrogênio, gases de hidrocarbono reformados, argônio ou hélio e vácuo. A escolha correta da 

atmosfera de sinterização, proporciona a otimização do processo, podendo-se conseguir uma 

melhor taxa de sinterização, proteção contra reações indesejáveis ou purificação da amostra. 
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Nesse trabalho usou-se como atmosfera o vácuo, para o metal não reagir com o oxigênio 

formando óxidos. 

 

2.4 Oxidação Anódica 

 

Oxidação anódica ou anodização é o processo no qual uma camada de óxido é crescida 

sobre certos metais através da imersão desse metal em uma solução eletrolítica e da ligação 

dele ao pólo positivo de uma fonte de corrente ou tensão. Como o metal é ligado ao pólo 

positivo, ele é denominado anodo e nele será crescida a camada de óxido através de uma 

reação de oxidação, por isso o processo recebe o nome de oxidação anódica. A solução 

eletrolítica pode ser aquosa, não-aquosa ou um sal fundido. A solução eletrolítica também 

pode ser substituída por um plasma gasoso de oxigênio ou um condutor iônico sólido 

(Gouveia, 2000). Os metais que formam uma camada de óxido através da anodização também 

são chamados de metais válvula e são: tântalo, nióbio, alumínio, zircônio, tungstênio, háfnio e 

titânio. Segundo Young (1960) as principais propriedades desses metais foram inicialmente 

estudadas por Güntherschulze no começo do século. Esse processo é ideal para criar camadas 

finas e homogêneas, com boas propriedades dielétricas e semicondutoras. É um processo que 

pode ser considerado simples, de baixo custo, pouco agressivo ao meio ambiente e os filmes 

apresentam cores vivas e diversificadas, tendo aplicações em capacitores eletrolíticos, 

dispositivos eletrônicos, preparação de camadas de passivação, obtenção de camadas de 

proteção e camadas decorativas. A variação nas cores depende da espessura dos filmes e esta 

espessura é controlada pela tensão de anodização (Gomes, 1987). 

A formação de filmes através de oxidação anódica no nióbio foi inicialmente relatada 

por Sborgi (1912), que obteve filmes de diversas cores e usou soluções eletrolíticas aquosas 

com diversos ácidos. Um trabalho bastante fundamental sobre oxidação anódica em metais foi 

publicado por Cabrera e Mott (1949). 

A anodização pode ser feita em diferentes concentrações e com diferentes soluções 

ácidas, como por exemplo, em ácido fosfórico, sulfúrico, clorídrico e nítrico. Neste trabalho 

utilizamos uma solução de ácido fosfórico, pois o nióbio e também o tântalo são insolúveis 

nesse ácido, com isso a eficiência do processo é praticamente 100%.  

O processo em solução eletrolítica aquosa é feito em uma cuba eletrolítica onde fica o 

eletrólito e imerso nele ficam os eletrodos. Os eletrodos são ligados a uma fonte de corrente 

ou de tensão como mostra a Figura 2.10. Os parâmetros que podem ser controlados e que 
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influenciam nas propriedades do óxido são: tensão de anodização, corrente de anodização, 

tipo e concentração do eletrólito. 

 

 

Figura 2.11. Representação da cuba eletrolítica e dos íons OH
-
 atraídos pelo ânodo e H

+
 

atraídos pelo cátodo. 

 

Geralmente o processo acontece em duas etapas como mostra a Figura 2.11. Primeiro 

com a tensão variando e corrente constante e depois com a corrente variando e tensão 

constante, porém pode ser feito por apenas uma dessas etapas. Na etapa com a tensão 

variando a taxa de crescimento do óxido é constante, pois esta depende da corrente, que nesse 

caso permanece constante enquanto a tensão aumenta até um valor final e depois permanece 

constante. Na etapa com tensão constante, a taxa de crescimento é alta no início e diminui 

rapidamente com o tempo, devido à diminuição da corrente. 

À medida que o filme de óxido cresce, a barreira óxida também cresce, fazendo com 

que a taxa de formação do filme diminua caso se mantenha a tensão constante, pois esta não é 

mais suficiente para manter a corrente, que começa a diminuir. Por isso se a intenção é manter 

a taxa de formação do filme constante é necessário aumentar a tensão. Esse aumento de 

tensão é linear com o tempo para uma corrente constante. A espessura do filme depende do 

valor da tensão final e aumenta linearmente com essa tensão. 
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Figura 2.12. Comportamento da densidade de corrente e da tensão com o passar do tempo 

durante a oxidação anódica (Gouveia, 2000). 

 

A tensão não pode ser aumentada indefinidamente, sendo esta limitada pela tensão de 

ruptura elétrica do óxido, também chamada de tensão de cintilação e a ruptura elétrica varia 

de acordo com o tipo e a concentração do eletrólito, sendo maior para eletrólitos diluídos de 

ácidos fracos (Gouveia, 2000). A concentração do ácido também tem outras influências como, 

por exemplo, a taxa de formação do óxido cresce com o aumento da concentração do ácido 

devido ao aumento no número de ânions fosfatos disponíveis na interface óxido-eletrólito 

(E1-Mahdy, 1997). Para o óxido de nióbio, o valor da ruptura elétrica é 200V (Pringle, 1980). 

Na primeira etapa a tensão aumenta até um certo valor, este valor determina a 

espessura do óxido de nióbio. Na segunda etapa a espessura praticamente não aumenta e esta 

etapa serve para reduzir o número de íons móveis e balancear a estequiometria do óxido, 

contribuindo para camadas mais uniformes e de melhor qualidade. Neste trabalho, devido à 

utilização de uma fonte de corrente, a anodização foi feita somente com a primeira etapa, após 

isso a fonte era desligada, pois a fonte consegue manter apenas a corrente constante e não a 

tensão. 
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O nióbio em contato com a atmosfera forma naturalmente uma fina camada de óxido, 

entrando em equilíbrio termodinâmico. Essa camada serve como proteção e impede que a 

oxidação continue. 

Na oxidação anódica a tensão aplicada entre os eletrodos cria um campo eletrostático 

no óxido e faz com que os íons de nióbio e de oxigênio migrem através do filme pré-existente 

para então reagirem e formarem o óxido. A reação pode acontecer no interior do óxido e/ou 

na interface óxido-eletrólito. O movimento dos íons é promovido pelo potencial elétrico. Esse 

potencial é maior em regiões onde o óxido é mais fino, dessa maneira, consegue-se uma 

camada bastante uniforme. Devido a esse mecanismo o processo de anodização é considerado 

auto-regenerador. 

Os íons negativos são atraídos para o anodo (nióbio) e após a reação liberam elétrons 

para o circuito. Os íons positivos são atraídos para o catodo, neste trabalho foi usado platina. 

O catodo recebe os elétrons fechando o circuito elétrico e acontece uma reação de redução 

com a liberação de gás hidrogênio.  

Os íons hidroxila OH
-
 que são fornecidos para a reação no anodo e os íons H

+
 que são 

fornecidos para a reação no catodo são formados de acordo com a Equação (2.19). Os íons 

OH
-
 são atraídos para o anodo e reagem com o nióbio como mostra a Equação (2.20) 

formando o óxido, água e fornecendo elétrons para o circuito. Os íons H
+
 são atraídos para o 

catodo e recebem os elétrons fechando o circuito e formando o gás hidrogênio de acordo com 

a Equação 2.21. A reação global é mostrada na Equação (2.22), forma-se óxido de nióbio no 

anodo e libera-se gás hidrogênio no catodo. 

 

                                            10H2O        10OH
-
  +  10H

+
                                   ( 2.19 ) 

 

Anodo                   2Nb  +  10OH
-
        Nb2O5  +  5H2O  +  10e

-
                  ( 2.20 ) 

 

Catodo                    10H
+
  +  10e

-
        5H2                                                    ( 2.21 ) 

 

Reação global         2Nb  + 5H2O        Nb2O5  +  5H2                                   ( 2.22 ) 
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2.5 Filmes de Oxido Anódico de Nióbio, Estado da Arte 

 

O óxido anódico de nióbio é o dielétrico do capacitor e o principal responsável pelo 

desempenho do mesmo, portanto, é importante compreender o comportamento dessa camada 

e a sua composição, pois isso refletirá no comportamento e desempenho do capacitor. 

Vários filmes óxidos apresentam estados de oxidação crescentes do metal para o 

eletrólito, no caso do nióbio a interface consiste das seguintes camadas Nb, NbO, NbO2 e 

Nb2O5. De acordo com Sikula et al. (2003) geralmente esses filmes óxidos são não-

estequiométricos devido a excessos de íons metálicos ou vacâncias de íons de oxigênio. Além 

desses íons do próprio filme ainda podem ocorrer átomos de impurezas que podem contribuir 

como doadores ou receptores. É comum existirem vacâncias de oxigênio Nb2O5-x, essas 

vacâncias comportam-se como doadores de elétrons caracterizando dessa maneira um 

comportamento de semicondutor tipo-n. O semicondutor em contato com o metal forma uma 

junção metal-semicondutor que apresenta uma barreira de potencial, também chamada de 

barreira Schottky, outros casos onde isso ocorre são em junções pn e diodos Schottky. Os 

níveis de energia entre o metal e o semicondutor são diferentes e é nesse fato que baseia-se o 

funcionamento da junção metal-semicondutor (O site da eletrônica: Materiais 

semicondutores). Aplicando-se uma tensão de maneira a criar uma polarização direta, cria-se 

uma corrente que vai do semicondutor para o metal. Invertendo-se essa tensão, ou seja, em 

polarização reversa, aumenta-se a barreira de potencial impedindo a condução de corrente. 

Uma questão importante nos filmes é a necessidade deles serem amorfos. A nucleação 

de pontos de fase cristalina é indesejável, pois isso afeta a qualidade dos filmes. O tipo, a 

concentração e a temperatura do acido utilizado na oxidação influencia a cristalização como 

mostrou Jackson e Hendy (1974). Esses mesmos autores também mostraram que a adição de 

fosfato ou etilenoglicol em determinadas quantidades e em determinadas soluções eletrolíticas 

pode diminuir o crescimento de fase cristalina.  

Uma desvantagem do pentóxido de nióbio em relação ao pentóxido de tântalo para 

aplicação em capacitores é que o pentóxido de nióbio é mais instável e por isso tem a 

tendência de se cristalizar mais facilmente, através de um tratamento térmico por exemplo, 

como foi demonstrado por Pawel e Campbell (1964), portanto é necessário atenção extra para 

a formação do filme. 

O conhecimento da estrutura, composição e comportamento do filme auxiliam na 

compreensão do desempenho do capacitor, como por exemplo, em alguns estudos viu-se que 
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a carga específica do capacitor (FV/g ou C/g) sofre variações de acordo com a voltagem bias 

(V) a que é submetida. Esse comportamento pode ser explicado devido à existência de regiões 

semicondutoras tipo n dentro do óxido. As propriedades semicondutoras dessas regiões com 

deficiência em oxigênio próximas à interface metal-óxido comportam-se como um diodo 

Schottky. Isso forma uma região de carga espacial no óxido e induz a essa dependência da 

carga específica com relação à voltagem desde que os níveis de Fermi do nióbio e da camada 

de óxido de nióbio próxima ao metal estejam alinhados. 

No caso do Ta isso não ocorre, pois o Ta2O5 é a única fase de óxido estável no sistema 

oxigênio-tântalo. O sistema oxigênio-nióbio apresenta um comportamento mais complexo, 

pois ele ocorre em vários estados de oxidação, resultando em diferentes óxidos estáveis, como 

o NbO, NbO2 e Nb2O5. Esses óxidos têm diferentes propriedades elétricas, por exemplo, o 

NbO é condutor elétrico e o Nb2O5 estequiométrico é dielétrico. Alguns trabalhos que 

estudam os óxidos, fases, o processo de crescimento dos óxidos anódicos e as propriedades 

dos filmes foram desenvolvidos por Bach et al. (2006), Bach et al. (2007a), Bach et al. 

(2007b), Bach et al. (2009), Bach, Schneider e Gerthsen (2009). 

A parte predominante no filme óxido é o Nb2O5, porém fora o Nb2O5 estequiométrico, 

o sistema também apresenta outras fases metaestáveis de pentóxido de nióbio deficientes em 

oxigênio, Nb2O5-y, que apresentam um comportamento de semicondutor tipo n. Esse 

comportamento pode ser compreendido analisando-se a maneira como a camada de óxido foi 

formada. No processo de oxidação anódica, não só os íons de nióbio são transportados através 

da camada de óxido até chegarem à interface óxido solução, mas também íons de oxigênio 

migram através dessa camada, o que sugere que vacâncias de oxigênio existam dentro do 

óxido, com isso, segundo Heusler e Schulze (1975) e Sikula et al. (2003), a camada de óxido 

apresenta uma significativa densidade de doadores, caracterizando um comportamento de 

semicondutores tipo n. A existência dessas vacâncias foi demonstrada por Kovács et al. 

(2003). 

É conhecido que o filme criado por oxidação anódica, ou seja, a partir de 

aproximadamente 5nm do metal, (pois até essa espessura o filme existente é formado 

naturalmente em atmosfera ambiente) é em grande parte composto pelo pentóxido, exceto em 

pontos que contém impurezas. Porém na interface metal-óxido, a estrutura e composição do 

filme não são bem conhecidas e estão sendo desenvolvidos trabalhos para se compreender 

essas duvidas. Apesar dos esforços muitas duvidas ainda existem devido aos vários 

parâmetros e variáveis envolvidos no processo de formação do filme, como oxidação e 
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tratamentos térmicos e no processo de caracterização dos filmes como espessura, estrutura e 

composição do subóxido.  

O filme que é criado sobre o filme de óxido já existente, seja através de oxidação 

anódica ou através de algum tratamento térmico, quando feito adequadamente é sempre em 

sua grande parte formado por Nb2O5 e praticamente todo amorfo com exceções de alguns 

pontos de cristalização em determinados casos. 

De acordo com o diagrama de fase de equilíbrio de Massalski (1990), o pentóxido de 

nióbio não pode entrar em equilíbrio termodinâmico com o nióbio nas CNTP, devido a isso 

sugere-se que exista a presença de subóxidos nessa fina camada inicial, em especial o NbO2. 

Um trabalho recente, de Olszta e Dickey (2008), mostrou através de medidas de 

espectroscopia de perda de energia do elétron (em inglês EELS-electron energy loss 

spectroscopy) que o filme de óxido de nióbio criado através de oxidação anódica do nióbio 

metálico tem uma camada muito fina na interface metal-óxido de aproximadamente 5nm onde 

formam-se os suboxidos NbO e NbO2, a partir dessa distância, forma-se apenas o Nb2O5. Esse 

resultado é independente da tensão final de anodização no intervalo estudado que foi de 10 a 

65V. As mesmas medidas também foram feitas para o NbO anodizado e nesse caso se 

encontrou uma interface mais abrupta quimicamente passando do NbO para o Nb2O5 sem a 

presença do NbO2. Para o NbO anodizado esses resultados também foram independentes da 

tensão de anodização. Os resultados desse trabalho sugerem que no nióbio anodizado existe 

primeiramente uma camada de aproximadamente 1nm de NbO, em seguida uma camada de 2 

a 3nm de NbO2 e a partir daí a camada de Nb2O5. 

Os autores Gray (1975) e Darlinski e Halbritter (1987) também relatam a formação de 

camadas finas de diferentes fases de óxido de nióbio na interface metal-óxido. 

A oxidação anódica cria uma interface metal-óxido bastante continua como pode ser 

visto na Figura 2.2 do trabalho desenvolvido por Olszta e Dickey (2008). Esta figura mostra a 

MET de alta resolução da interface metal-óxido do nióbio anodizado, Figura 2.2-a e do NbO 

anodizado Figura 2.2-b. Ambas as amostras foram oxidadas em solução de 0,1% de H3PO4 

com tensão final de 65V. A Figura 2.2.a também contém em seu canto inferior direito o 

padrão de difração que caracteriza o óxido da parte do filme analisado como sendo totalmente 

amorfo. A composição química do filme óxido é Nb2O5, determinada por EELS, não 

mostrada na figura. Apesar do óxido dessa parte da amostra que foi analisada na figura ser 

totalmente amorfo, nesse mesmo trabalho os autores encontraram em alguns pontos, pequenas 

partes cristalinas para as oxidações feitas com tensão de 65V, porém com certeza a fase 
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predominante era a amorfa. Nesse mesmo trabalho também foram feitas oxidações com 

tensões de 10V e 20V e para estas tensões não foram encontradas partes cristalinas. Esses 

filmes formados são em sua grande parte contínuos, porém apresentam em algumas partes 

uma descontinuidade (trincas), geralmente em regiões onde o filme tem uma curvatura 

grande. Apesar do número dessas descontinuidades ser pequeno, elas são comuns no filme. 

 

 

Figura 2.13. MET de alta resolução mostrando a continuidade da interface Nb2O5-anodo 

formado com tensão de 65V. (a) Interface Nb-Nb2O5 e padrão de difração do pentóxido 

amorfo no canto inferior direito, (b) Interface NbO- Nb2O5 (Olszta; Dickey ,2008). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A seguir serão detalhados os procedimentos feitos neste trabalho. Primeiramente será 

apresentada a caracterização do pó inicial. Em seguida detalha-se os procedimentos utilizados 

no estudo do processo de oxidação anódica utilizando folhas de nióbio e depois  no processo 

de produção do capacitor através da metalurgia do pó, que consiste na caracterização do pó de 

nióbio inicial, peneiramento, compactação, sinterização, oxidação anódica e caracterização 

elétrica das amostras. Ao final as amostras ainda foram submetidas a mais um tratamento que 

consiste em um recozimento. Após esse último tratamento as amostras foram novamente 

caracterizadas eletricamente. 

 

3.1 Oxidação anódica de placas de nióbio 

 

As amostras anodizadas foram cortadas de uma folha de nióbio de aproximadamente 

0,2mm de espessura. Como cuba eletrolítica foi utilizado um béquer e o eletrólito utilizado foi 

uma solução de ácido fosfórico (H3PO4) com concentração de 1% em volume. As folhas de 

nióbio foram conectadas ao pólo positivo da fonte de corrente, atuando como anodos e um 

pedaço de fio da platina foi conectado ao pólo negativo da fonte de corrente para ser o catodo. 

Os eletrodos foram presos a um suporte e mergulhados no eletrólito. A fonte utilizada foi uma 

fonte de corrente montada no Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais 

(LMCME) especialmente para essa aplicação. 

Foram anodizadas cinco folhas de nióbio, cada uma com área total de 

aproximadamente 1cm², com diferentes tensões finais de anodização, de 20V a 60V, com 

variações de 10V. Para essas cinco folhas a densidade de corrente utilizada foi a mesma, de 

aproximadamente 0,5mA/cm². Também foram anodizadas seis folhas de nióbio com áreas 

diferentes, todas elas até a tensão final de anodização de 40V e utilizando diferentes 

densidades de correntes di (corrente por unidade de área).  

As anodizações foram feitas apenas com a primeira etapa, a etapa com densidade de 

corrente constante e tensão aumentando linearmente. Isso por que a fonte utilizada foi uma 

fonte de corrente e, portanto fornecia uma corrente constante predeterminada enquanto a 

tensão aumentava linearmente até a tensão final desejada, ao chegar nessa tensão final a fonte 

era desligada. 
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Dois multímetros foram utilizados, um para monitorar a corrente e outro a tensão. Os 

dados do crescimento da tensão com o tempo foram anotados manualmente através do 

multímetro e de um cronômetro. Todas as anodizações foram feitas a temperatura de 25ºC. As 

amostras foram lavadas com água destilada tanto antes como depois da anodização. 

As medidas de capacitância e fator de dissipação foram feitas em três freqüências 

diferentes, 120Hz, 1KHz e 10KHz com uma ponte LCR meter da marca Hewlett-Packard 

modelo 4262A mostrada na Figura 3.1, utilizando a mesma cuba e solução eletrolítica. A 

medida de capacitância também foi feita com tensão contínua através de um capacímetro. 

 

 
 

Figura 3.1. Ponte LCR modelo 4262A da marca Hewlett-Packard utilizada para fazer as 

medidas de capacitância e fator de dissipação. 

 

As espessuras dos filmes anódicos foram calculadas através da lei de Faraday. 

 

3.2 Produção do capacitor através da metalurgia do pó 

 

 Será descrito a seguir os materiais, os equipamentos e os procedimentos utilizados 

para a produção do capacitor eletrolítico de nióbio, partindo do pó até a obtenção das 

amostras prontas para as caracterizações após a oxidação anódica. 
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 As etapas do processo de produção do capacitor eletrolítico de nióbio utilizadas neste 

trabalho são as descritas no fluxograma da Figura 3.2 a seguir. 

 

 

 

Figura 3.2. Fluxograma do trabalho experimental. 
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3.2.1 Peneiramento 

 

 O pó de nióbio metálico foi obtido da Escola de Engenharia de Lorena da USP (EEL-

USP) e sua granulometria era 200mesh, implicando em partículas menores do que 75μm. 

Com a intenção de diminuir o tamanho de partículas e aumentar a área superficial do 

compactado, o pó foi peneirado em 200, 400 e 635mesh, que correspondem a partículas 

menores do que 74, 37 e 20μm, respectivamente. 

 

3.2.2 Compactação 

 

Os pós foram compactados em matriz de aço uniaxial com pressão de 150MPa. Essa 

pressão utilizada foi a menor possível para que se conseguisse um compactado com grande 

área superficial. Com pressões menores que 150MPa não foi possível manusear as amostras, 

pois elas se quebravam muito facilmente. Mesmo com essa pressão utilizada, as amostras 

tiveram que ser manuseadas com extrema delicadeza para que não quebrassem. A matriz tinha 

um pequeno furo no pistão inferior, como pode ser visto na Figura 3.3, para colocar um fio 

fino de nióbio. Esse fio foi cortado de uma placa de nióbio e serviu como conector elétrico 

para a oxidação anódica e as medidas elétricas. 

 

 

Figura 3.3. Matriz uniaxial de aço. Detalhe do pequeno furo no pistão inferior utilizado para 

colocar o fio de nióbio. 
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3.2.3 Sinterização 

 

 As amostras compactadas foram sinterizadas em forno resistivo a alto vácuo da marca 

Vacuum Centorr, mostrado na Figura 3.4. As pressões utilizadas foram em torno de 10
-4

Torr, 

temperaturas de 1350, 1450 e 1550ºC, com tempos de patamar de 30 e 60min. A taxa de 

aquecimento até 700ºC foi 20ºC/min e após 700ºC foi 10ºC/min. A taxa de resfriamento foi 

25ºC/min. 

 

 
 

Figura 3.4. Forno resistivo a alto vácuo da marca Vacuum Centorr utilizado nas sinterizações. 

 

3.2.4 Oxidação anódica 

 

As amostras foram então anodizadas. Como cuba eletrolítica foi usado um béquer 

mostrado na Figura 3.5-a e utilizou-se um suporte para suspender as amostras que eram: o 

corpo sinterizado de nióbio como anodo e a platina como catodo. A fonte utilizada foi uma 

fonte de corrente mostrada na Figura 3.5-b montada Laboratório de Materiais Cerâmicos e 

Metais Especiais para esse fim. As amostras foram lavadas em água destilada e anodizadas 

em eletrólito composto de ácido fosfórico (H3PO4) com uma concentração de 1% em volume 

a temperatura de 25ºC. Este eletrólito e esta temperatura são os mais indicados de acordo com 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos   

   

Samuel Nogueira Cerniak, maio/2011  UFRN-CCET-PPgCEM 

 

66 

estudos realizados por Jackson e Hendy (1974). Após a anodização as amostra foram 

novamente lavadas em água destilada. Utilizou-se corrente constante de aproximadamente 

80mA/g e a tensão cresceu linearmente com o tempo até alcançar a tensão final de 40V. A 

Figura 3.5-c mostra os dois multímetros que foram usados para monitorar a corrente e a 

evolução da tensão com o tempo. Na Figura 3.5-d pode ser visto montado todo o conjunto 

utilizado para fazer a oxidação anódica. 

 

 
 

Figura 3.5. (a) cuba eletrolítica com os dois eletrodos imersos no eletrólito, (b) Fonte de 

corrente ligada na tomada, (c) multímetros para monitorar corrente e tensão e (d) todo o 

conjunto utilizado para a oxidação anódica. 

 

3.3 Medidas de densidade relativa e porosidade total 

 

 As medidas de densidade foram feitas após as amostras serem sinterizadas. Para se 

obter a porosidade total das amostras primeiramente foram feitas medidas de densidade 

(d) (c) 

(b) 
 

(a) 
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relativa pelo método picnométrico, utilizando um picnômetro de 50ml e uma balança analítica 

com precisão de 0,1mg. O método picnométrico utiliza a seguinte fórmula: 

 

ρs = [ ms/(m1 – m2) ]* ρl                                                  (3.1) 

 

 Onde ρs é a densidade do sólido que se quer medir, no caso a amostra sinterizada de 

nióbio, ms é a massa do sólido, m1 é a massa do sólido mais a massa do picnômetro cheio de 

água, m2 é a massa do picnômetro cheio de água e com o sólido dentro dele e ρl é a densidade 

do líquido que é usado dentro do picnômetro, que neste caso é água destilada. Com esta 

fórmula obtém-se a densidade relativa do sólido com relação à densidade do líquido. 

Considerando a densidade da água destilada nas CNTP (condições em que foram realizadas as 

medidas), igual a 1,0g/cm
3
, o resultado pode ser diretamente expresso em g/cm

3
. A unidade 

de massa utilizada foi g, porém poderia ser utilizada qualquer unidade, pois como a fórmula 

envolve uma divisão de massas, as unidades se anulam. 

 Para obter a densidade relativa percentual da amostra, divide-se o resultado obtido 

através da picnômetria pela densidade teórica do nióbio (8,57g/cm
3
) e multiplica-se por 100, 

de acordo com a fórmula a seguir: 

 

ρr = ( ρs/ ρt ) * 100                                                      (3.2) 

 

 onde ρr é a densidade relativa percentual e ρt é a densidade teórica. 

 A porosidade total percentual pode ser calculada subtraindo-se a densidade relativa 

percentual de 100, que é o mesmo que usar a seguinte fórmula: 

 

pt = ( 1 - ρs/ ρt ) * 100                                                   (3.3) 

  

 onde pt  é a porosidade total percentual. 

 

3.4 Medidas elétricas 

 

 As medidas de capacitância, fator de dissipação (F.D.) e resistência equivalente em 

série (do inglês ESR – equivalent series resistance) foram feitas com a ponte LCR da Figura 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos   

   

Samuel Nogueira Cerniak, maio/2011  UFRN-CCET-PPgCEM 

 

68 

3.4. Essas medidas foram feitas com corrente alternada e foram utilizadas três freqüências, 

120, 1K e 10KHz. As medidas de capacitância também foram feitas com corrente contínua 

utilizando-se um capacímetro. As medidas foram feitas em solução eletrolítica de ácido 

fosfórico com concentração de 1% em volume. 

 

3.5 Recozimento e novas medidas elétricas 

 

 Após as amostras terem sido anodizadas, elas foram submetidas a um tratamento 

térmico de recozimento, aquecidas e resfriadas com uma taxa de 5ºC/min com patamar de 

260ºC durante 1h e em atmosfera de ar. Após esse recozimento foram novamente feitas as 

medidas elétricas descritas na seção 3.5. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos neste trabalho. Para 

facilitar a apresentação dos resultados eles serão discutidos em partes. Primeiramente 

apresenta-se uma discussão a respeito do processo de oxidação anódica de placas de nióbio. 

Vários parâmetros da oxidação anódica são variados e são apresentadas as conseqüências 

dessas variações nas características do capacitor e do próprio processo. Em seguida são 

apresentadas a microscopias e análise química dos pós peneirados e amostras sinterizadas. Na 

sequência são apresentadas as caracterizações físicas das amostras sinterizadas e discutidas a 

influência da sinterização nessas propriedades. Finalmente são discutidas as medidas elétricas 

do capacitor e relacionados esses resultados com os resultados das outras propriedades e com 

os parâmetros que foram variados durante as etapas de produção. 

 

4.1 Caracterização do pó inicial 

 

 A caracterização do pó de nióbio inicial foi feita através da distribuição de tamanho de 

partícula, da morfologia das partículas, da fase e análise química. As técnicas utilizadas 

foram: granulometria a laser, microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X 

(DRX) e fluorescência de raios X (FRX). 

 

4.1.1 Granulometria a laser 

 

 A granulometria fornece a distribuição do tamanho de partículas e foi realizada em um 

granulômetro a laser modelo 620 da marca Cilas. A Figura 4.1 mostra o gráfico da 

distribuição granulométrica das partículas do pó de nióbio inicial. Nela observam-se os 

valores cumulativos do número de partículas (em porcentagem) em função do tamanho de 

partícula e também o histograma do número de partículas em função do tamanho de partícula. 

Nota-se que uma distribuição do tipo bimodal, ou seja, com dois pontos de máximo. A 

distribuição de tamanho é relativamente grande, indo desde partículas muito pequenas, com 

tamanho de 0,3μm no lado esquerdo do gráfico, até partículas maiores, com tamanho de 

aproximadamente 70μm. Este resultado está de acordo com o tamanho de partículas fornecido 

pelo fabricante do pó, que foi de 200mesh, implicando em partículas com tamanho inferior a 

75μm. 
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Figura 4.1. Distribuição granulométrica do pó de nióbio inicial. 

 

A maior quantidade de partículas contém tamanho em torno de 36μm, que é o pico 

mais alto do histograma. A Tabela 4.1 contém alguns dos pontos utilizados para fazer o 

gráfico da Figura 4.1.  Nela se observa que 99,82% das partículas têm tamanho inferior a 

63μm, como era esperado, pois esse pó é de 200mesh o que implica em partículas menores do 

que 75μm. 50% das partículas têm tamanho inferior a 25,74μm e 10% inferior a 5,22μm. O 

equipamento utilizado detecta partículas com tamanho acima de 0,3μm, portanto se existir 

partículas com tamanho menor do que esse elas não são contabilizadas. Observando o inicio 

do histograma na Figura 4.1 pode-se ver que é provável que ainda tenha um número pequeno 

de partículas com tamanho inferior a 0,3μm.  

μm 
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Tabela 4.1. Alguns valores da distribuição granulométrica, x é o tamanho de partícula (μm), 

Q3 é o valor cumulativo do número de partículas (%), q3 é o histograma do número de 

partículas com determinado tamanho de partícula (%). 

 

 

4.1.2 Fluorescência de raios X 

 

 A fluorescência de raios X é uma técnica de análise química e através dela consegue-

se detectar os elementos presentes na amostra. A Tabela 4.2 contêm os resultados da análise 

de fluorescência. A quantidade de nióbio presente é de 99,1927%. Além do nióbio ainda 

foram detectados mais cinco elementos de impureza, molibdênio, silício, tântalo, tório e 

vanádio. 

 A técnica utilizada detecta elementos a partir do elemento 11, o sódio, portanto se 

algum dos dez primeiros elementos estiver presente a análise não mostrará. Um elemento de 

impureza geralmente presente em quantidades significativas no pó de nióbio é o oxigênio, 

pois o pó é obtido a partir do seu oxido e a purificação com relação ao oxigênio é difícil, 

sendo geralmente o elemento de impureza presente em maior quantidade. Então a quantidade 

de nióbio provavelmente deve ser um pouco menor do que a mostrada na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Resultado da fluorescência de raios X do pó de nióbio inicial. 
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4.1.3 Difração de raios X 

 

 Além de saber qual é o elemento do material de trabalho, também é importante 

determinar a estrutura cristalina que esse material está arranjado, ou seja, que fases estão 

presentes no material. Essa estrutura foi determinada através da difração de raio X que é uma 

das principais técnicas de caracterização microestrutural.  

 A difração foi feita em um difratômetro modelo XRD-6000 da marca Shimadzu, 

utilizando radiação de cobre. A tensão utilizada foi de 30KV e a corrente foi 30mA, com 2θ 

variando de 10 até 100º, com velocidade de varredura de 1º/mim. 

 A Figura 4.2 mostra o difratograma do pó de nióbio inicial e são indicados os picos 

característicos do nióbio metálico. 
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Figura 4.2. Difratograma de raios X do pó de nióbio inicial. 
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4.1.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 Para analisar a morfologia das partículas do pó e também das amostras sinterizadas, 

foi realizada a microscopia eletrônica de varredura. Com o equipamento utilizado, trabalha-se 

com elétrons secundários e com elétrons retroespalhados e obtêm-se imagens de alta 

resolução com aumentos de até 10 mil vezes, também tem elevada profundid ade de foco 

fornecendo uma imagem com aparência tridimensional. Com essas características, consegue-

se mais detalhes com relação à microestrutura das amostras em análise comparados com a 

microscopia ótica. Através dos elétrons secundários pode-se obter informações a respeito da 

topografia da superfície das amostras e com os elétrons retroespalhados da variação da 

composição. 

 O microscópio utilizado foi um modelo XL-30 – ESEM da marca Philips e utiliza um 

filamento de tungstênio como cátodo. 

 A Figura 4.3 mostra a micrografia do pó de nióbio inicial com um aumento de 100 

vezes obtida por elétrons secundários. As partículas apresentam forma de paralelogramo. 

Pode-se ver desde partículas maiores, com tamanho em torno de 70μm até partículas bem 

menores, ou seja, as partículas apresentam uma distribuição de tamanho relativamente grande, 

como também foi comprovado através da granulometria. 

 

 

Figura 4.3. Micrografia do pó de nióbio inicial com aumento de 100 vezes. 
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A Figura 4.4 mostra a micrografia do mesmo pó da Figura 4.3, porém com um 

aumento maior, de 500 vezes. Assim podem-se ver mais claramente as irregularidades das 

partículas em forma de paralelogramo e também a variação da distribuição de tamanho de 

partículas, podendo-se notar claramente partículas muito pequenas. Nota-se que apesar das 

partículas maiores (com tamanho em torno de 70μm como pode ser visto através da escala) 

ocuparem um volume grande, elas são em quantidade muito menor, concordando com o 

resultado do histograma da Figura 4.1. Também de acordo com o histograma, nota-se que 

apesar das partículas menores ocuparem bem menos volume, o número destas é muito maior 

do que o de partículas grandes. 

 

 

Figura 4.4. Micrografia do pó de nióbio inicial com aumento de 500vezes. 

 

 

4.2 Oxidação Anódica de Placas de Nióbio 

 

Durante a anodização foi monitorado e anotado manualmente a evolução do 

crescimento da tensão com o passar do tempo. Na Figura 4.5-a pode-se ver que esse 

crescimento é linear. Nessa mesma figura pode-se ver o crescimento da tensão para as 

diferentes densidades de corrente utilizadas e nota-se que quanto maior a densidade de 

corrente, maior a inclinação da reta, ou seja, maior a taxa de crescimento da tensão (Tcv) que é 
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a razão com que a tensão aumenta com o passar do tempo e é calculada dividindo-se a tensão 

final de anodização V pelo tempo total de anodização tta. Com uma Tcv maior alcança-se a 

mesma tensão final mais rapidamente. O tempo total de anodização (t ta) é maior para se 

alcançar tensões de anodização maiores, desde que se utilize a mesma densidade de corrente 

di. Como a tensão cresce linearmente com o tempo, o tempo total de anodização também 

aumenta linearmente com a voltagem final de anodização (Vf) como pode ser visto na Figura 

4.5-b. 
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Figura 4.5. (a) crescimento da tensão durante a anodização até se alcançar a tensão de 

anodização de 40V, para as seguintes densidades de corrente em mA/cm²; A – 0,501; B – 

1,31; C – 3,43; D – 7,30; E – 9,20; F – 17,46. (b) tempo total de anodização com a mesma 

densidade de corrente (aproximadamente 0,5mA/cm²) para várias voltagens finais de 

anodização (de 20 a 60V, variando de 10 em 10V). 

 

O crescimento do filme óxido durante a oxidação com corrente constante segue a lei 

de Faraday, expressa através da Equação (4.1) e que foi utilizada para calcular a espessura dos 

filmes. 

 

x = i M tta / 10 F d A                                                   (4.1) 

 

Onde x é a espessura do filme em cm, i é a corrente utilizada em A, M é o peso 

molecular do óxido (265,82g/mol), tta é o tempo de anodização em s, F é a constante de 

Faraday (96485,3399C/mol), d é a densidade do Nb2O5 (4,60g/cm
3
), A é a área da amostra em 

cm
2
 e o 10 é devido ao produto das valências do nióbio (5) e do oxigênio (2). Sabendo os 

valores da corrente e do tempo, que foram medidas durante a anodização, e medindo-se a área 

(a) (b) 
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de cada amostra, pôde-se calcular a espessura de todos os filmes, pois as demais grandezas da 

Equação 4.1 são conhecidas. 

As espessuras dos filmes anodizados com diferentes tensões finais de anodização e 

mesma densidade de corrente são mostradas na Tabela 4.3 Na Tabela 4.4 podem ser vistas as 

espessuras dos filmes anodizados com diferentes densidades de corrente e mesmas tensões 

finais de anodização, 40V. 

 

Tabela 4.3. Dados para as folhas anodizadas com densidade de corrente de 0,5mA/cm² e 

diferentes tensões de anodização V. Espessura do filme óxido anódico x, tempo total de 

anodização tta, taxa de anodização Ta, taxa de crescimento da tensão Tcv, taxa de crescimento 

da espessura Tcx, área das folhas de nióbio A. 

Vf (V) x (nm) tta (s) Ta (nm/V) Tcv (V/s) Tcx (nm/s) A (cm²) 

20 56,7 189 2,835 0,106 0,300 1,110 

30 88,4 294 2,945 0,102 0,301 1,064 

40 118,5 395 2,962 0,101 0,300 1,040 

50 142,7 476 2,854 0,105 0,300 1,189 

60 177,4 580 2,957 0,103 0,306 1,075 

 

Tabela 4.4. Dados para as folhas anodizadas com tensão de anodização de 40V e diferentes 

densidades de corrente di. Espessura do filme óxido anódico x, tempo total de anodização t ta, 

taxa de anodização Ta, taxa de crescimento da espessura Tcx, área das folhas de nióbio A. 

di (mA/cm²) x (nm) tta (s) Ta (nm/V) Tcx (nm/s) A (cm²) 

0,501 118,5 395 2,962 0,300 1,040 

1,31 117,7 150 2,942 0,785 0,765 

3,43 117,1 57 2,928 2,05 0,577 

7,30 109,3 25 2,732 4,37 0,562 

9,20 115,7 21 2,892 5,51 0,572 

17,46 115,0 11 2,875 10,50 1,127 

 

 Na Tabela 4.3 e Tabela 4.4 também podem ser encontrados os tempos total de 

anodização e as áreas das amostras. As taxas de anodização (Ta) também podem ser vistas 

nessas tabelas. Essa taxa é a espessura do filme por unidade de tensão final de anodização. É 

calculada dividindo-se a espessura do filme x pela tensão final de anodização V. Pode ser 

visto que tanto para os filmes crescidos até tensões finais diferentes, como para filmes 

crescidos para a mesma tensão final, a taxa de anodização é a mesma, aproximadamente 2,9 

nm/V. Na Tabela 4.3 também estão as taxas de crescimento da tensão (Tcv) e as taxas de 

crescimento da espessura do filme anódico (Tcx). A Tcx é a razão com que a espessura do 

filme anódico aumenta com o passar do tempo e é calculada dividindo-se a espessura do filme 
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x pelo tempo total de anodização tta. Na Tabela 4.4 estão apenas as taxas de crescimento da 

espessura. 

 A taxa de anodização foi praticamente a mesma para todas as amostras. Com essa taxa 

pode-se prever a espessura final do filme anódico de acordo com a tensão de anodização, 

sendo que a espessura é linearmente proporcional a tensão de anodização como pode ser visto 

na Figura. 4.6-a. A tensão aumenta linearmente com o tempo, como mostrado na Figura 4.5-a, 

porém a taxa com que a tensão aumenta, Tcv, depende da densidade de corrente, também 

demonstrado na Figura 4.5-a com as varias inclinações das retas. Na Figura 4.6-b pode-se ver 

que a dependência da Tcv com a densidade de corrente é linear. Como a espessura do filme é 

proporcional à tensão, as taxas de crescimento das duas, ou seja, Tcx e Tcv, também são 

proporcionais. Isso pode ser observado na Tabela 4.3 onde as Tcv têm praticamente o mesmo 

valor e dessa maneira as Tcx também têm valores muito parecidos. Da mesma maneira, na 

Tabela 4.4 as Tcx aumentam com as di na mesma proporção que as Tcv aumentam com as di na 

Figura 4.6-b. As Tcv e Tcx dependem da di e não da V. Isso pode ser observado comparando a 

Tabela 4.3 e a Tabela 4.4. Na Tabela 4.3, as Tcv e Tcx têm valores praticamente constantes, 

pois apesar da V ser diferente, a di é a mesma. Na Tabela 4.4 a Tcx aumenta linearmente com 

o aumento da di, mesmo para a V constante, da mesma maneira que a Tcv aumenta na Figura 

4.6-b. Isso acontece pois aumentando a densidade de corrente aumenta-se o número de 

elétrons fornecidos para o circuito e com isso o número de íons que reagem formando o óxido 

é maior. 
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Figura 4.6. (a) espessura calculada dos filmes óxidos anódicos para as várias tensões de 

anodização utilizadas. (b) taxa de crescimento da tensão Tcv para as várias densidades de 

corrente utilizadas. 

 

(a) 
(b) 
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   Na Figura 4.7-a pode ser visto o comportamento da capacitância para as amostras 

anodizadas com tensões diferentes para três diferentes freqüências. A capacitância comporta-

se de acordo com a Equação (4.2): 

 

C = εoKA/x                                                           (4.2) 

 

 Onde K é a constante dielétrica (ou permissividade relativa) do filme e εo é a 

permissividade do vácuo, cujo valor é: 8,85x10
-12

F/m. 

 Como já foi comentado, a espessura do filme depende da tensão, sendo esta 

dependência linear, de maneira que o aumento da tensão de anodização na Figura 4.7-a 

significa um aumento proporcional na espessura. O comportamento apresentado no gráfico é 

de uma função do tipo f(x) = k/x, sendo k uma constante qualquer. Esse comportamento é 

devido à x ser proporcional a V e a capacitância depender de x de acordo com a Equação 4.2 

que é uma função exatamente desse tipo. Esse comportamento foi observado para as três 

freqüências utilizadas. A capacitância aumentou com a diminuição da freqüência. Na Figura 

4.7-b são apresentados os valores para o fator de dissipação (FD) medidos para as três 

freqüências. Os melhores valores do FD para as tensões entre 20V e 40V são para a 

freqüência de 120Hz e os melhores valores para as tensões de 50V e 60V são para a 

freqüência de 1KHz. 
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Figura 4.7. (a) capacitância específica para as várias tensões de anodização. (b) fator de 

dissipação para as várias tensões de anodização. 

 

 O tempo total de anodização (tta) para uma mesma tensão final depende da densidade 

de corrente, sendo que esse tempo diminui assintoticamente com o aumento da densidade de 

(a) (b) 
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corrente, como pode ser visto na Figura 4.8-a. Neste gráfico todas as amostras foram 

anodizadas até 40V e os filmes tem espessuras muito próximas como pode ser conferido na 

Tabela 4. Como já foi citado anteriormente, aumentando-se a densidade de corrente, fornece-

se mais elétrons para o circuito aumentado-se as Tcv e Tcx e com isso o tempo necessário para 

se alcançar a tensão final é menor. Aplicando o logaritmo natural em ambos os valores do 

gráfico da Figura 4.8-a consegue-se linearizar a curva, como pode ser visto na Figura 4.8-b, 

que segue a equação da reta, ln[ tta ] = A ln[ di ] + B, sendo A e B os coeficientes angular e 

linear, respectivamente e podem ser calculados através do gráfico. A partir dessa equação 

pode-se trabalhar matematicamente e chegar a seguinte relação,  tta = C/di
D
, onde C e D são 

constantes que dependem de B e A, respectivamente. O comportamento da curva na Figura 

4.8-a segue essa equação.  
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Figura 4.8. (a) tempo total de anodização para as várias densidades de corrente. (b) 

linearização da curva de (a) aplicando o logaritmo. Todas as amostras foram anodizadas até 

40V. 

 

4.3 Microscopia e análise química 

 

 A seguir são apresentadas e discutidas a microscopia através do MEV e a analise 

química através de fluorescência de raios X, tanto dos pós peneirados quanto de amostras 

sinterizadas. 

 

 

 

(a) (b) 
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4.3.1 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 A Figura 4.9 apresenta micrografias do pó de nióbio de 635mesh. Este pó foi 

peneirado em 635mesh e, portanto contém partículas com tamanho menor do que 20μm. 

Nesse caso o pó é formado por todas as partículas que passaram na peneira e por isso contém 

partículas com tamanhos tão variados, desde as maiores com tamanho aproximado de 20μm 

até partículas muito menores. A Figura 4.9-a mostra o pó com aumento de 500 vezes, pode-se 

notar algumas partículas com formato de paralelogramo e outras partículas com formato mais 

irregular. Pode-se ver muitas partículas pequenas entre as partículas maiores. É notável a 

distribuição relativamente grande do tamanho de partículas. A Figura 4.9-b mostra o mesmo 

pó com um aumento de 5000 vezes. Nota-se várias partículas com tamanho em torno de 5μm 

e também muitas partículas bem menores junto a elas. 

 

 

Figura 4.9. Micrografia do pó de nióbio de 635mesh com aumento de (a) 500 vezes e (b) 

5000vezes. 

 

 Na Figura 4.10 pode-se ver micrografias do pó de nióbio de 400mesh. Esse pó é 

formado por partículas que passaram na peneira de 400mesh e não passaram na peneira de 

635mesh, limitando as partículas entre os tamanhos de 20 e 37μm. Na Figura 4.10-a o 

aumento é de 500 vezes e pode-se ver claramente que a distribuição do tamanho de partículas 

é bem menor do que do pó de 635mesh, ficando apenas partículas entre os tamanhos já 

citados. Nota-se o formato das partículas em forma de paralelogramo. A Figura 4.10-b tem 

um aumento de 5000 vezes e mostra uma das partículas maiores do pó, pode-se ver que 

(b) (a) 
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algumas partículas muito pequenas que poderiam ter passado pela peneira não passaram e 

ficaram sobre a superfície da partícula maior.  

 

 

Figura 4.10. Micrografia do pó de nióbio de 400mesh com aumento de (a) 500 vezes e (b) 

5000vezes. 

 

 Na Figura 4.11 são apresentadas as micrografias do pó de 200mesh. Esse pó passou na 

peneira de 400mesh e não passou na peneira de 635mesh, portanto apresenta tamanho de 

partículas entre 37 e 75μm. A Figura 4.11-a apresenta um aumento de 500 vezes e pode ser 

visto que, da mesma maneira como acontece com o pó de 400mesh, esse pó também tem uma 

distribuição de tamanho de partículas bem estreita. O formato das partículas segue o mesmo 

padrão, de paralelogramo. A micrografia da Figura 4.11-b mostra uma das partículas do pó 

com um aumento de 5000 vezes. Como aconteceu com o pó de 400mesh, essa partícula 

também contém algumas partículas muito pequenas que ficaram sobre a sua superfície e não 

passaram para o pó de granulometria menor. 

 

  

(b) (a) 
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Figura 4.11. Micrografia do pó de nióbio de 200mesh com aumento de (a) 500 vezes e (b) 

5000 vezes.  

 

 A superfície da amostra de 635mesh sinterizada em 1350ºC por 30min pode ser vista 

com dois aumentos diferentes nas micrografias da Figura 4.12. Na Figura 4.12-a o aumento é 

de 1000 vezes, pode-se ver muitas partículas com tamanhos diferentes e nota-se que a amostra 

é bastante porosa, isso fornece uma área superficial específica grande. A Figura 4.12-b 

fornece um aumento de 5000 vezes e pode-se ver uma determinada partícula com mais 

detalhes. Nota-se que as partículas bem menores que fazem parte do pó e que ficaram sobre a 

superfície da partícula maior criaram pescoços nos pontos de contato durante a sinterização. 

 

 

Figura 4.12. Micrografia da superfície da amostra de 635mesh sinterizada a 1350ºC por 

30min com aumento de (a) 1000 vezes e (b) 5000 vezes. 

 

 As micrografias mostradas na Figura 4.13 também são de uma amostra sinterizada em 

1350ºC por 30 minutos, porém com o pó de 400mesh. A Figura 4.13-a mostra a superfície da 

(b) (a) 

(b) (a) 
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amostra com um aumento de 500 vezes e nota-se a diferença com relação à superfície da 

amostra de 635mesh, nesse caso as partículas são maiores e a variação no tamanho é menor. 

A Figura 4.13-b mostra a amostra com um aumento de 2000 vezes. Pode-se ver que a amostra 

não contém as partículas com tamanho intermediário que podiam ser vista no pó de 635mesh, 

apenas as partículas grandes e as partículas muito pequenas que ficaram sobre a superfície das 

grandes. Apesar da amostra chegar a sinterizar, não chegou a formar pescoços notáveis entre 

as partículas grandes, como formou entre as partículas grandes e as pequenas, isso porque a 

temperatura de sinterização não foi muito elevada. Isso é interessante, pois a amostra não 

chega a ter uma densificação muito grande mantendo a porosidade e a área superficial 

específica alta. 

 

 

Figura 4.13. Micrografia da superfície da amostra de 400mesh sinterizada a 1350ºC por 

30min com aumento de (a) 500 vezes e (b) 2000 vezes. 

 

 Na Figura 4.14 pode ser visto o tamanho de uma amostra sinterizada. O arame que sai 

da amostra também é de nióbio e é necessário para fazer o contato elétrico para a oxidação 

anódica e para as medidas elétricas. 

 

(b) (a) 
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Figura 4.14. Amostra sinterizada. 

 

4.3.2 Fluorescência de raios X 

 

 A análise química que detecta os elementos presentes na amostra e no pó foi feita 

através da técnica de fluorescência de raios X. A Tabela 4.5 mostra o resultado da análise para 

o pó de nióbio de 635mesh. Além do nióbio o pó apresentou três elementos de impureza, o 

estanho, silício e tântalo. A porcentagem de nióbio foi de 99,2946%. 

Essa técnica só detecta os elementos a partir do elemento 11 da tabela periódica, 

portanto podem existir outros elementos de impureza no pó que não foram detectados. Um 

elemento de impureza importante e que geralmente está presente no nióbio com uma 

porcentagem significativa é o oxigênio, que não é detectado através dessa técnica. Inclusive 

geralmente ele é o elemento de impureza presente em maior porcentagem. 

Portanto, é provável que a porcentagem de nióbio seja um pouco menor do que a 

apresentada na Tabela 4.5. Isso também é válido para as outras análises de fluorescência de 

raios X. 

 

Tabela 4.5. Resultado da fluorescência de raios X do pó de nióbio de 635mesh. 
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 A Tabela 4.6 mostra o resultado da fluorescência de raios X para a amostra de 

635mesh sinterizada na temperatura de 1350ºC por 30min. Pode-se ver que a porcentagem de 

nióbio é 99,6090%, maior que a porcentagem do pó sem sinterizar. Isso mostra que a 

sinterização é capaz de aumentar a porcentagem de nióbio. Esse aumento da pureza é devido à 

vaporização de impurezas. 

 

Tabela 4.6. Resultado da fluorescência de raios X da amostra de 635mesh sinterizada a 

1350ºC por 30 min. 

 

 

 Na Tabela 4.7 encontra-se o resultado da fluorescência de uma amostra de 635mesh 

sinterizada em temperatura de 1450ºC por 60min. Tanto a temperatura como o tempo de 

sinterização são maiores do que da amostra da Tabela 4.6. 

 A porcentagem de nióbio para essa amostra é de 99,9586%, que também é maior que a 

porcentagem contida no pó sem sinterizar e é  ainda maior que a porcentagem da amostra da 

Tabela 4.6. 

 A pureza da amostra aumenta com a sinterização devido a vaporização de impurezas, 

com a temperatura e o tempo maior, essa purificação se intensifica fazendo com que mais 

impurezas seja vaporizadas aumentando a porcentagem de nióbio.  

 

Tabela 4.7. Resultado da fluorescência de raios X da amostra de 635mesh sinterizada a 

1450ºC por 60 min. 

 

 

4.4 Caracterizações físicas 

 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados das propriedades físicas que 

foram analisadas. São elas: densidade relativa, porosidade aparente e área superficial 

específica de algumas amostras sinterizadas. Será discutida a maneira como elas influenciam 

umas às outras e como a sinterização e granulometria afeta essas propriedades. 
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4.4.1 Densidade relativa 

 

 As medidas de densidade foram realizadas com a intenção de analisar o 

comportamento das amostras durante o processo de sinterização em função do tempo e do 

patamar de sinterização. Os valores são apresentados percentualmente em relação à densidade 

teórica do nióbio, que é 8,57g/cm
3
. A densidade está diretamente ligada à porosidade e, 

portanto a área superficial, que é extremamente importante para um capacitor. 

Na figura 4.15 encontram-se os valores da densidade relativa das amostras com 

granulometria de 635mesh anodizadas com tensão de 20V para todas as sinterizações 

realizadas. A densidade aumenta tanto com o aumento da temperatura, como com o aumento 

do tempo. O processo de densificação durante a sinterização ocorre devido aos mecanismos 

de transporte de matéria, que fazem com que as partículas do pó sofram ligação metalúrgica 

entre os pontos de contato e que esses pontos formem pescoços que aumentam com o passar 

do tempo. Quanto maior for o tempo de patamar, mais matéria será transportada para a região 

dos pescoços, preenchendo os espaços vazios, causando a contração volumétrica da amostra e 

aumentando a densidade. A influência que uma maior temperatura causa é aumentar a taxa de 

transporte de matéria, isso faz com que os pescoços cresçam mais rapidamente e, portanto a 

contração volumétrica será maior e, conseqüentemente, a densidade também. 

 

 

Figura 4.15. Densidade relativa percentual das amostras com granulometria de 635mesh 

anodizadas com tensão de 20V para todas as sinterizações. 
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4.4.2 Porosidade aparente 

 

 Agora serão analisados os resultados da porosidade aparente percentual das mesmas 

amostras em que foram medidas as densidades discutidas anteriormente, portanto os mesmos 

parâmetros de sinterização serão discutidos. 

Na Figura 4.16 pode-se ver que a porosidade das amostras diminui com o aumento do 

tempo e/ou temperatura de patamar. Com tempos e/ou temperaturas maiores os mecanismos 

de sinterização são mais eficientes, dessa maneira mais matéria é transportada aumentando os 

pescoços e fechando os poros entre as partículas. A explicação é a mesma que foi feita para a 

densidade, pois estas duas grandezas estão relacionadas através da Equação (3.2), de maneira 

que se uma aumenta, a outra obrigatoriamente diminui. 

 

  

Tabela 4.16. Porosidade aparente das amostras com granulometria de 635mesh anodizadas 

com tensão de 20V para todas as sinterizações. 

 

4.4.3 Área superficial específica 

 

 O processo de oxidação anódica cria uma camada dielétrica sobre toda a área 

superficial da superfície porosa da amostra. A área dessa superficie é a área A do anodo do 

capacitor expressa na Equação (4.2) e é um valor extremamente importante que deve ser 

conhecido. 
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 A área superficial das amostra foi calculada através da lei de Faraday usando a 

Equação (4.1), pois conhecia-se todas as variáveis da equação com exceção da área. 

Dividindo esse valor calculado pela massa de cada amostra chega-se ao valor da área 

superficial específica. Esses valores podem ser vistos na Figura 4.17 para as mesmas amostras 

da Figura 4.15 e 4.16. Como pode ser observado os valores decrescem a medida que aumenta 

a temperatura ou o tempo de sinterização. Esse resultado está de acordo com os resultados 

encontrados para a densidade relativa e porosidade aparente, mesmo tendo chegado a ele de 

maneira independente, através da lei de Faraday que utiliza as variáveis do processo de 

oxidação anódica. 

 A densidade é maior para maiores valores de temperatura e tempo como mostra a 

Figura 4.15, isso também faz com que o material fique menos poroso, como ele têm menos 

poros a área desses poros é menor, exatamente como mostra a Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17. Área específica das amostras com granulometria de 635mesh anodizadas com 

tensão de 20V para todas as sinterizações. 

 

4.5 Caracterizações elétricas 

 

 Na sequência serão apresentadas as propriedades elétricas que são fundamentais para 

análise do desempenho do capacitor. A capacitância específica, constante dielétrica, 

resistência em série equivalente (ESR), fator de dissipação (FD) e carga específica. Serão 
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discutidas com relação aos parâmetros trabalhados, granulometria, sinterização e oxidação 

anódica. Também serão relacionados com as outras propriedades já analisadas anteriormente. 

 

4.5.1 Capacitância específica 

 

 Nesta seção serão analisados os resultados de capacitância específica nas amostras 

estudadas. Os resultados serão analisados e discutidos em função dos vários parâmetros 

trabalhados, a saber: granulometria das amostras, tensão de anodização, temperatura e tempo 

de patamar. 

 Na Figura 4.18 pode ser visto a capacitância específica (Ce), medida com corrente 

contínua, das amostras de granulometria de 635mesh anodizadas com 40 e 20V para todos os 

tempos e patamares de sinterização. Essa granulometria é a menor das três utilizadas. 

Comparando as amostras sinterizadas em 1350ºC, pode-se ver que, para as duas tensões de 

anodização, as amostras que ficaram 60min no patamar tiveram uma Ce maior do que as 

amostras que ficaram 30min no patamar. 

 Analisando as amostras sinterizadas nas temperaturas de 1350 e 1450°C pode-se ver 

que as amostras sinterizadas na temperatura mais alta tiveram Ce maior. Esse aumento é mais 

notável para as amostras sinterizadas por 60min de patamar do que por 30min. 

 De acordo com os resultados da Figura 4.17, ao sinterizar as amostras, quanto maior a 

temperatura ou tempo de patamar, menor é a área superficial específica, com a área menor a 

capacitância também dever ser menor, como mostra a Equação (2.7). Por outro lado, os 

resultados da fluorescência de raios X, mostraram que para a sinterização na temperatura de 

1450ºC por 60min, a pureza do nióbio é maior do que para a de 1350ºC por 30min. Portanto o 

aumento na capacitância específica para a temperatura e para o tempo maior deve ser devido 

ao aumento da pureza do material, que compensou a perda pela diminuição da área. A pureza 

do anodo deve fornecer um dielétrico de maior qualidade, isso deve ser comprovado pela 

constante dielétrica do material. 
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Figura 4.18. Capacitância específica das amostras com granulometria de 635mesh para todas 

as sinterizações e para as duas tensões de anodização medidas com tensão contínua. 

 

 Diferentemente das duas primeiras temperaturas de sinterização, na terceira 

temperatura, 1550ºC, o aumento na capacitância específica não aconteceu. A diminuição na 

área superficial específica continua acontecendo, como mostra a Figura 4.17, porém na 

sinterização a 1450ºC por 60min, a pureza do nióbio já está em um nível bastante elevado 

como mostra a Tabela 4.7, 99,9586%, de maneira que o aumento da pureza para temperaturas 

e tempos maiores é muito pequeno e não consegue compensar a perda devido a diminuição da 

área específica da amostra sinterizada, por isso a capacitância acaba diminuindo. 

 Também fica clara a influência da tensão de anodização nos resultados da capacitância 

específica. Todos os valores anodizados com tensão final de 20V ficaram com capacitância 

específica maior. Esse resultado está de acordo com os resultados para várias tensões de 

anodização da Figura 4.7-a. De acordo com a Figura 4.6-a, que mostra a espessura dos filmes 

para várias tensões de anodização, quanto maior a tensão de anodização, maior a espessura do 

filme, portanto as amostras anodizadas com tensão de 20V ficaram com filmes óxidos mais 

finos. A espessura do filme é a distância x da Equação (4.2) e de acordo com essa equação 

pode-se ver que a capacitância é inversamente proporcional ao valor de x. Como os filmes 

anodizados com tensão de anodização de 20V ficaram com espessuras mais finas, a 

capacitância ficou maior, de acordo com a equação. 

 A Figura 4.19 também mostra valores da capacitância específica medida com corrente 

contínua, mas para as amostras com granulometria de 400mesh anodizadas com 40 e 20V 
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para todos os tempos e patamares de sinterização. A diferença dessas amostras para as 

amostras anteriores é a granulometria do pó. Este pó contém partículas com tamanho maior e 

com distribuição de tamanho menor. 

 Como pode ser visto, para essas amostras a capacitância específica é influenciada 

pelas variáveis da sinterização de maneira semelhante às amostras de 635mesh, pois partiu-se 

do mesmo pó, sendo ele peneirado apenas para diferenciar as granulometrias de maneira que a 

composição química permaneceu a mesma. 

 A principal diferença entre essas granulometrias é que o valor da capacitância 

específica das amostras de 400mesh é menor do que das amostras de 635mesh. Sendo essa 

diferença relativamente grande, de maneira que isso indica que a granulometria desempenha 

um papel importante na fabricação desses capacitores, influenciando grandemente na 

principal característica do capacitor. 

 

 

Figura 4.19. Capacitância específica das amostras com granulometria de 400mesh para todas 

as sinterizações e para as duas tensões de anodização medidas com tensão contínua. 

 

 A Figura 4.20 mostra a capacitância específica para o terceiro tipo de pó, com 

granulometria de 200mesh. As amostras foram preparadas usando os mesmos parâmetros das 

amostras anteriores, porém as sinterizações foram feitas apenas com tempos de patamar de 

30min. Como nos outros casos, a capacitância também é maior para a tensão de anodização de 

20V. A granulometria desse pó têm mais semelhanças com o pó de 400mesh do que com o pó 
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de 635mesh, pois ele também apresenta distribuição do tamanho de partícula pequena. A 

diferença é que este pó apresenta tamanho de partícula maior. 

Da mesma maneira que aconteceu com as amostras de pó de 400mesh, a capacitância 

específica dessas amostras ficou abaixo da capacitância das amostras de 635mesh, sendo esta 

diferença relativamente grande. 

 Comparando com as amostras de 400mesh, a diferença entre a capacitância não foi 

tão grande, estas duas granulometrias apresentaram valores de capacitância especifica 

bastante próximos. 

 

 

Figura 4.20. Capacitância específica das amostras com granulometria de 200mesh sinterizadas 

nas três temperaturas por 30min e para as duas tensões de anodização medidas com tensão 

contínua. 

 

 A Figura 4.21 enfatiza a diferença causada pelo tempo de patamar para as amostras de 

granulometria de 635mesh anodizados com tensão de 20V. Para as temperaturas 1350ºC e 

1450ºC as capacitâncias específicas mais altas são para o tempo de 60min. Como essas 

temperaturas de sinterização não são tão altas, a vaporização de impurezas não é tão intensa 

quanto na temperatura de 1550ºC e acontece mais lentamente, por isso necessita de um tempo 

maior para purificar as amostras e as amostras com 60min de patamar ficam com 

capacitâncias maiores. Mesmo ficando com uma área superficial específica menor como 

mostrado na Figura 4.17 o resultado da capacitância é compensado pela diminuição de 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão   

   

Samuel Nogueira Cerniak, maio/2011  UFRN-CCET-PPgCEM 

 

94 

impurezas, que é comprovado através dos resultados da fluorescência de raios x que foram 

mostrados. 

 Para a temperatura de 1550ºC isso não acontece. A pureza do nióbio na sinterização a 

1450ºC por 60min já é de 99,9586%, bastante alta, de maneira que se torna muito difícil 

aumentar ainda mais essa pureza na temperatura de 1550ºC. Nessa temperatura o nível de 

pureza já é bastante alto e por isso o aumento no tempo de sinterização não causa mudanças 

significativas com relação à pureza, mas a diminuição da área superficial ainda é significativa, 

como mostra a Figura 4.17. Dessa maneira, na sinterização em 1550ºC com patamar de 60min 

o aumento da capacitância devido à purificação não compensa a perda devido à diminuição da 

área superficial específica e a capacitância específica é menor do que para a amostra 

sinterizada por 30min. 

 

 

Figura 4.21. Capacitância específica das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V 

para todas as sinterizações medidas com tensão contínua. 

 

 A Figura 4.22 enfatiza a influência da granulometria na capacitância específica. Esses 

dados são das amostras das três granulometrias utilizadas, anodizadas em 20V e para as três 

sinterizações feitas por 30min. Os melhores resultados foram para a granulometrias de 

635mesh. Essa granulometria é a que mais se diferencia das outras, tanto em tamanho de 

partícula, quanto em distribuição de tamanho de partícula e foi também a que mais se 

diferenciou nos resultados, sendo a diferença grande com relação às demais. 
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 As outras duas granulometrias, 400mesh e 200mesh apresentaram pouca diferença 

entre seus resultados, porém apresentaram uma diferença grande com relação à granulometria 

de 635mesh, ficando com capacitância especifica menor do que desta. Essas duas 

granulometrias apresentam menores diferenças entre si, pois ambas têm uma distribuição de 

tamanho de partícula pequena e o principal fator que as diferencia é o tamanho de partícula. A 

granulometria de 400mesh tem tamanho de partícula maior e no geral apresentou uma leve 

vantagem nos resultados de capacitância específica. Os resultados na Figura 4.22 são para as 

amostras anodizadas com tensão de 20V, porém isso também aconteceu para as amostras 

sinterizadas com tensão de 40V. 

 

 De acordo com Holanda, Gomes e Pinatti (2011), a capacitância C está relacionada 

com o tamanho de partículas d, com a voltagem de anodização V, com a área superficial do 

anodo A e com a altura h do anodo através da Equação (4.3). 

 

 
Vd

Ah
C 71090,4       (4.3) 

 

 Nessa equação, a capacitância é inversamente proporcional ao tamanho de partículas e 

aumenta à medida que o tamanho de partículas diminui, isso explica os resultados da Figura 

4.22. Como a granulometria de 635mesh é menor, os resultados da capacitância foram maior 

e, além disso, a diferença de tamanho entre essa granulometria e as outras duas é grande, pois 

durante o peneiramento dessa granulometria passaram todas as partículas com tamanho 

abaixo de 20μm, incluindo as de tamanho muito pequeno, diminuindo o tamanho médio de 

partículas e fazendo com que a diferença entre essa e as outras duas granulometrias ficasse 

grande, por isso a capacitância específica também ficou com uma diferença grande. 

 Entre os outros dois pós a diferença nas granulometrias é menor e devido a isso a 

diferença na capacitância entre eles foi muito pequena. A leve vantagem que o pó de 400mesh 

teve, deve-se ao fato de ter um tamanho de partículas maior, ficando esse resultado de acordo 

com a Equação (4.3) 
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Figura 4.22. Capacitância específica das amostras anodizadas com tensão de 20V sinterizadas 

nas três temperaturas por 30min para as três granulometrias medidas com tensão contínua. 

 

 Como os melhores resultados foram para o pó de granulometria de 635mesh 

anodizado com tensão de 20V, a partir de agora os resultados mostrados serão principalmente 

com relação a essas amostras, citando os resultados das outras granulometrias, quando for 

conveniente. 

 A Figura 4.23 mostra a capacitancia específica das amostras medidas com tensão 

contínua e também com três diferentes frequências, 120Hz, 1KHz e 10KHz. Pode-se ver 

claramente que a capacitancia é influenciada grandemente pela frequência. Nota-se também 

que essa influência é a mesma para todas as amostras pois as quatro curvas seguem o mesmo 

padrão. 

 A capacitância mais alta foi obtida para as medidas feitas com tesão contínua e os 

resultados diminuíram a medida que a frequência foi aumentada. 

 O dielétrico do capacitor é polarizado de acordo com o sentido do campo elétrico 

aplicado devido a tensão, como mostrado na Figura 2.7. Quando essa tensão é alternada a 

polariação também muda de sentido seguindo o campo elétrico. A medida que a frequência é 

aumentada, fica mais difícil para a polarização seguir a mudança do campo elétrico com a 

mesma velocidade e a consequência disso é que a polarização diminui, fazendo com que a 

capacitância também diminua. 

 Segundo Pinto et al. (2009) o aumento da frequência também deve reduzir a 

capacitância devido ao aumento da temperatura e à perdas do dielétrico. 
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Figura 4.23. Capacitância específica das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V 

para todas as sinterizações medida com tensão contínua (tc) e nas três frequências. 

 

4.5.2 Constante dielétrica 

 

 A constante dielétrica do dielétrico de um capacitor é extremamente importante, pois a 

capacitância é diretamente proporcional a esta. 

 A constante dielétrica K para o pentoxido de nióbio formado através de oxidação 

anódica nestre trabalho foi calculada através da Equação (2.14), onde as outras grandezas já 

eram conhecidas. A Figura 4.24 mostra esses resultados para as amostras com granulometria 

de 635mesh anodizadas com tensão de 40V. 

 Nota-se que todos os valores crescem com a temperatura e/ou tempo de sinterização. 

Para a temperatura de 1350ºC o aumento da constante dielétrica de 30min para 60min é 

grande. Para a temperatura de 1450ºC esse aumento também é relativamente grande mas não 

tanto quanto para a primeira temperatura e finalmente para a ultima temperatura o aumento é 

muito pequeno, os dois valores são praticamente iguais. O valor da constante dielétrica está 

relacionado com a qualidade do filme dielétrico, portanto a qualidade dos filmes melhorou 

para temperaturas e tempos maiores. Essa melhora é justificada através dos resultados já 

analisados de fluorescência, no quais se comprova que a pureza do nióbio aumenta com o 

aumento da temperatura de sinterização. Esses valores também justificam os resultados de 

capacitância, pois mesmo tendo a área superficial diminuida através da sinterização, a 

capacitância aumentou devido o aumento da constante dielétrica das amostras. 
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Figura 4.24. Constante dielétrica das amostras com granulometria de 635mesh anodizadas 

com tensão de 40V para todas as sinterizações. 

 

 Esses resultados também demonstram que a qualidade dos filmes dielétricos criados 

através de oxidação anódica do nióbio dependem grandemente da pureza do anodo metálico, 

pois apenas pequenos aumentos na porcentagem de nióbio, já foram suficientes para causar 

diferenças na constante dielétrica do pentoxido e consequentemente na capacitância do 

capacitor. 

 O fato da temperatura e do tempo de sinterização influênciarem na pureza do material, 

também faz com que esses parâmetros da sinterização influenciem a constante dielétrica. 

 

4.5.3 Resistência equivalente em série (ESR) 

 

 A resistência equivalente em série, ou ESR devido o nome em inglês, equivalent series 

resistence, é a soma das várias resistências relacionadas ao capacitor, devido às placas e aos 

contatos destas, ao dielétrico etc. Como o nome mesmo sugere, todas essas resistências são 

equivalentes a se ter um capacitor ideal (sem resistência) ligado em série a um resistor, que 

seria responsável por fornecem resistência à corrente. 

Em um capacitor ideal não deveriam existir essas resistências, mas no mundo real isso 

não é possível. Essa resistência dissipa energia devido ao aquecimento e ela é proporcional ao 

fator de dissipação (FD) ou tangente de perda, ESR α FD. A ESR também é proporcional à 

temperatura e a freqüência de uma maneira não linear. 
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Como a resistência em série equivalente dissipa energia, sempre se deve buscar a 

menor ESR possível. 

A Figura 4.25 mostra os resultados da ESR para as amostras de 635mesh medida 

em120Hz. No geral a ESR das amostras anodizadas em ambas as tensões finais de anodização 

decrescem com o aumento da temperatura e/ou do tempo de sinterização, ou seja, melhoram a 

qualidade do capacitor. Esse é mais um fator que contribuí para o aumento da capacitância 

específica vista nas Figuras 4.18, 4.19 e 4.20. 

Os valores da ESR das amostras anodizadas em 20V e 40V não apresentaram muitas 

variações um em relação ao outro, no entanto, os valores para a anodização com 20V tiveram 

uma leve vantagem. Esse padrão também foi observado para as amostras com as outras duas 

granulometrias. 

  

 

 

Figura 4.25. ESR das amostras de 635mesh para todas as sinterizações e para as duas tensões 

de anodização medidas em 120Hz. 

 

 A Figura 4.26 compara a ESR das três granulometrias utilizadas. Pode-se ver que para 

a resistência a granulometria de 635mesh também apresentou os melhores resultados, seguida 

pela de 400mesh e então pelo de 200mesh que apresentou as ESR mais altas. Para a ESR 

todas as granulometrias tiveram valores bem distintos umas das outras, diferente dos valores 

de capacitância, que se mostraram bastante próximos entre as granulometrias de 400mesh e 

200mesh. A ESR decresceu com o aumento da temperatura para todas as granulometrias. 
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Figura 4.26. ESR das amostras anodizadas com tensão de 20V sinterizadas nas três 

temperaturas por 30min para as três granulometrias medidas em 120Hz. 

 

 A Figura 4.27 mostra a ESR das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V 

medida nas três frequências. Diferentemente da capacitância, na qual os valores aumentam 

com a diminuição da frequência, para a ESR os valores diminuiem aumentando-se a 

frequência, portanto os molhores resultados são para a frequência de 10KHz. 

 As medidas apresentaram valores bem específicos para cada frequência, seguindo o 

mesmo padrão e também mostrando que a ESR depende grandemente da frequência. No geral 

para todas as frequências se observa que a ESR diminui com o aumento da temperatura e/ou 

tempo de sinterização. 
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Figura 4.27. ESR das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V para todas as 

sinterizações medida nas três frequências. 

 

4.5.4 Fator de dissipação 

 

 O fator de dissipação (FD) é uma medida da perda do capacitor e pode ser expresso 

em porcentagem ou decimal. Neste trabalho será usada a porcentagem. Essa grandeza mede a 

tendência do dielétrico absorver energia quando uma corrente alternada é aplicada e também 

pode ser interpretado como a tangente de perda, tanδ que é a tangente da diferença do ângulo 

de fase (δ) entre a voltagem no capacitor e a corrente no capacitor, essa diferença é causada 

por perdas no dielétrico. 

O fator de dissipação também é o inverso do fator de qualidade Q do capacitor que 

está relacionado com a perda de energia por ciclo. É a razão entre a energia armazenada e a 

energia dissipada em cada ciclo e pode ser expresso como a razão entre a reatância capacitiva 

XC e a ESR. 

 A relação entre todas essas grandezas é expressa através da Equação (4.4). 

 

 FD = tanδ = 1/Q = ESR/XC              (4.4) 

  

 A Figura 4.28 apresenta os valores do fator de dissipação para as amostras de 635mesh 

medidas na freqüência de 120Hz. Pode-se observar que a tendência é os valores diminuírem a 

medida que se aumenta a temperatura e/ou tempo de sinterização, o mesmo que aconteceu 
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para a ESR. Diminuindo os valores do FD também diminuem as perdas no capacitor e com 

isso a qualidade do capacitor também é elevada.  

 Essa melhoria na qualidade do FD também é devida a purificação da superfície das 

amostras através da volatização de impurezas. Essa diminuição no fator de dissipação melhora 

a qualidade do filme dielétrico e aumenta o valor da constante dielétrica como pode ser 

conferido nos valores da Figura 4.24. Um menor valor do FD consequentemente melhora os 

valores da capacitância do capacitor. Como pode ser visto na Figura 4.28, os filmes criados 

com anodização de 40V, que são os mais espessos, apresentaram fator de dissipação menor 

para todas as sinterizações. 

 

 

Figura 4.28. Fator de dissipação das amostras de 635mesh para todas as sinterizações e para 

as duas tensões de anodização medidas em 120Hz. 

 

 A Figura 4.29 mostra a influência da granulometria nos valores do fator de dissipação 

das amostras anodizadas com tensão de 20V medidos na freqüência de 120Hz. Nesse caso a 

granulometria de 635mesh perdeu para as outras granulometrias e apresentou os valores mais 

elevados do FD. A granulometria de 400mesh apresentou valores intermediários e a de 

200mesh foi a que apresentou os valores mais baixos. Nota-se que a granulometria do pó afeta 

significativamente o fator de dissipação. 

 Todas as granulometrias seguem a característica de diminuir valor do FD para 

aumento da temperatura e/ou tempo de sinterização. Todos os valores se mostraram aceitáveis 

e ficaram abaixo de 0,8%.  
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Figura 4.29. Fator de dissipação das amostras anodizadas com tensão de 20V sinterizadas nas 

três temperaturas por 30min para as três granulometrias medidas em 120Hz. 

 

 A Figura 4.30, mostra os valores do fator de dissipação das amostras de 635mesh 

anodizadas com tensão de 20V  medidos nas três freqüências. Os valores para as três 

granulometrias seguem o mesmo padrão e no geral nota-se que diminuem com o aumento da 

temperatura e/ou tempo de sinterização. 

 Da mesma maneira que aconteceu com a capacitância específica, o fator de dissipação 

melhora para freqüências mais baixas, diminuindo seu valor. Os melhores valores são na 

freqüência de 120Hz. Na freqüência de 1KHz os valores já apresentam um significativo 

aumento, ficando com a qualidade mais baixa e para 10KHz o FD torna-se bastante alto, 

podendo afetar significativamente o desempenho do capacitor. 
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Figura 4.30. Fator de dissipação das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V 

para todas as sinterizações medida nas três frequências. 

 

4.5.5 Carga específica 

 

 A carga específica CV medida em μFV/g é obtida multiplicando a capacitância 

específica pela tensão de anodização. É um valor muito importante para caracterizar o 

capacitor e é a carga máxima que o capacitor pode armazenar. Quanto mais alta a carga que 

um capacitor puder armazenar por unidade de massa melhor, pois com isso se economiza a 

matéria prima utilizada na fabricação do capacitor e também volume, possibilitando 

armazenar altas cargas em volumes pequenos, ideal para aplicações que não disponibilizam 

muito espaço. 

 A Figura 4.31 apresenta os valores da carga específica para as mesmas amostras da 

Figura 4.14, com granulometria de 635mesh. Os valores seguem exatamente o mesmo padrão 

da capacitância específica da Figura 4.18, pois foram apenas multiplicados pela tensão de 

anodização. 

Na Figura 4.31 se nota que os valores das amostras anodizadas com tensão de 40V 

foram maiores para todas as sinterizações. Como os valores são proporcionais à capacitância 

específica, o valor mais alto também foi para a sinterização feita na temperatura de 1450ºC 

durante 60min. As mudanças nos valores com a mudança dos parametros da sinterização são 

devidas aos mesmos motivos que as variações da capacitância específica já discutidas 

anteriormente. 
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Figura 4.31. Carga específica das amostras com granulometria de 635mesh para todas as 

sinterizações e para as duas tensões de anodização medidas com tensão contínua. 

 

 Como os maiores valores da carga específica foram para as amostras anodizadas com 

tensão de 40V, na Figura 4.32 podem ser vistos os valores da carga específica das três 

granulometrias para essa tensão. Pode-se ver que os melhores resultados foram para a 

granulometria de 635mesh, que teve uma diferença consideravel das outras duas 

granulometrias, que novamente ficaram com valores muito próximo, com a granulometria de 

400mesh ficando no geral com valores levemente mairoes. 

 

 

Figura 4.32. Carga específica das amostras anodizadas com tensão de 40V sinterizadas nas 

três temperaturas por 30min para as três granulometrias medidas com tensão contínua. 
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 A Figura 4.33 mostra a carga específica para as diferentes frequências e para a tensão 

contínua das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 40V. Pode-se ver que os valores 

seguem todos exatamente o mesmo padrão. Novamente o valores mais altos foram para a 

tensão contínua e decrescem a medida que a frequência aumenta. Essa diminuição dos valores 

com o aumento da frequência é exatamente pelo mesmo motivo já explicado para a 

capacitância específica.  

 

 

Figura 4.33. Carga específica das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 40V para 

todas as sinterizações medida com tensão contínua (tc) e nas três frequências. 

 

4.6 Tratamento térmico 

 

 Com o intuito de melhorar, principalmente a capacitâcia das amostras, foi feito um 

tratamento térmico de recozimento em atmosfera de ar na temperatura de 260ºC por 60min. 

Esse processo ainda não é utilizado na produção de capacitores e ainda não se tem muito 

conhecimento sobre como ele atua nas amostras e quais são suas consequências nas 

propriedades do capacitor. 

 A Figura 4.34 mostra o resultado desse tratamento térmico na capacitância específica 

das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V medidas com tensão constante. 

Nota-se que houve um aumento bastante significativo na capacitância para todas as amostras. 

Resultados semelhantes a estes também foram encontrados por Fischer et al. (2003) e Störmer 

(2009). Os motivos para esse aumento ainda não são bem compreendidos, no entanto uma 

tentativa para explicá-lo foi proposta por Kalra, Singh e Singh (1998) que sugeriram que 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão   

   

Samuel Nogueira Cerniak, maio/2011  UFRN-CCET-PPgCEM 

 

107 

durante o tratamento térmico o nióbio metálico extrairia oxigênio da camada de pentóxido de 

nióbio, com isso criam-se vacâncias de oxigênio no filme óxido que poderiam ser 

termicamente ionizáveis e fazer com que a camada de óxido se comportasse como um 

semicondutor do tipo n, sendo isso responsável pelo aumento da capacitância, porém, mais 

pesquisas ainda são necessárias para se esclarecer melhor essa questão, bem como estudar os 

parâmetros do tratamento térmico como tempo, temperatura e atmosfera e analisar qual sua 

influência nas propriedades do filme e do capacitor. 

 

 

Figura 4.34. Capacitância específica das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V 

antes e após o recozimento medidas com tensão contínua. 

 

 A Figura 4.35 mostra o resultado do tratamento térmico na ESR para as amostras de 

635mesh anodizadas com tensão de 20V medidas com frequência de 120Hz. Diferentemente 

do que aconteceu com a capacitância medida com tensão constante, a ESR não melhorou para 

todas as amostras e continuou com os valores muito próximos aos valores medidos antes do 

tratamento. Portanto, no geral sobre a ESR o tratamento térmico não causou melhorias como 

na capacitância, porém também não piorou os valores, deixando na média para todas as 

amostras os valores parecidos. 
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Figura 4.35. ESR das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V antes e após o 

recozimento medidas em 120Hz. 

 

 Os resultados para o fator de dissipação antes e depois do tratamento térmico para as 

amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V medidos em 120Hz podem ser 

conferidos na Figura 4.36. Nota-se que o do tratamento térmico também não melhorou os 

valores para todas as amostras, porém o resultado foi um pouco melhor do que o resultado 

sobre a ESR. No geral o resultado foi mais positivo do que negativo, pois das seis amostras, 

quatro diminuiram o FD e duas aumentaram e as diferenças foram relativamente grandes. 

 

 

Figura 4.36. Fator de dissipação das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 20V 

antes e após o recozimento medidas em 120Hz. 
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A Figura 4.37 mostra a carga específica para as amostras de 635mesh anodizadas com 

tensão de 40V. Como a carga específica é proporcional à capacitância específica, os 

resultados do tratamento térmico foram os mesmos, pode-se ver que todas as amostras 

tiveram a carga específica aumentada por uma grande porcentagem. O efeito que causou essas 

melhoras se supõe ser o mesmo já exposto para a capacitância e da mesma maneira, ainda se 

necessita mais estudos para um melhor entendimento da fenômenologia que está por trás das 

vantagens que traz esse tratamento térmico. 

 A amostra sinterizada a 1450ºC por 60min apresentou após o tratamento térmico a 

maior carga específica de todas, 11.064µFV/g. Esse valor ainda não ultrapassa os valores 

alcaçados com o capacitor de tântalo, porém pode ser considerado um valor alto para o nióbio 

puro. Por exemplo no trabalho de Holanda, Gomes e Pinatti (2011), foi trabalhado com uma 

liga constituída por nióbio e tântalo, que apresenta resultados muito bons de carga específica, 

podendo ser comparada com o tântalo. Para essa liga o melhor resultados alcançado para a 

carga específica foi em torno de 16.000µFV/g. Portanto os resultados encontrados ainda não 

alcaçaram valores tão altos como os alcançado pelo tântalo, porém estão apresentando valores 

significativos e com mais estudos pode-se melhorar ainda mais esses valores para competirem 

com o tântalo. 

 

Figura 4.37. Carga específica das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 40V antes 

e após o recozimento medidas com tensão contínua. 

 

 A Figura 4.38 apresenta a carga específica antes e após o tratamento térmico para as 

mesmas amostras da Figura 4.37, porém nesta figura as medidas foram feitas utilizando 
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tensão alternada com freqüência de 120Hz. Nota-se claramente a diferença entre esses valores 

e os valores da Figura 4.37. As medidas feitas tanto com essa freqüência quanto com as outras 

duas freqüência apresentaram comportamentos parecidos, um comportamento semelhante ao 

que aconteceu com a ESR. Para algumas amostras os valores melhoraram e para outras 

pioraram, sendo que a diferença entre os valores variou pouco. Portanto para tensão alternada 

o tratamento térmico não trouxe melhorias significativas. 

 

 

Figura 4.38. Carga específica das amostras de 635mesh anodizadas com tensão de 40V antes 

e após o recozimento medidas com a frequência de 120Hz. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 Conclusões 

 

 Os resultados alcançados neste trabalho mostraram que a granulometria influência 

grandemente nas propriedades do capacitor, principalmente na capacitância e carga 

específica, que é a propriedade mais importante. 

 A granulometria de 635mesh foi a que mostrou capacitância e carga específica com 

melhores resultados, tendo uma vantagem relativamente grande com relação às outras duas 

granulometrias. Para outras duas granulometrias as diferença nas propriedades elétricas não 

foram muito grande e apresentaram resultados muito semelhantes, ficando a granulometria de 

400mesh com uma leve vantagem em relação a granulometria de 200mesh. Esses resultados 

demonstraram que a capacitância aumenta à medida que o tamanho de partícula do pó 

diminui.  

  A temperatura e o tempo de sinterização influenciaram grandemente nas propriedades 

do capacitor. Com temperaturas e/ou tempos maiores a purificação da superfície das amostras 

foi maior, devido à vaporização de impurezas que puderam ser comprovadas através das 

medidas de fluorescência de raios X. A diminuição dessas impurezas aumentou a constante 

dielétrica dos filmes de óxido anódico. O fato de ter aumentado a constante dielétrica também 

ajuda a aumentar os valores de capacitância. Por outro lado com temperaturas e/ou tempos de 

sinterização maiores a densidade aumentou, isso fez com que a porosidade e a área superficial 

diminuíssem. Isso também diminuiu a capacitância. Porém para as temperaturas de 1350°C e 

1450ºC essa diminuição foi compensada pelo aumento da pureza do filme e apresentaram 

capacitância específica mais alta do que na temperatura de 1550ºC. 

 O melhor resultado de capacitância específica foi obtido para o pó com granulometria 

de 635mesh, sinterizado a 1450ºC durante 60min. Esse mesmo pó também apresentou bons 

resultado para fator de dissipação e apenas para a resistência equivalente em série é que 

apresentou valores um pouco mais baixos, porém ainda aceitáveis. Portanto esse pó foi o que 

no geral apresentou os melhores resultados. 

 O tratamento térmico aumentou de maneira significativa a capacitância específica para 

tensão contínua, apresentando um padrão bem definido para todas elas. As outras grandezas 

não tiveram um aumento significativo com o tratamento térmico, de maneira que algumas 
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amostras melhoraram seus resultados e outras pioraram. Para essas outras grandezas o 

tratamento térmico não mostrou um padrão de comportamento bem definido. 

 A amostra sinterizada a 1450ºC por 60min apresentou após o tratamento térmico a 

maior carga específica de todas, 11.064µFV/g, resultado bastante alto para o tipo de pó 

utilizado. Esse valor ainda não é tão alto quanto os resultados que se obtém com o tântalo, 

porém já é um valor significativo mostrando que o capacitor de nióbio tem a possibilidade de 

competir com o tântalo. 

 

5.2 Sugestões 

 

 Estudar o tratamento térmico mais detalhadamente, explorando as diversas várias que 

se podem mudar no processo, como atmosfera, temperatura e tempo de patamar. 

Estudar outras granulometrias, pois conclui-se que ela afeta grandemente as 

propriedades. Usar moagem de alta energia e novo peneiramento para diminuir o tamanho de 

partícula e a distribuição de tamanho. 

Experimentar algum ligante durante a compactação para tentar diminuir a pressão de 

compactação e aumentar a porosidade. 

Estudar outros tipos de sinterização, por exemplo, sinterização a plasma. 

 Utilizar pós de nióbio produzidos por outras técnicas. Utilizar pós formados por nióbio 

e mais algum elemento, por exemplo, o tântalo. 
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