
IIk05-009 
Preparação e Caracterização Dielétrica de Compósito para Aplicação em 
Capacitores 
Sena, G.(1); Sales, R.V.(1); Botelho, A.C.(1); Macêdo, A.M.(1); Da Silva, C.C.(2); 
Santos, A.O.(2); 
Instituto Federal do Maranhão(1); Instituto Federal do Maranhão(2); Instituto Federal 
do Maranhão(3); Instituto Federal do Maranhão(4); Universidade Federal do 
Maranhão(5); Universidade Federal do Maranhão(6); 
 
Este trabalho tem por objetivo sintetizar e caracterizar por Difração de Raio-X e por 
Espectroscopia Dielétrica um compósito polímero/cerâmica para aplicações em 
capacitores. Capacitores são dispositivos indispensáveis em circuitos eletrônicos, 
dentre suas aplicações servem para filtrar e armazenar energia. São formados por 
duas placas paralelas condutoras separadas para que não haja contato. Entre as 
placas, pode-se colocar um material dielétrico para aumentar a capacitância. Os 
Materiais dielétricos são isolantes que se polarizam na presença de um campo elétrico 
externo. A partir da polarização, os dielétricos conseguem armazenar energia em que 
as cargas positivas se concentram na superfície que toca a placa condutora negativa 
e as cargas negativas na superfície que toca a placa a positiva. O que determina se 
um dielétrico é bom ou não para capacitores é o valor de constante dielétrica, que 
para os polímeros são baixas comparados às cerâmicas, porém possuem 
flexibilidade, leveza e facilidade de processamento. Todavia a alta capacidade de 
processamento faz com que os materiais poliméricos sejam promissores quando 
formam compósitos. Desenvolver compósitos polímero/cerâmica abre novas 
oportunidades para obtenção de dispositivos da indústria eletroeletrônica em virtude 
de quando descartados não agredirem ao meio ambiente, já que os polímeros são 
biodegradáveis e a cerâmica utilizada não é tóxica. Para obtenção de filmes de 
Galactomanana (Gal), Galactomanana/Lignina (GalLig) e Galctomanana/Lignina/Mica 
(GalLigMic), utilizou-se solução de galactomanana, lignina e mica. O compósito foi 
caracterizado por Difração de Raios X com variação entre 10° e 60° graus e por 
Espectroscopia Dielétrica com intervalo de 0,1 e 10MHz. O padrão de DRX do 
compósito GalLigMic apresentou picos característicos, já na Espectroscopia Dielétrica 
foram obtidos os parâmetros, Permissividade Real e Tangente de Perda. A 
permissividade real do compósito GalLigMic apresentou valores mais altos que a da 
Gal e GalLig, devido à presença da mica, que possui alta constante dielétrica, logo 
consegue polarizar-se mais rápido, como consequência faz com que a permissividade 
do compósito aumente. Em relação a Gal, a GalLig apresentou valores maiores devido 
a lignina possuir uma polarização maior e conseguir diminuir o tempo de resposta; 
sendo assim armazenar maior energia do que a Gal. Para a tangente de perda, o 
compósito apresentou valores na ordem de 10-2, conforme literatura são valores 
aceitáveis. Como esperado, a Gal apresentou maiores valores de perdas dielétricas 
por possuir maior tempo de polarização, enquanto a lignina diminuiu o tempo, porém 
com a adição da mica, o tempo diminuiu mais ainda, fazendo com que o material 
perdesse menos energia e conseguisse armazenar mais energia. Logo, conclui-se 
que a cristalinidade do material se deve a mica e lignina. Os valores de permissividade 
real e de tangente de perda para GalLigMic foram promissores com possível aplicação 
para capacitores.
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