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Resumo: Este trabalho teve como objetivo estudar a influência de cargas condutoras em uma matriz 

de polifluoreto de vinilideno para o preparo de materiais para blindagem eletromagnética bem como 

avaliar a eficiência de blindagem. Os nanocompósitos com carbono apresentaram resultados 

promissores, com eficiência de blindagem por reflexão em torno de 11 dB. 
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Abstract: The present work aim to study the influence of conductive particles on polyvinylidene 

fluoride matrix employed as electromagnetic shielding and to evaluate the shielding effectiveness. 

Carbon nanocomposites presented promising results with shlielding effectiveness 11dB. 
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1. Introdução 

O emprego incessante das ferramentas de telecomunicações wireless tem pronunciado a poluição 

eletromagnética (EM) no meio ambiente o que, por consequência, provoca interferências nos 

equipamentos de rádio frequência, tais como os utilizados em sistemas radares civis e militares
1
 

demonstrando, assim, a necessidade de minimizar essas perturbações
2,3

. Para atender essa demanda, 

compósitos modificados por nanopartículas condutoras dispersas em uma matriz polimérica têm sido 

considerados candidatos excelentes para design de materiais para blindagem eletromagnética. 

Idealmente, tais materiais devem apresentar baixo peso, fácil processabilidade, boa condutividade e alta 

resistência a corrosão
4
. No presente trabalho, nosso grupo de pesquisa procura entender o efeito de 

cargas condutoras em uma matriz de polifluoreto de vinidileno (PVDF) que poderiam ser utilizadas de 

maneira efetiva na proteção contra a interferência EM. 

 

2. Materiais e Métodos 

Os materiais utilizados para confecção dos compósitos foram: PVDF pós-industrial na forma de 

flakes, polianilina (PANI) dopada com ácido dodecilbenzeno sulfônico comercial,grafite (GF) e negro 
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de fumo (NF). Os compósitos foram combinados em diferentes proporções, sendo preparados em uma 

extrusora Brabender com zonas de fusão trabalhando a 230ºC durante 10 minutos. Inicialmente, a 

condutividade elétrica dos nanocompósitos produzidos foi avaliada pelo método eletrômetro de duas 

pontas por meio de um analisador de resposta em frequência e fase (Solatron, 1260). Os materiais com 

maior condutividade foram selecionados e caracterizado por espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) (IS50 FTIR - Thermo Scientific). Para esses materiais, a eficiência de 

blindagem (SE), Equação 1, e os percentuais de energia absorvida (EA), transmitida (ET) e refletida 

(ER) foram quantificadas, considerando a soma delas  sendo a energia incidente (EI=100%), na Banda-

X, através dos Parâmetros S(S11 e S21), utilizando o método Reflexão/Transmissão no analisador de 

redes vetorial (VNA) (N5230C Agilent PNA-L), com amostras 22,4 mm de largura, 9,8 mm de 

profundidade e 2 mm de espessura.  

 

𝑆𝐸 = 20 log (
𝐸𝑇

𝐸𝐼
) = 20 𝑙𝑜𝑔(𝑆21) 

 

 
(1) 

3. Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta os valores de condutividade do PVDF e dos nanocompósitos obtidos em 

função das concentrações das cargas condutoras. O ensaio foi realizado na frequência de 1Hz.  

 

 
Figura 1 – Variação da condutividade elétrica em função das cargas adicionadas. 

 

Observa-se que a partir da concentração de 3% de NF ou 5% de GF ocorreu uma mudança 

acentuada na condutividade atingindo o limiar de percolação, ou seja, as cargas adicionadas 

promoveram a formação do caminho condutor no interior da matriz
5
. Sharma et al. observaram que 

adição de partículas como base carbono aumenta consideravelmente a condutividade de matrizes 

poliméricas. O caminho condutor não foi formado para os nanocompósitos PVDF/PANI. Para esses 

materiais foi observado o aumento linear da condutividade. A Figura 2 apresenta os espectros de FTIR 

obtidos para o PVDF e os nanocompósitos com as seguintes proporções em massa: PVDF/GF (85:15), 
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PVDF/NF (95:5) e PVDF/PANI (70:30).  

 
Figura 2 – Resultados do FTIR  de PVDF e nanocompósitos. 

 

Os picos ressaltados na Figura 2 por meio de linhas tracejadas são característicos da fase cristalina 

 do PVDF
6
. Adicionalmente, no compósito carregado com NF, observa-se o aparecimento de uma 

banda pouco pronunciada em 841 cm
-1

 a qual é característica da fase cristalina β e ocorre devido ao 

grupo CH2 e estiramento assimétrico do grupo CF2 do PVDF
7
. A Figura 3 apresenta os resultados da SE 

para as amostras selecionadas. 

  

                                            
Figura 3 – Valores de eficiência de blindagem para os nanocompósitos de PVDF. 

 

PVDF e PVDF/PANI (70:30) apresentaram valores similares de SE. Diferentemente, as amostras 

de PVDF/GF (85:15) e PVDF/NF (95:5) apresentaram resultados superiores de atenuação porque sua 

elevada condutividade proporcionou maior eficiência de  blindagem por reflexão. Para essas matrizes, 

também contribuiu com a interferência EM o caminho condutor formado pelas nanopartículas que 

proporcionaram uma rede interligada com elevado número de interações geradoras de conectividade
5
.  

A Tabela 1 mostra a contribuição percentual da EA, ER e ET no valor de SE, avaliadas na frequência 

de 10GHz. 
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Tabela 1 – Relação dos percentuais das energias envolvidas em 10GHz. 

Amostra SE (dB) EA ER (%) ET (%) 

PVDF  -0,85 6,88 10,94 82,18 

PVDF/ PANI (70:30) -0,75 5,20 10,62 84,18 

PVDF/NF (95:5) -8,67 27,44 58,58 13,98 

PVDF/GF(85:15) -10,8 13,66 78,02 8,32 

 

Como visto anteriormente, a maior atenuação ocorre para os nanocompósitos modificados em 

carbono devido a superior contribuição da ER.  

 

4. Conclusão 

Os resultados mostraram o efeito de cargas condutoras na matriz de PVDF. Observou-se que a 

amostra de PVDF/PANI (70:30) exibiu comportamento semelhante a matriz não modificada. Os 

nanocompósitos com carbono apresentaram resultados promissores sendo a amostra de PVDF/GF 

(85:15) o material com maior eficiência de blindagem EM por reflexão. 
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