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RESUMO 

 

Neste trabalho, estudou-se uma alternativa para os atuais capacitores 

eletrolíticos de tântalo existentes no mercado, devido ao seu alto custo.  Para isso foi 

utilizado o nióbio, visto que é um substituto em potencial para esta aplicação, por ser 

mais leve e barato que o tântalo. Eles pertencem ao mesmo grupo da tabela 

periódica e, desta forma, apresentam várias propriedades físicas e químicas 

semelhantes. O nióbio é usado em diversas aplicações tecnologicamente 

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

Esses capacitores eletrolíticos possuem alta capacitância especifica, ou seja, podem 

armazenar altos valores de energia em volumes pequenos comparados a outros 

tipos de capacitores. Esse é o principal atrativo desse tipo de capacitor, pois existe 

uma crescente demanda na produção de capacitores com capacitância especifica 

cada vez mais alta, devido à miniaturização de diversos aparelhos, como GPSs, 

televisores, computadores, celulares e muitos outros. A rota adotada de produção 

dos capacitores foi a da metalurgia do pó. O pó de nióbio inicial foi caracterizado por 

DRX, MEV e granulometria a laser, para depois ser peneirado em uma peneira de 

400 mesh. O pó, então, foi compactado unixialmente a uma pressão de 150 Mpa, e 

sinterizado nas temperaturas de 1400, 1450 e 1500°C; usando dois patamares, com 

tempos de 30 e 60 minutos, respectivamente. Após a sinterização, as amostras 

sofreram um processo de oxidação anódica (anodização), que cria uma fina camada 

superficial de pentóxido de nióbio sobre toda a superfície da amostra. Esse filme é o 

dielétrico do capacitor. As variáveis do processo de anodização influenciaram muito 

na formação do filme, e consequentemente, do capacitor. As amostras foram então 

caracterizadas por meios de medidas elétricas de capacitância, fator de dissipação e 

ESR (resistência equivalente em série). A sinterização modifica a porosidade das 

amostras influenciando nos resultados das medidas elétricas. Os melhores 

resultados foram obtidos para a temperatura de sinterização de 1400°C com o 

patamar de 60 minutos. Os resultados mais interessantes foram com relação à 

capacitância específica e ESR para todas as amostras. 

Palavras-chave: capacitor eletrolítico de nióbio, sinterização, oxidação anódica. 
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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 replacement for be lighter and 

cheaper than tantalum.  They belong to the same table group periodically and thus 

exhibit several physical and chemical properties similar.  Niobium is used in many 

technologically important applications, and Brazil has the largest reserves, around 

96%.  These electrolytic capacitors have high specific capacitance, so 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 poder was first characterized by XRD, SEM and laser 

particle size to then be sieved into particle size 400mesh. The powder was then 

compacted at pressure of 150MPa and sintered at 1400, 1450 and 1500°C using two 

sintering time 30 and 60min. Sintering is an important part of the process as it affects 

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

quality of the capacitor. After sintering the samples were underwent a process of 

anodic oxidation (anodizing), which created a thin film of niobium pentoxide over the 

whole surface of the sample, this film is the dielectric capacitor. The anodizing 

process variables influenced a lot in film formation and consequently the capacitor. 

The samples were characterized by electrical measurements of capacitance, loss 

factor and ESR (equivalent series resistance). The sintering has affected the porosity 

and in turn the specific area of the samples. The capacitor area is directly related to 

the capacitance, that is, the higher the specific area is the capacitance. Higher 

sintering temperatures decrease the surface area but eliminate as many impurities. 

The best results were obtained at a temperature of 1400°C with 60 minutes. The 

most interesting results were compared with the specific capacitance and ESR for all 

samples. 

 

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

 

Capacitores ou condensadores são elementos elétricos capazes de 

armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial elétrica. Podem 

ser esféricos, cilíndricos ou planos, constituindo-se de dois condutores denominados 

armaduras que, ao serem eletrizados, num processo de indução total, armazenam 

cargas elétricas de mesmo valor absoluto, porém de sinais contrários. O capacitor 

tem inúmeras aplicações na eletrônica, podendo servir para armazenar energia 

elétrica, carregando-se e descarregando-se muitas vezes por segundo. Na 

eletrônica, para pequenas variações da diferença de potencial, o capacitor pode 

fornecer ou absorver cargas elétricas, bem como gerar campos elétricos de 

diferentes intensidades em pequenos volumes (Silva, 2009). 

Existem diferentes tipos de capacitores no mercado e um dos que mais se 

destaca é o capacitor de tântalo devido a sua alta capacitância específica, isto é, 

armazenamento de grandes quantidades de energia em volume pequeno quando 

comparado com os outros tipos de capacitores (Braga, 2013). Esta característica é 

de fundamental importância, pois o faz apto para aplicações onde não se dispõe de 

muito espaço. Isso vem se tornando cada vez mais comum com o avanço da 

tecnologia, principalmente com a diminuição do tamanho dos aparelhos eletrônicos. 

(Gouveia, 2000). 

O elevado custo do elemento tântalo faz com que a busca por elementos mais 

baratos venha crescendo para a aplicação específica. Uma alternativa para a 

substituição desse elemento é o nióbio, que possui propriedades semelhantes ao 

tântalo (Cerniak, 2011). 

O nióbio é um elemento muito resistente ao calor e ao desgaste, por isso é 

utilizado em diversas aplicações, principalmente em altas temperaturas. Ele é um 

metal refratário, e algumas das características desse tipo de metal são: alto ponto de 

fusão, baixa ductilidade, ligações atômicas fortes, estrutura cristalina ccc e 

densidade elevada. O nióbio possui também estabilidade dimensional, mecânica e 

ao choque térmico, baixa permeabilidade e condutividade térmica (Silva, 2008). 
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O nióbio e o tântalo pertencem ao grupo V da tabela periódica e, portanto, 

possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, isso faz com que o nióbio 

seja o elemento mais indicado para substituir o tântalo. Um diferencial desse 

elemento é o menor custo em relação ao tântalo. 

Muitos trabalhos vêm sendo realizados para produzir um capacitor de nióbio, 

mas este elemento ainda não conseguiu substituir o tântalo. Supõe-se que essa 

substituição não é possível devido a problemas na metalurgia extrativa do nióbio, o 

que afeta o filme anódico e, consequentemente, o desempenho do capacitor. Para 

tornar o nióbio competitivo e substituir o tântalo são necessários estudos para 

maximizar o desempenho do capacitor (Gomes, 1987). 

O nióbio é de grande importância no desenvolvimento de tecnologias 

modernas devido às suas propriedades de metal refratário. Suas principais 

aplicações são: em aços inoxidáveis de alta resistência, na indústria aeroespacial e 

nuclear e em supercondutores (Junior, 2010). 

O Brasil detém aproximadamente 96% do nióbio mundial, tornando esse 

elemento raro no restante do mundo (Andrade et al, 2000). No Rio Grande do Norte 

esse elemento é encontrado em reservas de tantalita e columbita. O Brasil é o 

principal produtor de nióbio, fornecendo-o para países do mundo inteiro. Depois do 

Brasil, o segundo país que mais produz nióbio é o Canadá (Cerniak, 2011). Tudo 

isso torna o nióbio um material muito importante para o Brasil e o desenvolvimento 

de uma nova aplicação pode até mudar o modo como o mundo vê o país.  

Neste trabalho, a produção do capacitor de nióbio foi feita através das etapas 

de processamento da metalurgia do pó. Após a obtenção do pó seguiu-se o 

processo de compactação e a sinterização do compactado a verde. Neste último, 

ocorre a densificação e contração volumétrica, formando contornos de grãos e 

crescimento de pescoços interpartículas (na sinterização por fase sólida). As 

principais variáveis de sinterização estudadas neste trabalho foram a temperatura e 

o tempo de sinterização, pois são fatores que influenciam bastante nas propriedades 

da amostra sinterizada. 

A porosidade é um fator muito importante no desempenho final do capacitor, 

pois a capacitância depende diretamente da área, e quanto maior a porosidade 
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maior a área superficial, portanto, sempre se busca alta porosidade para bons 

valores de capacitância (Gomes, 1987). 

A oxidação anódica forma o dielétrico do capacitor, processo no qual uma 

camada de óxido é criada na superfície de uma amostra metálica imersa em uma 

solução eletrolítica. Este processo é o mais apto para a criação do dielétrico, pois é 

formada uma fina camada de óxido de nióbio com boas propriedades dielétricas, 

possibilitando altas capacitâncias específicas. Os parâmetros que influenciam nas 

propriedades dos óxidos são: tensão final de anodização, corrente de anodização e 

tipo e concentração do eletrólito. A oxidação é de grande importância para o 

desempenho do capacitor, pois a espessura do filme dielétrico depende desse 

processo (Cerniak, 2011). 

Todos esses fatores envolvidos na produção do capacitor de nióbio 

influenciam nas suas propriedades finais. Neste trabalho, foram estudados os 

parâmetros de processo de produção para melhorar o desempenho do capacitor de 

nióbio, e, assim, os objetivos específicos para o desenvolvimento da pesquisa. 

Os objetivos do trabalho foram: 

1) Encontrar a temperatura e o tempo de sinterização que forneçam o melhor 

resultado de capacitância balanceando o ganho com a purificação superficial das 

amostras. 

2) Estudar o processo de formação do filme dielétrico através de oxidação 

anódica e a influência das variáveis desse processo na qualidade do filme. 

Esta dissertação está apresentada na forma de capítulos, divididos num total 

de cinco. No capítulo 1 está a introdução ao tema, na qual tem-se uma descrição 

sucinta sobre sobre os processos, os problemas e objetivos.  

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica dos assuntos envolvidos no 

estudo, com as informações encontradas na literatura. Descreve-se capacitores, 

nióbio, oxidação anódica e tecnologia do pó. São informações que 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.  
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No capítulo 3 tem-se materiais e métodos, onde é apresentado todo o 

procedimento experimental e os equipamentos utilizados para produzir e caracterizar 

o capacitor obtido. Além disso, foram mostradas as condições em que foram feitas 

cada parte da preparação das amostras e dos experimentos. 

O Capítulo 4 apresenta todos os resultados obtidos no trabalho, e a discussão 

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

durante os experimentos, como temperatura, tempo de sinterização e tensão de 

anodização, 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 relatadas as conclusões sobre todo o estudo, 

apresentando os parâmetros que forneceram os melhores resultados. Também são 

apresentadas sugestões para trabalhos futuros, visando melhorar 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, 

abordando os vários processos da metalurgia do pó utilizados e o processo de 

oxidação anódica. 

 

2.1 Nióbio 

 

Nióbio é um metal brilhante que possui estrutura cristalina cúbica de corpo 

centrado e suas propriedades químicas e físicas assemelham-se às do tântalo. A 

temperatura de fusão desse elemento é de aproximadamente 2.740 K, densidade de 

8,55 g/cm2, semelhante ao ferro (YOON et al., 2009). 

 

2.1.1 História 

 

O nióbio foi 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. Hatchett aqueceu o mineral com carbonato de potássio e em 

seguida dissolveu o produto em água e neutralizou a solução com ácido, fazendo 

precipitar um óxido. Nesse 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 
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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 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 

 

O nióbio possui forte afinidade geoquímica com o tântalo, ou seja, eles são 

estreitamente associados e encontrados juntos na maioria das rochas e dos 

minerais em que ocorrem. Na natureza há mais de 90 espécies minerais de nióbio e 

tântalo conhecidas, das quais podemos destacar com suas respectivas composições 

químicas: a columbita-tantalita (Fe, Mn) (Nb, Ta2) O6, com teor máximo de 76% de 

Nb2O5; o pirocloro (Na3, Ca)2 (Nb, Ti) (O, F)7, com teor máximo de 71% de Nb2O5; o 

bariopirocloro (Ba, Sr)2 (Nb, Ti)2 (O, OH)7, com teor máximo de 67% de Nb2O5; a 

loparita (Ce, Na, Ca)2 (Ti, Nb)2 O6, com teor máximo de 20% de Nb2O5 e a pandaíta 

(Ba, Sr)2 (Nb, Ti, Ta)2 (O, OH, F)7. 

A columbita-tantalita e o pirocloro, que para efeitos de simplificação utiliza-se 

a terminologia química (Nb2O5) são as principais fontes de nióbio no Brasil e no 

mundo (P. JÚNIOR, 2010). 

De acordo com o site de notícias G1 o nióbio existe no solo de diversos 

países, mas 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil. O país 

responde atualmente por mais de 90% do volume do metal comercializado no 

planeta, seguido pelo Canadá e Austrália. No país, as reservas são da ordem de 
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842.460.000 toneladas e as maiores jazidas se encontram nos estados de Minas 

Gerais (75% do total), Amazonas (21%) e em Goiás (3%). 

 

2.1.3 Produção 

 

Toda a produção brasileira de nióbio está concentrada nas mãos de duas 

empresas: a CBMM, controlada pelo grupo Moreira Salles – fundadores do Unibanco 

– e a Mineração Catalão de Goiás, controlada pela britânica Anglo American. 

A CBMM é a empresa líder do mercado de nióbio, respondendo por cerca de 

80% da produção mundial. Em seguida, estão a canadense Iamgold, com 

participação de cerca de 10%, e a Anglo American, com 8%, que só possui 

operação de nióbio no Brasil. 

O comércio global de nióbio se deve em grande parte aos esforços e 

pioneirismo destas companhias no processamento do mineral. 

 

Figura 2.1. Produção de nióbio no Brasil em toneladas 

 

Fonte: G1, 2013 
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Em 2012, a produção total de nióbio no país foi de 61 mil toneladas – mas em 

2007 chegou a quase 82 mil toneladas. O Ibram prevê que em 2015 a produção 

anual chegará a 100 mil toneladas. 

A Anglo American estima um crescimento de 6% ao ano no mercado de 

nióbio. Já a CBMM afirma que o objetivo da companhia é aumentar a demanda em 

50% até 2020 (G1, 2013). 

 

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). 

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. 

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 
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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). 

A aplicação mais importante do nióbio é como elemento de liga para conferir 

melhoria de propriedades em produtos de aço, especialmente nos aços de alta 

resistência e baixa liga usados na fabricação de automóveis e de tubulações para 

transmissão de gás sob alta pressão. Vem a seguir seu emprego em superligas que 

operam a altas temperaturas em turbinas das aeronaves a jato. O nióbio é também 

adicionado ao aço inoxidável utilizado em sistema de escapamento dos automóveis, 

e ainda na produção de ligas supercondutoras de nióbio-titânio usadas na fabricação 

de magnetos para tomógrafos de ressonância magnética. Encontra aplicação 

também em cerâmicas eletrônicas e em lentes para câmeras (NIÓBIO: MINÉRIO 

BRASILEIRO). 

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 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 
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energia magnética em bobinas supercondutoras que são percorridas por correntes 

que não sofrem resistência elétrica.  

 

2.2 Capacitores 

 

2.2.1 História 

 

A Jarra de Leyden foi a primeira forma de capacitor, inventada na 

Universidade de Leyden, na Holanda por Pieter van Musschenbroek. Ela era uma 

jarra de vidro coberta interna e externamente, mas sem se tocarem, com metal. A 

cobertura interna era conectada a uma vareta que saia pelo gargalo da jarra e 

terminava numa bola de metal, desta forma o vidro da jarra comportava-se como o 

dielétrico armazenador das cargas elétricas e os metais das paredes internam e 

externa como as armaduras deste capacitor primitivo. (HYPERPHISICS) 

 

2.2.2 Teoria 

 

O capacitor também conhecido como condensador é um componente elétrico 

capaz de armazenar cargas elétricas. Ele é formado por duas placas condutoras e 

entre essas placas condutoras exite um isolante, conhecido como dielétrico. 

Dielétrico é um material que possui alta resistência ao fluxo de cargas 

elétricas, que apresenta grandes vantagens, pois a ultilização do dielétrico permite 

aproximar duas placas condutoras muito próximas sem o risco de elas entrarem em 

contato. 

A Figura 2.2a mostra um arranjo particular de capacitor de placas paralelas, 

formado por duas placas paralelas condutoras de área A separadas por uma distâcia 

d. Quando um capacitor está carregado as placas contêm cargas de mesmo valor 

absoluto e sinais opostos +q e –q. Entretanto, quando trata-se de carga de um 

capacitor estamos de q, o valor absoluto da carga de uma das placas. 
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Este dispositivo é empregado em conjunto com outros dispositivos eletrônicos 

nos circuitos elétricos, para reduzir flutuações de voltagem de fontes de tensão, 

transmitir sinais por meio de pulsos, gerar e detectar radiações eletromagnéticas de 

radiofrequência, produzir atrasos na propagação de sinais, etc. Pode também ser 

empregado para produzir campos elétricos de diferentes intensidades e 

configurações especiais, adequadas para uma série de aplicações na física. 

Outra propriedade dos capacitores e talvez a mais importante é sua 

capacidade de armazenar cargas elétricas. Como as placas são feitas de material 

condutor, são superfícies equipotenciais; todos os pontos da placa de um capacitor 

possuem o mesmo potencial elétrico. Além disso, existe uma diferença de potencial 

entre as duas placas. A capacidade de armazenamento de energia é uma medida da 

quantidade de carga que precisa ser acumulada nas placas para produzir uma certa 

diferença de potencial entre elas. Quanto maior a capacitância, maior a carga 

necessária. No SI a unidade de capacitância é o Farad (F), cuja unidade de uso 

prático é o µF (10-6 F). Essa unidade é definida como a capacitância requerida para 

um capacitor armazenar 1 Coulomb de carga quando submetido a uma d.d.p. de 1V, 

como mostra a equação 2.1, onde pode ser visto que a carga e a diferença de 

potencial V de um capacitor são proporcionais. 

C=q/V                                                        (2.1) 
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Figura 2.2. (a) Capacitor de placas paralelas, feito de duas placas de área A 
separadas por uma distância d.  (b) Como mostram as linhas de campo, o campo 

elétrico produzido pelas placas carregadas é uniforme na região central entre elas. 

 

Fonte: Halliday, 2009 

(a)                                                         (b) 

 

Figura 2.3.  Representação de um capacitor de placas planas e paralelas (Adaptado 
de Mehl). 

 

Fonte: Cerniak, 2011 

 

Para relacionar o campo elétrico �⃗�  entre as placas de um capacitor à carga q 

de uma das placas, usamos a lei de Gauss: 

q = ɛ0EA                                                           (2.2) 
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Onde A é a área da parte da superfície gaussiana através da qual existe um 

fluxo. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor está relacionada ao 

campo �⃗�  através da equação: 

𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 = −∫ �⃗�  . 𝑑𝑠 
𝑓

𝑖
                                                   (2.3) 

Onde a integral deve ser calculada ao longo de uma trajetória que começa e 

uma das placas e termina na outra. Para essa trajetóriaos vetores 𝐸 ⃗⃗  ⃗ e d𝑠  têm 

sentidos opostos e, portanto, o produto 𝐸 ⃗⃗  ⃗. d𝑠  é igual a – E ds. Assim, o lado direito 

da equação 2.3 é positivo. Chamando de V a diferença de Vf - Vi, a equação 2.3 se 

torna: 

V = ∫ 𝐸 𝑑𝑠
+

−
                                                      (2.4) 

 

onde os sinais – e + indicam que a trajetória de integração começa na placa 

negativa e termina na placa positiva. 

De acordo com a equação (2.4), temos: 

V = ∫ 𝐸 𝑑𝑠
+

−
 = E ∫ 𝑑𝑠

𝑑

0
 = Ed                                              (2.5) 

 

Na equação (2.5), E pode ser colocado do lado de fora do sinal de integral 

porque é constante; a segunda integral é simplesmente a distância entre as placas, 

d. 

Substituindo o valor de q dado pela equação (2.2) e o valor de V dado pela 

Equação (2.5) na relação q=CV, temos: 

C = 
𝜀0𝐴

𝑑
                                                                          (2.6) 

 

Assim, a capacitância para esse tipo de capacitor depende apenas das 

dimensões do capacitor e da permissividade do meio e que ele está inserido. A 
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dedução foi feita apenas para o capacitor de placas planas e paralelas, que será o 

modelo utilizado neste trabalho. 

 

2.2.3 Capacitor com um dielétrico 

 

Quando preenchemos o espaço entre as placas de um capacitor com um 

dielétrico, que é um material isolante como plástico ou óleo mineral, a capacitância é 

multiplicada por um fator numérico k, que chamou de constante dielétrica do material 

isolante. Por definição, a constante dielétrica do vácuo é igual à unidade. Como o ar 

é constituído principalmente de espaço vazio, sua constante dielétrica é apenas 

ligeiramente maior que a do vácuo. 

Outro efeito da introdução de um dielétrico é limitar a diferença de potencial 

que pode ser aplicada entre as placas a um valor 𝑉𝑚á𝑥, conhecido como potencial de 

ruptura. Quando esse valor é excedido o material dielétrico sofre um processo 

conhecido como ruptura e passa a permitir a passagem de cargas de uma placa 

para a outra. A todo material dielétrico pode ser atribuída uma rigidez dielétrica, que 

corresponde ao máximo valor do campo elétrico que o material pode tolerar sem que 

ocorra o processo de ruptura. Faraday descobriu que no caso e que um dielétrico 

preenche totalmente o espaço entre as placas a capacitância dá-se por: 

C = k𝐶𝑎𝑟                                                          (2.7) 

 

A figura 2.4 mostra, de forma esquemática, os resultados dos experimentos de 

Faraday. Na Figura 2.4a a bateria mantém uma diferença de potencial V  entre as 

placas. Quando uma placa de dielétrico é introduzida entre as placas a varga q das 

placas é multiplicada por k; a craga adicional é fornecida pela bateria. Na Figura 

2.4b não há nenhuma bateria e, portanto, a carga q permanece constante quando a 

placa de dielétrico é introduzida; nesse caso, a diferença de potencial V entre as 

placas é dividida por k. As duas observações são compatíveis (através da relação 

q=CV) com um aumento da capacitância causado pela presença do dielétrico. O 

mostrador que aparece na figura é o de um potenciômetro, instrumento usado para 
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medir diferenças de potencial (no caso, entre as placas do capacitor). Um capacitor 

não pode se descarregar através de um potenciômetro. 

 

Figura 2.4.  (a) Se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor é 
mantida por uma bateria B, o efeito do dielétrico é aumentar a carga das placas. (b) 

Se a carga das placas é mantida, o efeito do dielétrico é reduzir a diferença de 
potencial entre elas 

 

Fonte: Halliday 

(a)   V = constante                          (b)   q = constante 

 

 

 

2.2.4 Tipos de Capacitores 

 

Existem muitos tipos de capacitores para as mais diversas aplicações. Os 

capacitores são classificados, geralmente, com relação ao material do seu dielétrico. 

Os tipos mais comuns listados por Mussoi e Villaça (2000) são: 
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2.2.4.1 Capacitores de Disco Cerâmico 

 

Os capacitores de disco cerâmico são capacitores cujo dielétrico é feito de 

material cerâmico. A fabricação desses capacitores começa com o pó da cerâmica 

que é colocado numa prensa e comprimido em forma de pastilhas (dielétrico do 

futuro capacitor). Após, as pastilhas são introduzidas num forno parea tratamento 

térmico, sendo rigorosamente inspecionadas na saída do mesmo. 

Depois da fabricação da pastilha, coloca-se prata vaporizada nas duas faces 

da mesma, que formarão as placas do capacitor. A soldagem dos terminais, 

realizada sobre a camada de prata, vem após os discos sofrerem um banho 

desengordurante para limpeza. A próxima etapa é a impregnação com resina para 

proteção e isolamento, sendo, após, realizado em uma estufa um processo de 

endurecimento da resina impregnada. A figura 2.5 mostra uma síntese do processo 

de fabricação dos capacitores cerâmicos: 

 

Figura 2.5. Etapas do processo de fabricação dos capacitores de disco cerâmico.

 

Fonte: MUSSOI; VILLAÇA, 2000 

 

 

2.2.4.2 Capacitores Cerâmicos “Plate” 

 

Plate é um tipo de capacitor cerâmico cujas principais vantagens e 

características são: tamanho ultra reduzido, grande estabilidade no valor da 
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capacitância, baixo custo e uma estreita faixa de tolerância. A principal diferença 

entre os capacitores de disco cerâmico e os capacitores plate é que estes possuem 

placas retangulares de cobre em vez de placas circulares de prata. 

 

Figura 2.6.  Aspecto físico de capacitores tipo “plate”. 

  

Fonte: MUSSOI; VILLAÇA, 2000 

 

 

2.2.4.3 Capacitores Cerâmicos Multicamadas 

 

Os capacitores cerâmicos multicamadas (multilayer) são construídos a partir 

da superposição de finas camadas de material dielétrico cerâmico com metal 

depositado sobre suas superfícies formando uma espécie de “sanduíche”. Daí a 

denominação de multicamadas. As camadas metálicas individuais são conectadas 

umas às outras através de uma terminação metálica onde são soldados os terminais 

de capacitor, como indica a figura 2.7. 
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Figura 2.7. Estrutura de um capacitor cerâmico multicamadas. 

 

Fonte: MUSSOI; VILLAÇA, 2000 

 

Apresentam baixas perdas, capacitância estável, alta resistência de isolação 

e alta capacitância em pequenas dimensões. A apresentação das características é 

semelhante aos outros tipos de capacitores cerâmicos. 

 

2.2.4.4 Capacitores de Filme Plástico 

 

Os capacitores de filme plástico se caracterizam por apresentarem como 

dielétrico uma lâmina de material plástico (poliéster, polipropileno, poliestireno, 

policarbonato). Sua capacitância é da ordem de NANOFARADS. 

As características mais importantes baseiam-se em baixíssimas perdas no 

dielétrico, alta resistência de isolação, estabilidade da capacitância, baixa 

porosidade e consequente resistência à umidade. Os principais tipos são os de 

Poliéster (MKT), Polipropileno (MKP), Poliestireno (MKS) e Policarbonato (MKC ou 

MAC). 
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2.2.4.4.1 Tipo Não Metalizado: 

 

Possuem dielétrico de filme plástico e armaduras de folhas de alumínio. O 

conjunto armaduras mais o dielétrico pode ser bobinado ou então sanfonado, 

conforme a opção construtiva. A figura 2.8 apresenta a estrutura construtiva deste 

tipo de capacitor. O capacitor de filme plástico não metalizado não é auto 

regenerativo, mas apresenta melhores características de corrente máxima admitida. 

 

2.2.4.4.2 Tipo Metalizado: 

 

Estes capacitores têm como característica marcante a propriedade de auto 

regeneração. O dielétrico desses capacitores consiste de filmes de plástico em cuja 

superfície é depositada, por processo de vaporização, uma fina camada de alumínio, 

deixando-o metalizado. Na fabricação do capacitor pode-se bobinar ou dispor o 

conjunto armaduras-mais-dielétrico em camadas (em sanfona). Através do contato 

das superfícies laterais dos capacitores com metal vaporizado, obtém-se bom 

contato entre as armaduras e os terminais, assegurando baixa indutância e baixas 

perdas. No caso de aplicação de uma sobretensão que perfure o dielétrico a camada 

de alumínio existente ao redor do furo é submetida a elevada temperatura, 

transformando-se em óxido de alumínio (isolante) desfazendo-se então o curto-

circuito. Este fenômeno é conhecido como auto regeneração. 
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Figura 2.8. Estrutura construtiva do capacitor de filme plástico não metalizado 
bobinado. 

 

 

Fonte: MUSSOI; VILLAÇA, 2000 

 

2.2.4.5 Capacitores Eletrolíticos de Alumínio 

 

Basicamente, todo capacitor é constituído de duas armaduras com um 

dielétrico entre estas. Embora este princípio também seja válido para os capacitores 

eletrolíticos, a principal diferença entre estes e os demais tipos de capacitores reside 

no fato de que um dos eletrodos - o cátodo - é constituído de um fluído condutor - o 

eletrólito - e não somente uma armadura metálica como se poderia supor. O outro 

eletrodo, o ânodo, é constituído de uma folha de alumínio em cuja superfície é 

formada, por processo eletroquímico, uma camada de óxido de alumínio servindo 

como dielétrico, como indica a figura 2.9. 

O método de bobinagem é o mais empregado na fabricação de capacitores 

eletrolíticos de alumínio. A bobina contém, além da folha de ânodo já descrita, uma 
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segunda folha de alumínio, conhecida por folha de cátodo, que não é oxidada e tem 

a função de servir como eletrodo à substância líquida condutora. Ambas as folhas 

são separadas uma da outra por algumas camadas de papel poroso que tem por 

função armazenar o eletrólito. 

A preferência por capacitores eletrolíticos deve-se à sua alta capacitância 

específica (grandes valores de capacitância em volume relativamente reduzido) 

apresentando capacitâncias na ordem de microfarads. Como nos outros capacitores, 

sua capacitância é diretamente proporcional à área das placas e inversamente 

proporcional a distância entre ambas. Nos capacitores eletrolíticos esta distância é 

determinada pela espessura da camada de óxido formada sobre a folha de anodo. 

O óxido de alumínio (k=10) apresenta, sobre os outros dielétricos, não 

somente a vantagem de poder ser obtido em filmes de muito menor espessura, mas 

também a propriedade de suportar altas tensões elétricas. Mesmo em capacitores 

de tensão mais elevada, teremos, no máximo, um afastamento entre armaduras de 

0,7 mm, donde se esclarece em parte sua alta capacitância específica (a espessura 

mínima de um dielétrico como o papel, por exemplo, é de 6 a 8 mm). 

Outro fator é o aumento da superfície dos eletrodos resultante da 

cauterização eletroquímica que torna a folha de alumínio rugosa. Uma vez que o 

catodo do capacitor eletrolítico é constituído por eletrólito, este preenche idealmente 

as reentrâncias da folha de ânodo. 
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Figura 2.9. Aspectos construtivos de um capacitor eletrolítico de alumínio. 

 

Fonte: MUSSOI; VILLAÇA, 2000 

 

2.2.4.6 Capacitores Eletrolíticos de Tântalo 

 

Os capacitores eletrolíticos de tântalo utilizam o óxido de tântalo como 

isolante e também são polarizados devido à existência do eletrólito. Os capacitores 

de óxido de tântalo são designados especificamente para aplicações em circuito 

impresso e que requeiram baixa corrente de fuga e baixo fator de perdas. Oferecem 

ainda longa vida operacional, grande compacticidade (alta capacitância em volume 

relativamente reduzido) e elevada estabilidade dos parâmetros elétricos. A Figura 
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2.10 ilustra os aspectos construtivos de um capacitor de tântalo (MUSSOI; VILLAÇA, 

2000). 

 

Figura 2.10.  Formação básica do capacitor de tântalo. 

 

Fonte: MUSSOI; VILLAÇA, 2000 

 

O óxido de tântalo tem uma constante dielétrica muito maior do que a do 

óxido de alumínio. Isso significa que, com a mesma superfície efetiva e com a 

mesma espessura do dielétrico podemos obter uma capacitância muito maior. Até 

há algum tempo, o eletrolíticos de tântalo era pouco usados tanto pelo seu custo 

mais elevado como pela própria dificuldade de fabricação. Hoje, com tecnologias 

mais modernas e com a necessidade de termos componentes cada vez menores, 

pois o espaço se torna crítico, principalmente nas aplicações portáteis (BRAGA, 

2013). A faixa de valores de capacitância desse tipo de capacitor é de 2 – 220 µF 

com uma faixa de tensão de 3 – 100 V (LAB DE GARAGEM, 2015).  
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2.3 Metalurgia do Pó 

 

A produção de capacitores de nióbio ou de tântalo é realizada através do 

processo de metalurgia do pó, o qual é empregado em caráter geral ao 

processamento dos materiais metálicos e cerâmicos, através da consolidação do pó 

em formas discretas (GOMES, 1995). Em algumas vantagens desse processo 

encontra-se a possibilidade de produzir e conformar metais impossíveis ou muito 

difíceis de serem obtidos pelos processos metalúrgicos convencionais e também  a 

possibilidade de obtenção de características estruturais especiais, como porosidade 

controlada, como em mancais auto-lubrificantes e filtros metálicos (CHIAVERINI, 

1992).  

Na metalurgia do pó a obtenção da fase do pó é o ponto de partida para os 

vários estágios subsequentes do processo (GOMES, 1987). 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 

 

A compactação é uma etapa importante no processo da metalurgia do pó, 

tendo como objetivo consolidar o pó no formato predeterminado, atingir o nível de 

compactado do pó. As matrizes uniaxiais, devido a sua praticidade, são as mais 

largamente usadas, a despeito da prensagem isostática, que fornece um compacto 

de alta uniformidade. Todavia, tomando-se certos cuidados, a prensagem uniaxial 

fornece compactos com densidades bastante uniformes (GOMES, 1995). 

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). Uma característica importante neste estudo é a porosidade 
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do material, que é inversamente proporcional à pressão aplicada. A intenção é obter 

um material poroso, então a pressão utilizada deve ser a menor possível, para que 

as amostras compactadas possam ser manuseadas. Outra característica 

fundamental que afeta a porosidade é a distribuição de tamanho de partículas, isto 

é, quanto maior for a distribuição de partículas, menor será a porosidade do material, 

pois as partículas pequenas preenchem os interstícios presentes entre as partículas 

grandes. Neste trabalho o pó foi peneirado em 400 mesh para a obtenção de 

distribuição de partículas menor e, desse modo, a amostra apresentar maior 

porosidade. 

 

2.3.2 Sinterização 

 

A aplicação de calor durante ou após a compactação é utilizada para 

aumentar a ligação entre as partículas. Este processo de aquecimento abaixo do 

ponto de fusão é conhecido como sinterização. Basicamente, os pós metálicos são 

configurados em ferramental apropriado com posterior aquecimento sob condições 

controladas a temperaturas abaixo do ponto de fusão do metal base para promover 

ligação metalúrgica entre as partículas (LOURENÇO, 2007). 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). 

Existem, rigorosamente falando, dois tipos básicos de sinterização: a 

sinterização por fase sólida e a sinterização por fase líquida. A força motora para a 

ocorrência de qualquer tipo de sinterização é a diminuição da energia livre superficial 

do conjunto de partículas. Esta diminuição ocorre por meio do desaparecimento da 



40 
 

interface material/poro, que é substituída pela interface material/material, quando a 

porosidade desaparece. Estes dois tipos básicos de sinterização são capazes de 

densificar total ou parcialmente a estrutura, sendo que com o primeiro tipo é possível 

se obter uma estrutura com porosidade controlada, enquanto que o fechamento total 

da porosidade é mais facilmente obtido através da sinterização por fase líquida 

(SILVA e ALVES JÚNIOR). 

 

 

2.3.2.1 Sinterização por Fase Sólida 

 

Os modelos teóricos de sinterização sólida subdividem o processo em três 

estágios, denominados pela sequência exemplificada na figura 2.11 em: (a) Estágio 

inicial, caracterizados pela formação de contatos interpartículas, desde a 

compactação seguido pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde 

eles começam a se interferir; (b) Estágio Intermediário, caracterizado pela 

densificação do compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados; 

(c) Estágio final, caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual da porosidade 

(GOMES, 1995). 

 

Figura 2.11. Variação da porosidade durante o processo de sinterização sólida, 
ΔL=L0 – L, é a contração linear. 

 

Fonte: GOMES, 1995 

(a) Estágio Inicial        (b) Estágio Intermediário       (c) Estágio Final 
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2.4 Oxidação Anódica 

 

As superfícies metálicas entram em equilíbrio termodinâmico com a atmosfera 

através da formação de um filme óxido superficial. Esse fenômeno de oxidação pela 

atmosfera pode ser explicado em função da temperatura do meio, do grau de 

umidade do ar e da pressão parcial do oxigênio. O mesmo fenômeno de oxidação 

superficial ocorre quando um metal é submerso numa solução eletrolítica sob 

polarização anódica. Neste caso, o fenômeno é mais complexo devido a presença 

do eletrólito e a relação entre as propriedades físico-químicas do óxido e do 

potencial anódico (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). 

O metal é ligado ao pólo positivo, sendo assim 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 (GOUVEIA, 2000). 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 foi utilizada 

uma solução de ácido fosfórico, pois o nióbio é insolúvel nesse ácido, com isso a 

eficiência do processo é praticamente 100%. 

O processo de anodização 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. Os parâmetros controlados no processo são: tensão de 

anodização, corrente de anodização, tipo e concentração do eletrólito. A Figura 2.12 

representa uma cuba eletrolítica. 
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Figura 2.12. Representação da cuba eletrolítica e dos íons OH- atraídos pelo ânodo 
e H+ atraídos pelo cátodo. 

 

Fonte: Cerniak, 2011 

 

Geralmente o processo acontece em duas etapas. 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. 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. 

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 

(CERNIAK, 2011).  

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 
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foi usado aço inoxidável. 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 (2.8). Os íons OH- são atraídos para o anodo e reagem com o nióbio como 

mostra a Equação (2.9) 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 (2.10). A reação 

global é mostrada na Equação (2.11), forma-se óxido de nióbio no anodo e libera-se 

gás hidrogênio no catodo (CERNIAK, 2011) 

 

                                 10H2O       10OH- + 10H+.                                                          (2.8) 

Anodo               2Nb + 10OH-                 Nb2O5 + 5H2O + 10e-                                                (2.9) 

Catodo                          10H+ + 10e-           5H2                                                                                  (2.10) 

Reação global           2Nb + 5H2O          Nb2O5 + 5H2                                                        (2.11) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão detalhados os procedimentos realizados neste trabalho. 

Inicialmente é apresentada a caracterização do pó e logo após o processo de 

produção do capacitor através da metalurgia do pó, que consiste na caraterização 

inicial do pó de nióbio, peneiramento, compactação, sinterização, oxidação anódica 

e caracterização elétrica das amostras. 

Figura 3.1. Fluxograma das etapas empregadas no desenvolvimento do trabalho 
experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO INICIAL DO 

PÓ 

Granulometria, MEV, DRX e BET 

PENEIRAMENTO 

400mesh 

COMPACTAÇÃO 

150 MPa 

SINTERIZAÇÃO 

1400, 1450 e 1500° C por 30 e 60 

minutos a vácuo 

OXIDAÇÃO ANÓDICA 

10, 20 e 40V 

MEDIDAS ELÉTRICAS 

Capacitância, Fator de dissipação e 

ESR 
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3.1 Produção do Capacitor Através da Metalurgia do Pó 

 

A seguir serão descritos os materiais, os equipamentos e os procedimentos 

utilizados na produção do capacitor eletrolítico de nióbio a partir do pó com a 

finalidade de obter amostras prontas para as caracterizações após a oxidação 

anódica. 

As etapas do processo de produção do capacitor eletrolítico de nióbio 

utilizadas neste trabalho encontram-se no fluxograma da Figura 3.1. 

 

3.1.1 Caracterização do Pó Inicial 

 

A caracterização do pó de nióbio inicial foi feita através da distribuição de 

tamanho de partícula, da morfologia das partículas e da fase. As técnicas utilizadas 

foram: granulometria a laser, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração 

de raios X (DRX). 

 

3.1.2 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. 

Nele observa-se os valores cumulativos do tamanho de partículas (em porcentagem) 

em função do tamanho de partícula. 
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Figura 3.2. Distribuição granulométrica do pó de Nióbio inicial 

 

 

A tabela 3.1 contém alguns dos pontos utilizados para fazer o gráfico da figura 

3.1. Nela observa-se que 99,13% das partículas têm tamanho inferior a 63 µm, como 

esperado, pois se trata de um pó de 200 mesh que apresenta partículas menores 

que 75 µm. A maior quantidade de partículas contém em torno de 45µm, 

representado pelo maior pico no histograma. Aproximadamente 40% das partículas 

possuem tamanho inferior a 25µm e cerca de 19% inferior a 10µm. 

 

Tabela 3.1. 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 (%). 
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3.1.3 Difração de Raios-X 

 

É de fundamental importância determinar a estrutura cristalina que este 

material está arranjado, ou seja, quais fases estão presentes no material. Esse 

arranjo foi determinado através da difração de raios-X que é uma das principais 

técnicas de caracterização microestrutural. A figura 3.3 mostra o difratograma do pó 

de nióbio inicial, onde são indicados os picos característicos do nióbio metálico. 

 

Figura 3.3. Difratograma de raios x do pó de nióbio inicial. 
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3.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Para analisar a morfologia das partículas do pó e das amostras sinterizadas, 

foi utilizada a microscopia eletrônica de varredura. 

A figura 3.4a mostra a micrografia do pó de nióbio inicial obtida por elétrons 

secundários. Pode-se ver desde partículas maiores até partículas bem menores, ou 

seja, as partículas apresentam uma distribuição de tamanho relativamente grande. 

Isto também foi observado nos resultados das medidas de tamanho de partículas. 
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Figura 3.4. Micrografia do pó de nióbio inicial. 

  

 

A Figura 3.4b mostra a micrografia do mesmo pó da Figura 3.4a, porém com 

um aumento maior, de 1000 vezes. Assim, pode-se ver mais claramente as 

irregularidades das partículas em forma de paralelogramo e também a variação da 

distribuição de tamanho de partículas. Nota-se que apesar das partículas maiores 

ocuparem um volume grande, elas estão em quantidade menor, concordando com o 

resultado do histograma da Figura 3.1. Também, de acordo com o histograma, nota-

se que apesar das partículas menores ocuparem um menor volume, o número 

destas é maior do que o de partículas grandes. 

 

3.1.5 Peneiramento 

 

O pó de nióbio metálico possuía granulometria inicial de 200 mesh, 

apresentando partículas menores que 75µm. Para diminuir o tamanho de partículas 

com a finalidade de aumentar a área superficial do compactado, o pó foi peneirado 

em peneira de 400 mesh, que corresponde a partículas menores que 37µm. 

 

 

 

(a) (b) 
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3.1.6 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 maior área superficial.  

A matriz de diâmetro 4mm tinha um pequeno furo no pistão inferior, como 

pode ser visto na Figura 3.5, para colocar um fio 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 3.5. Matriz uniaxial de aço para compactação do pó de nióbio. 

 

Fonte: NASCIMENTO, 2015 

3.1.7 Sinterização 

 

As amostras compactadas foram sinterizadas em forno resistivo sob alto 

vácuo da marca Vacuum Centorr, mostrado na Figura 3.6. As pressões utilizadas 

foram em torno de 10-4Torr, sinterizadas em temperaturas de 1400, 1450 e 1500ºC, 

com tempos de isoterma de 30 e 60min. Foram sinterizadas 3 amostras em cada 

temperatura citada anteriormente. A taxa de aquecimento até 700ºC foi de 20ºC/min 

e após 700ºC foi 10ºC/min. A taxa de resfriamento foi 25ºC/min. 
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. 

Figura 3.6. Câmara do forno resistivo a alto vácuo da marca Vacuum Centorr 
utilizado nas sinterizações. 

 

Fonte: CERNIAK, 2011 

 

 

O tamanho de uma amostra sinterizada é mostrada na Figura 4.4. O fio 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. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Figura 3.7. Amostra Sinterizada 

 

 

Em cada temperatura foram sinterizadas 3 amostras, totalizando, assim, 18 

amostras. Após a sinterização foram realizadas pesagens das amostras para o 

cálculo da densidade geométrica. As amostras foram medidas geometricamente 

com paquímetro digital do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais.  

 

3.3 Oxidação Anódica 

 

As amostras foram então anodizadas. Na Figura 3.8 pode ser visto montado 

todo o aparato experimental utilizado para fazer a oxidação anódica. Como cuba 

eletrolítica foi usado um béquer inserido em um recipiente plástico utilizando a tampa 

para suspender as amostras que eram: o corpo sinterizado de nióbio como anodo e 

o aço inoxidável como catodo. 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 estudos realizados por Jackson e 

Hendy (1974). Utilizou-se corrente constante de aproximadamente 20 mA em 

temperatura ambiente e a tensão cresceu linearmente com o tempo até alcançar a 

tensão final de 10, 20 e 40V. As medidas de corrente e tensão foram realizadas 

através de dois multímetros que podem ser vistos na referida figura.  
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Figura 3.8. Aparato experimental utilizado na oxidação anódica e medidas 

elétricas. 

 

Fonte: NASCIMENTO, 2015 

 

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 3.4. Essas medidas foram realizadas utilizando três 

frequências, 120, 1K e 10KHz. As medidas foram feitas em solução eletrolítica de 

ácido fosfórico com concentração de 1% em volume. As medidas elétricas eram 

realizadas apenas uma vez em cada amostra devido à camada óxida formada sobre 

o corpo de prova. 

 

3.4.1 Resistência Equivalente em Série 

 

A resistência equivalente em série, ou ESR (Equivalent Series Resistence), é 

a soma das várias resistências que estão relacionadas ao capacitor, devido às 

placas e aos contatos destas, ao dielétrico etc. Todas essas resistências são 

equivalentes a se ter um capacitor ideal (sem resistência) ligado em série a um 
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resistor, que seria responsável por fornecer resistência à corrente. Em um capacitor 

ideal não deveriam existir essas resistências, mas na realidade isso não é possível. 

Essa resistência dissipa energia devido ao aquecimento e ela é proporcional ao fator 

de dissipação (FD) ou tangente de perda.  

Devido a resistência em série equivalente dissipar energia, sempre se deve 

buscar a menor ESR possível. 

 

3.4.2 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. 

Este fator mede a quantidade de energia dissipada pelo capacitor em forma de calor. 

Um capacitor ideal teria perdas nulas, entretanto alguns percentuais de perdas são 

aceitáveis e na verdade é o que ocorre com os capacitores de uso prático. A medida 

do fator de dissipação (tanδ) também é efetuada pela ponte de capacitância. 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. Valores aceitáveis para o fator de 

dissipação dos capacitores de tântalo tipo anodo sinterizado devem ser abaixo de 

10% (Cerniak, 2011). 

 

3.4.3 Carga Específica 

A carga específica CV medida em μFV/g é obtida multiplicando a capacitância 

específica pela tensão de anodização. 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 é possível economizar matéria prima e também 

volume, o que possibilita armazenar altas cargas em volumes pequenos, sendo 

assim, apto para aplicações que não disponibilizam muito espaço. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos neste 

trabalho. Inicialmente são apresentadas as microscopias e análise química dos pós-

peneirados. Em seguida 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 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A Figura 4.1 mostra a micrografia do pó após o peneiramento em 400 mesh 

com um aumento de 500x e 2000x, onde se pode observar a morfologia das 

partículas com tamanhos e formas heterogêneas compatíveis com o processo 

utilizado. 

 

Figura 4.1. Micrografia do pó de nióbio de 400 mesh. 

  

 

(a) (b) 
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A micrografia de uma das amostras compactadas é vista na Figura 4.2, onde 

pode ser visto que algumas partículas menores ocupam espaços vazios durante a 

compactação, podendo diminuir a porosidade do compacto. 

 

Figura 4.2. Micrografia de uma amostra compactada. 

  

 

A superfície da amostra sinterizada a 1500°C durante 60 minutos pode ser 

vista com dois aumentos diferentes nas micrografias da Figura 4.3. Na Figura 4.3a é 

possível visualizar partículas com tamanhos diferentes e nota-se também que a 

amostra possui uma porosidade que pode influenciar positivamente a capacitância. 

Na Figura 4.3b pode-se ver as partículas com mais detalhes. As partículas menores 

que ficaram na superfície das partículas maiores criaram pescoço nos pontos de 

contato na sinterização, diminuindo a porosidade existente na amostra compactada, 

o que pode influenciar nas medidas de capacitância. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 4.3. Micrografia da superfície da amostra sinterizada a 1500°C por 60 

minutos. 

  

 

 A figura 4.4 mostra a relação da densidade com o aumento da temperatura de 

sinterização. 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 (CERNIAK, 2011). As amostras apresentaram 

um comportamento diferente para a temperatura de 1500°C, onde é visto um 

decréscimo da densidade, o que pode ter sido influenciado pelo rearranjo de partículas 

com o acréscimo da temperatura Esse comportamento difere de trabalhos já 

realizados, pois o aumento da temperatura faz com que a porosidade diminua. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 4.4. Densidade das amostras sinterizadas 
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4.2 Caracterizações Elétricas 

 

Na sequência serão apresentadas as propriedades elétricas que são 

fundamentais para o desempenho do corpo de prova: A capacitância específica, 

resistência em série equivalente (ESR), fator de dissipação e a carga específica.  

 

4.2.1 Capacitância Específica 

 

Os resultados são analisados em função dos parâmetros trabalhados, os 

quais são: tensão de anodização, tempo e temperatura de isoterma. A tensão de 

anodização de 10 V apresentou o maior valor para a capacitância específica. Os 

valores de capacitância crescem até a tensão de 10 V e acima desse valor a 

capacitância decresce. Todas as amostras apresentaram esse comportamento, 
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devido a isso os resultados apresentados serão mostrados a partir do maior valor 

obtido, isto é, com tensão de 10 V, comparando com maiores tensões e mostrando o 

comportamento das amostras com o aumento da camada de óxido formada na 

superfície do capacitor através do processo de anodização. 

A Figura 4.5 mostra o comportamento da capacitância específica com relação 

à temperatura de sinterização. Esses valores correspondem às amostras oxidadas 

com tensão final de 10V. As amostras sinterizadas durante 30 minutos apresentam 

uma capacitância específica menor relacionando com o aumento da densidade visto 

anteriormente. As amostras sinterizadas durante 60 minutos apresentaram melhores 

valores de capacitância específica, pois quanto maior a temperatura de patamar 

menor é a área superficial e com a diminuição da área a capacitância também tende 

a diminuir. 

 

Figura 4.5. Capacitância específica das amostras com tensão final de 

anodização de 10V sinterizadas em diferentes temperaturas durante 30 e 60 

minutos. 
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Na Figura 4.6 é possível ver o comportamento da capacitância específica com 

o aumento da tensão de anodização nas amostras sinterizadas a 1400, 1450 e 

1500°C durante 30 e 60 minutos. Nota-se que as amostras obtiveram melhores 

valores de capacitância específica com a tensão final de 10V. Quanto maior a 

tensão final de anodização maior será a espessura do filme, portanto, as amostras 

anodizadas com essa tensão de 10V possuem filmes óxidos mais finos. A espessura 

do filme é inversamente proporcional à capacitância, e como os filmes anodizados 

com essa tensão ficaram com espessura mais fina, a capacitância apresentou 

valores consideráveis, em torno de 740 µF/g para as amostras sinterizadas durante 

60 minutos.  
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Figura 4.6. Capacitância específica das amostras sinterizadas durante (a) 30 

e (b) 60 minutos em diferentes tensões de anodização. 
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A Figura 4.7 mostra a influência da tensão de anodização na cor do óxido 

Nb2O5 formado, mostrando que para uma tensão de 40V a amostra apresenta uma 

coloração verde. A cor do óxido está diretamente relacionada com a espessura da 

camada formada e sua constante dielétrica (GOMES, 1987), o que influencia nos 

resultados das medidas elétricas. 
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Figura 4.7. Cor do óxido Nb2O5 formado na superfície da amostra anodizada 

sob tensão de 40V 

 

 

A seguir, na Figura 4.8, é vista a influência do tempo de sinterização na 

capacitância específica. Maior tempo de permanência na temperatura faz com que 

impurezas sejam eliminadas e as partículas apresentem uma maior energia 

superficial, favorecendo o aumento da capacitância. As temperaturas de 1400 e 

1500°C não apresentaram grandes mudanças, mas a capacitância específica das 

amostras sinterizadas a 1450°C apresentou um aumento considerável em relação 

ao aumento do tempo de sinterização. Mesmo apresentando esse aumento os 

melhores valores são vistos nas amostras sinterizadas a 1400°C, com destaque 

para a sinterização com tempo de isoterma de 60 minutos. A temperatura mais baixa 

faz com que o fechamento dos poros seja mais difícil, o que melhora a capacitância. 
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Figura 4.8. Capacitância específica das amostras sinterizadas durante 30 e 60 

minutos 
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A frequência em que são medidos os valores de capacitância também tem 

influência nos resultados, como mostra a Figura 4.9. A capacitância mais alta foi 

obtida em baixa frequência (120Hz) e os resultados diminuíram a medida que a 

frequência foi aumentada. Segundo Pinto et al. (2009), o aumento da frequência 

deve reduzir a capacitância devido ao aumento da temperatura e às perdas do 

dielétrico. 
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Figura 4.9. Capacitância específica das amostras sinterizadas durante 60 

minutos e anodizadas com tensão final de 10V medidas em três diferentes 

frequências (120Hz, 1KHz e 10KHz) 
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4.2.2 Resistência Equivalente em Série 

 

A Figura 4.10. mostra os resultados da ESR para as amostras anodizadas a 

10V e medidas em 120Hz. No geral a ESR das amostras cresceu com o aumento da 

temperatura, exceto a amostra sinterizada a 1500°C durante 60 minutos que 

apresentou uma queda nos resultados. Melhores valores aparecem para amostras 

sinterizadas a 1400°C durante 60 minutos de isoterma. As amostras sinterizadas em 

altas temperaturas tendem a possuir menor área superficial, afetando a resistência 

do capacitor.  

 



66 
 

Figura 4.10. ESR das amostras anodizadas a 10V em todas as temperaturas 

de sinterizações. 
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Os valores da ESR das amostras anodizadas em 10V apresentaram 

vantagem com relação às outras tensões de anodização (20 e 40V), como mostra a 

Figura 4.11, ou seja, melhor qualidade do capacitor. Esse é mais um fator que 

contribui para os valores de capacitância específica vistos anteriormente. O aumento 

da camada de óxido proporciona uma maior resistência, dissipando uma maior 

quantidade de energia e assim afetando a qualidade do capacitor (Cerniak, 2011). 

Esses valores mostram a influência de tensão de anodização e da temperatura de 

sinterização na produção do capacitor de nióbio. Os valores apresentados na figura 

a seguir mostram a influência da tensão de anodização na resistência das amostras 

sinterizadas a 1400° C durante 60 minutos, pois esses parâmetros apresentaram 

melhores resultados tanto para capacitância específica quanto para ESR.  
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Figura 4.11. ESR das amostras sinterizadas a 1400°C durante 60 minutos 

medidas em 10, 20 e 40V. 
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4.2.3 Fator de Dissipação 

 

A Figura 4.12 apresenta os valores do fator de dissipação para as amostras 

em todas as temperaturas de sinterização anodizadas a 10V e medidas em 

frequência de 120Hz. Diminuindo os valores do FD também diminuem as perdas no 

capacitor e com isso a qualidade do capacitor é elevada. Os valores de FD para 

amostras sinterizadas durante 30 minutos apresentaram melhores valores, 

principalmente a amostra sinterizada a 1400°C durante 30 minutos. A amostra 

sinterizada a 1400°C durante 60 minutos apresenta um valor elevado de fator de 

dissipação. Todas as amostras sinterizadas durante 60 minutos apresentaram 

elevados valores em comparação com as amostras sinterizadas durante 30 minutos. 

As amostras sinterizadas a 1400°C durante 60 minutos mesmo apresentando um 

alto valor de fator de dissipação possuem bons valores de capacitância específica.  
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Figura 4.12. Fator de dissipação das amostras com tensão de 10V em todas 

as temperaturas de sinterizações. 
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Em trabalhos realizados anteriormente, o valor de FD tende a decrescer com 

o aumento da temperatura de sinterização. A temperatura de 1400º e 1450º C 

durante 60 minutos apresentam o comportamento normal, mas a maior temperatura 

apresenta um comportamento diferente, possuindo valor intermediário entre as 

temperaturas. Os valores de FD nas amostras sinterizadas durante 30 minutos 

apresentam um aumento nas temperaturas de 1400º e 1450º C. As amostras 

sinterizadas a 1500°C apresentaram um leve decréscimo. 

A Figura 4.13 mostra a influência da frequência nas medidas do fator de 

dissipação anodizadas com tensão de 10V. Os melhores valores foram obtidos na 

frequência de 120Hz, mostrando que o capacitor possui melhor desempenho em 

baixas frequências. Para a frequência de 1KHz a o fator já apresenta um acréscimo, 

ficando com a qualidade mais baixa. Em 10KHz o fator de dissipação é bastante 

elevado, o que afeta o desempenho do capacitor. 
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Figura 4.13. Fator de dissipação das amostras em todas as frequências 

medidas. 
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4.2.4 Carga Específica 

 

A Figura 4.14 apresenta os valores da carga específica para as amostras 

anodizadas a 10V e medidas nas frequências de 120Hz, 1KHz e 10KHz . Os valores 

seguem o mesmo padrão da capacitância específica, pois foram apenas 

multiplicados pela tensão de anodização que apresentou melhores resultados. As 

mudanças nos valores com a mudança dos parâmetros da sinterização são devidas 

aos mesmos motivos que as variações da capacitância específica já discutidas 

anteriormente. 

Como os valores são proporcionais à capacitância específica, o valor mais 

alto também foi para a sinterização feita a 1400°C durante 60 minutos, apresentando 

um valor de aproximadamente 7150 μFV/g, mostrando também que altas 

temperaturas e altas frequências podem afetar o comportamento do capacitor. Esse 
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valor ainda não ultrapassa os valores alcançados com o capacitor de tântalo. Por 

exemplo, o 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 resultado 

alcançado para a carga específica foi em torno de 16.000μFV/g. O processo 

apresentou valores significativos e com mais estudos pode-se melhorar ainda mais 

esses valores para competirem com o tântalo. Devido os melhores valores terem 

sido obtidos sob tensão de anodização de 10V a figura mostra o comportamento das 

amostras anodizadas com essa tensão. 

 

Figura 4.14. Carga específica das amostras anodizadas com tensão de 10V. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONLUSÕES E SUGESTÕES 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1. Conclusões 

 

Os resultados analisados neste trabalho mostram que os parâmetros de 

sinterização e a tensão de anodização influenciam nas propriedades do capacitor, 

principalmente na capacitância específica, que é a propriedade mais importante. 

A temperatura e o tempo de sinterização influenciaram grandemente nas 

propriedades do capacitor. Em temperaturas maiores a densidade aumenta, fazendo 

com que a porosidade diminua, isso influencia diretamente na diminuição da 

capacitância. A sinterização na temperatura de 1450°C durante 30 minutos 

apresentou uma baixa capacitância específica em relação às outras temperaturas, 

mas com o tempo de isoterma de 60 minutos essa temperatura apresenta um 

comportamento aceitável, com valor intermediário de capacitância nas temperaturas 

de sinterização. 

A tensão de anodização também influencia fortemente nos resultados de 

capacitância. Entre as tensões estudadas a tensão de 10V foi a que apresentou 

maior valor de capacitância devido a espessura do filme anódico ser bastante 

reduzida em relação às outras tensões, o que influencia diretamente nas medidas 

elétricas do capacitor. 

O melhor resultado de capacitância específica foi obtido para o pó sinterizado 

a 1400°C durante 60 minutos. Esse pó apresentou bons resultados de resistência 

equivalente em série e fator de dissipação. Sua carga específica foi de 

aproximadamente 7150 µFV/g. Esse valor não é tão alto quanto os resultados que 

se obtém com o tântalo, mas é um valor que mostra que o capacitor de nióbio pode 

competir futuramente com seu elemento vizinho. 
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5.2 Sugestões 

 

Nesta seção são mostradas sugestões que podem melhorar o processo para 

a obtenção de capacitores de nióbio que podem concorrer diretamente com o 

tântalo. São elas: 

Experimentar algum ligante durante a compactação para tentar diminuir a 

pressão de compactação e aumentar a porosidade. 

Utilizar pós formados por nióbio e mais algum elemento, por exemplo, o 

tântalo. 
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