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Introdução

Muitas vezes nós, radioamadores, nos deparamos com a necessidade de se ter capacitores fixos para alta 
tensão ou para alta corrente1 ou ambos. Especificamente para RF,  esses capacitores são comumente de 
mica e bastante caros no mercado, para novos ou mesmo usados.
Uma solução possível é a caseira, isto é, o próprio radioamador pode construir seus próprios capacitores 
num trabalho artesanal.
Existem vários artigos escritos sobre construção de capacitores fixos e até mesmo variáveis, em especial 
hoje na Internet.  A grande vantagem da construção é que é possível  se conseguir unidades exatamente 
talhada para nosso propósito em termos dos valores de capacidade, tensão e corrente.
Quando o valor da frequência é baixo, pode-se produzi-los na forma ‘enrolada’; nas frequências mais altas 
o  empilhamento  em camadas  de capacitores  planos é  o mais  recomendado por  diminuir  a  indutância 
residual dos mesmos.

A Construção

Vamos nos ater aqui na construção de capacitores planos já que o nosso maior interesse está em RF (vide 
Figura 1, onde se vê uma camada).

A capacidade de um capacitor plano é dada por:

C = 0,00875 . K . A . (n – 1) / d   [I]

onde  C é dado em  pF,  K  é a constante dielétrica adimensional do material  dielétrico,  A é a área2 das 
armaduras condutoras em mm2

 , n o número de camadas3 e d a espessura do dielétrico em mm. Na 
literatura a constante multiplicativa em [I]  aparece como 0,224, porém as medidas nesse caso são 
em polegadas ao invés de milímetros.

As armaduras devem possuir  área um pouco menor  que a do dielétrico e centradas neste,  além de ter 
conexões externas em direções opostas. Isto impede que o efeito das bordas4 diminua a capacidade de 

1A alta corrente em capacitores, na verdade, está relacionada com a resistência série equivalente (ESR), ou seja, com a 
dissipação que o capacitor pode suportar já que ele não é um capacitor puro. Abusos na limitação de corrente podem destruir 
o capacitor. Uma maneira de especificar essa limitação é através do parâmetro ‘dV/dt máximo’, por vezes encontrado nos 
‘datasheets’ dos mesmos. Esse parâmetro multiplicado pela sua capacidade resulta na corrente máxima que o capacitor pode 
suportar.
2 Para a área em questão é considerada apenas a comum entre as duas armaduras (para uma espessura muito menor que as 
dimensões das armaduras).
3 O número de camadas é subtraído de uma unidade porque  um capacitor  único  possui duas armaduras e cada armadura 
serve para duas camadas contíguas. 
4 O campo elétrico junto às bordas é muito maior devido ao ínfimo raio de curvatura que ocorre nas mesmas, podendo 
produzir descargas corona. 
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tensão de trabalho do capacitor. O pequeno excesso de material das armaduras para fora do dielétrico é para 
ser possível conectá-las em paralelo e ao terminal externo do capacitor final.
Aqui surgem algumas perguntas:
1 – qual o material das armaduras?
2 – qual o material do dielétrico?

As Armaduras

Aqui  se  deve  lembrar  que  as  armaduras  devem  ser  feitas  de  material  metálico  e  soldável  em baixa 
temperatura  (de  um ferro  de soldar  elétrico  comum), pois  têm de  ser  juntadas  entre  si  (das  diversas 
camadas) e conectá-las aos terminais externos do capacitor, o que não deve ser feito apenas por contato 
mecânico, já que óxidos podem aumentar a resistência nas junções, criando maus contatos indesejáveis e 
instáveis.  Por  outro  lado  devem  possuir  pequena  espessura  para  não  aumentar  desnecessariamente  o 
volume final do capacitor. Tais materiais devem ser portanto bastante maleáveis.
No universo de metais acessíveis ao amador comum, estão o alumínio, o estanho, o ouro e o cobre.
O  alumínio  em  forma  de  papel  é  excelente  para  se  trabalhar  e  facilmente  encontrável  até  em 
supermercados. Seu problema é a pouca soldabilidade que exige fluxos especiais para a solda. Os fluxos 
existem no mercado brasileiro em pequenas quantidades.
O estanho em forma também de papel é excelente para se manipular como o alumínio, mas não tem o 
problema de soldabilidade (apesar das soldas nele precisem ser feitas com muito cuidado porque a própria 
folha de estanho se funde na temperatura da solda). Seu principal  problema é que não parece fácil  se 
encontrar mais tal papel (foi abolido das embalagens de alimentos, bombons, etc).
O ouro é material muito barato na forma de folhas muito finas (usadas no acabamento de estátuas e outras 
obras de arte). Sua soldabilidade é excelente, mas sua manipulação extremamente difícil, já que a folha, de 
espessura da ordem de 1µm (1 mícron), se rasga com um simples sopro de ar ou com a atração eletrostática 
que ocorre ao se aproximá-la do dielétrico.
O cobre tem resistência mecânica, é encontrado em folhas de espessura de até 40µm (pode-se trabalhar 
perfeitamente com espessuras de 0,1mm ou 100µm) e tem ótima soldabilidade. É facilmente encontrado no 
mercado sob a forma de bobinas de várias larguras e espessuras. Dessa forma, pode ser usado tanto nas 
armaduras como nos terminais externos do capacitor.
Acredito, assim, que apenas o alumínio e o cobre devam ser escolhidos na construção. O alumínio, mais 
barato e simples de se encontrar em qualquer ponto do país, necessita de fluxo especial para a solda. O 
cobre não necessita de nenhum fluxo especial, mas é bem mais caro e somente é encontrado nos grandes 
centros, porém alguns fornecedores já o fornecem cortados nas medidas desejadas. As duas opções são 
boas e ficam à escolha do radioamador. Escolhi o cobre.
Temos de cortar  (ou encomendar  já  cortadas)  as  armaduras  nas  dimensões  e  quantidades  suficientes, 
adaptá-las sobre as camadas dielétricas, empilhar as camadas corretamente, soldar as armaduras entre si e 
aos terminais externos e, finalmente, após medir a capacidade, ajustando-a se necessário, e a tolerância à 
tensão, encapsular o capacitor.

O Dielétrico

A escolha  do  dielétrico  está  ligada  primariamente  a dois  fatores:  a  tensão  de  trabalho  e  à  constante 
dielétrica (alta resistividade, claro, é necessária). O primeiro fator define a espessura da camada dielétrica 
para dado material  escolhido  e,  junto  com a segunda,  define  o que pode ser  chamado  de capacidade 
específica daquele dielétrico.
Normalmente o construtor  não tem meio  simples  de medir  a constante dielétrica de um material  nem 
mesmo possui um micrômetro para medir sua espessura com precisão. Como proceder então? É simples. 
Na expressão [I] , com n = 2, isto é, uma só camada dielétrica, podemos fazer a razão das duas quantidades 
desconhecidas multiplicada pela constante 0,00875 igual a uma constante αααα:

C = αααα . A   [II] , onde αααα = 0,00875 . K/d que é uma constante para o dielétrico escolhido (todas as camadas
terão o mesmo K  e a mesma espessura d, portanto o mesmo αααα).
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Como não conhecemos  K  e  d para o nosso dielétrico, medimos o nosso  αααα da seguinte maneira: em um 
pedaço  de dielétrico  adaptamos  cuidadosamente  duas  armaduras  iguais  e  de  dimensões  razoáveis  (de 
mesma área A conhecida), formando um capacitor como na Figura 1. Mede-se o valor de C  e usando [II] , 
escreve-se:

αααα = C / A

Conhecido  este  valor  de  αααα,  para  se  conhecer  a  capacidade de  um capacitor  qualquer  feito  com este 
dielétrico (espessura e constante dielétrica), basta se ter a área das armaduras e multiplicá-la pelo valor de αααα    
(como em [II] ). αααα, assim, é a capacidade específica para o dado dielétrico.
O capacitor de teste, assim como os finais, devem ser montados com alguma compressão para se garantir 
que as armaduras estão na distância correta, eliminando problemas decorrentes do fato das armaduras não 
serem absolutamente planas quando confeccionadas de modo caseiro. Até mesmo o ajuste final dos valores 
de capacidade podem ser obtidos variando-se a referida compressão.

Dimensionando as Armaduras

O maior problema que se tem é justamente dimensionar a área das armaduras. Supondo-se já se conhecer o 
valor de αααα, pode-se calcular qualquer capacitor. Porém, no caso geral, o número de camadas n é maior que 
2, o que leva a uma certa complicação, já que n é um número inteiro.
Senão vejamos. Na expressão [I] , usando-se o valor de αααα, tem-se:

C = αααα . A . (n – 1)   [III]   que é nossa expressão final de cálculo.

Desejamos obter uma capacidade  C usando armaduras de área  A escolhida e desejamos saber quantas 
camadas necessitamos. Reescrevendo [III]  para n, temos:

n = C / (αααα . A) + 1   [IV]

Como de um modo geral, o quociente C / (αααα . A) não é inteiro,  n também não o será. Isto significa que a 
última camada deve ser usada para se ajustar o valor de C que se deseja. Constrói-se o capacitor com n – 1 
camadas e a última se ajusta a área da armadura para se obter a capacidade que se necessita. Isto é o que 
normalmente acontece porque existe uma imprecisão inerente à expressão  [III] , já que todas as medidas 
têm seus erros e a capacidade por camada depende da pressão mecânica que se exerce sobre ela.
Pode-se,  à  vontade,  escolher  a  área que  se deseja  para as armaduras,  desde  que  as  dimensões sejam 
mantidas muito superiores às espessuras em jogo. Por exemplo, uma boa ideia no caso do cobre, que é 
fornecido em bobinas de determinadas larguras, pode-se escolher uma das dimensões da armadura como 
sendo esta referida largura, o que facilita o trabalho de corte.
A forma física do capacitor para dada capacidade será algo como um paralelepípedo mais alto e mais 
estreito ou vice-versa, conforme o desejo do construtor.

A Montagem do Capacitor

A Figura 2 mostra os três gabaritos5 por mim usados na confecção do capacitor. O gabarito do alto à 
esquerda é retangular de 5cm x 6cm e é utilizado para cortar as armaduras (Figura 3). O outro da esquerda é 
quadrado de 6cm x 6cm e usa-se para cortar o material dielétrico, se for o caso. No meu projeto as folhas 
são de mica de 0,2mm de espessura como na Figura 4 (cortar mica pode ser um problema, por isso optei 
por comprá-la já cortada). O gabarito da direita é usado para se colocar a armadura sobre o dielétrico. É o 
gabarito de montagem (Figura 5). Com essas dimensões, a área efetiva das armaduras é de 2500mm2.

5 Os gabaritos foram feitos, seguindo excelente sugestão do Celso, PY2TS, com uma tábua de carne plástica (no meu caso 
utilizei uma velha e já usada feita de polipropileno de aproximadamente 30cm X 21,8cm X 1cm que eu encontrei guardada na 
cozinha).
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Os cortes dos materiais podem ser efetuados com estilete afiado ou mesmo tesoura. O dielétrico (depois de 
cortado se for o caso) é ajustado no rebaixo correspondente no gabarito de montagem, como na Figura 6. A 
armadura, depois de cortada, é ajustada sobre o dielétrico no gabarito de montagem como na Figura 7. 
Note-se que, quando corretamente posicionada, a armadura fica para fora dos limites do dielétrico (para 
conexão externa). Ao se cortar as folhas de cobre, deve-se eliminar as rebarbas raspando-se com o estilete 
as bordas das folhas em ambos os lados.

Após, pode ser montada a próxima armadura de polaridade oposta. O dielétrico fica na mesma posição do 
anterior no gabarito de montagem, mas a armadura fica com sua parte excedente para o lado oposto do 
anterior (Figura 8). Desta forma, vai-se montando sempre as armaduras sucessivas uma de cada lado do 
gabarito.
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Para o dielétrico, experimentei o papel plástico Contact transparente6 cujo valor da capacidade específica 
medido com cuidado é de αααα = 0,25 pF/mm2, sob compressão média (para poder se ter ajuste). A tensão 
máxima de trabalho passa de 1000V. Este valor de αααα, aliás, conduziu a capacidades medidas com bastante 
acordo com os valores teóricos da expressão [III] . Uma vantagem desse material é que ele já possui cola 
num dos lados, o que ajuda na fixação das armaduras, especialmente quando esta possui espessura muito 
fina. Mas o plástico com cola, para essas finas armaduras, não perdoa erros de posicionamento, pois fica 
difícil descolar a armadura do dielétrico depois de colada. Portanto, faça esse posicionamento com muito 
cuidado, caso esteja utilizando armaduras finas, como alumínio ou ouro.
Descobri mais tarde que a resistência equivalente série (ESR) do capacitor ficou excessivamente alta7 com 
esse  dielétrico,  tendo  finalmente  optado  por  utilizar  dielétrico  de  mica,  quando  a  ESR  diminuiu 
substancialmente. Sua capacidade específica  passou a ser de αααα = 0,2 pF/mm2, também sob compressão 
média.
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6 Pode-se utilizar outro plástico, mas o Contact não pode possuir nenhum desenho, obviamente.
7 Provavelmente a cola tem papel importante nesse valor alto de ESR.



Por Luiz Amaral
PY1LL/AC2BR



Por Luiz Amaral
PY1LL/AC2BR



Depois de empilhado, o capacitor recebe o sistema de compressão, constituído de duas chapas plásticas 
internas  e  duas  chapas  metálicas  externas,  estas  para  impedir  que  as  plásticas  empenem e  mudem a 
capacidade com o tempo, e seus quatro parafusos. As placas metálicas efetuam a compressão através de 4 
parafusos de 5/32” com 32 fios/”, isto é, os parafusos atravessam a primeira placa metálica, as duas placas 
plásticas e são atarraxados na segunda placa metálica cujos furos são rosqueados. No meu caso específico, 
usei placas de ferro de 60mm x 80mm x 1/8” de espessura e placas plásticas de mesmas dimensões porém 
com 8mm de espessura. Foram construídas com ‘tábuas da carne plásticas.
Na Figura 9 vê-se um capacitor já empilhado, sem os terminais e sem as placas de compressão.
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A Figura 10 mostra as placas de compressão com os 4 (quatro) parafusos de ajuste. Os parafusos efetuam a 
necessária compressão e podem ser usados para um ajuste final da capacidade (o capacitor, na verdade, é 
um ‘padder’). A Figura 11 mostra um terminal já estanhado.
Uma vez montadas, todas a n camadas estarão empilhadas no gabarito de montagem de tal forma que as 
armaduras contíguas ficam com suas extensões terminais em lados opostos (ver Figura 1). Desta forma 
pode-se juntar por solda as armaduras de um mesmo lado (são armaduras alternadas) e também soldá-las 
aos terminais de saída. 
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Pode ser  necessário  que o tamanho  da última armadura deva ser ajustado para se obter a capacidade 
requerida  (com a  compressão  devida).  Após,  testes  de  tensão  e  capacidade  devem  ser  efetuados  no 
capacitor.
O desenho  do  diagrama do capacitor   montado  é  mostrado na  Figura  12,  mas  sem o dispositivo  de 
compressão completo.
Os terminais são pequenas tiras feitas com malha de cabo coaxial do tipo comum grosso, achatada e de uns 
3,5cm de comprimento. Eles são soldados em cada conjunto de armaduras do capacitor.
Finalmente, e antes de se apertar os parafusos de compressão, o capacitor recebe uma boa quantidade de 
borracha de silicone  para protegê-lo contra  a  umidade e a poeira  em toda a extensão  entre  as placas 
plásticas  de  compressão  e  sobre  as  extensões  das  armaduras  e  suas  conexão  com os  terminais.  Este 
material,  sendo elástico, faz com que as placas de compressão se afastem as se afrouxar os parafusos, 
criando realmente um ‘padder’ ajustável.
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Algo  muito  importante  deve  ser  aqui  mencionado.  Antes  de  ser  posta  no  gabarito  de  montagem,  as 
armaduras deves ser estanhadas com fina camada de solda para facilitar a soldagem entre elas e entre o 
conjunto de armaduras e os terminais. Estes devem ser pré-estanhados também nos dois extremos, o que 
diminui o tempo de soldagem nas armaduras e no circuito externo. 
As armaduras recebem alguns (cinco no meu caso específico) pontos de estanho (solda com fluxo) em suas 
beiradas e, com o ferro de solda, o estanho desses pontos é espalhado sobra a beirada inteira, com seu 
excesso removido. Isto facilita muito o processo de estanhagem das folhas de cobre das armaduras. Ver 
Figura 13, onde à esquerda é mostrada uma folha de cobre com cinco pontos de estanho e à direita uma 
folha já estanhada (na beirada inferior da figura).
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No meu caso específico, as dimensões das armaduras foram de 5cm x 6cm, já levando em conta a extensão 
para conexão externa, de modo que a área útil é de 5cm x 5cm = 25cm2.
A Figura 14 mostra o capacitor já com as placas de compressão, mas sem os terminais. Os terminais são 
soldados às armaduras usando-se as abas destas já estanhadas, usadas também para juntar as armaduras 
entre si.
Havia no meu caso a necessidade de três capacitores diferentes: duas unidades de 2,55nF, duas de 7,55nF e 
uma de 2nf, todas por 1000V de tensão máxima de trabalho e corrente máxima eficaz de 6,5A. 
As Figuras 15 e 16 mostram um capacitor já pronto, incluindo a borracha de silicone, visto de ângulos 
diferentes.
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Testes finais mostraram capacitores com boa estabilidade, suportando tensões altas, baixas ESR e fuga, 
além de perfeita ajustabilidade do valor da capacidade.
Outros artigos seguintes mostrarão as aplicações práticas desses capacitores em projetos do mesmo autor 
(afinal os capacitores foram construídos não somente para estudo, mas para aplicações reais).
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