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RESUMO 

 

Neste trabalho, compósitos híbridos de poliuretano termoplástico (TPU) 

com negro de fumo condutor modificado com polipirrol (NFC-PPy) e 

nanotubos de carbono (NTC) foram produzidos a partir da mistura por 

fusão em um reômetro de torque. Compósitos condutores de TPU/NFC-

PPy e TPU/NTC foram também preparados para investigar o efeito 

sinérgico dos aditivos condutores (NFC-PPy/NTC) na eficiência de 

blindagem eletromagnética. A estrutura e propriedades das misturas de 

TPU/NFC-PPy, TPU/NTC e TPU/NFC-PPy/NTC, bem como dos 

aditivos condutores, foram avaliadas por medidas de condutividade 

elétrica, microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(SEM-FEG), índice de fluidez (MFI), análises reológicas, espectroscopia 

no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), e ensaios de 

blindagem contra a interferência eletromagnética (EMI SE). O compósito 

de TPU/NTC apresentou uma transição de comportamento isolante-

condutor muito acentuada e limiar de percolação elétrico de 1 % em 

massa de NTC, o qual é significantemente menor do que o valor encont 

rado para o compósito de TPU/NFC-PPy (7%m). Além disso, os valores 

de eficiência eletromagnética para os compósitos de TPU/NTC são 

maiores do que para os compósitos de TPU/NFC-PPy devido a formação 

de uma rede condutora mais densa de NTC na matriz de TPU. Além disso, 

os compósitos híbridos, com maiores frações de NTC, apresentam 

maiores valores de condutividade elétrica, assim como eficiência contra 

a interferência eletromagnética, do que os compósitos contendo apenas 

NFC-PPy incorporado na matriz de TPU. Apesar de não haver efeito 

sinérgico entre o NTC e NFC-PPy na matriz de TPU, o presente estudo 

demonstrou que os compósitos híbridos contendo 8 % em massa da 

mistura de NFC-PPy/NTC têm potencial para serem usados como novos 

materiais condutores em aplicações para a blindagem eletromagnética na 

faixa de frequência da Banda X. 

 

Palavras-chave: Negro de fumo condutor, polipirrol, nanotubo de 

carbono, poliuretano termoplástico, blindagem eletromagnética. 

  

  



 

 

  



ABSTRACT 

 

Conductive hybrid polymer composites based on thermoplastic 

polyurethane (TPU), carbon black modifed with polypyrrole (CB-PPy) 

and carbon nanotubes (CNT) were prepared through melt mixing prossess 

in an internal mixer. In order to investigate the synergistic effect of CB-

PPy/CNT on the electromagnetic shielding effectiveness (EMI SE), 

TPU/CB-PPy and TPU/CNT were also prepared. The structure and 

properties of the composites TPU/CB-PPy, TPU/CNT, TPU/CB-

PPy/CNT and the conductive fillers were evaluated by electrical 

conductivity measurements, field emission scanning electron microscopy 

(FE-SEM), melt flow index (MFI), rheological analysis, Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and EMI SE assays. The 

TPU/CNT composites display a very sharp insulator-conductor transition 

and the electrical percolation threshold was about 1 wt% of CNT, which 

was significantly lower than that found for TPU/CB-PPy (7 wt%). 

Moreover, EMI SE values of TPU/CNT composites were higher than 

those found for TPU/CB-PPy due to the denser conductive network 

formation of CNT into TPU matrix. In addition, the hybrid composites 

with higher CNT wt% presented higher electrical conductivity and EMI 

SE values. Although, there were no evidences of synergistic effects 

among the fillers, the present study demonstrated the potential use of 

hybrid polymer composites containing 8 wt% of CB-PPy/CNT as new 

promising conductive material for electromagnetic shielding in the X 

band frequency region.  

 

Keywords: carbon black, polypyrrole, carbon nanotubes, thermoplastic 

polyurethane, electromagnetic shielding. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o crescimento da utilização de dispositivos portáteis e 

eletroeletrônicos, a densidade de fontes de radiação eletromagnética tem 

aumentado, ocasionando problemas de poluição e interferência 

eletromagnética entre equipamentos (RAMOA, 2015). A interferência 

eletromagnética ocorre quando um equipamento emite radiação 

eletromagnética, a qual pode interferir no funcionamento de outro 

equipamento (CASSIOLATO, 2016). Atualmente há um grande interesse 

na obtenção de materiais para aplicações em blindagem contra a 

interferência eletromagnética. Materiais com condutividade elétrica 

acima de 10-4 S.cm-1 já podem ser considerados candidatos para serem 

utilizados para esta aplicação.   

Apesar dos metais possuírem valores de condutividade próximos à 

106 S.cm-1, apresentam desvantagens, pois possuem densidade elevada, 

facilidade de corrosão, alta rigidez e dificuldade de processamento. O 

principal mecanismo de blindagem contra a interferência da radiação 

eletromagnética dos metais é por reflexão, porém, para algumas 

aplicações, como na área militar, a absorção da radiação eletromagnética 

é requerida (SUDHA et al., 2015).  Por esse motivo, novos materiais vêm 

sendo estudados, como é o caso das misturas poliméricas condutoras de 

eletricidade (MPCEs) que são obtidas pela incorporação de partículas 

condutoras às matrizes poliméricas isolantes. A produção de misturas 

poliméricas vem sendo estudada como alternativa para os materiais 

metálicos devido à sua menor densidade, maior resistência à corrosão, são 

processadas mais facilmente que os metais e podem ser utilizadas como 

materiais absorvedores de radiação eletromagnéticas (MARE) (SUDHA 

et al., 2015). A condutividade elétrica e eficiência de blindagem contra a 

radiação eletromagnética pode ser explicada a partir da formação de uma 

rede condutora na matriz do polímero isolante. Segundo a Teoria da 

Percolação, a concentração crítica de aditivo nas misturas com polímero 

isolante é conhecida como limiar de percolação, concentração a partir da 

qual ocorre um aumento significativo na condutividade da mistura devido 

à formação de caminhos condutores das partículas do aditivo condutor no 

polímero isolante (RAMOA, 2015). Um dos desafios na produção de 

misturas poliméricas condutoras é a redução do limiar de percolação. Por 

esse motivo, deseja-se obter misturas poliméricas com menor 

concentração de aditivos condutores. Como forma de produzir 

compósitos com baixos limiares de percolação, nanotubos de carbono 

(NTCs) vêm sendo utilizados como aditivo na produção de 

nanocompósitos condutores devido à sua elevada razão de aspecto e às 
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suas propriedades elétricas, térmicas e mecânicas, tornando-os principais 

aditivos utilizados na produção de materiais para a blindagem contra a 

interferência eletromagnética (LUO et al., 2016). 

Além dos NTC, os polímeros intrinsecamente condutores (PIC), 

tais como o polipirrol, são um dos aditivos utilizados para este fim. 

Entretanto, existem algumas limitações no uso do PPy no que diz respeito 

à baixa razão de aspecto, resultando em misturas com elevado limiar de 

percolação elétrico. Portanto, é necessário utilizar elevada concentração 

deste aditivo para atingir maiores valores de condutividade elétrica, o que 

pode reduzir as propriedades mecânicas da mistura (KAUR, ISHPAL, 

DHAWAN, 2012; RIBADENEYRA, 2014). Trabalhos anteriores 

mostram a eficiência de materiais compósitos contendo como aditivo 

negro de fumo condutor modificado com polipirrol (NFC-PPy) (ROSA, 

2014). Estas misturas apresentam limiares de percolação mais baixos e 

melhor eficiência de blindagem quando comparadas com as misturas 

contendo apenas polipirrol como aditivo. Estudos recentes mostram como 

alternativa para redução do limiar de percolação a produção de 

compósitos híbridos combinando dois ou mais aditivos com diferentes 

geometrias, facilitando a formação de uma rede condutora. A 

incorporação de diferentes aditivos visa uma interação entre os mesmos 

devido a obtenção de um efeito sinérgico, induzindo a um aumento das 

propriedades do compósito (CHU et al., 2012; JANG, CHO, KIM, 2016).  

Outro fator importante a ser considerado na produção de MPCEs é 

a escolha da matriz de polímero isolante (SUDHA et al., 2009). Entre os 

vários polímeros encontrados comercialmente, o poliuretano 

termoplástico (TPU) vem sendo utilizado por ser um dos polímeros 

termoplásticos de engenharia mais versáteis, pois além de suas 

propriedades termoplásticas, possui a elasticidade de borrachas 

vulcanizas, porém sem necessidade de vulcanização (WANG; LUO, 

2004). Trabalhos reportados na literatura mostram que o TPU a base de 

poliéter é um bom material para produção de misturas condutoras para 

aplicação em blindagem eletromagnética (GURUNATHAN et al., 2012; 

RAMOA, 2015), porém ainda não foram encontrados trabalhos para este 

fim utilizando matriz de TPU com os aditivos híbridos utilizados neste 

trabalho. 

Neste contexto, foram preparadas e caracterizadas misturas 

poliméricas condutoras de eletricidade utilizando TPU e NFC-PPy e NTC 

em diferentes proporções. Foram também preparadas misturas de TPU 

contendo NFC-PPy/NTC em diferentes proporções, visando estudar a 

influência da combinação desses aditivos na eficiência de blindagem 

contra a radiação eletromagnética.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo deste trabalho é investigar a eficiência de blindagem 

contra a interferência eletromagnética de compósitos de poliuretano 

termoplástico (TPU) e aditivos condutores à base de polipirrol (negro de 

fumo condutor-polipirrol) e nanotubos de carbono, obtidos a partir da 

mistura mecânica por fusão. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliar a influência da variação das concentrações dos aditivos 

condutores nas propriedades elétricas, reológicas e na eficiência 

de blindagem contra a interferência eletromagnética das misturas 

de TPU. 

 

 Investigar o efeito sinérgico dos compósitos híbridos de 

TPU/NFC-PPy/NTC nas propriedades elétricas, reológicas e na 

eficiência de blindagem contra a interferência eletromagnética. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA 

 

A radiação eletromagnética é um tipo de poluição ambiental 

artificial que pode causar problemas na operação de equipamentos e 

sistemas elétricos, como também problemas de saúde (MARIANO, 

2012). O crescimento no uso de equipamentos eletrônicos tem 

contribuído para o aumento da poluição eletromagnética (KAUSAR, 

2016). Dispositivos expostos à radiação eletromagnética podem ter seu 

desempenho degradado ou obstruído (YANG et al., 2005). 

A interferência eletromagnética ocorre quando o sinal de radiação 

eletromagnética emitido por certo circuito elétrico pode interferir no 

funcionamento de outros aparelhos e sistemas eletrônicos próximos a ele 

ou pode causar problemas radioativos às vidas humana e biológica 

(THOMASSIN et al., 2013). Essa interferência pode se propagar de duas 

formas: por condução, que ocorre de kHZ a 30 MHz, ou por irradiação 

(através do ar), que ocorre de 30 MHz a 12 GHz (MAHAPATRA; 

SRIDHAR; TRIPATHY, 2008).  

Muitos exemplos de problemas ocasionados por interferência 

eletromagnética têm sido relatados, como é o caso de dispositivos 

médicos que possuem sensibilidade à radiação eletromagnética, como por 

exemplo, os marca-passos cardíacos (KIM et al., 2011). Outros exemplos 

comuns são as interferências nos sinais de televisão, na comunicação de 

celulares e sistemas de aeronaves (YANG et al., 2005). 

Em muitos casos, quando há a ocorrência da interferência 

eletromagnética a blindagem torna-se necessária (HÅKANSSON et al., 

2007). Uma das aplicações da blindagem contra a interferência 

eletromagnética de grande importância é na área militar para produção 

dos aviões invisíveis aos radares (THOMASSIN et al., 2013). 

 

3.2 BLINDAGEM DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

 

Muitos materiais vêm sendo desenvolvidos para a aplicação na 

blindagem contra a interferência eletromagnética de modo a evitar que 

circuitos eletrônicos reduzam a eficiência ou diminuam o tempo de vida 

útil devido à interferência causada pela radiação gerada por outros 

equipamentos ou sistemas elétricos. Estes materiais também são 

utilizados a fim de eliminar ou minimizar as radiações do meio ambiente 

e até mesmo na produção de aviões militares que são invisíveis a sistemas 

de radar (FAEZ et al., 2000a; KIM et al., 2011). 
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A blindagem eletromagnética é a prevenção da propagação das 

ondas eletromagnéticas de uma região para outra através do uso de 

materiais magnéticos ou condutores (THOMASSIN et al., 2013). Essa 

blindagem pode ocorrer de duas maneiras: contendo a emissão radiada 

impedindo que ela ultrapasse os limites físicos do equipamento emissor 

ou evitando que emissões externas cheguem aos equipamentos causando 

interferência, como mostrado na Figura 1 (ROCHA, 2009).  

 

Figura 1: Esquema ilustrativo para (a) blindagem para conter 

emissão radiada, (b) blindagem para evitar que emissões externas 

cheguem aos equipamentos. 

 
  

Fonte: (ROCHA, 2009) 

 
            A redução ou atenuação das ondas eletromagnéticas 

ocorrem por meio de três mecanismos: reflexão, absorção e reflexões 

múltiplas (onde a reflexão está relacionada com as várias superfícies ou 

interfaces do material de blindagem), Figura 2 (KAUR, ISHPAL, 

DHAWAN, 2012; YANG et al., 2005). 
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Figura 2: Ilustração esquemática dos mecanismos de blindagem em 

um material condutor. 

 
Fonte: (RAMOA, 2015) 

 

Os materiais mais utilizados para a blindagem por reflexão das 

ondas eletromagnéticas eram folhas metálicas. Entretanto, esses materiais 

possuem limitações, como baixa flexibilidade mecânica, alta densidade, 

facilidade de corrosão e baixa processabilidade (THOMASSIN et al., 

2013). Além disso, sabe-se que a absorção da radiação eletromagnética 

tem melhor aplicabilidade comparada com a reflexão (KAUR; ISHPAL; 

DHAWAN, 2012). A poluição eletromagnética não é completamente 

eliminada com a reflexão, pois a radiação é apenas refletida na superfície 

do material protegendo apenas o ambiente atrás do escudo formado pelo 

material de blindagem (THOMASSIN et al., 2013).  

Por estas razões, o desenvolvimento de novos materiais para serem 

utilizados na blindagem contra a interferência eletromagnética pelo 

mecanismo de absorção vem sendo estudado, principalmente devido ao 

aumento da procura por materiais que absorvam a radiação 

eletromagnética na faixa de frequência das microondas (por exemplo, 

aplicações militares) (KAUR, ISHPAL, DHAWAN, 2012; RAMOA, 

2015). Geralmente, materiais absorvedores de microondas (região de 0,3 

– 300 GHz) possuem condutividade elétrica com valores entre 10-4 a 10-

1 S.cm-1 (OYHARÇABAL et al., 2013). 

A eficiência de blindagem contra a interferência eletromagnética 
(EMI SE – electromagnetic shielding effectiveness) é a medida da 

atenuação da intensidade do campo eletromagnético, em decibéis (dB) 

(RAMOA, 2015). A EMI SE pode ser obtida experimentalmente de 

acordo com a Equação 1 (RAMOA, 2015). A eficiência de blindagem 

eletromagnética por reflexões múltiplas (SEM) para materiais compósitos 
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com aplicações em frequências elevadas (GHz) e valores de eficiência por 

absorção (SEA) maiores do que 10 dB, pode ser ignorada. Valores de 

eficiência de blindagem eletromagnética de 15 a 30 dB é considerado 

satisfatório para muitas aplicações e corresponde a 96,9 - 99,9% de 

atenuação da radiação eletromagnética. (GURUNATHAN, 2012; 

RAMOA, 2015). 

 

𝑆𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝐸𝑅 + 𝑆𝐸𝐴 = 10 log
𝐼

𝐼−𝑅
 + 10 log

𝐼−𝑅

𝑇
= 10 log

𝐼

𝑇
      (1) 

 

Sendo: SETotal a eficiência de blindagem total (dB); SER a eficiência 

de blindagem por reflexão (dB); SEA a eficiência de blindagem por 

absorção (dB); I = 1 = A + R + T (coeficientes da energia: A= absorvida, 

R= refletida e T= transmitida). 

Nos últimos anos a maioria das pesquisas relacionadas a materiais 

de blindagem eletromagnética tem como foco a utilização de materiais 

poliméricos devido à sua baixa densidade, resistência à corrosão, melhor 

processabilidade, facilidade de síntese utilizando diferentes técnicas e 

baixo custo (KAUR; ISHPAL; DHAWAN, 2012). Além do que, estes 

materiais geralmente utilizam a absorção como mecanismo de blindagem 

(RAMOA, 2015). 

Sabe-se que dificilmente um único material pode satisfazer todos 

os requisitos necessários de propriedades mecânicas e elétricas em uma 

ampla gama de frequências. Por isso, é de grande interesse o 

desenvolvimento de misturas que combinem propriedades de dois ou 

mais materiais (YAVUZ et al., 2005). Um exemplo destas misturas é a de 

matrizes poliméricas contendo aditivos condutores. Estes aditivos são 

geralmente materiais carbonáceos ou polímeros intrinsecamente 

condutores, que são mais compatíveis com matrizes poliméricas, além de 

serem mais resistentes quimicamente, possuírem menor densidade, maior 

facilidade de processamento, e menor custo que partículas metálicas 

(RIBADENEYRA, 2014). 

 

3.3 MISTURAS POLIMÉRICAS CONDUTORAS DE 

ELETRICIDADE (MPCEs) 

 

As misturas poliméricas condutoras de eletricidade (MPCEs) são 

a combinação de dois ou mais materiais a fim de associar a estrutura, 

propriedades e processamento de cada um dos componentes para a 

obtenção de materiais com propriedades específicas que não poderiam ser 

obtidas por um único material (MARIANO, 2012). Uma mistura 



31 

 

polimérica condutora de eletricidade é composta de uma matriz, que é 

geralmente constituída por um polímero isolante que contribui com boas 

propriedades mecânicas e processabilidade; e uma fase dispersa formada 

por partículas com propriedades condutoras, óticas e magnéticas 

(THOMASSIN et al., 2013). Os aditivos condutores incorporados em 

matrizes poliméricas para aplicação em blindagem eletromagnética 

geralmente são partículas metálicas, carbonáceas ou polímeros 

intrinsecamente condutores (RIBADENEYRA, 2014). 

A incorporação dos aditivos condutores na matriz polimérica é 

geralmente realizada por três técnicas distintas: polimerização in situ, 

mistura em solução e mistura por fusão. A mistura por fusão é a técnica 

mais vantajosa, pois não necessita solvente, pode ser feita em escala 

industrial e apresenta baixo custo (PIANA; PIONTECK, 2013). Tais 

misturas podem ser feitas em extrusoras, misturadores ou moinhos de dois 

rolos, que estão disponíveis na maioria das indústrias (SENGUPTA et al., 

2011). 

 

3.3.1 Partículas Carbonáceas 

 

As partículas carbonáceas são mais vantajosas para produção de 

MPCEs devido à sua resistência química, baixa densidade e sua boa 

compatibilidade com matrizes poliméricas. Materiais carbonáceos são 

aqueles ricos em carbono, sendo os mais reportados na literatura: negro 

de fumo, nanotubos de carbono e grafite (RIBADENEYRA, 2014). 

 

•Negro de fumo 

 

O negro de fumo é um dos aditivos condutores mais utilizados 

devido ao seu baixo custo e estabilidade química. Ele é formado na fase 

gasosa da decomposição térmica de hidrocarbonetos e é composto por um 

conjunto de pequenas partículas esféricas, com dimensões até 1µm, de 

carbono elementar aglutinadas em agregados, Figuras 3 e 4 (KAUSAR , 

2016). 
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Figura 3: Modelo da estrutura atômica do negro de fumo. 

 

 
Fonte: (SARON; FELISBERTI, 2006) 

 

Figura 4: Tipos de arranjo do negro de fumo. 

 

 
  

Fonte: (COLLOIDAL, 2016) 

 

Partícula é a quantidade de átomos de carbono mais ou menos 

organizados que formam uma pequena esfera. Um conjunto de partículas 

unidas por ligações químicas e atrações físicas forma um agregado. O 

formato e a quantidade de partículas por agregado definem a estrutura do 

negro de fumo. Já os aglomerados são formados por partículas unidas por 

ligações fracas, que podem ser facilmente destruídas (RAMOA, 2015; 

THOMASSIN et al., 2013). 
A estrutura do negro de fumo pode ser classificada em alta e baixa 

estrutura. O negro de fumo condutor utilizado em materiais para 

blindagem eletromagnética é o de alta estrutura. Agregados de alta 

estrutura são aqueles com muitas partículas e ramificações. Este tipo de 
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agregado possui maior módulo, dureza, condutividade elétrica e melhora 

a dispersão do negro de fumo (THOMASSIN et al., 2013). 

Existem diferentes tipos de negro de fumo comerciais com 

propriedades específicas para cada aplicação. O negro de fumo condutor 

possui valores típicos de condutividade elétrica de 100 S.cm-1, diâmetro 

de partícula entre 10 - 100 nm e diâmetro de superfície entre 25 – 1000 

m2.g-1 (AL-SALEH, 2008). 

Este aditivo condutor vem sendo amplamente utilizado, e uma de 

suas principais vantagens é a pequena quantidade de negro de fumo 

necessária para formar uma rede condutora na matriz polimérica 

(KAUSAR, 2016). 

 

•Nanotubos de Carbono 

 
Nanotubos de carbono são considerados bons aditivos para 

misturas poliméricas condutoras de eletricidade devido às suas boas 

propriedades elétricas, térmicas e mecânicas, além de serem mais baratos 

que aditivos metálicos (LUO et al., 2016). Eles foram descobertos por 

acaso em 1991 por Iijima que estava tentando fabricar fulerenos, 

moléculas cilíndricas ou esféricas formadas por átomos de carbono sp² 

(MARIANO, 2012).  

Os nanotubos de carbono são formados apenas por átomos de 

carbono elementar e considerados uma das formas alotrópicas do carbono 

puro, como também o grafite, o diamante, o fulereno e o grafeno 

(MARIANO, 2012). Nos nanotubos, os átomos de carbono se organizam 

como folhas de grafeno enroladas tridimensionalmente na forma de 

cilindros nanométricos (THOMASSIN et al., 2013).  

A produção de nanotubos de carbono é feita pela reação de carbono 

gasoso para formar nanotubos nas partículas do catalisador. As técnicas 

mais utilizadas para sua produção são a descarga de arco, a ablação por 

laser e a deposição química de vapor catalisado (CVD), porém, a mais 

promissora para a obtenção dos nanotubos de carbono é a CVD (GREEN 

et al., 2009; RAMOA, 2015). 

As propriedades elétricas dos nanotubos podem variar dependendo 

da sua classe. Os nanotubos de carbono de parede simples (SWCNT), 

formados por uma única camada de grafeno, podem ser metálicos ou 

semicondutores (SPITALSKY, Zdenko et al., 2010). Já os nanotubos de 

paredes múltiplas (MWCNT), formados por mais de uma camada de 

grafeno, possuem características entre metal e semicondutor, Figura 5 

(LAVALL et al., 2010). O diâmetro dos NTCs pode variar de 0,39 a 100 
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nm, já seu comprimento pode estar entre 100 nm e 100 µm (RAMOA, 

2015). 

 

Figura 5: Classes dos nanotubos de carbono: (a) Nanotubos de 

parade simples e (b) nanotubos de paredes múltiplas. 

 
Fonte: (FERREIRA; RANGE, 2009) 

 

As folhas de grafeno podem ser enroladas de três maneiras 

distintas, formando nanotubos com quiralidades diferentes e propriedades 

diversas, Figura 6. Os NTCs podem ser classificados de acordo com sua 

quiralidade em: armchair, zig-zag e chiral. (GREEN et al., 2009). 

 

Figura 6: Diferentes quiralidades dos nanotubos de carbono. 

 

 
 

Fonte: (GREEN et al., 2009) 
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As propriedades dos nanotubos de carbono podem variar de acordo 

sua geometria, quiralidade, arranjo atômico, morfologia, nanoestrutura, 

diâmetro e comprimento do tubo, resultando em NTCs condutores ou 

semicondutores, com valores de condutividade elétrica de 0,1 S.cm-1 para 

semicondutores e 103 a 104 S.cm-1 para os condutores (RAMOA, 2015). 

Por possuir diâmetro pequeno e alta razão de aspecto, os nanotubos 

de carbono dispersam facilmente nas matrizes poliméricas resultando em 

baixo limiar de percolação, geralmente em concentração menor que 2%, 

dependendo da interação com a matriz (SPITALSKY et al., 2010; 

THOMASSIN et al., 2013). 

 

3.3.2 Polímeros intrinsecamente condutores 

 

Os polímeros são conhecidos por serem materiais isolantes, porém, 

alguns polímeros quando em condições específicas podem conduzir 

eletricidade. Os polímeros intrinsecamente condutores (PICs) vêm 

atraindo grande interesse dos pesquisadores para aplicação em blindagem 

eletromagnética por causa de suas propriedades físicas e químicas 

originadas do seu sistema de ligações π-conjugadas, Figura 7 (SU, 2012).  
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Figura 7: Estrutura principal dos polímeros intrinsecamente 

condutores. 

 
Fonte: (FAEZ et al., 2000b) 

 

O primeiro PIC a ser descoberto foi o poliacetileno, em 1976, no 

laboratório de Hideki Shirakawa do Instituto de Tecnologia de Tóquio. 

Ele foi descoberto acidentalmente por um estudante que utilizou uma 

quantidade de catalisador 1000 vezes maior que a necessária para a 

síntese do polímero. Alguns anos depois, após alguns estudos, eles 

perceberam que o filme formado se tornou uma folha metálica dourada 

com condutividade elevada após a dopagem, processo de oxirredução, do 

poliacetileno com iodo (FAEZ et al., 2000b). 

Os PICs também são conhecidos como “metais sintéticos” devido 

às suas propriedades elétricas, magnéticas e ópticas semelhantes às dos 

metais. Estes polímeros passam de isolantes a condutores pela adição de 

agentes de transferência de carga, também chamados de agentes dopantes, 
por meio de um processo de oxidação-redução e sua condutividade 

depende do tipo e da quantidade do agente dopante utilizado (FAEZ et 

al., 2000a). 
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Os PICs são formados por cadeias contendo duplas ligações C=C 

conjugadas, criando um fluxo de elétrons. Os agentes dopantes oxidam 

ou reduzem a cadeia polimérica tornando o polímero condutor (FAEZ et 

al., 2000b).  O polipirrol é um dos PICs mais estudados por sua boa 

estabilidade e facilidade de síntese (SU, 2012). 

 

 Polipirrol 

 

O polipirrol (PPy) é amplamente utilizado como polímero 

condutor para aplicações em blindagem eletromagnética devido à sua boa 

condutividade elétrica, facilidade de síntese, boa estabilidade e ótima 

propriedade de blindagem eletromagnética, contudo, sua aplicação em 

blindagem eletromagnética e/ou absorção da radiação eletromagnética 

tem sido pouco explorada em relação à polinanilina (PANI) (KAUR, 

ISHPAL, DHAWAN, 2012; RAMOA, 2015).  

Este polímero é conhecido desde 1968 e suas cadeias são formadas 

por unidades aromáticas ligadas por átomos de carbono, Figura 8 

(CAMPOS; FAEZ; REZENDE, 2014). Ele pode ser sintetizado por rota 

eletroquímica ou oxidação química (TAUNK; KAPIL; CHAND, 2008). 

O processo mais comum de síntese é por oxidação química utilizando 

ferro como agente oxidante, pois apesar do polipirrol obtido por 

polimerização eletroquímica ter maior eficiência de blindagem (-20 a -50 

dB para polimerização eletroquímica e -10 a -20 dB para oxidação 

química), este método é limitado ao tamanho do eletrodo utilizado e 

restrito a produção em escala industrial (RAMOA, 2015; YAVUZ et al., 

2005). 

 

Figura 8: Estrutura do polipirrol. 

 

 
  

Fonte: (GIACOMINI; TICIANELLI, 1999) 

 

De acordo com pesquisas anteriores, a técnica de polimerização do 

pirrol por oxidação química em solução aquosa de cloreto de ferro (III), 

FeCl3, Figura 9, resulta em maior rendimento e em polipirrol com maiores 
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valores de condutividade, se comparado com outros agentes oxidantes 

(RAMOA, 2015). 

 

Figura 9: Esquema da reação de polimerização do pirrol por 

oxidação química com FeCl3 na presença do surfactante DBSA. 

 

 
Fonte: (RAMOA, 2015) 

 

O processo de oxirredução resulta na formação de cargas 

deslocalizadas positivas (oxidação) ou negativas (redução) que são 

neutralizadas por ânions ou cátions, conhecidos como contraíons, 

também chamados de agentes de transferência de carga (RAMOA, 2015). 

A dopagem do polipirrol por oxidação química, Figura 10, ocorre quando 

um elétron é removido de uma ligação π produzindo um radical livre e 

uma carga positiva. A combinação de um radical e uma carga positiva é 

um polaron. Então, outro elétron é removido da cadeia que contém o 

polaron formando um bipolaron, que é energeticamente mais estável que 

dois polarons (SAXENA et al., 2009). O bipolaron formado estende-se 

por volta de três ou quatro anéis de pirrol e pode se movimentar ao longo 

da cadeia ou através de saltos entre as cadeias, promovendo aumento da 

condutividade elétrica (RAMOA, 2015).  

Nos PICs, os contraíons são inseridos na vizinhança, e não 

diretamente na cadeia polimérica, resultando em deformações e defeitos 

de carga localizados, também responsáveis pelo aumento da 

condutividade elétrica do polímero (RAMOA, 2015). A condutividade do 

polipirrol depende da estrutura do agente dopante e do método de 

dopagem, podendo variar de 10-5 até 100 S.cm-1 (HÅKANSSON et al., 

2006).  
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Figura 10: Formação do polaron e bipolaron. 

 
Fonte: (SAXENA et al., 2009) 

 
Entretanto, o polipirrol condutor é um pó que possui baixas 

propriedades mecânicas e baixa processabilidade, sendo infusível e 

insolúvel na maioria dos solventes disponíveis (TAUNK; KAPIL; 

CHAND, 2008). Para melhorar a processabilidade do polímero, sua 

síntese pode ser feita na presença de solução aquosa de surfactante, o qual 

atua como agente dopante (contraíon), que devido ao seu tamanho, 

diminui as interações intermoleculares, facilitando a dispersão do 

polímero condutor e ocasionando aumento da sua condutividade e 

solubilidade em solventes orgânicos (SU, 2012).   

Outra alternativa, também amplamente estudada, é a produção de 

misturas físicas de polipirrol com polímeros convencionais a fim de 

superar essas limitações. Porém, a dispersão de um PIC, como o 

polipirrol, na matriz polimérica isolante não vem apresentando elevados 

níveis de blindagem eletromagnética devido à baixa razão de aspecto e 

má dispersão do PIC resultando em elevado limiar de percolação. Porém, 

trabalhos na literatura reportam que o negro de fumo modificado com 

polipirrol possui propriedades superiores a aquele constituído apenas de 

partículas de polipirrol (RAMOA, 2015; ROSA, 2014). 
 

3.3.3 Limiar de percolação elétrico 

 

A teoria da percolação pode explicar o mecanismo de condução 

em misturas poliméricas condutoras. Segundo esta teoria, a partir de certa 
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quantidade de aditivo condutor as partículas ou fibras estão próximas o 

suficiente para formar um caminho condutor, a partir da qual a 

condutividade aumenta significativamente.  A quantidade crítica de 

aditivo condutor, concentração mínima do aditivo necessária para 

formação da rede condutora, é denominada de limiar de percolação. A 

Região 1 mostrada na Figura 11 é a chamada de “não percolativa” e 

contém baixas frações volumétricas do aditivo condutor, apresentando 

características isolantes. Já a Região 2, que contém maiores 

concentrações de aditivo, é denominada de região “percolativa” na qual a 

condutividade aumenta significativamente. O limiar de percolação é a 

concentração de polímero que delimita as duas regiões (ARENHART, 

2012).  

 

Figura 11: Variação da condutividade elétrica em função da 

concentração de aditivo condutor em matriz isolante. 

 
 

Fonte: (RIMSKA; KREASALEK; SPACEK, 2002) 
 

A concentração de aditivo utilizada nas MPCEs deve ser maior que 

o limiar de percolação para se obter a condutividade desejada. Porém, o 

uso de grandes quantidades de aditivo reduz as propriedades mecânicas 

da matriz, assim como resulta em aumento do custo. Por isso, há um 

grande interesse em reduzir o limiar de percolação (RIMSKA; 

KREASALEK; SPACEK, 2002).  
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3.3.4 Nanocompósitos híbridos condutores de eletricidade 

 

Uma alternativa para redução do limiar de percolação seria a 

combinação de dois ou mais aditivos para a produção de compostos 

híbridos. A formação de uma rede condutora composta pode ser facilitada 

utilizando-se aditivos com geometrias diferentes (negro de fumo possui 

estrutura esférica e nanotubos de carbono estrutura tubular, por exemplo), 

reduzindo a quantidade necessária de aditivo para se obter maiores 

valores de condutividade, preservando as propriedades mecânicas das 

misturas (CHU et al., 2012; JANG, CHO, KIM, 2016). 

A produção de compósitos híbridos tem como objetivo promover 

a interação entre estes aditivos devido a ocorrência de um efeito sinérgico 

entre eles, levando a um aumento das propriedades do compósito. O 

mecanismo de sinergia entre os aditivos ainda não é bem conhecido pois 

diferem para cada aditivo e matriz. Outra vantagem no uso de aditivos 

híbridos é a redução do custo de fabricação das misturas, pois torna-se 

possível a redução da quantidade de aditivo com maior valor agregado 

(KUMANEK, TRZEBICKA, 2015; MA et al., 2009; MERLINI et al., 

2017; SZELUGA, VERMA et al., 2017; WU et al., 2017; ZHANG et al.).  

Em nosso grupo de pesquisa, Rosa (2014) preparou em seu 

trabalho de mestrado misturas de TPU à base de poliéster contendo 

diferentes concentrações de polipirrol, negro de fumo condutor e negro 

de fumo condutor modificado com polipirrol e obteve resultados 

promissores para as misturas contendo negro de fumo condutor-

polipirrol. Para uma mistura de TPU/PPy contendo 40% de PPy foi obtido 

um valor médio de atenuação da radiação eletromagnética de -21,89 dB, 

enquanto que para uma mistura TPU/NFC-PPy contendo 20% de NFC-

PPy a atenuação obtida foi de -38,43 dB (ROSA, 2014). 

Além disso, estudos anteriores mostram que há efeito sinérgico 

entre os aditivos negro de fumo e nanotubo de carbono. Esta interação 

pode ocorrer por dois mecanismos diferentes: (a) a formação da rede 

condutora pode se dar com o NFC incorporado diretamente na rede 

condutora do NTC ou (b) quando o NFC se uni a partículas de NTC 

consideradas partículas “mortas”, que não estão contribuindo para uma 

rede condutora completamente contínua, formando novos caminhos 

condutores (SUMFLETH; ADROHER; SCHULTE, 2009). 

Atualmente, estudos vêm explorando a utilização de três tipos de 

aditivos diferentes a fim de melhorar a dispersão e a distribuição dos 

aditivos na matriz polimérica, diminuir o limiar de percolação e aumentar 

a condutividade elétrica e a eficiência de blindagem das misturas. Porém, 

não foi reportado na literatura trabalhos utilizando a combinação de NFC-
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PPy com NTC em matriz de TPU, sendo este um assunto promissor para 

ser estudado. Neste contexto, foram produzidos compósitos combinando 

os aditivos NFC-PPy e NTC para produção de compósitos híbridos e 

estudo do efeito sinérgico entre eles.   

 

3.3.5 Matriz isolante 
 

A escolha da matriz isolante é de grande importância para as 

propriedades finais das misturas poliméricas condutoras de eletricidade 

(SUDHA, et al., 2009). O poliuretano termoplástico foi utilizado neste 

trabalho como matriz polimérica, pois além de suas propriedades 

termoplásticas, ele possui propriedades elásticas sem necessidade de 

vulcanização. 

 

 Poliuretano termoplástico (TPU) 

 

O TPU é utilizado para fornecer boas propriedades mecânicas às 

misturas poliméricas condutoras de eletricidade. Ele vem de uma grande 

família de polímeros com uma ampla variedade de propriedades e por 

essa razão é utilizado em diversas aplicações. Estes polímeros possuem 

resistência à hidrólise e a solventes, facilidade de processamento por 

extrusão e injeção, fácil pigmentação e aditivação. Pode ser sintetizado 

por adição ou via polimerização por rearranjo, formando copolímeros em 

blocos lineares compostos por dois tipos de segmentos, segmentos 

flexíveis de baixa polaridade e longos; e segmentos rígidos, mais curtos e 

com alta polaridade (PIANA, PIONTECK, 2013; RAMOA, 2015). 

Os segmentos flexíveis são formados por poliésteres, poliéteres ou 

hidrocarbonetos, enquanto os segmentos rígidos são formados por grupos 

uretano, conforme Figura 12.   
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Figura 12: (a) Representação dos segmentos rígido e flexível; (b) 

estrutura das unidades de repetição e (c) morfologia dos segmentos 

rígidos e flexíveis de um poliuretano à base de poliéter. 

 
Fonte: (RAMOA, 2015) 

 

A flexibilidade e elasticidade do TPU dependem dos segmentos 

flexíveis, já os segmentos rígidos, formam ligações intermoleculares de 

hidrogênio reforçando o material mecanicamente (RAMOA, 2015). 

Os TPUs mais utilizados comercialmente são à base de poliéster e 

poliéter. Neste trabalho foi utilizado para a preparação das misturas 

poliméricas condutoras de eletricidade o TPU de poliéter, por ser mais 

resistente à hidrólise, com Tg de aproximadamente -20 °C e Tfus de 160 

°C (RAMOA, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1Aditivo NFC-PPy 
 

O aditivo condutor negro de fumo dopado com polipirrol (NFC-

PPy) da Aldrich, contendo 80% em massa de NFC e 20% de PPy, com 30 

S.cm-1 de condutividade e tamanho médio de partícula de 30 nm, foi 

utilizado como recebido. 

 

4.1.2 Aditivo Nanotubos de Carbono  

 

Os nanotubos de carbono de paredes múltiplas utilizados foram 

fornecidos pela empresa Nanocyl SA (NC 7000), com 90% de pureza, 

diâmetro médio de 9,5 nm, comprimento médio de 1,5 µm e 

condutividade de 104 S.cm-1.  

  

4.1.3 Matriz isolante de TPU 

 

O TPU à base de poliéter que foi utilizado para produção das 

misturas poliméricas condutoras de eletricidade foi fornecido pela Basf – 

Brasil (Elastollan® 1180 A10) e  é formulado especificamente para 

extrusão, com densidade 1,11 g.cm-3 e condutividade elétrica de 10-13 

S.cm-1. 

 

4.2 MÉTODOS  

 

4.2.1 Incorporação dos aditivos condutores na matriz de TPU 

 

Os aditivos condutores NFC-PPy, NTC e NFC-PPy/NTC foram 

incorporados na matriz de TPU por mistura mecânica por fusão utilizando 

um misturador interno (Haake Polylab QC), localizado no Laboratório de 

Materiais (LABMAT) do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O processamento foi 

feito utilizando rotores do tipo roller (volume interno 70 cm3) com 

velocidade de rotação de 50 rpm, à 170 °C por 15 minutos. 

Primeiramente, o TPU foi adicionado na câmara de mistura e após 2 

minutos o aditivo condutor foi introduzido e a mistura processada por 
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mais 13 minutos. A concentração dos aditivos adicionados às misturas 

está descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Concentração de aditivos condutores nas misturas 

poliméricas. 

 

TPU/NFC-PPy TPU/NTC TPU/NFC-

PPy/NTC 

1 % 0,5 % 3 % (25/75) 

3 % 1 % 3 % (50/50) 

5 % 2 % 3 % (75/25) 

7 % 3 % 5 % (25/75) 

10 % 4 % 5 % (50/50) 

15 % 5 % 5 % (75/25) 

20 % 8 % 8 % (25/75) 

  8 % (50/50) 

  8 % (75/25) 

Fonte: elaborado pela autora 
 

4.2.2 Preparação dos corpos de prova 

 

As misturas obtidas foram moldadas por compressão, no 

Laboratório de polímeros e compósitos (Policom) da UFSC, utilizando 

uma prensa hidráulica manual da BOVENAU, modelo P15 ST, a 170 °C 

por 5 minutos, sob pressão de 15 MPa e molde adequado para cada tipo 

de análise. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO  

 

4.3.1 Condutividade elétrica 

 

A condutividade elétrica dos aditivos e das misturas foi avaliada 

utilizando o método padrão de duas pontas e o método padrão de quatro 

pontas, dependendo do valor de condutividade da amostra. As medidas 

foram realizadas no Laboratório Policom da UFSC. 

 

4.3.1.1 Método padrão de duas pontas 

 

A determinação da condutividade utilizando o método padrão de 

duas pontas foi realizada para as amostras mais resistivas (menos 
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condutoras), como a matriz de TPU e misturas com condutividade elétrica 

menor que 10-7 S.cm-1. A análise foi feita utilizando um eletrômetro da 

Keithley, modelo 6517A, e um sistema de medidas modelo 8009. As 

amostras foram moldadas por compressão com espessura de 

aproximadamente 0,5 mm e foram realizadas cinco medidas de 

condutividade para cada uma delas, em ambos os lados do filme. 

A resistividade foi calculada de acordo com a Equação 2: 

 

                                            𝜌 =
(𝑑+𝑔)²𝜋

4

𝑤

𝑉

𝐼
                                    (2) 

 

Onde: ρ é a resistividade elétrica (Ω.cm); 𝑑 é o diâmetro do suporte 

da amostra (cm); 𝑔 é a distância entre o suporte da amostra e o anel de 

segurança (cm); 𝑤 é a espessura da amostra (cm); 𝑉 é a diferença de 

potencial (V); e 𝐼 a corrente elétrica (A). 

A condutividade elétrica é definida como o inverso da resistividade 

e foi obtida de acordo com a Equação 3: 

 

                                                  𝜎 =
1

𝜌
                                         (3) 

Onde: 𝜎 é a condutividade elétrica do material (S.cm-1) e 𝜌 a 

resistividade elétrica do material (Ω.cm). 

 

4.3.1.2 Método padrão de duas pontas  

 

Para analisar a condutividade dos aditivos na forma de pó e das 

misturas com condutividade acima de 10-7 S.cm-1 foi utilizado um 

eletrômetro da Keithley, modelo 6517A, para medir a diferença de 

potencial entre os terminais internos. As amostras em pó foram 

compactadas na forma de pastilha com espessura de aproximadamente 

0,5 mm em uma prensa hidráulica manual da BOVENAU, modelo P15 

ST, à temperatura ambiente por 5 minutos sob pressão de 15 MPa. Já as 

misturas foram moldadas como no item anterior. Cinco medidas de 

condutividade foram feitas para cada amostra em ambos os lados. 

A condutividade elétrica foi calculada a partir da Equação 4: 

 

                                            𝜎 =
𝐼

𝑉

1

𝑑

𝑙𝑛2

𝜋
                                       (4) 
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Onde: 𝜎 é a condutividade elétrica (S.cm-1); 𝐼 é a corrente elétrica 

(A); 𝑑 é a espessura da amostra (cm); 𝑉 é a diferença de potencial (V); e 

ln2/π é o fator de correção.  

 

 

4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(SEM-FEG) 

 

A microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(SEM-FEG) foi utilizada para avaliar a microestrutura das misturas 

condutoras e dos aditivos condutores e também, a dispersão e distribuição 

dos aditivos na matriz de TPU. As análises foram realizadas em um 

microscópio eletrônico de varredura modelo JSM-6701F no Laboratório 

Central de Microscopia Eletrônica (LCME) da UFSC. Os aditivos 

condutores foram analisados na forma de pó, dispersos em álcool etílico 

em banho de ultrassom e uma gota da amostra colocada em porta-amostra 

de alumínio. Já as amostras das misturas condutoras que estavam na 

forma de filme foram fraturadas criogenicamente (imersão dos filmes em 

nitrogênio líquido), colocadas em um porta-amostra de alumínio 

contendo uma fita de carbono dupla-face, metalizadas com uma camada 

de ouro. 

 

 

4.3.3 Índice de fluidez (MFI) 
 

As análises de índice de fluidez (MFI) foram realizadas utilizando 

o equipamento Modular Melt Flow Models da CEAST, modelo 7026.000, 

localizado no Laboratório de Materiais da UNISOCIESC, em Joinville. 

O teste foi realizado utilizando a temperatura de 170 ºC, carga de 10 kg e 

tempo de corte de 10 s. Foram analisados o TPU puro na forma de pellet 

e após processamento, assim como as misturas condutoras. O cálculo do 

índice de fluidez foi feito de acordo com a Equação 5: 

                                  𝑀𝐹𝐼 =
massa x 600

tempo de corte
                                 (5) 

  

Onde: MFI é o índice de fluidez (g.10min-1), massa é a massa da carga 

aplicada (g) e o tempo de corte em segundos (s). 

 

 

4.3.4 Análises reológicas 
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A análise do comportamento reológico do TPU e das misturas 

condutoras foi realizada no Instituto de Macromoléculas Professora 

Eloisa Mano (IMA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

utilizando um reômetro Thermo Haake MARS II com geometria de placas 

paralelas. As medidas foram feitas em atmosfera de nitrogênio com 

varredura de frequência 0,1 a 100 Hz.  Corpos de prova de 1 mm de 

espessura e 25 mm de diâmetro foram obtidos para a análise. 

 

4.3.5 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

As análises de FTIR foram realizadas no LABMAT da UFSC 

utilizando um espectrofotômetro com transformada de Fourier, Bruker 

modelo TENSOR 27, no modo de refletância total atenuada (ATR). Os 

aditivos foram analisados na forma de pó, já o TPU e as misturas 

condutoras na forma de filme. Através desta análise foram identificadas 

as bandas características dos materiais em questão, além dos 

deslocamentos nas bandas que podem indicar a ocorrência de possíveis 

interações entre os componentes da mistura. 

 

4.3.6 Atenuação da radiação eletromagnética (EMI SE) 
 

Um guia de ondas retangular acoplado a um analisador de redes, 

modelo N5230C/PNA-L da Agilent Co, foi utilizado para avaliar a 

atenuação da energia da onda eletromagnética incidente (EMI SE), 

determinar o mecanismo de blindagem eletromagnética e a 

permissividade complexa (𝜀) nas misturas condutoras, utilizando os 

cálculos já citados anteriormente. Foi utilizada radiação na faixa de 

frequência de 8,2 – 12,4 GHz (banda das micro-ondas). A realização do 

ensaio ocorreu no IMA da UFRJ. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 MISTURAS BINÁRIAS  

 

5.1.1 Condutividade elétrica e limiar de percolação 

 

A variação da condutividade em função da concentração mássica 

de aditivo (%m) para as misturas TPU/NFC-PPy e TPU/NTC está 

representada na Figura 13. Para os nanocompósitos de TPU/NTC, 

observa-se uma mudança acentuada no valor de condutividade elétrica 

com a incorporação de NTC. Este comportamento pode ser explicado pela 

teoria da percolação, isto é, para concentrações entre 0,1 a 1% em massa 

de NTC não há formação de uma rede condutora contínua na matriz de 

TPU. Portanto, a condutividade elétrica dos compósitos contendo 

concentrações de NTC inferiores ao limiar de percolação será próxima a 

do TPU (3,04 x10-13 S.cm-1). Acima de uma faixa de concentração de 

NTC (entre 0,5 a 1% em massa) ocorre um aumento significativo na 

condutividade elétrica da mistura devido ao aumento do número de 

contatos entre o aditivo, formando-se uma rede condutora na matriz do 

polímero isolante. Por outro lado, o aumento da condutividade elétrica em 

função da incorporação de NTC-PPy na matriz de TPU é menos 

pronunciada do que nos nanocompósitos de TPU/NTC. Este 

comportamento pode estar associado com a dispersão, distribuição e 

principalmente, a maior razão de aspecto dos NTC na matriz de TPU do 

que o NFC-PPy.  

As misturas contendo 15% de NFC-PPy e 8% de NTC, possuem 

condutividade elétrica de 1,36x10-1 S.cm-1 e 7,64x10-1 S.cm-1, 

respectivamente, o que representa um aumento de condutividade em torno 

de doze ordens de grandeza em relação ao TPU puro. Isto ocorre, devido 

ao aumento da concentração de aditivo condutor, há um aumento do 

número de contato entre as partículas do aditivo formando uma rede 

condutora na matriz polimérica. 
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Figura 13:Variação da condutividade elétrica das misturas em 

função da fração mássica de aditivo condutor. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir dos valores de condutividade elétrica e fração mássica de 

aditivo nos compósitos, foi calculado o limiar de percolação. Foram 

traçadas as curvas de log σ versus log (f - fp) estimando-se o valor de fp 

de acordo com a Equação 6.  

 

                           𝜎 = 𝜎𝑐  (𝑓 − 𝑓𝑝)𝑡   para f > fp                          (6) 

 

Onde: σ é a condutividade do compósito; σc é a condutividade da fase 

condutora; f é a fração mássica de aditivo condutor na mistura; fp é a 

fração mássica de aditivo condutor no limiar de percolação e t é o 

expoente crítico. 

O valor da fração mássica do aditivo condutor no limiar de 

percolação (fp) e o expoente crítico (t) das misturas foram calculados a 

partir da curva com melhor coeficiente de correlação linear (R2). As 

curvas de log σ versus log (f - fp) para as misturas TPU/NFC-PPy e 

TPU/NTC estão apresentadas nas Figuras 14 e 15, respectivamente.  

O expoente crítico (t) foi obtido pelo coeficiente angular da reta e 

representa o número médio de contatos entre as partículas do aditivo 

condutor no limiar de percolação. Segundo a teoria da percolação o valor 
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de t pode variar de 1,1 a 1,3 para sistemas bidimensionais e de 1,6 a 2,0 

para sistemas tridimensionais (DAI, XU, LI, 2007; RAMOA, 2015).  

 

Figura 14: Curva de log σ versus log (f - fp) para as misturas 

TPU/NFC-PPy contendo diferentes frações mássicas de NFC-PPy. 

 

  
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 15: Curva de log σ versus log (f - fp) para as misturas 

TPU/NTC contendo diferentes frações mássicas de NTC. 

  
Fonte: elaborado pela autora 

 

De acordo com os gráficos representados nas Figuras 14 e 15 foram 

obtidos os valores de limiar de percolação de 7% e 1% para as misturas 
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menor número de contato entre as partículas, portanto, menor quantidade 
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maior razão de aspecto do NTC (maior área superficial), o que aumenta o 

número de médio de contatos entre as partículas (expoente crítico), 

consequentemente formando uma rede condutora com menor 

concentração do aditivo (KEUSTER, 2013; RAMOA, 2011). 

 

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(SEM-FEG) 

 

As imagens de microestrutura mostradas na Figura 16, obtidas a 

partir da microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(SEM-FEG), foram utilizadas para avaliar a microestrutura dos 

compósitos e a dispersão e distribuição dos aditivos condutores na matriz 

isolante. 

 

Figura 16: Imagens obtidas a partir do SEM-FEG para (a) TPU puro, 

(b) TPU/NFC-PPy 8% e (c) TPU/NTC 8%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O NFC é formado por inúmeras partículas esféricas na forma de 

aglomerados. Na Figura 16 (b) é possível observar alguns aglomerados 

(b) (a) 

(c) 



54 

 

do aditivo NFC-PPy de tamanhos e formatos diferentes, indicando que 

este não está bem disperso na matriz (COLLOIDAL, 2016; 

THOMASSIN et al., 2013). Segundo Alig et al. (2012), a formação de 

grandes aglomerados ocorre quando as interações entre as partículas do 

aditivo são superiores àquelas entre o aditivo e a matriz polimérica, 

reduzindo a condutividade elétrica e propriedades mecânicas da mistura. 

Porém, a formação de pequenos aglomerados (aglomerados secundários) 

contribui para maiores valores de condutividade elétrica e redução do 

limiar de percolação por facilitar a formação de uma rede condutora 

(ALIG et al., 2012). A imagem para a mistura contendo 8% de NTC 

(Figura 16 (c)) apresenta microestrutura típica para um compósito 

condutor, cujo aditivo está bem disperso e distribuído na matriz, fato este 

que corrobora com os ensaios de condutividade elétrica. 

 

5.1.3 Índice de fluidez (MFI) 

 

A análise do índice de fluidez (MFI) foi realizada com o objetivo 

de avaliar a fluidez dos compósitos na temperatura de processamento (170 

°C) e o resultado obtido encontra-se na Tabela 2. Para todos os 

compósitos contendo NFC-PPy e NTC, o aumento da concentração 

mássica de aditivo condutor resultou na diminuição do índice de fluidez 

das misturas, ou seja, aumento da viscosidade do material. Porém, o 

aditivo NTC causou maior diminuição do MFI quando comparado aos 

compósitos contendo mesma quantidade de NFC-PPy, sugerindo que a 

adição de NTC tem maior influência na viscosidade dos materiais. Como 

mostrado na tabela abaixo, as misturas contendo 8% de NTC e 15% de 

NFC-PPy estavam muito viscosas para serem analisadas por MFI. 
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Tabela 2: Valores de MFI para os compósitos contendo diferentes 

concentrações de NFC-PPy e NTC. 

 

% NFC-PPy MFI (g/10min) % NTC MFI (g/10min) 

0 12,97 0 12,97 

3 10,37 3 12,39 

5 10,24 5 9,31 

8 6,86 8 ≈ 0 

10 4,97   

15 -   

Fonte: elaborado pela autora 

 

5.1.4 Análises Reológicas 

 

As análises reológicas foram realizadas a fim de identificar 

mudanças estruturais nos compósitos poliméricos. As curvas da variação 

do módulo de armazenamento (G’), módulo de perda (G’’) e viscosidade 

complexa (η*) em função da frequência para os compósitos TPU/NFC-

PPy e TPU/NTC com diferentes porcentagens mássicas de aditivo são 

mostradas nas Figuras 17 e 19. 
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Figura 17: Curvas de módulo de armazenamento G’, módulo de 

perda G’’ e viscosidade complexa η* em função da frequência para 

os compósitos TPU/NFC-PPy. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

É possível observar que com o aumento da quantidade de aditivos 

nos compósitos os valores de G’, G’’ e η* também aumentam, ou seja, as 

misturas tornam-se mais elásticas e menos viscosas devido à formação de 

uma estrutura interligada. 

As curvas com maiores valores de G’, G’’ e η* são as que contêm 

15% de NFC-PPy e 8% de NTC, resultado da maior interação do aditivo 

condutor com a matriz polimérica. Pode-se observar no gráfico que o 

limiar de percolação reológico é atingido na concentração a partir da qual 
o módulo de armazenamento (G’) em função da frequência possui um 

comportamento linear. O limiar é atingido com a formação de uma rede 

tridimensional do aditivo na matriz polimérica e é alcançando com uma 

quantidade crítica de aditivo que restringe a movimentação das cadeias 

da matriz polimérica e está relacionado com a geometria do aditivo; tipo 
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de matriz polimérica; método de preparação da mistura e interações entre: 

as partículas do aditivo, aditivo-polímero e polímero-polímero.  

O limiar de percolação reológico para baixas frequências pode ser 

calculado pela Equação 7 e pode ser determinado experimentalmente pela 

curva de log G’ versus log (m-mc). Para os compósitos TPU/NFC-PPy o 

limiar reológico corresponde a 6% de aditivo e para os compósitos 

TPU/NTC 0,5 % de aditivo, indicando que a partir desta concentração a 

mudança no módulo de armazenamento (G’) se torna menos dependente 

da frequência.  

 

                                        𝐺′ = (𝑚 − 𝑚𝑐)𝑡                                  (7) 

     

Onde: G’ é o módulo de armazenamento, m a fração mássica do 

aditivo condutor, mc a fração mássica do aditivo condutor no limiar de 

percolação reológico e t o expoente crítico. 

Na Figura 18 é possível observar que para a matriz de TPU e para 

o compósito TPU/NFC-PPy com 3% de aditivo o módulo de perda (G’’) 

é superior ao módulo de armazenamento (G’) sugerindo que o material 

encontra-se em um estado fluido viscoso. Já para concetrações de aditivo 

acima de 7% G’ torna-se superior a G’’ indicando que há uma transição 

do comportamento de fluido viscoso para o de sólido elástico ou pseudo-

sólido, devido ao maior número de interfaces aditivo-aditivo. 

Já para os compósitos contendo NTC como aditivo condutor esta 

transição do estado fluido viscoso para pseudo-sólido ocorre a partir de 

1% de aditivo, como observado na Figura 20. 
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Figura 18: Curvas de módulo de armazenamento G’ e módulo de 

perda G’’ em função da frequência para os compósitos TPU/NFC-

PPy. 
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Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 19: Curvas de módulo de armazenamento G’ e módulo de 

perda G’’ e viscosidade complexa η* em função da frequência para 

os compósitos TPU/NTC. 
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Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 20: Curvas de módulo de armazenamento G’ e módulo de 

perda G’’ em função da frequência para os compósitos TPU/NTC. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

5.1.5 Espectroscopia no Infravermelho 

 

A Figura 21 apresenta os espectros de infravermelho do TPU puro 

e das misturas contendo 8% de NFC-PPy e 8% de NTC. De acordo com 

os valores encontrados na literatura, as principais bandas observadas para 

o TPU puro podem ser atribuídas aos grupos característicos do TPU à 

base de éter. A banda presente em 3322 cm-1 pode ser atribuída à absorção 

do grupo –NH ligado, já as bandas em 2935 e 2848 cm-1 estão 

relacionadas às deformações axiais simétrica e assimétrica do CH2 

alifático. As bandas de estiramento da carbonila (C=O) podem ser 

observadas em 1733 cm-1 e 1700 cm-1 referentes ao grupo livre e com 

ligação de hidrogênio, respectivamente. Em 1528 cm-1 pode-se observar 

a banda de absorção associada ao estiramento –NH do uretano, em 1216 

e 1105 cm-1 as bandas referentes ao grupo éter C-O-C e em 1072 cm-1 a 

banda atribuída ao estiramento C-(O)-O-C da fase rígida do uretano 

(RAMOA, 2015). Segundo a Figura 21, as bandas de absorção dos 

compósitos contendo os aditivos condutores se sobrepõem as do TPU 

puro. 
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Figura 21:  Espectros de infravermelho para o TPU puro e para os 

compósitos TPU/NFC-PPy 8% e TPU/NTC 8%. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

De acordor com a Figura 22 (a), a banda em 3322 cm-1 referente 

ao estiramento do grupo –NH ligado desloca-se para números de onda 

menores com a adição dos aditivos condutores NFC-PPy e NTC, podendo 

ser um indicativo de interação entre a matriz de TPU e os aditivos 

condutores. Segundo Ramoa (2015), ligações de hidrogênio mais fortes 

deslocam esta banda de absorção para comprimentos de ondas maiores, 

ou seja, números de onda menores. Já na Figura 22 (b) é possível observar 

que com a adição dos aditivos condutores a banda em 1700 cm-1, atribuída 

ao estiramento da carbonila (C=O) com ligação de hidrogênio, desloca-

se para números de onda menores. Este fato sugere a presença de 

interações intermoleculares entre os aditivos condutores e a matriz de 

TPU e entre os grupos C=O e –NH do uretano do segmento rígido da 

matriz. 
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Figura 22: Espectros de infravermelho para o TPU puro e para os 

compósitos TPU/NFC-PPy 8% e TPU/NTC 8% na região de 

estiramento: (a) do N-H ligado e (b) do C=O livre e com ligação de 

hidrogênio. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Para avaliar a interação entre os grupos flexíveis e rígidos do TPU 

foi realizada a deconvolução das bandas referentes a carbonila: em 1733 

cm-1 banda relacionada ao C=O livre e em 1700 cm-1 banda relacionada 

ao C=O com ligações de hidrogênio. A deconvolução foi feita utilizando 

o programa OriginPro 2016 e uma função gaussiana para calcular a área 

relativa a cada um dos picos. A Figura 23 mostra a deconvolução das 

bandas C=O para a matriz de TPU. Já a deconvolução das bandas de 

carbonila para os compósitos TPU/NFC-PPy 8% e TPU/NTC 8% são 

apresentadas na Figura 24.  

(a) (b)
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Figura 23: Deconvolução das bandas referentes ao estiramento do 

grupo carbonila (C=O) para o TPU puro. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Para o TPU puro observam-se duas gaussianas com absorção 

máxima em 1733 cm-1 para C=O livre e em 1700 cm-1 para C=O com 

ligação de hidrogênio e pela razão entre as bandas percebe-se que 67,7% 

da carbonila está ligada ao hidrogênio, indicando grande separação de 

fases para a matriz de TPU (RAMOA, 2015). 

Já com a adição dos aditivos condutores há o aparecimento de uma 

nova gaussiana em 1674 cm-1 que provavelmente está associada ao 

estiramento C=O (ligado ao hidrogênio) ordenado, fortemente ligado ao 

hidrogênio e que ocorre apenas nos segmentos rígidos dos domínios 

cristalinos. A banda em 1700 cm-1, apesar de também estar relacionada 

ao estiramento do C=O ligado, está associada ao estiramento desordenado 

que ocorre em ambas as regiões, amorfa e cristalina (RAMOA, 2015; 

RUSSO et al., 2013; Yilgor, 2006). 
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Figura 24: Deconvolução das bandas referentes ao estiramento do 

grupo carbonila (C=O livre e com ligação de hidrogênio) para os 

compósitos TPU/NFC-PPy 8% e TPU/NTC 8%. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

As áreas referentes a cada pico são apresentadas na Tabela 3, assim 

como a razão entre as áreas referente a carbonila com ligação de 

hidrogênio e livre. Pode-se observar que com a adição dos aditivos 

condutores a relação entre a área do pico referente a carbolina com ligação 

de hidrogênio (HCO) e a carbonila livre (CO) aumenta quando 

comparado ao TPU puro, sugerindo que há a ocorrência de interações 

entre o grupo carbonila da matriz e os aditivos condutores.   

 

Tabela 3: Valores de área referentes as bandas deconvolucionadas de 

C=O e razões entre as áreas das bandas C=O com ligação de 

hidrogênio (HCO) e livre (CO). 
 

Amostra A1733 A1700 A1674 A(HCO)/(CO) 

TPU 0,77 1,61 - 2,09 

TPU/NFC-PPy 8% 0,74 1,76 0,34 2,84 

TPU/NTC 8% 1,03 2,44 0,48 2,83 

Fonte: elaborado pela autora 
 

5.1.6 Atenuação da radiação eletromagnética 

 

A eficiência de blindagem contra a radiação eletromagnética 

(EMI-SE) em função da frequência para os compósitos TPU/NFC-PPy e 

TPU/NTC é apresentada nas Figuras 25 e 26, respectivamente. Conforme 

(a) (b)
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os resultados obtidos, pode-se observar que o aumento da quantidade de 

aditivo condutor adicionado na matriz de TPU leva ao aumento da 

eficiência de blindagem para todos os compósitos. Isto ocorre devido a 

maior quantidade de aditivo presente o que consequentemente aumenta a 

condutividade elétrica e a interação entre os aditivos com a radiação 

eletromagnética incidente, aumentando a eficiência de blindagem 

(ROSA, 2014). 

 

Figura 25: Eficiência de blindagem eletromagnética em função da 

frequência para o TPU puro e para as misturas contendo diferentes 

porcentagens mássicas de NFC-PPy. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Além disso, é possível observar que compósitos de TPU/NTC 

apresentam maior eficiência de blindagem com menores quantidades de 

aditivo que os compósitos contendo NFC-PPy, o que pode ser explicado 

pela maior razão de aspecto do NTC e sua melhor dispersão e distribuição 

na matriz de TPU, induzindo a um maior aumento da condutividade 

elétrica e da eficiência de blindagem contra a radiação eletromagnética 

(RAMOA, 2015). 
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Figura 26: Eficiência de blindagem eletromagnética em função da 

frequência para o TPU puro e para as misturas contendo diferentes 

porcentagens mássicas de NTC. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 
A contribuição da eficiência de blindagem por absorção (SEA) e 

por reflexão (SER) na eficiência total de blindagem (EMI-SE média) foi 

calculada experimentalmente com o intuito de avaliar o mecanismo de 

blindagem nos compósitos condutores. De acordo com os resultados 

obtidos e apresentados nas Figuras 27 e 28, o mecanismo com maior 

contribuição para a EMI-SE é o da absorção para os dois tipos de aditivo 

utilizados na produção dos compósitos.  

Para um mesmo aditivo, pode-se observar que a eficiência de 

blindagem eletromagnética aumenta com o aumento da concentração de 

aditivo no compósito, o que pode ser explicado pela formação de uma 

rede condutora na matriz polimérica que interage mais facilmente com a 

radiação eletromagnética, aumentando a EMI-SE (RAMOA, 2015; 

ROSA, 2014). 

Porém, comparando-se os aditivos NFC-PPy e NTC nota-se que os 

compósitos contendo NTC possuem maiores valores de blindagem 
eletromagnética com menores quantidades de aditivo do que os 

compósitos contendo NFC-PPy, sugerindo que a eficiência de blindagem 

também depende da interação das partículas do aditivo com a radiação 

eletromagnética incidente e da dispersão e distribuição dos aditivos na 

matriz. 



67 

 

Figura 27: Eficiência de blindagem contra a interferência 

eletromagnética em razão da porcentagem em massa do aditivo NFC-

PPy e contribuição da fração da eficiência de blindagem por absorção 

(SEA) e reflexão (SER) nos compósitos TPU/NFC-PPy. 
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Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 28: Eficiência de blindagem da interferência eletromagnética 

em razão da porcentagem em massa do aditivo NTC e contribuição 

da fração da eficiência de blindagem por absorção (SEA) e reflexão 

(SER) nos compósitos TPU/NTC. 
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Fonte: elaborado pela autora 
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5.2 MISTURAS BINÁRIAS  

 

5.2.1 Condutividade elétrica 
 

Na Figura 29 é mostrada a variação da condutividade elétrica dos 

compósitos híbridos de TPU/NFC-PPy/NTC em função da quantidade 

total de aditivo 3, 5 e 8% em massa, variando-se a fração de NFC-

PPy:NTC nas seguintes proporções: 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 e 100/0.  

 

Figura 29: Variação da condutividade elétrica em função da fração 

mássica entre NFC-PPy:NTC para os compósitos TPU/NFC-

PPy/NTC com concentração total de aditivo de 3, 5 e 8% em massa. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Pode-se observar que o aumento da quantidade total de aditivo 

aumenta o valor da condutividade elétrica em todos os compósitos devido 

à formação de uma rede condutora na matriz polimérica, resultado do 

maior contato entre as partículas condutoras. Nota-se também que para os 

compósitos híbridos de TPU/NFC-PPy/NTC com mesma quantidade total 

de aditivo, aqueles com maiores frações mássica de NTC apresentam 
valores de condutividade elétrica maiores, o que está relacionado com a 

maior condutividade intrínseca do NTC, sua maior razão de aspecto e 

maior dispersão e distribuição na matriz polimérica, favorecendo a 

formação da rede condutora no TPU. 
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A Tabela 4 mostra os valores de condutividade elétrica para os 

compósitos contendo 8% em massa de aditivo condutor contendo apenas 

um tipo de aditivo quando comparadas com a misturas contendo a mesma 

quantidade de aditivo híbrido com fração mássica de 50/50 entre eles. É 

possível observar que quando o compósito contém o aditivo híbrido, o 

NTC tem maior influência no valor da condutividade elétrica das 

misturas.  

 

Tabela 4: Tabela de condutividade das misturas contendo 8%. 

 

Mistura Condutividade (S.cm-1) 

TPU/NFC-PPy 8% 2,13E-03 

 TPU/NTC 8% 7,64E-01 

 TPU/NFC-PPy/NTC 8% (50/50) 1,94E-01 

 Fonte: elaborado pela autora 

 

5.2.2 Índice de fluidez (MFI) 
 

Os resultados de MFI para os compósitos híbridos encontram-se 

na Tabela 5. Pode-se observar que a adição dos aditivos híbridos 

ocasionou uma redução mais acentuada nos valores de MFI do que 

quando adicionados os aditivos puros, indicando haver uma possível 

interação entre os aditivos. 

 

Tabela 5: Valores de MFI para os compósitos contendo diferentes 

concentrações de NFC-PPy e NTC. 

 

% NFC-

PPy 

MFI 

(g/10min) 

% NTC MFI  

(g/10min) 

% NFC-

PPy/NTC 

MFI 

(g/10min) 

0 12,97 0 12,97 0 12,97 

3 10,37 3 12,39 3 (50/50) 5,43 

5 10,24 5 9,31 5 (50/50) 2,29 

8 6,86 8 - 8 (50/50) 0,92 

Fonte: elaborado pela autora 
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5.2.3 Análises reológicas 

 

As curvas da viscosidade complexa (η*) em função da frequência 

para os compósitos contendo de NFC-PPy, NTC e NFC-PPy/NTC 

(50/50) estão representadas nas Figuras 30 e 31 com concentração total 

de aditivo de 3% e 8% em massa, respectivamente. 

De acordo com a Figura 30, a viscosidade do compósito contendo 

3% de aditivo híbrido está entre a viscosidade dos compósitos contendo 

os aditivos puros, o que está de acordo com o esperado, pois a 

concentração de aditivo está abaixo do limiar de percolação reológico 

para TPU/NFC-PPy (6%) e acima do limiar de percolação reológico para 

TPU/NTC (0,5%).  

 

Figura 30: Curvas de viscosidade complexa (η*) em função da 

frequência para os compósitos contendo 3% em massa de NFC-PPy, 

NTC e NFC-PPy/NTC (50/50). 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Entretanto, como observado na Figura 31, o valor de viscosidade 

complexa para o compósito híbrido TPU/NFC-PPy/NTC contendo 8% 

em massa de aditivo é superior quando comparada a viscosidade dos 

compósitos contendo os aditivos puros. Isto pode estar associado ao fato 

de que a concentração total de aditivo está acima do limiar de percolação 

reológico para o TPU/NFC-PPy e muito acima do limiar para TPU/NTC. 
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Figura 31: Curvas de viscosidade complexa (η*) em função da 

frequência para os compósitos contendo 8% de NFC-PPy, NTC e 

NFC-PPy/NTC (50/50). 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

5.2.4 Espectroscopia no infravermelho 

 

A Figura 32 apresenta os espectros de infravermelho para os 

compósitos contendo NFC-PPy, NTC e NFC-PPy/NTC com 

concentração total de aditivo de 8% em massa e a Figura 33 mostra em: 

(a) a banda em 3322 cm-1 referente ao estiramento do grupo –NH ligado 

e em (b) as banda atribuída ao estiramento da carbonila (C=O) livre e 

ligada ao hidrogênio. 

 



73 

 

Figura 32: Espectros de infravermelho para os compósitos 

TPU/NFC-PPy 8%, TPU/NTC 8% e TPU/NFC-PPy/NTC 8% 

(50/50). 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Figura 33: Espectros de infravermelho para os compósitos 

TPU/NFC-PPy 8%, TPU/NTC 8% e para o compósito híbrido 

TPU/NFC-PPy/NTC 8% (50/50) na região de estiramento: (a) do N-

H ligado e (b) do C=O livre e com ligação de hidrogênio. 
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A deconvolução das bandas referentes a carbonila livre e ligada 

está representada na Figura 34 para as misturas contendo 8% em massa 

de aditivo híbrido (NFC-PPy/NTC) com fração mássica de 50:50 entre os 

aditivos.  

 

Figura 34: Deconvolução das bandas referentes ao estiramento do 

grupo carbonila (C=O) para o compósito TPU/NFC-PPy/NTC 8% 

(50/50). 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

A Tabela 6 apresenta as áreas referentes a cada pico para os 

compósitos TPU/NFC-PPy 8%, TPU/NTC 8% e para o compósito híbrido 

TPU/NFC-PPy/NTC 8% (50/50), assim como a razão entre as áreas 

referente a carbonila com ligação de hidrogênio e livre. A relação entre a 

banda da carbonila com ligação de hidrogênio e a carbonila livre foi um 

pouco menor para o compósito híbrido do que para os compósitos 

contendo cada aditivo independente, sugerindo que a combinação dos 

aditivos não interfere na interação com a matriz polimérica.   

 

 

 

 



75 

 

Tabela 6: Valores de área referente as bandas deconvolucionadas de 

C=O, razão entre as áreas das bandas C=O livre (CO) e com ligação 

de hidrogênio (HCO). 
 

Amostra A1733 A1700 A1674 
A(HCO)/(CO) 

TPU/NFC-PPy 8% 0,74 1,76 0,34 2,84 

TPU/NTC 8% 1,03 2,44 0,48 2,83 

TPU/NFC-PPy/NTC 

8% (50/50) 
1,09 2,48 0,45 2,69 

Fonte: elaborado pela autora 

 

5.2.5 Atenuação da radiação eletromagnética 

 

A eficiência de blindagem da radiação eletromagnética (EMI SE) 

em função da frequência para os compósitos híbridos TPU/NFC-

PPy/NTC com concentração total de aditivo de 3, 5 e 8% é mostrada na 

Figura 35, para diferentes frações mássicas entre os aditivos. 

De acordo com as figuras abaixo, a eficiência de blindagem contra 

a radiação eletromagnética aumenta com o aumento da quantidade total 

de aditivo condutor, devido a maior quantidade de partículas de aditivo 

interagindo com a radiação eletromagnética incidente. Também é 

possível observar que para a mesma quantidade total de aditivo, quanto 

maior a fração mássica de NTC em ralação ao NFC-PPy, maior a 

eficiência de blindagem, o que pode estar relacionado a maior razão de 

aspecto do NTC e sua melhor dispersão e distribuição. 
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Figura 35: Eficiência de blindagem eletromagnética em função da 

frequência para o TPU puro, para os compósitos TPU/NFC-PPy, 

TPU/NTC e para os compósitos híbridos TPU/NFC-PPy/NTC 

contendo 3, 5 e 8% de aditivo condutor. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

A Figuras 36 mostra a contribuição da eficiência de blindagem por 

absorção (SEA) e por reflexão (SER) na EMI SE média e o mecanismo 

com maior contribuição é o da absorção para todos os compósitos.  

Conforme esperado, a eficiência de blindagem eletromagnética 

aumenta com o aumento da concentração total de aditivo condutor no 

compósito devido a formação da rede condutora que interage com a 

radiação eletromagnética. Porém, para compósitos com mesma 

quantidade total de aditivo, aqueles com maior fação mássica de NTC 

promoveram melhores resultados tanto para os valores de blindagem 

média quanto para blindagem por absorção, indicando que o NTC tem 

maior efeito sobre a blindagem do que o NFC-PPy. 
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Figura 36: Eficiência de blindagem contra a interferência 

eletromagnética para os compósitos contendo 3, 5 e 8% em massa do 

aditivo NFC-PPy/NTC e contribuição da fração da eficiência de 

blindagem por absorção (SEA) e reflexão (SER) nos compósitos. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Os valores de SEA, SER e condutividade elétrica para os 

compósitos TPU/NFC-PPy/NTC contendo concentração total de aditivo 

condutor de 5 e 8 % com diferentes frações mássicas entre os aditivos são 

mostrados na Tabela 7. 
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Tabela 7: Valores de SEA, SER e condutividade elétrica para os 

compósitos híbridos TPU/NFC-PPy/NTC contendo 5 e 8 % de 

aditivo. 
 

Fonte: elaborado pela autora 

  

 5 % 8 % 5 % 8 % 5 % 8 % 5 % 8 % 

NFC-PPy/ 

NTC 
SER SER SEA SEA SET SET σ σ 

100/0 2.63 3.54 3.36 5.52 5.99 9.06 1.82E-09 2.13E-03 

75/25 4.36 3.88 7.39 13.80 11.75 17.68 4.87E-03 4.96E-02 

50/50 4.14 4.80 11.72 20.91 15.86 25.71 1.48E-02 1.94E-01 

25/75 4.09 4.75 15.78 22.43 19.87 27.18 5.05E-02 3.05E-01 

0/100 5.58 6.02 25.69 33.50 31.27 39.52 2.51E-01 7.64E-01 
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6 CONCLUSÕES  

 

Os resultados sugerem que as propriedades elétricas, reológicas e 

eficiência de blindagem são dependentes do tipo e concentração de 

aditivo, razão de espectro, dispersão e distribuição dos aditivos na matriz 

de TPU.  

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a incorporação 

dos aditivos condutores NFC-PPy e NTC possibilitou a produção de 

misturas poliméricas com condutividade elétrica até doze ordens de 

grandeza maior que a matriz de TPU puro e que o tipo e concentração 

mássica de aditivo tem influência direta nas propriedades elétricas das 

misturas devido a formação de uma rede condutora na matriz polimérica. 

Os compósitos contendo NTC apresentaram menor limiar de percolação 

(1% em massa) do que aqueles contendo NFC-PPy (7% em massa) e 

apresentaram melhores valores de atenuação da radiação eletromagnética, 

-39,52 dB para misturas com 8% de NTC e -21,52 dB para aquelas com 

15% de NFC-PPy. Para todos os compósitos estudados, o mecanismo 

predominante para atenuação da radiação eletromagnética foi o da 

absorção. 

Já para os compósitos contendo mesma concentração total de 

aditivo híbrido NFC-PPy/NTC, aqueles com maiores frações mássicas de 

NTC apresentaram melhores valores de condutividade elétrica e 

eficiência de blindagem contra a radiação eletromagnética, indicando que 

o aditivo NTC exerce maior influência nas propriedades das misturas. 

Além disso, os valores de condutividade e atenuação da radiação 

eletromagnética foram proporcionais as concentrações individuais dos 

aditivos, sugerindo que não houve um efeito sinérgico entre eles. 

Entretanto, a combinação dos diferentes aditivos proporcionou a 

produção de misturas promissoras para aplicação em blindagem contra a 

radiação eletromagnética. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base no trabalho realizado, são sugeridos como futuros 

trabalhos: 

 

• Utilizar outros aditivos para avalição do efeito sinérgico entre eles e 

NTC, como por exemplo: polipirrol sintetizado na presença de 

montmorilonita (MMT-PPy) e grafite expandido; 

 

• Utilizar agentes compatibilizantes, como líquidos iônicos, para 

melhorar a dispersão e distribuição dos aditivos na matriz polimérica;  

 

• Avaliar as propriedades mecânicas e dinâmico-mecânicas dos 

compostos obtidos realizando ensaios mecânicos e dinâmico-mecânicos; 

 

• Avaliar a eficiência de blindagem dos compósitos utilizando outras 

frequências além da banda X. 
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