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RESUMO 

O crescente uso de equipamentos eletroeletrônicos nos dias atuais tem contribuído para 

o aumento de radiações espúrias no meio ambiente, que podem ser danosas aos seres vivos. 

Diante desse cenário, verifica-se um número cada vez maior de estudos envolvendo materiais 

com a capacidade de atenuar este tipo de radiação eletromagnética, buscando, sempre que 

possível, materiais mais leves e resistentes à corrosão, em substituição aos materiais metálicos 

que são mais suscetíveis a esse tipo de degradação. Nesse escopo, o presente trabalho tem como 

objetivo o estudo de compósitos poliméricos constituídos do material carbonoso denominado 

de carbono vítreo reticulado (CVR) e resina epóxi, avaliando seu comportamento na atenuação 

de micro-ondas na faixa de 8,2 a 12,4 GHz (banda X). Para isto, amostras de CVR com 

diferentes porosidades foram preparadas por meio do tratamento térmico de carbonização até 

1000 ºC, com diferentes tempos de patamar, utilizando como material precursor espumas de 

poliuretano (PU) impregnadas com resina furfurílica (PFA). Análises microscópicas mostram 

que a espuma de PU/PFA apresenta estrutura alveolar formada por poros de transporte, que foi 

preservada no CVR após a carbonização. Análises por espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR) e difração de raios X (DRX) comprovaram o sucesso da 

conversão térmica do precursor polimérico em CVR, com um rendimento de ≈44%. Medidas 

de condutividade elétrica evidenciaram que tratamentos com patamares iguais ou superiores a 

8 h promoveram um melhor arranjo estrutural do CVR. Os compósitos de CVR/resina epóxi 

mostraram valores de blindagem eletromagnética de até ≈99,5% da radiação incidente na banda 

X, com o mecanismo prioritário de perdas por absorção, seguido de perdas por reflexão. O 

balanço de energia realizado mostra, ainda, perdas por absorção. O trabalho realizado evidencia 

o sucesso da preparação de compósitos poliméricos com CVR na atenuação de micro-ondas na 

banda X. 

 

Palavras-chave: Carbono vítreo reticulado, Compósito absorvedor de micro-ondas, Blindagem 

eletromagnética, Resina furfurílica. 
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ABSTRACT 

PREPARATION OF VITREOUS CARBON/EPOXY RESIN COMPOSITE APPLIED IN 

THE MICROWAVE RANGE 

 

The increasing use of electronic equipment nowadays has contributed to the increment 

of spurious radiation in the environment, which can be harmful to the living beings. Given this 

scenario, there is an increasing number of studies involving materials with the ability to 

attenuate this type of electromagnetic radiation, seeking, whenever possible, lighter and more 

corrosion-resistant, replacing metallic materials that are more susceptible to this type of 

degradation. In this scope, this work aims to study polymer composites based on a carbon 

material named reticulated vitreous carbon (RVC) and epoxy resin, evaluating their behavior 

in microwave attenuation in the range of 8.2 to 12.4 GHz (X-band). For this, samples of RVC 

with different porosities were prepared using using carbonization thermal treatment up to 1000 

ºC, with various other-varying times of soak, using polyurethane (PU) foams impregnated with 

poly(furfuryl alcohol) resin (PFA) as precursor material. Micrographic analyses show that the 

PU/PFA foam has an alveolar structure rich in transport pores, preserved in the CVR after 

carbonization. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), and X-ray diffraction 

analyses (XRD) proved the success of the thermal conversion of the polymeric precursor to 

CVR, with a carbon yield of ≈44%. Electrical conductivity measurements showed that 

treatments at least 8 h of soak time promoted a better structural arrangement of the RVC. The 

RVC/epoxy resin composites showed electromagnetic shielding values of up to ≈99.5% of the 

incident radiation in the X-band, with the priority mechanism of absorption losses, followed by 

reflection losses. The energy balance carried out also shows losses by absorption and 

reflection. The work carried out shows the success of preparing polymeric composites with CVR 

in microwave attenuation in the X-band.  

 

Keywords: Reticulated vitreous carbon, Microwave absorber composite, Electromagnetic 

shielding, Poly(furfuryl alcohol). 
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1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais  

Os recentes e avançados desenvolvimentos tecnológicos na área da eletrônica e, 

principalmente, de telecomunicações têm disponibilizado diferentes classes de produtos 

eletrônicos como dispositivos portáteis, computadores, celulares, equipamentos de 

entretenimento e antenas de radiotransmissão na faixa de micro-ondas, os quais estão cada vez 

mais difundidos e presentes na vida cotidiana [1,2]. No entanto, apesar das vantagens 

apresentadas por esses equipamentos e dispositivos, os mesmos são potenciais geradores de 

radiações espúrias, as quais podem ser danosas ao funcionamento de outros equipamentos e à 

vida dos seres vivos [3,4]. Sabendo-se que, a presença das citadas radiações espúrias está 

atrelada ao fenômeno conhecido como interferência eletromagnética (em inglês, 

Electromagnetic Interference – EMI).  

A interferência eletromagnética é um fenômeno físico, considerado um tipo de 

poluição, que atualmente tem recebido crescente atenção, devido ao aumento contínuo na 

utilização de dispositivos eletroeletrônicos na vida rotineira, na indústria, na medicina e em 

aplicações militares, por exemplo. Assim, para uma solução cada vez mais adequada desse 

problema, estudos abordando blindagem e absorção do campo eletromagnético têm sido 

realizados de maneira crescente nos dias atuais [3,5,6].  

Dentre as possíveis soluções para minimizar ou eliminar a interferência 

eletromagnética na região de micro-ondas, destacam-se a blindagem das ondas interferentes ou 

o uso de materiais absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) [6-9]. Ambas soluções 

têm encontrado aplicações bem sucedidas em setores civis da sociedade, por exemplo, na 

blindagem eletromagnética de instrumentos de aeronaves e de equipamentos de usos nos setores 

médico e de telecomunicações; além de aplicações nas áreas de defesa e militar [10-14]. 

No caso do processamento dos MARE, diferentes tipos de aditivos podem ser 

utilizados, podendo-se citar polímeros condutores, ferritas (óxidos cerâmicos), filmes finos 

metálicos, materiais carbonosos, como o negro de fumo e os nanotubos de carbono (NTC), entre 

outros [15-20]. Considerando-se os materiais carbonosos, tema deste estudo, vale ressaltar a 

sua crescente relevância nos anos recentes na área de MARE, em função de suas propriedades 

físicas (elétricas e eletrônicas), estabilidade química, baixa massa específica (até ~2 g/cm3) e 

relativa facilidade de processamento [17,19]. Características essas principalmente atribuídas ao 
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fato de os materiais carbonosos serem formados por sistemas π conjugados de átomos de 

carbono ligados por ligações sp2 [14,21,22].  

O processamento e a utilização dos MARE envolvem uma interessante área da 

engenharia de materiais e representa ainda um grande desafio, pois esta classe de materiais 

necessita que o mesmo interaja com a onda eletromagnética, gerando perdas da energia 

incidente [22-25]. Além disso, busca-se para muitas aplicações que o MARE seja leve, de modo 

a viabilizar a sua aplicação, sem comprometer o desempenho do produto final. Assim, devido 

à crescente importância do desenvolvimento de materiais cada vez mais leves e sintonizados 

com a faixa de frequências a ser atenuada, os materiais carbonosos vêm sendo cada vez mais 

estudados e utilizados.  

1.2 Motivação e justificativa 

Na crescente busca por materiais que aliem qualidade, menor custo e atendimento de 

requisitos, verifica-se um desafio contínuo no desenvolvimento de materiais cada vez mais 

adequados à aplicação final e com diversas funcionalidades. Nesse escopo, buscam-se materiais 

com maior facilidade de manipulação, que possam ser integrados em diferentes estruturas e que 

combinem diferentes propriedades, como, por exemplo, resistência mecânica, propriedades 

elétricas, térmicas, ópticas e/ou eletromagnéticas, em função da aplicação final do produto. 

Diante desse conceito, este estudo deseja contribuir com a área de materiais que 

atenuem a radiação incidente por blindagem, envolvendo ou não o conceito de absorção [10-

13,23], por meio da utilização de um material carbonoso denominado de carbono vítreo 

reticulado (CVR).  

O CVR é um material carbonoso obtido a partir de matrizes poliméricas, com a 

presença predominante de macroporos de transporte, de acordo com a classificação de 

porosidade na literatura [14,26]. Em função dessa característica, o CVR apresenta uma estrutura 

alveolar bem estruturada e comunicante, logo com reduzida massa específica. 

A utilização do CVR no processamento de materiais que interagem com a onda 

eletromagnética na faixa de micro-ondas visou aliar a condutividade elétrica e a reduzida massa 

específica desse material carbonoso [26-31], buscando, assim, obter a vantagem de estruturas 

mais leves e que interajam com micro-ondas. Para isto, foram preparados compósitos de CVR 

com resina epóxi, avaliando-os como absorvedores de micro-ondas ou na blindagem da 

radiação incidente na faixa de frequências da banda X (8,2 a 12,4 GHz). Na revisão da literatura 
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realizada neste estudo foram encontrados poucos estudos envolvendo o uso de CVR no 

processamento dos MARE [32-35], o que estimulou ainda mais a realização desta dissertação.  

Nesse contexto, o presente estudo buscou, inicialmente, estabelecer a correlação da 

influência de diferentes tempos de patamar (2, 8, 12, 24 e 36 h) a 1000 ºC de amostras de CVR 

nas suas características intrínsecas, como condutividade elétrica e ordenamento estrutural, as 

quais podem afetar o desempenho final dos compósitos CVR/resina epóxi como MARE ou 

como material de blindagem na banda X. Nesta etapa, amostras de CVR foram obtidas a partir 

do tratamento térmico de carbonização até 1000 ºC de espumas de poliuretano (PU) 

impregnadas com poli(álcool furfurílico) (em inglês, poly(furfuryl alcohol), PFA), também 

conhecido como resina furfurílica. Em seguida, amostras de compósitos CVR/resina epóxi 

foram avaliadas quanto às suas características eletromagnéticas, com o CVR de diferentes 

tamanhos de poros embutido na matriz de resina epóxi. 

Assim, os desafios e as vantagens de se utilizar CVR no processamento de materiais 

com potencial para interagir com a radiação eletromagnética motivaram a realização deste 

estudo, visando contribuir com o processamento de materiais mais leves e eficientes na 

atenuação de micro-ondas.  

1.3 Objetivo 

O objetivo deste trabalho consiste na obtenção e caracterização de compósitos de 

CVR/resina epóxi, com CVR de diferentes porosidades, que apresentem propriedades de 

atenuação da radiação eletromagnética na faixa de frequências de micro-ondas (banda X). 

 

No atendimento deste objetivo, este estudo tem como objetivos específicos: 

- Avaliar o efeito de diferentes tempos de patamar de carbonização das espumas de PU 

impregnadas com resina furfurílica, na estrutura do CVR. 

- Avaliar o efeito da porosidade dos compósitos de CVR/resina epóxi, no 

comportamento eletromagnético, quando expostos à radiação na faixa de micro-ondas na banda 

X.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Materiais Carbonosos 

Os materiais carbonosos referem-se a uma classe de materiais privilegiada, constituída 

basicamente por átomos de carbono (~99%), ligados indefinidamente entre si por meio de 

ligações sp2, formando hexágonos em planos grafíticos, que se empilham em diferentes 

números de camadas e que podem se rearranjar em diferentes combinações, dependendo da 

matéria-prima e do processamento utilizado [14,29]. Esse tipo de configuração resulta em 

diferentes tipos de materiais carbonosos, com ordenamentos cristalográficos que variam de 

muito ordenados até amorfos [14,26,29]. A Figura 1 ilustra uma estrutura grafítica, onde o 

parâmetro C=0,67 nm representa a distância entre dois planos de hexágonos alternados da 

estrutura grafítica [29]. 

 

Figura 1 ― Esquema da estrutura grafítica. 

Fonte: [29]. 

Como mencionado, os planos de átomos de carbono nos materiais carbonosos são 

formados, prioritariamente, por ligações sp2, em diferentes graus de ordenamento, onde 

ligações do tipo sp3 também podem estar presentes em menor proporção em relação às ligações 

sp2 [28-30]. Inseridos na classe dos materiais carbonosos têm-se os de origem natural, ou seja, 

os encontrados na natureza como o mineral grafita, de onde se extrai o grafite natural; os carvões 

e os coques, todos de origem fóssil [28-30]. Os coques são oriundos da degradação fóssil, na 

ausência de oxigênio, principalmente de fonte animal, cuja estrutura pode melhorar o 

ordenamento cristalográfico, mediante tratamentos térmicos adequados. Por outro lado, os 

carvões fósseis, resultantes da degradação da madeira em ambiente pobre em oxigênio, 
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apresentam estruturas tipicamente amorfas, que não evoluem para arranjos melhor ordenados 

mediante tratamentos térmicos posteriores [29].  

Nesse contexto, vale mencionar que a classe dos materiais carbonosos se distingue 

também pelas inúmeras possibilidades de obtenção por rotas sintéticas, em escalas laboratorial 

e industrial, de outros materiais com diferentes arranjos cristalográficos, mas sempre com a 

predominância de ligações sp2 dos átomos de carbono, resultando nos denominados materiais 

carbonosos sintéticos. Nesse caso, pode-se citar como exemplos de materiais carbonosos 

sintéticos o negro de fumo, carvões ativados, grafites sintéticos, fibra de carbono, compósitos 

carbono/carbono, carbono pirolítico, NTC, fulerenos, grafenos, carbono vítreo monolítico 

(CVM), CVR, entre outras formas híbridas [28-30,36,37].  

A Figura 2 ilustra alguns tipos de materiais carbonosos obtidos sinteticamente, como 

o negro de fumo (Figura 2-A), fibra de carbono (Figura 2-B), NTC (Figura 2-C), fulereno 

(Figura 2-D) e compósito carbono-carbono (Figura 2-E). Sendo assim, diferentes matérias-

primas, como: resinas, polímeros termoplásticos, piches, resíduos vegetais ricos em anéis 

aromáticos e gases orgânicos são utilizados [28,31]. 

 

 

Figura 2 ― Exemplos de materiais carbonosos e estrutura de materias carbonosos: negro de fumo (A), 

fibra de carbono (B), estrutura de NTC (C), estrutura do fulereno (D), compósito carbono/carbono (E). 

Fonte: [38-42]. 
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Portanto, a flexibilidade de uso de diferentes matérias-primas e de variados parâmetros 

de processamento resulta em várias combinações de propriedades específicas e adequadas à 

aplicação final do produto em um material carbonoso [14,28].  

A obtenção de materiais carbonosos ao logo do tempo vem se desenvolvendo 

continuamente, quanto aos processos de obtenção e aplicação em várias áreas, com usos nobres, 

podendo-se citar na medicina, em válvulas cardíacas e de hidrocefalia [14,26]; na engenharia 

aeroespacial, em tubeiras de foguete, aletas de mísseis e freios de aeronaves [14,26]; na 

metalurgia, em cadinhos especiais [14,26]; na engenharia da mobilidade em eletrodos e freios 

[14,26]; na química, em reatores e cadinhos especiais [14,26,28-30] e na área de defesa e de 

telecomunicações na formulação dos denominados materiais absorvedores de radiação 

eletromagnética e de blindagem eletromagnética [11,43-50]. 

Considerando que este trabalho tem como foco a obtenção do material carbonoso 

denominado de carbono vítreo (CV), um maior detalhamento deste material é apresentado a 

seguir. 

2.1.1 Carbono Vítreo  (CV) 

O CV se caracteriza como um material carbonoso obtido do tratamento térmico de 

polímeros termorrígidos ou celulose, com átomos de carbono unidos por ligações sp2, onde as 

camadas grafíticas apresentam um arranjo desordenado, que resulta em uma estrutura 

isotrópica, com a presença intrínseca de poros fechados no cerne do material e poros abertos na 

superfície [14,26,30].  

A Figura 3-A ilustra a estrutura do CV, de acordo com o modelo de Jenkins e 

Kawamura [28] e a Figura 3-B mostra o modelo de Shiraishi [51]. A estrutura desordenada das 

lamelas na terceira direção foi denominada por Jenkins e Kawamura de turbostrática [28], termo 

esse fortemente aceito pelos pesquisadores da área até os dias atuais. No caso da estrutura 

proposta por esses autores, o modelo explica várias propriedades do material, como dureza, 

massa específica e a presença de poros, mas não explica a impermeabilidade do CV a gases 

[28]. Neste modelo, os autores explicam a dureza pelas confluências fortes e pelo 

emaranhamento das camadas empilhadas e inserem os parâmetros cristalográficos La, referente 

ao tamanho no plano das lamelas empilhadas e Lc, que mede o número de camadas empilhadas, 

parâmetros esses que podem ser determinados por análises de difração de raios X (DRX). Já o 

modelo de Shiriashi explica mais adequadamente a impermeabilidade do CV a gases, pois 
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considera que o material é formado em sua maior proporção por poros fechados de ordem 

nanométrica [51,52]. Ambos os modelos explicam o caráter amorfo deste material, em função 

das confluências fortes e o emaranhamento entre as camadas grafíticas. 

O CV apresenta fratura conchoidal, semelhante à do vidro, e comporta-se como um 

material frágil [14,26]. E, o nome vítreo deve-se também ao aspecto brilhante que o CV adquire 

após o polimento. Para a produção do CV são utilizadas normalmente resinas termorrígidas 

ricas em anéis aromáticos, por exemplo, resinas fenólicas ou furfurílicas [27]. A celulose 

também é utilizada, porém em menor frequência, devido ao menor controle das características 

iniciais dessa matéria-prima e à maior dificuldade de obtenção de artefatos com formas mais 

complexas [14,26]. 

 

Figura 3 ― Modelo de Jenkins e Kawamura (A) e modelo de Shiraishi (B). 

Fonte: [28,51]. 

O uso de resinas termorrígidas mostra-se adequado na preparação do CV, pelo fato 

desse tipo de polímero apresentar um elevado grau de ligações cruzadas, que contribui para um 

encolhimento volumétrico homogêneo do material durante o tratamento térmico, com pouca 

distorção dimensional da peça produzida. Somada à presença de estruturas cíclicas contendo 

átomos de carbono, que favorecem o aumento do rendimento em carbono durante o tratamento 

térmico em atmosfera inerte [14,26,27,29]. 

No processo de obtenção do CV é necessário que as matérias-primas sejam tratadas 

termicamente em atmosfera isenta de oxigênio, ou seja, submetidas a um tratamento térmico de 

carbonização. Nesse processo, buscam-se rendimentos entre 40 e 50% de carbono residual 
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(carbono fixo), em relação à massa inicial da matéria-prima utilizada, de modo que o processo 

seja vantajoso [14,26,52-54].  

O CV pode se apresentar com aspecto monolítico (CVM), com a presença 

predominante de poros fechados e poros abertos na superfície do material (~1 a 10%). O uso 

desta classe de material tem destaque na química e na metalurgia na preparação de cadinhos 

especiais de diferentes tamanhos (Figura 4-A) [14], na eletroquímica na preparação de eletrodos 

e sensores especiais para diferentes finalidades (Figura 4-B) [26,53], na medicina na obtenção 

de válvulas cardíacas (Figura 4-C) e de hidrocefalia [14], entre outros artefatos.  

O CV pode também se apresentar na forma porosa, com a aparência de espumas de 

carbono, com a predominância de poros de transporte (até 98% em volume), denominado de 

carbono vítreo reticulado ou CVR [14,55,56], tendo como exemplos de sua utilização eletrodos 

na purificação de águas contaminadas com metais pesados e efluentes industriais e domésticos; 

na medicina, entre outras [14,28]. Mais recentemente, alguns estudos mostram o uso do CVR 

como centro absorvedor de micro-ondas [32-35]. Sendo este material objeto de estudo do 

presente trabalho. 

 

Figura 4 ― Exemplos de artefatos obtidos com carbono vítreo monolítico: cadinhos (A), eletrodos (B) e 

válvulas cardíacas (C). 

Fonte: [14,57-59]. 

2.1.2 Carbono vítreo reticulado (CVR) 

O CVR pertence à família dos carbonos poliméricos, ou seja, é derivado de matérias-

primas poliméricas e apresenta-se como uma espuma macroporosa, tendo como principal 

característica a predominância de macroporos (> 50 nm) de transporte [14,59]. A Figura 5-A 

ilustra o aspecto do CVR e a Figura 5-B mostra detalhes da sua estrutura com a presença de 

hastes interconectadas formando um volume significativo de poros de transporte. Devido à esta 
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estrutura, o volume de poros comunicantes (transporte) no CVR pode atingir valores próximos 

de 98%, com massa específica aparente baixa (0,05 a 0,08 g/cm³) e significativa área superficial 

em relação ao seu volume [14]. Graças a essas características, esse material tem encontrado 

aplicações em várias áreas da ciência, como na medicina, em implantes, estimulando o 

crescimento ósseo e em diferentes áreas da engenharia e da química [14,26,53,59]. De maneira 

semelhante ao CV, o CVR é classificado como um material frágil, devido ao seu elevado 

volume de poros e à sua superfície de fratura conchoidal [14,26].  

 

Figura 5 ― Carbono vítreo reticulado (A) e detalhe da estrutura de um CVR (B). 

Fonte: [14].  

As principais rotas de obtenção do CVR envolvem quatro processos, segundo Otani 

[60]. O primeiro processo é por meio da adição/borbulhamento de agentes expansores, como 

hidrocarbonetos, à resina termorrígida, que promovem a formação de poros, que se mantêm 

durante o tratamento térmico. O segundo processo é por meio da prensagem de partículas de 

CVM impregnadas com um material aglutinante de origem orgânica, com a presença de poros 

nos interstícios entre as partículas, os quais, durante o tratamento térmico, resultam em um 

material com um elevado volume de poros, mas com baixa resistência mecânica. O terceiro 

processo faz-se uso de agentes que geram poros, por exemplo, por meio da liberação de gases 

durante a polimerização, promovendo o aumento da porosidade do material polimerizado. O 

tamanho dos poros pode ser controlado pela seleção dos aditivos inseridos para a produção dos 

vazios. O quarto processo, e o mais utilizado, envolve a impregnação de uma espuma polimérica 

ou de fibra de celulose com uma resina termorrígida, seguido do tratamento térmico de 

carbonização. Neste caso, as espumas são usadas como material de sacrifício, se degradando 
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totalmente durante o tratamento térmico. Porém, permitem que a resina termorrígida 

impregnada em sua superfície faça a réplica da estrutura porosa, resultando em uma estrutura 

carbonosa rica em poros [26].  

Todos os processos apresentados têm como característica o fato de os agentes 

responsáveis pela formação dos poros não reagirem com a resina percursora, sendo 

imprescindível que em suas composições não tenham elementos que possam contaminar o CVR 

final, ou seja, que permaneçam no CV após o tratamento de carbonização [26,60]. 

De acordo com Ferrari e Rezende [14], amostras de CVR obtidas pelo método de 

impregnação de espumas de PU com resinas furfurílica e fenólica apresentam as características 

listadas na Tabela 1. Ressaltam-se nessa tabela o volume de poros (96 a 98%) a diferença entre 

a massa específica real (1,53 – 1,55 g/cm3) e a massa específica aparente (0,047 – 0,085 g/cm3) 

para as duas amostras, devido à presença de poros no material. Como esperado, a resistência à 

compressão do CVR é baixa (0,05 – 0,21 MPa). Porém, o CVR obtido pela impregnação com 

a resina furfurílica mostra maior resistência à compressão e, por consequência, melhor 

manuseio. Os parâmetros cristalográficos obtidos por difração de raios X são típicos de 

materiais carbonosos amorfos para as duas amostras, ou seja, d002 em torno de 4,5 Å e Lc entre 

8,3 e 9,0 Å [14].  

Tabela 1 ― Características típicas de amostras de CVR obtidas pela impregnação de espumas de PU com 

resinas fenólica e furfurílica. 

Características 
CVR 

(furfurílica) 

CVR  

(fenólica) 

Volume de poros (%) 96 - 98 96 - 98 

Massa específica aparente (g/cm3) 0,085 0,047  

Massa específica real (g/cm3) 1,53  1,55 

Resistência à compressão (MPa) 0,21 0,05 

Encolhimento volumétrico (%) 52 46 

d002 (Å) 4,5 4,6 

Lc (Å) 9,0 8,3 

Rendimento em carbono fixo (%) 40-50 40-50 

Fonte: [14]. 

No presente estudo, o CVR foi obtido pelo tratamento térmico de carbonização de uma 

espuma de PU comercial impregnada com uma resina termorrígida da classe das furfurílicas, 
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que de acordo com a literatura consultada é adequada para o processamento desta classe de 

material carbonoso [14,26]. 

2.1.3 Resinas precursoras do CV 

As resinas termorrígidas furfurílicas e fenólicas são potenciais matérias-primas 

utilizadas na obtenção do CVR, em função de suas elevadas densidades de ligações cruzadas e 

da presença de ligações conjugadas e anéis aromáticos em suas estruturas, o que resulta em 

atrativos rendimentos de carbono fixo (40-50%, em massa) e no encolhimento volumétrico 

controlado durante a carbonização [14,61].  

Com relação às resinas fenólicas, oriundas de matérias-primas obtidas do petróleo, 

apresentam cadeias moleculares ricas em anéis fenólicos com grupamentos metílicos, e são 

obtidas por meio de reações de condensação entre o fenol e o formaldeído, com a liberação de 

uma molécula de água. Nesse processo ocorrem ligações cruzadas entre os grupamentos metila, 

nas posições orto e para do anel benzênico [26,28,61-63].  

As resinas furfurílicas se inserem na classe dos polímeros furânicos, tendo como 

matéria-prima principal o álcool furfurílico, também denominado de furfurol, derivado do 

aldeído furfural, oriundo de fontes renováveis, como bagaço de cana-de-açúcar, cascas de 

cereais, entre outros resíduos agrícolas [28,45,64]. A síntese da resina furfurílica, de maneira 

geral, envolve os grupos álcoois de anéis furanos vizinhos, com a formação do éter difurfurílico, 

que reage progressivamente com a perda de uma molécula de água e a formação de ligações 

cruzadas [14,57,63-67]. No presente estudo a resina foi utilizada por se tratar de uma bioresina, 

ou seja, uma matriz polimérica oriunda de fontes renováveis e, também, por apresentar um 

elevado rendimento em carbono fixo (40-50%, em massa), após o tratamento térmico de 

carbonização [64-66]. 

Fitzer et al. [52] propuseram um mecanismo para elucidar a degradação da resina 

furfurílica, quando tratada termicamente sob atmosfera inerte. Nesse modelo as pontes 

metilênicas são formadas pela desidratação da resina furfurílica em um estágio inicial. A Figura 

6 ilustra a conversão térmica da resina furfurílica em CV durante o tratamento de carbonização, 

de acordo com a literatura.  
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Figura 6 ―Mecanismo da decomposição térmica da resina furfurílica sob atmosfera inerte. 

Fonte: [52]. 

Acima de 150 ºC, as pontes metilênicas se rompem para liberar metano, porém as 

etapas intermediárias desse processo não são bem definidas. No tratamento térmico de 

carbonização das resinas furfurílicas, próximo de 280 ºC os anéis furano se quebram, com a 

liberação de dióxido de carbono (CO2) e água (H2O). Em torno de 450 ºC, uma quantidade das 

pontes metilênicas são oxidadas pela água formada, transformando-se gradualmente em cadeias 

poliméricas lineares sem oxigênio. Após 460 ºC, monóxido de carbono (CO) é liberado a partir 

da quebra de ligações entre os átomos de carbono, levando a um sistema conjugado, que origina, 

posteriormente, uma estrutura rica em átomos de carbono, conhecida como turbostrática 

[28,52,68].  

2.1.4 Absorvedores de micro-ondas 

Os materiais absorvedores de radiação eletromagnética, também conhecidos como 

absorvedores de micro-ondas, ou MARE, são materiais com potencial de atenuar a radiação 

eletromagnética incidente, parcial ou integralmente, em certa faixa de frequências, por meio da 

conversão da energia da onda em calor [10-12]. A faixa de operação dos materiais absorvedores 

pode variar de 30 MHz até 100 GHz, dependendo de sua aplicação [11,12]. A Figura 7 ilustra 

a faixa de frequências da radiação eletromagnética e sinaliza a região de micro-ondas, de 

interesse neste estudo.  



13 

 

Figura 7 ― Espectro eletromagnético e possíveis aplicações. 

Fonte: baseado em [69]. 

O funcionamento dos MARE decorre de trocas de energia entre a radiação 

eletromagnética incidente e a estrutura do material, que ao absorvê-la tem suas partes 

elementares excitadas, resultando no aumento da energia interna e, consequentemente, no 

incremento da energia térmica, isto é, a energia da radiação eletromagnética incidente é 

convertida em calor no interior do material [12]. 

Quanto à sua constituição, os MARE podem ser obtidos pela dispersão de um ou mais 

centros absorvedores em uma determinada matriz polimérica [11,13]. Os centros absorvedores 

são os responsáveis pelas propriedades eletromagnéticas dos materiais absorvedores e ditam a 

forma de interação com a radiação eletromagnética incidente e, consequentemente, o 

mecanismo de atenuação da radiação incidente. Já a matriz polimérica, que é normalmente 

transparente ou o mais transparente possível à radiação eletromagnética na faixa de operação 

do material, agrega ao absorvedor as propriedades físicas necessárias à sua aplicação, 

conferindo-lhe forma, resistências química, térmica e mecânica [43]. 

No presente estudo, a matriz polimérica utilizada na impregnação do CVR foi a resina 

epóxi, pelo fato desta apresentar excelentes comportamentos térmico e mecânico, atender 

requisitos de aplicação em diferentes áreas, como espacial, aeronáutica, automobilística, entre 

outras, mas, principalmente, por ser um material com boa transparência a micro-ondas, não 

interferindo no estudo do centro absorvedor que, no presente estudo, trata-se do CVR [43].  

Segundo o tipo de interação do absorvedor com a radiação eletromagnética, essa classe 

de material pode ser classificada em dielétrica, magnética ou híbrida [10-12]. Nos materiais 

absorvedores do tipo dielétrico a interação com a radiação eletromagnética se dá por meio do 
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campo elétrico da onda incidente, enquanto nos materiais do tipo magnético a interação 

predominante ocorre com o campo magnético, e no tipo híbrido, há uma combinação das duas 

formas de interação. No presente estudo, o CVR caracteriza-se como um material dielétrico, 

como já previsto para a classe dos materiais carbonosos [10,13]. 

O desempenho de um material absorvedor é mensurado a partir das suas propriedades 

eletromagnéticas complexas, denominadas de permissividade elétrica (ε) e permeabilidade 

magnética (µ) [10-12]. A permissividade elétrica é o parâmetro que descreve como o campo 

elétrico de uma onda eletromagnética é afetado ao interagir com o material, enquanto a 

permeabilidade magnética é o parâmetro que descreve a interação do material com o campo 

magnético. Nas suas formas complexas, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética 

são descritas conforme as Equações 1 e 2. 

 

𝜀 = ε′ − jε”                                                                      (1) 

 

µ =  µ’ −  jµ”                                                                  (2) 

 

Na Equação 1, ε’ é a parte real da equação e representa a energia do campo elétrico 

externo armazenada no material e ε” é a parte imaginária e refere-se à atenuação do campo 

elétrico (perdas) promovida pelo material. De forma análoga, na Equação 2, µ’ (componente 

real) representa a energia do campo magnético armazenada e µ” (componente imaginário) trata-

se da dissipação da energia do campo magnético no material absorvedor [10,12]. Nesse 

contexto, os materiais (condutores, isolantes, magnéticos) podem diferir significativamente na 

sua resposta, quando expostos a um campo elétrico ou magnético. Os fenômenos elétricos e 

magnéticos nos materiais têm origem nas correntes elétricas associadas ou a spins de elétrons 

ou a elétrons em órbitas atômicas. Assim, as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais 

são determinadas por suas estruturas eletrônica e cristalina e por sua microestrutura [70].  

2.1.5 MARE baseados em CVR  

Como já mencionado, a pesquisa científica relacionada ao desenvolvimento de MARE 

está em crescimento, devido ao aumento contínuo do uso de dispositivos eletroeletrônicos, tanto 

na área civil da sociedade, em telefonia sem fio, marca-passo cardíaco, entre outras aplicações, 
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quanto no setor militar, envolvendo radares, camuflagens e antenas que operam em frequências 

de giga-hertz, por exemplo [71].  

Nesse desafio, a literatura mostra os primeiros absorvedores baseados em ferritas e 

ferrocarbonila, os denominados absorvedores magnéticos [15,16,43,71]. Nessa área, Gama, 

Rezende e Dantas [43] estudaram a influência do volume de ferrita de MnZn em matriz de 

silicone nas propriedades absorvedoras de micro-ondas de compósitos de ferrita de 

MnZn/silicone, alcançando valores de -37 dB (~99,9%) na atenuação da radiação incidente, 

para amostras com espessura de 3 mm e concentração de 0,20%, em volume [43]. Porém, esse 

tipo de material apresenta a desvantagem do incremento de massa no material final, em função 

da elevada massa específica dos aditivos magnéticos (5 a 7 g/cm3) [43,72].   

Dando continuidade nessa busca por absorvedores eficientes e mais leves verifica-se 

na literatura estudos envolvendo o uso de polímeros condutores, classificados como 

absorvedores dielétricos, pelo uso, por exemplo, da polianilina (PANI), polipirrol e poli(o-

metóxi anilina) (POMA), entre outros, com resultados muito interessantes [2,3,17]. Porém, 

nessa área, tem-se a dificuldade de síntese desses polímeros, custo elevado em alguns casos e, 

principalmente, instabilidade química ou térmica [3]. 

Alguns trabalhos que constam na literatura mostram também a combinação de 

materiais magnéticos e dielétricos, com a melhoria nas propriedades de atenuação de micro-

ondas [73]. Yuan e Hong [74] sintetizaram um compósito de polianilina (PANI) - 

PANI/SrFe12O19 - por meio da polimerização in situ e os resultados obtidos indicaram que a 

condutividade da PANI na presença de SrFe12O19 afetou positivamente as propriedades 

absorvedoras do compósito.  

Na busca por MARE cada vez mais eficientes e leves observam-se, ainda, vários 

trabalhos envolvendo materiais carbonosos, destacando-se o uso de negro de fumo [75,76], CV 

[33,34], grafite e, mais recentemente, as nanocargas de carbono, como as nanoplacas de carbono 

e os NTC [19,77], e suas mantas micrométricas, os denominados buckypapers [22]. Esses 

estudos mostram o excelente potencial de uso de cargas carbonosas no processamento de 

MARE, com a vantagem de se obter compósitos com menor massa específica em relação aos 

absorvedores com cargas magnéticas e com bons desempenhos na atenuação de micro-ondas. 

No contexto do uso de materiais carbonosos como centros absorvedores de micro-

ondas, a revisão da literatura realizada neste estudo identificou poucos trabalhos envolvendo o 

uso de CVR, apesar de suas atraentes propriedades elétricas e baixa massa específica. No 

entanto, os artigos encontrados são recentes, evidenciando o potencial uso deste material [32-

35,78]. 
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Apesar de não ser exatamente um CVR, Bychanok et al. [78] estudaram a influência 

de monocamadas formadas por esferas de CV poroso, experimental e teoricamente, na banda 

Ka (26–37 GHz) e verificaram que o material se comportou como um bom absorvedor de micro-

ondas (92% de atenuação), em quase toda a faixa de frequências, além de ser inerte, leve e 

compacto.  

Pastore et al. [33] estudaram o comportamento eletromagnético de espumas de CV em 

função da densidade aparente, porosidade aberta, tamanho e forma de células e arranjo 

estrutural das referidas espumas. Esses autores observaram que a densidade e os parâmetros 

geométricos dos poros da espuma de carbono influenciam na interação onda-matéria e, 

consequentemente, na absorção de micro-ondas.  

Lou et al. [34] avaliaram a absorção de micro-ondas por espumas de carbono derivadas 

de resina fenólica e verificaram que o material mostrou potencial como MARE, com valores de 

atenuação de -10 dB em 10 GHz. Um complexo estudo com CVR foi realizado por Kuzhir et 

al. [35], onde esses pesquisadores avaliaram a influência do tamanho dos poros no 

comportamento eletromagnético do material em THz. De maneira simplificada, os autores 

verificaram que dependendo do tamanho do poro o material poderia se comportar como 

transparente à radiação [35]. 

Medeiros et al. [32] estudaram a síntese de uma espuma polimérica de característica 

fenólica, aditivada com sulfatos de cobalto, ferro e níquel para possível utilização como MARE. 

No entanto, as propriedades dielétricas de materiais compósitos com 1% em massa da espuma 

de carbono preparada não apresentaram respostas relevantes quanto à atenuação da onda 

incidente na faixa de 8,2 a 12,4 GHz.  

Considerando o crescente uso de MARE, o potencial uso de materiais carbonosos na 

sua preparação e ainda os poucos trabalhos envolvendo CVR reforçou a motivação para a 

realização do presente estudo. 

2.1.6 Caracterização de MARE 

A avaliação da distribuição da energia da onda eletromagnética e sua interação com o 

material absorvedor de micro-ondas fundamentam os métodos de caracterização de MARE. De 

acordo com o princípio de conservação de energia, a onda eletromagnética incidente no 

material, Ei, pode ser total ou parcialmente atenuada (absorvida) (Ea), refletida (Er) ou 
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transmitida (Et). Esta última porção da onda representa a energia que se propaga através do 

material e não é absorvida ou refletida [10,13].  

A Figura 8 apresenta, esquematicamente, as variáveis envolvidas na interação da onda 

eletromagnética com o material [79]. A Equação 3 representa o somatório das energias 

absorvida, refletida, transmitida e dissipada, de acordo com o esquema apresentado na Figura 

8. A variável Ed refere-se à atenuação da energia dissipada no meio ambiente, isto é, a energia 

da onda eletromagnética no espaço livre, na trajetória entre a fonte e o detector da onda. Para o 

presente estudo, a energia dissipada (Ed) é considerada insignificante, considerando que o 

método de caracterização utilizado fornece medidas relativas a um refletor perfeito, neste caso, 

uma placa metálica de alumínio [10,12,13,80]. 

 

𝐸ᵢ =  𝐸ᵣ +  𝐸ₜ +  𝐸ₐ + 𝐸𝑑                                   (3) 

 

Figura 8 ― Esquema das interações da energia da onda eletromagnética incidente em um material: Ei: 

energia incidente, Ea - energia absorvida, Et - energia transmitida, Er - energia refletida, Ed - energia 

dissipada. 

Fonte: [79]. 

A caracterização das propriedades eletromagnéticas de um material pode ser 

conduzida por técnicas realizadas no espaço livre ou por meio de linha de transmissão (guia de 

ondas) [10,12,80]. Na condição de espaço livre, as metodologias de seção reta radar, arco NRL 

e inserção entre antenas são as mais utilizadas [10,12,81]. 
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Neste trabalho, foi utilizado o método de linha de transmissão em guia de ondas para 

atingir um dos seus objetivos, com a coleta dos parâmetros de espalhamento (parâmetros S), 

cujos valores permitem calcular os parâmetros complexos da permissividade elétrica e 

permeabilidade magnética e parâmetros de blindagem eletromagnética, na faixa de frequências 

de 8,2 a 12,4 GHz [10,12,44,81]. 

Como a caracterização eletromagnética dos materiais em estudo é um dos objetivos 

deste trabalho, optou-se por fazer uma breve abordagem, focando os conceitos básicos desta 

área e, principalmente, a técnica adotada neste trabalho, que visa as determinações da reflexão, 

transparência e absorção da energia da onda incidente no material e dos parâmetros complexos 

da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética, de acordo com a literatura 

[10,44,81]. 

2.1.7 Guia de ondas 

A eficiência na atenuação do sinal emitido por uma determinada fonte pode ser 

avaliada pela medida da atenuação da reflexão da radiação, promovida pelo material e/ou pela 

geometria do objeto em questão. No entanto, no presente trabalho, considerando que a amostra 

não é um objeto complexo, a medida da reflexão considera somente a eficiência da atenuação 

pelo material [10-12,81].  

Como mencionado, as medidas em linha de transmissão fazem uso de um dispositivo 

denominado de guia de ondas (Figura 9), de elevada precisão, onde a onda eletromagnética 

propaga em um sistema fechado e dá subsídios da correta medida das energias envolvidas no 

sistema confinado no guia. Logo, fornece dados que permitem avaliar a complexa interação 

onda-matéria. Este sistema de medidas consiste, basicamente, de um guia, normalmente 

metálico, com um terminal conectado a um gerador de sinais e um outro terminal conectado em 

um analisador de espectros. A amostra é posicionada no interior do guia e determina-se a 

energia refletida, relacionada com o parâmetro de espalhamento S11, a energia transmitida, 

relacionada com o parâmetro de espalhamento S21 e a energia absorvida pelo material em 

estudo. Pelo uso deste mesmo sistema pode-se também determinar a denominada refletividade, 

com o posicionamento de uma placa de alumínio atrás da amostra, ou seja, na parte posterior à 

incidência da radiação [10,12,13,80,81]. No presente estudo esta determinação não foi 

realizada. 
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A partir das medidas de atenuação, dadas em dB, pode-se converter estes dados em 

porcentagem de energia atenuada, conforme ilustra a Tabela 2, em concordância com a 

literatura [82].  

Vale lembrar que a atenuação da radiação depende da espessura e da geometria da 

amostra, frequência da onda incidente e da distância entre a fonte do sinal e o material [83,84]. 

Eficiências de atenuação na faixa de -20 a -30 dB são consideradas boas para muitos usos 

industriais [75], já para algumas aplicações militares são necessárias atenuações entre -80 e -

100 dB [10,84].  

 

Figura 9 ― Esquema de um guia de ondas: Ei – Energia incidente; Er – Energia refletida; Et – Energia 

transmitida; Ea – Energia absorvida pelo material. 

Fonte: [12]. 

2.1.1 Parâmetros de espalhamento 

Os parâmetros de espalhamento, ou parâmetros S, referem-se a valores de reflexão e 

transmissão de ondas eletromagnéticas, em determinadas frequências, ao atingir um 

determinado alvo (material). O comportamento de um material exposto a uma determinada 

faixa de frequências pode ser inteiramente caracterizado por meio dos parâmetros S, 

principalmente ondas de alta frequência [10,80,81,85] (Equações 4 – 7). A Figura 10 apresenta 

um guia de ondas conectado a duas portas de um analisador de redes vetorial (em inglês, Vector 

network analyzer, VNA). 
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Tabela 2 ― Relação entre atenuação da radiação (dB) e a porcentagem de energia atenuada. 

Atenuação (dB) % da Energia Atenuada 

0 0 

-3 50,00 

-5 68,38 

-7 80,05 

-10 90,00 

-13 94,99 

-15 96,90 

-20 99,00 

-25 99,68 

-30 99,90 

-40 99,99 

Fonte: [82]. 

 

 

Figura 10 ― Esquema do comportamento dos parâmetros S em um analisador de redes vetorial com duas 

portas. 

Fonte: baseado em [79]. 

Considerando um VNA com portas ativas (portas 1 e 2) (Figura 10) e de acordo com 

a literatura [80,81,86], tem-se as Equações 4-7: 
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𝑆11 =  
𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 1

𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 1
    (4) 

 

𝑆12 =  
𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 1

𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 2
    (5) 

 

𝑆21 =  
𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 2

𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 1
    (6) 

 

𝑆22 =  
𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 2

𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 2
    (7) 

  

A análise destes parâmetros permite observar os possíveis diferentes comportamentos 

do material, quando atingido por uma onda eletromagnética. Para isto, inicialmente, calibra-se 

o analisador de redes vetorial com uma placa metálica condutora, ou seja, 100% refletora ou 

com 0 dB de atenuação (S11 ≈ 0 dB), que representa a reflexão de toda radiação emitida a partir 

da porta 1 para um detector também na porta 1, posicionado junto ao emissor. No procedimento 

de calibração considera-se, ainda, o guia de ondas vazio, ou seja, com ar, que representa um 

meio 100% transparente à onda incidente, onde a radiação emitida a partir da porta 1 é toda 

transmitida através do guia de ondas até a porta 2 (S21 ≈ 0 dB, sem atenuação no guia de ondas), 

onde é detectada. Considerando-se que o equipamento está adequadamente calibrado pode-se 

ter as seguintes situações [10,85]:  

1) materiais que apresentam S11 tendendo a zero (S11 ≈ 0 dB), significa que todo ou 

praticamente todo o sinal gerado na porta 1 é retornado para a porta 1, ou seja, trata-se de um 

material refletor (sem atenuação); 

2) materiais que apresentam S11 tendendo a um valor muito negativo (S11 << 0 dB) 

significa que todo ou quase todo o sinal gerado na porta 1 é atenuado no material ou transmitido 

através dele, não retornando para a porta 1, ou seja, a onda incidente no material não é refletida; 

3) materiais que apresentam uma parcela da onda recebida na porta 2 igual ou muito 

próxima do valor emitido na porta 1 (S21 ≈ 0 dB), ou seja, a atenuação da onda no material é 

próxima de 0 dB, indicando que o material não absorve a onda, ou seja, este apresenta baixa 

refletividade (S11 << 0), baixa absorção e elevada transparência à onda eletromagnética, e  

4) materiais que apresentam baixa refletividade (S11 << 0 dB) e uma parcela da onda 

recebida na porta 2 muito menor que zero (S21 << 0 dB), ou seja, com baixa transparência à 

onda eletromagnética, logo a atenuação da onda ocorre no material, indicando que o material 

se comporta como um absorvedor de micro-ondas típico, com elevada absorção (Ea >> 0 dB). 
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2.2 Blindagem eletromagnética 

O fenômeno que avalia a eficiência de blindagem eletromagnética (EMI SE) envolve 

o uso de materiais para minimizar ou eliminar o efeito de radiações espúrias em ambientes de 

medição, equipamentos e/ou em seres vivos, de maneira geral. Os materiais metálicos, seus 

compósitos e ligas, são os mais utilizados nas indústrias de eletroeletrônicos para aplicações 

que necessitam de blindagem eletromagnética. Entretanto, a utilização de materiais metálicos 

na produção de aparelhos ou componentes eletrônicos pode limitar, de maneira significativa, os 

seus usos contínuos, devido à massa específica mais elevada, pouca flexibilidade e baixa 

resistência à corrosão [87]. 

Nesse contexto, os polímeros e seus compósitos estão se tornando uma opção cada vez 

mais atraente na substituição dos materiais metálicos nesse tipo de aplicação, pois esses 

oferecem vantagens em relação às restrições citadas, além de conferirem propriedades de EMI 

SE compatíveis com o uso do equipamento. Nesse caso, destaca-se ainda a possibilidade de ter 

a absorção da radiação como principal mecanismo na blindagem eletromagnética [87-90].  

Os materiais poliméricos que apresentam EMI SE podem ser constituídos por (a) 

polímeros intrinsicamente condutores (ICPs – do inglês Intrinsically conducting polymers), ou 

seja, a própria estrutura molecular do polímero favorece a perda de energia através de suas 

duplas ligações conjugadas ou (b) por compósitos poliméricos carregados com cargas (ou 

nanocargas) condutoras (CPCs – do inglês Conductive polymer-based composites) 

[3,13,44,87]. Os ICPs apresentam elétrons de ligações π deslocalizados de forma conjugada em 

sua estrutura, como, por exemplo, o poliacetileno (PAc) e a PANI. Já os CPCs são compósitos 

poliméricos carregados com cargas (ou nanocargas) extrínsecas. Uma vez que, os ICPs são 

polímeros de custo usualmente mais elevado, de difícil processamento, com baixa resistência 

mecânica e pouca flexibilidade, os CPCs se destacam em aplicações que envolvam EMI SE 

[87,91,92].  

Os materiais compósitos poliméricos são basicamente formados por duas fases, uma 

matriz polimérica, que deve ser o mais transparente possível às micro-ondas, no caso deste 

estudo, e a outra fase, por exemplo, partículas ou fibras. No caso do presente trabalho, o material 

carbonoso CVR é investigado como carga condutora, ao ser impregnado por uma resina epóxi, 

resultando no compósito CVR/resina epóxi. As propriedades elétricas dos materiais compósitos 

estão diretamente relacionadas com a quantidade, forma e tamanho do material condutor 

utilizado como aditivo [93].  
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Condutores estruturados à base de carbono, como o grafeno, NTC, CV e negro de 

fumo, apresentam várias vantagens em relação aos condutores metálicos, com isso já existe 

uma acentuada tendência de seu uso em materiais compósitos poliméricos, em substituição aos 

materiais metálicos, com diversas vantagens, destacando-se a menor massa específica e maior 

resistência à corrosão [90-92]. Porém, poucos estudos [33-35] são encontrados nessa área pelo 

uso de CVR, como já apresentado no item 2.3.1. 

De acordo com Jagadeesh, Shivamurthy e Kulkarni [90], um material para aplicação 

em EMI SE requer um valor mínimo de atenuação das ondas incidentes em torno de 20 dB, ou 

seja, uma atenuação de 99%, na faixa de frequências de interesse. 

Nesse contexto, o uso de materiais carbonosos incorporados em matrizes poliméricas 

aponta resultados promissores na substituição de materiais metálicos, como chapas de alumínio, 

na busca por materiais para EMI SE mais leves [87,92-98]. Comportamento este devido à ótima 

combinação de propriedades físicas dos componentes do compósito, como elevada resistência 

mecânica, boas características elétricas e relativo baixo custo de processamento. Nesse cenário, 

o presente trabalho visa estudar o uso do CVR na obtenção de compósitos com características 

de EMI SE, avaliando a influência da distribuição de tamanho dos alvéolos do CVR no 

comportamento eletromagnético. 

2.2.1 EMI SE e mecanismos de atenuação de ondas eletromagnéticas 

Quando uma onda eletromagnética interage com um material, reflexão, absorção e 

múltiplas reflexões podem ocorrer simultaneamente [98,99]. De modo que a efetividade da 

blindagem eletromagnética total (SET) pode ser expressa por esses três componentes, quais 

sejam, a reflexão primária da onda (SER), absorção interna (SEA) e múltiplas reflexões (SEM) 

no interior do material, de acordo com a teoria de Schelkunoff para uma onda plana [99]. A 

Equação 8 representa SET pelo somatório dos 3 mecanismos citados (SEA, SER e SEM) e pela 

equivalência desse fenômeno com a razão entre a potência da onda transmitida através do 

material (Pt) e a onda incidente no material (Pi) [80,98,99], onde: 

 

𝑆𝐸𝑇 = 𝑆𝐸𝐴 + 𝑆𝐸𝑅 + 𝑆𝐸𝑀 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑡

𝑃i
                                                (8) 

 

𝑆𝐸𝑅 = −10 log₁₀(1 − 𝑅)                                                                      (9) 
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𝑆𝐸𝐴 = −10log₁₀ (
𝑇

(1−𝑅)
)                                                                      (10) 

 

𝑆𝐸𝑀 = −20 log10( 1 − 10
(−

𝑆𝐸𝐴
10

)
)                                                       (11) 

 

𝑅 = |𝑆₁₁|²                                    (12) 

 

𝑇 = |𝑆₂₁|²                                     (13) 

 

O mecanismo de atenuação por reflexão envolve a formação de correntes elétricas ou 

polarização magnética, que se opõem às ondas incidentes [10,97]. Assim, o mecanismo de 

atenuação por reflexão é apresentado pela maioria dos materiais metálicos e prevalece em 

materiais com condutividade elétrica elevada, frequentemente atrelada à presença de elétrons 

livres na estrutura do material, no caso de compósitos com cargas condutoras [97,98].  

Vale mencionar que o mecanismo de atenuação por reflexões múltiplas ocorre em 

materiais multifásicos, podendo ser compósitos ou espumas, e é dependente da presença de 

interfaces (ou superfícies) internas no material, onde a onda incidente pode ser refletida. Esse 

tipo de mecanismo é potencializado quando o material possui cargas com elevada área 

superficial [100]. Este mecanismo pode ser desconsiderado quando SEA ≥ 10 dB [101].  

Conforme apresentado, o balanço de energia envolvido na interação onda-matéria 

pode ser estudado a partir dos parâmetros S, sendo que esses parâmetros estão associados aos 

mecanismos de blindagem, como mostram as Equações 12 e 13. E, o coeficiente de absorção 

pode ser calculado a partir de R e T para uma determinada onda incidente, de acordo com a 

Equação 14 [97,98]:  

 

                                         𝐴 = 1 − 𝑅 − 𝑇                                                              (14) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo apresenta os materiais utilizados neste estudo, as técnicas de 

processamento do CVR, dos compósitos de CVR/resina epóxi e as técnicas de caracterização 

dos materiais em estudo.  

3.1 Materiais utilizados 

▪ Espuma de poliuretano (PU), com poros de transporte de diferentes tamanhos (10, 30, 

45 e 60 poros por polegada (ppi)), código Bulpren S8, fornecidas pela empresa Foseco de Mogi 

das Cruzes/SP. A Figura 11 apresenta uma amostra da espuma de PU utilizada neste trabalho, 

com porosidade de 30 ppi. 

 

Figura 11 ― Espuma de poliuretano Bulpren S8 com 30 ppi. 

Fonte: [Autor]. 

▪ Resina furfurílica, obtida a partir da síntese ácida do álcool furfurílico. Esta resina foi 

obtida pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros 

(TecPBio) do ICT/UNIFESP, com viscosidade de 1000 mPas, a 25 ºC e massa específica de 

1,90 g/cm3. O procedimento de obtenção da resina está apresentado com maiores detalhes em 

trabalho anterior do grupo de pesquisa [102]. 

▪ Resina epóxi, bicomponente tipo Epocast 50-A1, disponível comercialmente, na 

proporção de 100:14 resina: endurecedor (Huntsman) East Lansing, Michigan. 
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3.2 Métodos 

A preparação dos materiais deste estudo foi constituída de duas etapas principais, a 

obtenção do CVR a partir da espuma de PU impregnada com a resina furfurílica e a preparação 

dos compósitos CVR/resina epóxi.  

A parte experimental de preparação das amostras foi desenvolvida no Laboratório 

TecPBio do ICT/UNIFESP e as caracterizações dos materiais envolveram análises de 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR), análise 

termogravimétrica (TGA), microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), difração de raios X (DRX), determinação do rendimento em carbono, medidas de 

condutividade elétrica e eletromagnéticas. Esta etapa foi realizada com os apoios do Núcleo de 

Apoio à Pesquisa em Ciência e Engenharia de Materiais de São José dos Campos/SP 

(NAPCEM)/UNIFESP, do Laboratório de Cristalização e Cristalografia (LabCris) do 

ICT/UNIFESP, da Divisão de Química do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) do 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e do Laboratório de Guerra 

Eletrônica (LabGE) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos/SP. 

A Figura 12 apresenta o fluxograma com as principais etapas envolvidas neste estudo.  

 

Figura 12 ― Fluxograma com as principais etapas deste trabalho.  

Fonte: [Autor]. 
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3.2.1 Preparação das amostras PU/PFA 

Como material de sacrifício foram utilizadas espumas de PU com diferentes números 

de poros por polegada (10, 30, 45 e 60 ppi). A espuma de PU foi revestida com uma fina camada 

de resina furfurílica. Esse processo envolveu a impregnação das placas de espuma de PU, com 

espessura aproximada de 9,0 mm, foi realizada por meio da imersão da espuma em um banho 

contendo a resina furfurílica já catalisada com 2% em massa de uma solução aquosa de ácido 

p-toluenosulfônico (60% m/v). Em seguida, a espuma de PU recém-impregnada foi passada 

entre rolos de compressão para extrair o excesso de resina furfurílica. 

Nessa etapa, foi necessário tomar cuidado para manter os poros de transporte da 

espuma de PU desobstruídos. Para isto, a espuma de PU, revestida com a resina, foi exposta a 

um fluxo de ar comprimido seco, de modo a quebrar todas as possíveis películas da resina 

formadas entre as hastes da espuma de PU. Em seguida, as amostras das espumas impregnadas 

foram transferidas para uma estufa da marca SOLAB (modelo SL-100) a 120 ºC por 4 h, para 

promover a cura da resina furfurílica, parâmetros esses determinados previamente [102]. Após 

a cura, as amostras de espuma foram pesadas, transferidas para cadinhos de grafite e tratadas 

termicamente (tratamento de carbonização). A Figura 13 ilustra as principais etapas envolvidas 

na preparação das amostras de CVR. 

 

Figura 13 ― Fluxograma com as principais etapas da preparação do CVR. 

Fonte: [Autor]. 
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3.2.2 Tratamento térmico de carbonização 

Os tratamentos térmicos de carbonização das espumas poliméricas impregnadas 

(PU/PFA) foram realizados em um conjunto de tratamento térmico composto por um forno 

tubular horizontal (marca EDG, série FT-HI, modelo 40), adaptado com um tubo de quartzo 

com 3,0 cm de diâmetro e de 120 cm de comprimento. O controle do aquecimento foi realizado 

por um controlador universal de processos DGL. A atmosfera do tubo de quartzo foi mantida 

isenta de oxigênio, sob o fluxo de gás nitrogênio, grau industrial, de 100 cm³/min. Esse sistema 

está disponível e operacional no Laboratório TecPBio/ICT/UNIFESP. 

Os tratamentos térmicos de carbonização foram realizados em duas fases, sob duas 

diferentes taxas de aquecimento. Na fase inicial, a taxa de aquecimento foi mais baixa, 3 ºC/min 

até 540 ºC, considerando que a maior perda de massa se dá nessa faixa de temperaturas, em 

concordância com dados da literatura [52]. Em seguida, a taxa de aquecimento foi aumentada 

para 10 ºC/min até 1000 ºC. Todo o tratamento térmico foi realizado sob fluxo contínuo de N2, 

de modo a manter a atmosfera isenta de oxigênio durante o processo de conversão térmica. 

Após atingir a temperatura máxima de 1000 ºC foram realizados diferentes tempos de patamar 

de 2, 8, 12, 18, 24 e 36 h nessa temperatura máxima (1000 ºC). Ao finalizar esta etapa, o forno 

foi desligado e o resfriamento ocorreu de forma natural (aproximadamente 30 ºC/min) até a 

temperatura ambiente. A Figura 14 mostra o ciclo de tratamento térmico utilizado.  

 

Figura 14 ― Ciclo de tratamento térmico de carbonização utilizado. 

Fonte: [Autor]. 
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3.2.3 Preparação dos compósitos CVR/resina epóxi 

Após a obtenção e caracterização das amostras de CVR foram preparados os 

compósitos de CVR/resina epóxi pela impregnação do CVR com a resina epóxi. Esta matriz 

polimérica foi utilizada no presente trabalho pelo fato dessa classe de resinas apresentar 

excelentes comportamentos térmico e mecânico, mas principalmente por apresentar boa 

transparência a micro-ondas, interferindo pouco no comportamento do CVR a ser estudado 

como centro absorvedor de micro-ondas [15-18].  

Para a preparação dos corpos de prova foi utilizado um molde de silicone, cujas 

cavidades para a preparação das amostras apresentaram dimensões de 22,80 ± 0,10 mm x 10,16 

± 0,10 mm x 9,78 ± 0,20 mm (Figura 15). Estas dimensões se referem às dimensões necessárias 

para a caracterização eletromagnética das amostras pela técnica de guia de ondas. Nesse 

processo, amostras de CVR foram cortadas e encaixadas nas referidas cavidades. Em seguida, 

a resina epóxi já contendo o endurecedor foi vertida sobre o CVR, e a cura foi realizada em 

temperatura ambiente durante 24 h, conforme instruções do fabricante da resina. Após a cura 

dos corpos de prova, esses foram extraídos das cavidades e pequenos excessos de resina foram 

retirados por lixamento, utilizando lixa d'água T223, Grão 220. Esse processo foi realizado de 

maneira cuidadosa para evitar alterar o paralelismo e o tamanho das amostras, buscando atender 

a precisão exigida para o encaixe dos corpos de prova no guia de ondas a ser utilizado na 

caracterização eletromagnética.  

 

Figura 15 ― Molde de silicone utilizado na preparação das amostras de compósitos de CVR/resina epóxi. 

Fonte: [Autor]. 



30 

3.3 Caracterização 

A caracterização dos materiais considerados neste trabalho envolveu o uso de 

diferentes técnicas. Na primeira etapa do trabalho, fez-se a caracterização das amostras de 

PU/PFA e CVR obtidos pelo uso de análises de FT-IR, TGA, MO, MEV, DRX, determinação 

do rendimento em carbono e medidas de condutividade elétrica. A segunda etapa englobou a 

caracterização do compósito CVR/resina epóxi por meio de medidas elétricas (condutividade 

elétrica) e eletromagnéticas, com as determinações dos parâmetros S, permissividade elétrica, 

permeabilidade magnética e dos parâmetros de blindagem eletromagnética.  

3.3.1 Análise termogravimétrica (TGA) 

As análises termogravimétricas foram realizadas em um equipamento da Netzsch (209 

F1 Iris®), sob a taxa de aquecimento de 20 ºC/min, utilizando duas atmosferas diferentes, gás 

inerte (N2) ou ar sintético (oxidante), sob o fluxo de 100 cm3/min. As análises foram realizadas 

na faixa de 30 a 1000 ºC. As perdas de massa das amostras foram medidas em função da 

variação da temperatura e do tempo em condições controladas de aquecimento, sob fluxo de N2 

ou de ar sintético, de modo a determinar de forma analítica o comportamento das amostras 

durante o aquecimento nas condições citadas. As análises de TGA foram realizadas no 

NAPCEM/UNIFESP. 

3.3.2 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

As análises das amostras de PU/PFA e CVR por espectroscopia FT-IR foram 

realizadas em um espectrofotômetro FT-IR (PerkinElmer Frontier IR/FIR), da Divisão de 

Química/IAE, utilizando o acessório Receptor/Transmissor Assíncrono Universal (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter (UATR), com 30 varreduras de 4000 a 400 cm-1. As 

amostras foram utilizadas na forma de pó (200 mesh). 

3.3.3 Microscopia Óptica (MO) 

As medições das hastes da PU/PFA e dos tamanhos de poros da espuma do CVR foram 

realizadas por MO em um equipamento Zeiss Stereo Discovery V20. As amostras foram fixadas 

about:blank
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em porta amostras e as imagens coletadas foram analisadas com a ajuda do software IMAGE J, 

de acesso livre. As análises por MO foram realizadas no LabCris/UNIFESP. 

3.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura  (MEV) 

A morfologia dos materiais foi analisada por MEV utilizando-se um microscópio 

eletrônico de varredura da marca FEI Inspect (S50), operado a 25 keV. As amostras foram 

coladas em porta- amostras de alumínio e fixadas com o auxílio de uma fita carbono. No caso 

de amostras em fragmentos, essas foram dispersas com auxílio de uma pinça sobre a fita 

carbono. As amostras foram metalizadas com uma fina película de ouro pelo uso de um 

evaporador por processo sputtering (Quorum Q150R ES), de modo a aumentar a condutividade 

elétrica da superfície das amostras. As análises de MEV foram realizadas no 

NAPCEM/UNIFESP. 

3.3.5 Rendimento em carbono 

Os rendimentos em massa do material carbonoso obtido (CVR) foram determinados 

por pesagem das amostras antes (PU/PFA) e após o tratamento térmico de carbonização (CVR), 

utilizando uma balança de precisão (Bel, modelo S2202H). A determinação do rendimento em 

carbono ao final de cada tratamento térmico foi realizada pelo uso da Equação 15, onde Mf é a 

massa final (CVR) e Mi é a massa inicial (espuma PU/PFA). Esta caracterização foi realizada 

no TecPBio/UNIFESP. 

 

%C =  
Mf

Mi
 x 100                                                                 (15) 

3.3.6 Difração de raios X (DRX) 

A caracterização cristalográfica das amostras de CVR foi realizada por análises de 

DRX, pelo uso de um equipamento Rigaku IV, entre 0 e 70º, com passo de 0,01º/s, adaptado 

com um tubo de cobre, com CuK (λ = 0,154 nm). O potencial da fonte foi de 40 kV e corrente 

de 30 mA. As amostras foram analisadas em pó (200 mesh). Os valores das distâncias 

interplanares (d002) foram calculados de acordo com a Equação de Bragg (Equação 16) e a altura 



32 

do empilhamento dos planos grafíticos (Lc), conforme a Equação de Scherrer (Equação 17) 

[10,102]. As análises de DRX foram realizadas no NAPCEM/UNIFESP. 

 

nλ = 2d sen θ                                                         (16) 

 

𝐿𝑐 =  
𝐾𝜆

𝛽𝐶𝑜𝑠 𝜃
                                                                (17) 

 

onde: n é um número natural; λ é o comprimento de onda da radiação incidente; d é a distância 

interplanar (d002); θ é o ângulo de incidência em relação ao plano; β é a largura a meia altura do 

pico (002); K é a constante de proporcionalidade (K = 0,89) [77,102]. 

3.3.7 Caracterização elétrica 

As medidas de condutividade elétrica volumétrica DC (σv) das amostras de CVR foram 

realizadas pelo método de duas pontas, à temperatura ambiente, utilizando um equipamento 

Agilent, modelo B2912A. Já as amostras de CVR/resina epóxi foram conduzidas em 

equipamento Agilent, modelo B2985A, com a voltagem variando na faixa de 10–20 V. As 

curvas de voltagem versus corrente foram lineares e a resistência foi obtida a partir da inclinação 

da curva. A condutividade σv foi calculada de acordo com a Equação 18 [103,104]. Estas 

medidas foram realizadas cinco vezes para cada amostra, com o apoio do LabGE/ITA. 

 

σv =
t

Aꞌ
−

1

Rv
                                                                       (18) 

onde: Aꞌ é a área da amostra, t é a espessura e Rv é a resistência volumétrica da amostra, 

respectivamente.  

3.3.8 Caracterização eletromagnética 

A caracterização eletromagnética dos compósitos CVR/resina epóxi foi realizada pela 

técnica de guia de ondas no LabGE/ITA, que conta com um conjunto de medidas, composto 

por um analisador de redes vetorial (VNA), como mostra Figura a 16-A, da marca Agilent 
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(modelo PNA-L N5230C), com 4 portas e faixa de frequências de 300 kHz a 20 GHz, acoplado 

a um guia de ondas na banda X (8,2 - 12,4 GHz) (Figura 16-B).  

Os materiais foram avaliados quanto aos parâmetros S na faixa de frequências de 8,2 

a 12,4 GHz do espectro eletromagnético. Para isto, foi utilizado uma porta-amostra, como 

esquematizado na Figura 16-C,D [12], com dimensões de 22,80 mm x 10,16 mm x 9,78 mm. 

Nesta metodologia, a amostra deve ter dimensões exatas às do guia de ondas, com um encaixe 

perfeito e sem vãos, para que não ocorram erros de medidas, que possam invalidar o resultado 

final. 

A avaliação da blindagem eletromagnética pelas amostras em estudo foi realizada 

calculando-se os parâmetros R (Refletividade) e T (Transmitância), de acordo com as Equações 

12 e 13, respectivamente, a partir dos parâmetros S11 e S21, determinados experimentalmente. 

A absorção (A) foi calculada a partir da Equação 14. Os parâmetros complexos ε e µ foram 

determinados de acordo com o método de Nicolson-Ross-Weir modificado (NRW), pelo uso 

de um software do equipamento. 

 

Figura 16 ― Vista do analisador de redes vetorial (A), guia de ondas (B), porta-amostra (C), esquema do 

porta-amostra (D).  

Fonte: [Autor]. 
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3.3.9 Espectroscopia de impedância elétrica 

A caracterização elétrica dos compósitos de resina epóxi com CVR de diferentes 

porosidades foi realizada pelo uso de um medidor de impedância modelo Solartron SI 1260 

(Impedance/Gain-phase Analyzer), utilizando a tensão de 0,5 V, na faixa de frequências de 1 a 

105 Hz, capturando 50 pontos.  

Essas medidas foram realizadas com o intuito de se obter a condutividade AC dos 

compósitos de CVR/resina epóxi. Para a formação dos eletrodos para esta análise, as amostras 

previamente utilizadas na caracterização eletromagnética foram seccionadas na sua seção 

transversal, resultando em corpos de prova nas dimensões de 10,16 mm x 9,78 mm e espessura 

de 3 ± 2 mm. Em seguida, as superfícies das duas faces maiores dos corpos de prova, 

perpendiculares à direção em que a impedância  é medida, foram metalizadas com uma fina 

camada de uma liga ouro/paládio, formando uma área condutora circular de 30,19 ± 0,025 mm², 

por sputerring, pelo uso de um metalizador, marca Quantum, modelo Q150R ES. Os resultados 

de condutividade AC foram calculados na frequência de 10 Hz, conforme a Equação 19 [87].  

                Essas análises foram realizadas no Laboratório de Cerâmicas Avançadas do 

ICT/UNIFESP. 

 

𝜎𝐴𝐶(𝜔) =
1

𝜌𝐴𝐶(𝜔)
=

𝐴𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜

𝑍(𝜔) 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜
                                                  (19) 

 

 

onde: 𝜎𝐴𝐶(ω) é a condutividade elétrica AC em função da frequência angular; 𝜌𝐴𝐶(𝜔) é a 

resistividade elétrica AC; 𝐴𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 é a área do eletrodo (amostra), 𝑍(𝜔) é a impedância do 

material e 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 é a distância entre eletrodos nas medidas de impedância elétrica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas caracterizações térmica, 

microscópica e estrutural das amostras de espuma de PU/PFA e CVR processadas e dos 

compósitos CVR/resina epóxi quantos aos seus comportamentos elétrico e eletromagnético. 

 Na fase inicial deste trabalho foram utilizadas somente amostras de espuma de PU de 

30 ppi, por ser a maior quantidade de espuma disponível para este estudo. Nesta fase, a amostra 

de 30 ppi foi utilizada para determinar os melhores parâmetros de tratamento térmico na 

obtenção do CVR, os quais foram utilizados, em etapa posterior, no tratamento térmico das 

amostras de PU/PFA com diferentes porosidades (10, 45 e 60 ppi). 

4.1 Caracterização das espumas PU/PFA 

4.1.1 TGA 

A Figura 17 apresenta uma curva TGA típica das amostras da espuma de PU 

impregnada com a resina furfurílica, tanto em atmosfera inerte, quanto oxidante. A análise 

destas curvas, sob atmosfera inerte, mostra uma redução de massa contínua desde o início da 

análise, atribuída à perda de moléculas de água. A partir de 180 ºC até cerca de 500 ºC verifica-

se que a perda de massa é mais expressiva devido perdas de massa da resina furfurílica da 

espuma de PU. A perda de massa observada na região de 250 a 470 ºC pode ser atribuída a 

rompimentos de ligações uretânicas entre outros tipos de ligações presentes na espuma de PU, 

de acordo com a literatura [105]. A partir de 500 ºC a perda de massa é menos intensa até a 

temperatura de 1000 ºC. Nessa temperatura máxima tem-se um resíduo de, aproximadamente, 

29%. O comportamento observado é concordante com citações da literatura, que mostra a 

conversão de matrizes poliméricas em CV com a liberação de voláteis de H2O, CH4, CO2, CO 

e H2 [28,52,63].  

A Figura 6 mostra o mecanismo de degradação da resina furfurílica proposto por Fitzer 

et al. [52], que explica a maior perda de massa até cerca de 500 ºC, em concordância com os 

resultados obtidos nas análises de TGA realizadas neste trabalho.  

As análises termogravimétricas, sob atmosfera oxidante, mostram um perfil de perda 

de massa semelhante ao observado nas análises sob atmosfera inerte até cerca de 400 ºC. No 

entanto, na presença de oxigênio, a degradação do material ocorre com perda de massa contínua 
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até aproximadamente 650 ºC, com a decomposição quase que total da amostra. Na temperatura 

de 1000 ºC tem-se uma massa quase que desprezível (~1,2%), atribuída, principalmente, a 

resíduos inorgânicos, porém não exclui a possível presença de carbono residual.  

 

Figura 17 ― Curvas de TGA das amostras de PU/PFA em atmosferas inerte e oxidante. 

Fonte: [Autor]. 

A comparação das curvas de TGA obtidas sob as atmosferas inerte e oxidante mostra 

a relevância do tratamento térmico ocorrer sob atmosfera isenta de oxigênio, de modo a se obter 

o maior rendimento possível de carbono fixo.  

A partir da análise das curvas de perda de massa foi possível estabelecer as taxas de 

aquecimento a serem empregadas nos tratamentos térmicos de carbonização. Assim, os 

tratamentos térmicos de carbonização foram realizados em duas etapas. A primeira etapa do 

aquecimento, entre a temperatura ambiente e 540 ºC, foi mais lenta (3 ºC/min), de modo a evitar 

a saída abrupta dos voláteis do material, o que poderia prejudicar a integridade do CVR durante 

seu processamento. Já na segunda etapa do tratamento térmico, até atingir 1000 ºC, foi utilizada 

uma taxa de aquecimento mais rápida (10 ºC/min), considerando que a partir de 500 ºC a perda 

de massa é consideravelmente menor.  
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A Figura 14 apresenta o ciclo de tratamento térmico utilizado. A definição deste ciclo 

de tratamento térmico foi realizada, baseando-se nas análises termogravimétricas de amostras 

de PU/PFA em atmosfera inerte (Figura 17).  

Ao atingir a temperatura máxima de 1000 ºC foram feitos patamares por diferentes 

períodos de tempo, quais sejam, 2, 8, 12, 18, 24 e 36 h, de modo a avaliar se este parâmetro 

influência nas características do CVR obtido.  

4.1.2 FT-IR 

A Figura 18 apresenta o espectro de FT-IR da espuma PU/PFA, onde se observa a 

presença de bandas típicas de absorção da resina furfurílica. Em 734 cm-1 tem-se uma banda 

atribuída aos hidrogênios do anel furano δC-C-H e em 921 cm-1 a contribuição σC-O do anel 

furano, conforme reporta a literatura [61,103]. As linhas vermelhas na figura evidenciam as 

principais contribuições da resina PFA. 

A Figura 18 exibe linhas pontilhadas em preto que apontam as principais contribuições 

da espuma de PU. Inicialmente tem-se uma banda em 1160 cm-1, atribuída ao estiramento 

 –C–O–C– do éter. Em 1300 cm-1 observa-se uma banda relativa à deformação angular no plano 

e fora do plano de grupamentos C-H do anel. Em 1525 cm-1 tem-se uma banda típica de 

estiramento C=O do grupo isocianato e em 1736 cm-1 a contribuição do estiramento de –C=O 

de grupos ésteres [104]. O espectro obtido indica que a espuma de PU utilizada neste estudo é 

do tipo éter. A Tabela 3 sumariza as principais bandas encontradas nos espectros de FT-IR da 

espuma de PU/PFA.  

 

Tabela 3 ― Atribuição das principais bandas FT-IR da amostra de PU/PFA. 

Banda (cm-1) Atribuição Atribuição Literatura 

734 δC-C-H PFA [61,103] 

921 σC-O PFA [61,103] 

1160 –C–O–C– PU [104] 

1300 C-H PU [104] 

1525 C=O PU [104] 

1736 –C=O PU [104] 

Fonte: [Autor]. 
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Figura 18 ― Espectro FT-IR da espuma de PU/PFA. 

Fonte: [Autor]. 

A presença de bandas típicas da resina PFA e da espuma de PU em um mesmo espectro 

deve-se ao fato da amostra de PU impregnada com a resina PFA ter sido moída para a realização 

desta análise.  

4.1.3 MO/MEV 

A Figura 19 apresenta uma micrografia óptica da espuma de PU/PFA com 30 ppi. Esta 

imagem mostra uma estrutura formada por alvéolos interligados por hastes esbeltas, que 

resultam em poros de transporte, os quais permitem um fluido passar de um lado a outro da 

amostra. 

A Figura 20 ilustra como os dados de tamanhos de poros e de hastes foram obtidos. 

Neste caso, pelo menos 50 medidas foram realizadas para os poros e para as hastes, 

respectivamente, e a partir desta coleta foram obtidas as médias. Os dados que constam em 

vermelho na Figura 20 são referentes às medidas dos tamanhos de poros e os dados em verde 

relativos aos tamanhos das seções transversais das hastes. Para a realização destas medidas 

tomou-se como base a maior distância entre dois pontos, tanto para os poros quanto para as 

hastes. Estas medidas mostram que os poros para a amostra com 30 ppi apresentam valores 
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entre 0,77 e 0,93 mm, com um valor médio de 0,80 ± 0,18 mm e hastes com largura de 0,14 ± 

0,03 mm. Estes resultados são novamente utilizados e discutidos na comparação com valores 

obtidos para o CVR, no item 4.2.5. 

 

Figura 19 ― Microscopia óptica da espuma de PU/PFA com 30 ppi.  

Fonte: [Autor].  

A Figura 21 apresenta imagens obtidas por MEV da espuma de PU/PFA. Estas 

imagens mostram a estrutura da espuma de PU impregnada com a resina furfurílica, onde pode-

se verificar a presença marcante de poros de transporte (Figura 21-A) e de hastes. A Figura 21-

B mostra a seção transversal da haste da espuma impregnada, com formato triangular, onde se 

observa o cerne do material constituído pela espuma de PU e uma camada espessa de PFA 

revestindo toda a haste. 
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Figura 20 ― Medidas dos tamanhos de poros e hastes pelo uso da microscopia óptica da espuma de 

PU/PFA de 30 ppi. 

Fonte: [Autor]. 

 

 

Figura 21 ― MEV da espuma de PU/PFA de 30 ppi (A), seção transversal de uma haste fraturada (B). 

Fonte: [Autor]. 
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4.2 Caracterização das amostras de CVR  

4.2.1 TGA 

A Figura 22 apresenta as curvas termogravimétricas das amostras de CVR, obtidas a 

partir da espuma de PU/PFA de 30 ppi, em forno convencional, com patamares de 2, 24 e 36 h, 

sob atmosferas inerte e oxidante. A partir das curvas em atmosfera inerte é possível observar 

para as três amostras de CVR, obtidas nos três diferentes tempos de patamar, uma baixa redução 

de massa entre 150 e 300 ºC. Com o aumento da temperatura, a partir da temperatura de 300 ºC 

as curvas mostram uma perda de massa pouco pronunciada, mantendo-se praticamente 

inalteradas, o que confirma a estabilidade térmica do CVR em atmosfera isenta de oxigênio. 

Comparativamente, as amostras processadas com 2 h e 24 h de patamares apresentam, 

relativamente, a maior perda de massa (0,4% e 0,5 %); seguida da amostra processada com 

patamar de 36 h, ou seja, a amostra exposta ao patamar mais longo apresentou cerca de 0,2% 

de perda de massa.  

 

Figura 22 ― TGA das amostras de CVR obtidas com patamares de 2, 24 e 36 h. 

Fonte: [Autor].  
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Os resultados mostram que o aumento do tempo de patamar favoreceu uma maior 

perda de voláteis no tratamento de carbonização. Gonçalves em seu estudo [26] cita que 

amostras de material carbonoso, como o CVR, mesmo após o tratamento térmico podem 

apresentar em sua estrutura átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, remanescentes da 

estrutura do precursor orgânico e que são expulsos da estrutura do material carbonoso quando 

tratados termicamente em temperaturas iguais ou maiores que 1400 ºC ou pela realização de 

patamares em temperaturas de pelo menos 1000 ºC. Portanto, o comportamento observado para 

as três amostras concorda com o apresentado na literatura [26,68]. 

Nesse contexto, pode-se considerar que as amostras submetidas a tempos de patamar 

mais longos perdem mais heteroátomos presentes originalmente na matéria-prima precursora e, 

consequentemente, perdem menos massa nas análises termogravimétricas. A perda de massa 

observada abaixo de 300 ºC é atribuída a material volátil de baixa massa molar ou umidade, 

adsorvidos no CVR durante a sua estocagem. A curva obtida em atmosfera oxidante (Figura 

22) mostra que o CVR é estável até cerca de 500 ºC. Porém, acima desta temperatura, o CVR 

apresenta uma perda de massa acentuada, com a degradação da amostra (4% de resíduo). O 

comportamento observado já era esperado para materiais carbonosos sob atmosfera oxidante 

[68]. 

A Figura 23 apresenta um gráfico de barras com os rendimentos obtidos nas análises 

gravimétricas após a carbonização, com os diferentes tempos de patamar (2, 8, 12, 18, 24 e 36 

h) a 1000 ºC, calculados a partir das massas das amostras antes e após o tratamento térmico. 

Esta figura mostra um rendimento médio, em massa, de carbono (CVR) de 44 ± 2%. A 

comparação destes resultados, com os obtidos por TGA (~29%), indica que o processo de 

obtenção do CVR em maior escala é mais eficiente que o resultado de TGA mostra. Esta 

diferença deve-se ao fato de a análise termogravimétrica utilizar amostras pequenas (na faixa 

de miligramas) e na forma de pó, logo com uma área superficial mais elevada e mais susceptível 

aos parâmetros da análise. Nesse caso, a existência de resíduos de oxigênio da própria amostra 

ou da contaminação do gás de arraste (N2) favorece a degradação da amostra. Já no tratamento 

térmico de carbonização faz-se uso de uma maior quantidade de amostra precursora (PU/PFA), 

na forma reticulada ou monolítica, logo com menor área superficial exposta, sob um fluxo de 

nitrogênio constante, o que contribui para aumentar o rendimento de carbono fixo.  
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Figura 23 ― Gráfico de barras comparando os rendimentos em carbono por análises gravimétricas das 

amostras de CVR obtidas com diferentes patamares.  

Fonte: [Autor]. 

A Figura 23 mostra que o CVR obtido com patamar de 24 h apresenta o rendimento 

de 32%, que é inferior ao das outras amostras. Esse comportamento deve-se à provável perda 

de massa involuntária de material durante o manuseio desta amostra, pelo fato do CVR ser um 

material frágil e com hastes que facilmente se quebram, e não devido ao tratamento de 

carbonização propriamente dito. As curvas de TGA evidenciam essa condição, pois mostram 

que os tempos de patamar influenciaram muito pouco na perda de massa (Figura 22).  

Os rendimentos em carbono obtidos nos tratamentos térmicos (Figura 23) não mostram 

nenhuma tendência, como já observado nas análises térmicas em atmosfera inerte (Figura 22). 

De acordo com a literatura [26,68], patamares a 1000 ºC, ou em temperaturas mais elevadas, 

podem favorecer o aumento da perda de massa, devido à liberação de heteroátomos residuais 

ainda presentes no material carbonoso formado. Porém, essa tendência não foi observada nos 

resultados das análises gravimétricas deste estudo. Assim, as variações observadas nos 

rendimentos das amostras obtidas em diferentes patamares são atribuídas à provável quebra de 

hastes das bordas da amostra de CVR, devido à sua fragilidade. Vale mencionar que os variados 

tempos de patamar a 1000 ºC realizados neste estudo tiveram como objetivo principal diminuir 

a presença de defeitos no CVR e não aumentar o rendimento em carbono do processo. 
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4.2.2 FT-IR 

A análise de FT-IR do CVR mostra espectros pobres em bandas (Figura 24), como já 

esperado, com poucas bandas e de baixa intensidade. Este perfil do espectro confirma a 

conversão do polímero PFA, rico em bandas (Figura 18), em um material constituído 

principalmente por átomos de carbono e pobre em funcionalidade [26,68]. Processo esse de 

perda dos grupos funcionais que ocorre durante o tratamento térmico de carbonização. 

 

Figura 24 ― Espectros de FT-IR da amostra de CVR. 

Fonte: [Autor]. 

4.2.3 DRX 

A Figura 25 mostra os DRX das amostras de CVR tratadas em diferentes tempos de 

patamar (2, 8, 12, 18, 24 e 36 h) na temperatura máxima de tratamento térmico (1000 ºC), a 

partir dos quais foram determinados os valores de distância interplanar (d002) e da altura do 

empilhamento (Lc) dos planos grafíticos. Esta figura mostra as contribuições características de 

materiais carbonosos, com contribuições nos ângulos de 24º e 42º, relativos aos planos (002) e 

(100), em concordância com a literatura [26,68]. As distâncias interplanares e a altura do 

empilhamento de camadas grafíticas das amostras de CVR, tratadas em diferentes tempos de 

patamar, foram calculadas de acordo com as Equações 16 e 17, respectivamente (Tabela 4).  
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A análise dos dados cristalográficos mostra valores de d002 na faixa de 3,80 e 3,90 Å, 

os quais são condizentes com dados característicos para materiais carbonosos (3,35 – 3,90 Å) 

[14,26,106] e de Lc na faixa de 10,15 a 11,85Å (Tabela 4). A análise dos dados de d002 mostra 

um aumento para os patamares de 8, 12 e 18 h, apontando uma maior desorganização estrutural 

do CVR. Para esses patamares não se observa nenhuma tendência para Lc.  

Gonçalves [26] realizou o tratamento térmico da resina furfurílica em temperaturas 

entre 700 e 2000 ºC e avaliou os materiais resultantes por análises de espectroscopia Raman, 

difração de raios X e análises de superfície por espectroscopia de fotoelétrons por raios X 

(XPS). Esse autor observou que na temperatura de 1000 ºC o CVR ainda possui heteroátomos 

em sua estrutura (~6% em massa de O2) e que tratamentos acima dessa temperatura facilitam a 

expulsão do oxigênio, tornado o CVR mais rico em átomos de carbono. Nesse processo de 

eliminação de hetroátomos, a estrutura do CV passa por intensas mudanças, que contribuem 

para a sua desordem estrutural. Esse estudo relata ainda que apesar do CVR já apresentar 

condutividade elétrica a partir de 1000 ºC, somente a partir 1300 ºC esse material mostra uma 

estrutura mais organizada e maior condutividade.  

 

Figura 25 ― DRX das amostras de CVR tratadas com diferentes tempos de patamar. 

Fonte: [Autor]. 



46 

Fazendo-se a correlação dos dados obtidos por Gonçalves [26] com os deste estudo, 

conclui-se que os tempos de patamar a 1000 ºC, de maneira similar aos tratamentos realizados 

em temperaturas superiores a 1000 ºC, promoveram a expulsão de heteroátomos ainda presentes 

no CVR. Assim, o aumento de d002 para as amostras tratadas nos patamares entre 8 e 18 h 

(Figura 26, Tabela 4) aponta que esses tratamentos térmicos promoveram a expulsão de 

heteroátomos do CVR, atrelado ao incremento da desordem do material (o aumento de d002).  

Após essa fase mais crítica de perda de hetroátomos, d002 diminuiu, como verifica-se para 24 e 

36 h de patamar, seguido do aumento de Lc, ou seja, do incremento do ordenamento estrutural 

do CVR. 

Tabela 4 ― Valores de d002 e Lc das amostras de CVR obtidas em diferentes tempos de patamar a 1000 

ºC. 

Tempo de patamar (h) d002 (Å) Lc (Å) 

2 3,80 10,55 

8 3,84 10,45 

12 3,87 10,90 

18 3,90 10,15 

24 3,84 10,60 

36 3,82 11,85 

Fonte: [Autor]. 

4.2.4 Condutividade elétrica 

Os valores de condutividade elétrica (Tabela 5) apresentam um aumento significativo 

para a amostra tratada termicamente com 8 h de patamar (1,17 x 104 S.cm-1), em relação ao 

CVR com 2 h de patamar (1,71 x 10-1 S.cm-1). A análise desses resultados indica que o material 

obtido com 8 h de patamar apresenta menos defeitos na sua camada grafítica, pela possível 

expulsão de heteroátomos ainda presentes no material. A partir do patamar de 8 h, a 

condutividade não apresenta variações significativas. De maneira análoga aos dados de d002 e 

Lc, a condutividade elétrica (Figura 26) mostra a influência do tempo de patamar nas 

características estruturais e, consequentemente, elétricas do CVR obtido. Porém, está correlação 

mostra que o aumento do tempo de patamar favoreceu a expulsão de heteroátomos, com o 

aumento de d002. Por outro lado, o plano grafítico começou a ter menos defeitos, o que favoreceu 

o transporte de cargas elétricas no plano da camada grafítica. 
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Tabela 5 ― Valores de condutividade elétrica das amostras de CVR obtidas em diferentes tempos de 

patamar. 

Tempo de patamar (h) Condutividade (S.cm-1) Desvio padrão (S.cm-1) 

2 1,71.10-1 4,26.10-3
 

8 1,17.104  4,52.10-3 

12 1,71.104 4,25.10-3 

18 1,42.104 4,83.10-3 

24 1,32.104 4,26.10-3 

36 1,86.104 4,23. 10-3 

Fonte: [Autor]. 

 

Figura 26 ― Correlação dos parâmetros cristalográficos d002, Lc e condutividade elétrica das amostras de 

CVR tratadas em diferentes tempos (2, 8, 12, 18, 24 e 36 h) de patamar. 

Fonte: [Autor]. 

4.2.5 MO/MEV 

As Figuras 27 e 28 apresentam, respectivamente, micrografias obtidas por MO e MEV 

do CVR. As imagens obtidas por MO (Figura 27) mostram a estrutura porosa da amostra de 

CVR, com estrutura alveolar unida por hastes esbeltas e rica em poros de transporte, de maneira 

muito similar ao observado para as espumas de PU/PFA (Figura 19). Esta verificação mostra 

que durante o tratamento térmico de carbonização ocorre o encolhimento volumétrico, devido 
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à perda de massa 44 ± 2%, porém, as características morfológicas do material são preservadas, 

devido, ao encolhimento volumétrico ocorrer de maneira bem controlada em todas direções, 

preservando a estrutura morfológica da espuma de PU. Comparativamente, verifica-se também 

que o CVR é mais brilhante que a espuma de PU/PFA, corroborando com o resultado de 

conversão da espuma polimérica em espuma de carbono. 

 

Figura 27 ― MO representativa do CVR obtido com a espuma de PU de 30 ppi. 

Fonte: [Autor]. 

A Figura 28 apresenta micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

das amostras de CVR obtidas nos tratamentos com diferentes tempos de patamar. Inicialmente, 

verifica-se que todas as todas as amostras de CVR processadas apresentam aspectos 

semelhantes, com a preservação da estrutura alveolar herdada da espuma de PU utilizada como 

material de sacrifício. Observam-se hastes esbeltas, compactas e com seção transversal 

triangular. As seções transversais das hastes apresentam superfície de fratura de material frágil, 

ou seja, superfície lisa. As imagens também mostram a presença de um vazio no centro da seção 

transversal da haste, que é originário da degradação total da espuma de PU durante a 

carbonização. Verifica-se, ainda, a presença de ondulações nas bordas das hastes do CVR 

devido ao encolhimento volumétrico que ocorre durante o tratamento térmico. 
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Figura 28 ― MEV do CVR obtido em diferentes tempos de patamar com a espuma PU/PFA de 30 ppi: 2 h 

(A), 8 h (B)12 h (C), 18 h (D), 24 h (E) e 36 h (F). 

Fonte: [Autor]. 

A Figura 29 mostra, comparativamente, histogramas com as larguras das hastes das 

amostras e a distribuição do tamanho de poros da PU/PFA e do CVR. Estes dados foram obtidos 

a partir de análises por microscopia óptica. Os histogramas mostram claramente que os poros 

do CVR se apresentam menores em relação aos da espuma impregnada (PU/PFA) de 30 ppi. 

Tal comportamento é devido ao encolhimento volumétrico do material, associado à perda de 

massa durante o tratamento térmico, conforme discutido previamente na análise dos resultados 

de TGA.  

Para a amostra de PU/PFA verifica-se que a distribuição de poros apresenta um valor 

médio de (0,80 ± 0,12) mm (Figura 29-A) e largura das hastes de (0,14 ± 0,03) mm (Figura 29-

B). Após a carbonização, o CVR apresenta largura de hastes de (0,09 ± 0,03) mm (Figura 29-

B) e tamanhos de poros de (0,55 ± 0,13) mm (Figura 29-A). Tomando-se como base o tamanho 

de poros tem-se um encolhimento volumétrico de, aproximadamente, 30% da espuma de 

PU/PFA para o CVR. 

 A Figura 30 mostra as curvas com a distribuição normal dos tamanhos médios de poros 

da espuma PU/PFA e do CVR, com a maior porcentagem de poros da espuma (56%) entre 0,77 

e 0,93 mm e do CVR (72%) entre 0,40 e 0,50 mm. Esses dados evidenciam o efeito do 

encolhimento volumétrico durante a carbonização da amostra de PU/PFA. 
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Figura 29 ― Histograma da distribuição de tamanho de poros (A) e tamanho das hastes(B) das amostras 

de PU/PFA e CVR. 

Fonte: [Autor]. 

 

Figura 30 ― Curvas normais da distribuição de tamanho de poros de PU/PFA e CVR. 

Fonte: [Autor]. 

A partir da correlação dos resultados do item 4.2 pode-se concluir que as amostras de 

PU/PFA tratadas termicamente com o patamar de 8 h na temperatura de 1000 ºC apresentou 

menos defeitos, que contribuiu para um melhor ordenamento cristalográfico e a elevação da sua 

condutividade elétrica. Em relação aos maiores tempos de patamar não são observados 

incrementos significativos nos parâmetros cristalográficos e nem na condutividade elétrica. 

Assim, adotou-se neste estudo, para a preparação das novas amostras de CVR com diferentes 

porosidades o valor de patamar de 8 h. Somadas às justificativas técnicas apresentadas, este 

valor de patamar promove uma maior economia de gás inerte nos tratamentos térmicos e de 

tempo de preparação das amostras de compósitos CVR/resina epóxi. 
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4.2.6 CVR com diferentes porosidades 

4.2.6.1 MEV 

A Figura 31 apresenta micrografias obtidas por MEV das amostras de CVR produzidas 

a partir das espumas de PU/PFA com porosidades de 10, 30, 45 e 60 ppi, tratadas termicamente 

a 1000 ºC, com 8 h de patamar na temperatura máxima. Estas amostras foram utilizadas na 

preparação dos compósitos de CVR/resina epóxi, os quais foram avaliados elétrica e 

eletromagneticamente. 

 

Figura 31 ― MEV de amostras de CVR com diferentes porosidades. (A) 10 ppi, (B) 30 ppi, (C) 45 ppi e 

(D) 60 ppi.  

Fonte: [Autor]. 

A análise comparativa das imagens da Figura 31 mostra que o aumento do número de 

ppi corresponde diretamente ao decréscimo do tamanho dos alvéolos e, consequentemente, no 

aumento da densidade aparente das amostras, pois se tem um maior número de hastes por 



52 

volume. Estas amostras apresentaram como valores de massa específica aparente, ou seja, a 

relação da massa pelo volume da amostra, os valores de 1,024; 1,115; 1,161; 1,197 g/cm3 para 

as amostras com 10, 30, 45 e 60 ppi, respectivamente.  

4.2.6.2 Condutividade elétrica 

A análise dos valores de condutividade elétrica (Tabela 6) mostra que esta propriedade 

apresenta variações pouco significativas para as amostras de CVR de diferentes porosidades 

tratadas termicamente até 1000 ºC, com patamar de 8 h. Um aumento mais significativo da 

condutividade é observado para as amostras com 45 e 60 ppi, o qual é justificado pelo aumento 

do número de hastes no material por área, como mostram as imagens de MEV da Figura 31 e 

os valores de densidade aparente (item 4.2.6.1), ou seja, quanto maior o número de ppi maior a 

densidade do CVR. A Figura 32 mostra mais claramente a tendência observada para as medidas 

de condutividade elétrica das amostras de CVR estudadas. 

 

 
Figura 32 ― Gráfico de barras da condutividade elétrica das amostras de CVR com diferentes 

porosidades.  

Fonte: [Autor].  
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Tabela 6 ― Valores de condutividade elétrica das amostras de CVR com diferentes porosidades. 

Porosidade (ppi) 

 

Condutividade 

(S.cm-1) 

Desvio padrão 

(S.cm-1) 

10 1,42.104 3,50.10-3 

30 1,60.104 9,21.10-3 

45 1,76.104 1,45.10-2 

60 2,16.104 2,77.10-2 

Fonte: [Autor]. 

4.3 Caracterização dos compósitos CVR/resina epóxi 

Este item mostra as caracterizações elétrica e eletromagnética dos compósitos de CVR 

com diferentes porosidades impregnados com a resina epóxi. A Figura 33 é representativa das 

amostras de CVR/resina epóxi processadas. Todas as amostras foram obtidas, inicialmente, no 

formato de um pequeno paralelepípedo nas dimensões de 22,80 mm x 10,16 mm x 9,78 mm, 

de modo a atender aos requisitos das medidas eletromagnéticas em guia de ondas. Após as 

medidas eletromagnéticas, as mesmas amostras foram utilizadas nas medidas de impedância 

elétrica, porém com o ajuste das suas dimensões e metalização. Apesar das medidas 

eletromagnéticas terem sido realizadas primeiro, este item apresenta em primeiro lugar os 

resultados de condutividade elétrica dos compósitos.  

 

Figura 33 ― Imagens dos corpos de prova de compósitos de CVR/resina epóxi. 

Fonte: [Autor]. 

A Tabela 7 apresenta os valores de condutividade elétrica dos compósitos de CVR 

com diferentes porosidades, impregnados com a matriz de resina epóxi, obtidos pela técnica de 

espectroscopia de impedância elétrica. A análise destes dados mostra que o compósito com o 

CVR de 10 ppi apresenta um valor de condutividade elétrica de 2,17 x 10-9 S.cm-1, o qual se 

encontra na mesma ordem de grandeza da condutividade medida para a resina epóxi pura (7,46 

x 10-9 S.cm-1), que, por sua vez, é considerada um material isolante [107]. Tal comportamento 
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é atribuído ao fato do CVR de 10 ppi possuir, relativamente, menos hastes condutoras, que ao 

serem impregnadas pela resina epóxi na obtenção do compósito, não contribuíram de maneira 

significativa para o aumento da condutividade elétrica do compósito [108]. Porém, as outras 

amostras de compósitos obtidas pelo uso de CVR de 30, 45 e 60 ppi apresentaram um aumento 

significativo da condutividade elétrica. Comportamento esse atribuído ao aumento do número 

de hastes dessas amostras (maiores números de ppi), que contribuiu com um maior número de 

caminhos condutores para a transferência de cargas elétricas e, consequentemente, com o 

aumento da condutividade dos compósitos de 30, 45 e 60 ppi. 

Tabela 7 ― Valores de condutividade elétrica dos compósitos de CVR/resina epóxi. 

Amostras  
Condutividade 

 (S.cm-1) 

Resina epóxi 7,46 x 10-9 ± 0,25  

Compósito 10 ppi 2,17 x 10-9 ± 0,25 

Compósito 30 ppi 6,18 x 10-4 ± 0,25 

Compósito 45 ppi 1,15 x 10-4 ± 0,25 

Compósito 60 ppi 1,42 x 10-3 ± 0,25 

Fonte: [Autor]. 

4.3.1 Caracterização eletromagnética 

4.3.1.1 Balanço de energia 

O balanço de energia mede a interação entre a onda eletromagnética e o material sob 

teste. Neste caso, pode-se ter dois tipos de ondas, a refletida a partir da primeira superfície (face) 

do material e a transmitida através do material até atingir a segunda face do corpo de prova. 

Durante o trajeto da onda que se propaga através do material, parte da sua energia pode ser 

absorvida e transformada em calor, de modo que a sua amplitude diminui e a outra parte da 

onda continua se propagando até atingir a outra face do corpo de prova. Neste caso, parte pode 

ser transmitida para fora do material (para o meio externo) e parte refletida dentro do próprio 

corpo de prova [101]. 

As energias, refletida (R) e transmitida (T) são medidas a partir dos parâmetros S11 

(Equação 12) e S21 (Equação 13), respectivamente. Parâmetros esses obtidos a partir das 
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medidas dos parâmetros S no analisador de redes vetorial, enquanto a energia convertida em 

calor (A) é calculada baseando-se na Equação 14 [90,101,109].  

Tendo-se os valores de R, T e A calculados, o balanço de energia das amostras de 

compósitos de CVR/resina epóxi, com o CVR variando a sua porosidade, é apresentado em 

função da frequência na Figura 34. A análise desta figura mostra, de maneira geral, para todas 

as amostras, que a maior parte da energia da onda é refletida, parte é absorvida e praticamente 

pouca energia é transmitida através da amostra, independentemente do tamanho dos poros do 

CVR, em toda a faixa de frequências da banda X. 

A Tabela 8 mostra os valores de R, T e A na frequência de 10 GHz. O valor de R pode 

ser atribuído à condutividade elétrica do CVR, que resulta em mais cargas elétricas livres para 

interagir com a onda eletromagnética, contribuindo para o não casamento de impedâncias entre 

o material e o meio que a onda se propaga, resultando na sua reflexão [92,109]. Além disso, o 

compósito CVR/resina epóxi mostra valores de absorção, uma vez que perdas da onda que se 

encontra propagando dentro do material podem ocorrer por polarização interfacial entre as 

hastes do CVR e a matriz de resina epóxi e por transferência de cargas nas hastes, graças à 

condutividade elétrica do CVR, com a conversão da energia da onda em calor [93,109]. 

Também se observa que pouca energia é transmitida (T), apesar da estrutura acentuadamente 

porosa do CVR. Tal comportamento pode ser atribuído às perdas associadas à polarização 

interfacial nas hastes e à condutividade elétrica do CVR.  

A análise da Tabela 8 e da Figura 34 mostra também que a resina epóxi tem 

comportamento prioritariamente transparente à radiação na banda X (89% de transparência, em 

10 GHz), com perdas por absorção (≈10%, em 10 GHz). Essa porcentagem de perdas da 

radiação na resina pura é atribuída a perdas por polarização e/ou interfacial. Neste último caso, 

devido à presença de imperfeições no material, por exemplo, poros [100]. Apesar dessas perdas, 

esse comportamento é considerado pouco significativo e não afeta o estudo do comportamento 

do centro absorvedor sob investigação (CVR). Assim, no presente estudo, a influência da resina 

epóxi foi negligenciada. A análise destes dados mostra, porém, que a resina epóxi apresenta 

contribuições de reflexão no início da banda X, cerca de 20%, que diminui até 10 GHz e volta 

a crescer até 12,4 GHz, atingindo novamente perdas de, aproximadamente, 20% no final da 

banda.  

Comparativamente, verifica-se que a incorporação do CVR na resina promove no 

compósito final mais caminhos condutores, os quais contribuem para atenuar a energia da onda 

incidente. Observa-se, ainda, que o valor de A aumenta com o incremento do número de poros 

por polegada para os compósitos com CVR de 30, 45 e 60 ppi, com valores de 24, 27 e 35%, 
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respectivamente. Já R diminui com o aumento do número de ppi para essas mesmas amostras, 

com valores de 75, 71 e 64% para as amostras com 30, 45 e 60 ppi, respectivamente. Este 

comportamento pode ser atribuído ao maior número de hastes, que favorece perdas por 

polarização nas interfaces das hastes com a matriz polimérica e por transferência de cargas 

elétricas nas hastes, o que contribui para atenuar a onda incidente por absorção. Por outro lado, 

o aumento do número de poros por polegada está atrelado à presença de hastes mais finas 

(Figura 31), que, provavelmente, diminuem a reflexão da onda.    

A amostra com 10 ppi apresenta, comparativamente, um comportamento anômalo, ou 

seja, diferente da tendência observada para as amostras com maior número de poros por 

polegada, com valores de R e A próximos dos verificados para a amostra com 60 ppi. 

Provavelmente, o fato de a porosidade desta amostra ser mais aberta contribuiu para maior 

transmissão da onda através da amostra, menos perdas por reflexão (64%) e mais perdas por 

absorção no material (33%). 

 

Tabela 8 ― Valores de energias absorvida (A), refletida (R) e transmitida (T) para os compósitos de 

CVR/resina epóxi em 10 GHz. 

Amostras A (%) R (%) T (%) 

Resina epóxi pura 10 1 89 

Compósitos – 10 ppi 33 64 3 

Compósitos – 30 ppi 24 75 1 

Compósitos – 45 ppi 27 71 1 

Compósitos – 60 ppi 35 64 0 

Fonte: [Autor]. 

Em resumo, os dados da Tabela 8 e da Figura 35, em 10 GHz, mostram que o aumento 

do parâmetro de absorção do compósito pela incorporação do CVR está associado à rede 

formada pelas hastes do CVR, as quais favorecem a transferência de carga e promovem a perda 

de energia da onda na forma de calor [108,109]. As perdas por absorção, como já mencionado, 

são favorecidas pela propagação da onda através do material, com a consequente atenuação da 

onda nas interfaces do CVR/epóxi e por transferência de cargas nas hastes do CVR. Uma porção 

das ondas transmitidas através do material pode também ter sido aprisionada entre as hastes do 

CVR, gerando múltiplas reflexões, resultando no aumento da atenuação.  
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Figura 34 ― Balanço de energia dos compósitos de CVR/resina epóxi na banda X, 10 ppi , 30 ppi, 45 ppi, 

60 ppi e resina epóxi. 

Fonte: [Autor]. 

A Figura 35 mostra também que o principal mecanismo de atenuação da onda incidente 

nos compósitos estudados, em 10 GHz, é por reflexão. Tal fato é observado em materiais 

condutores, que frequentemente apresentam menos absorção e mais perdas por reflexão, devido 

ao descasamento de impedâncias entre o material e o meio onde a onda se propaga, induzindo, 

assim, a reflexão da maior parte da energia da onda na primeira superfície do material 

[97,98,109].  
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Figura 35 ― Balanço de energia das amostras de compósitos CVR/resina epóxi, com CVR de diferentes 

porosidades.  

Fonte: [Autor]. 

4.3.1.2 Parâmetros complexos 

As propriedades de blindagem eletromagnética estão intimamente relacionadas com 

os parâmetros complexos da permissividade elétrica (Equação 1) e da permeabilidade 

magnética (Equação 2), onde as partes reais de ε e µ estão associadas com o armazenamento de 

energia e a parte imaginária com as perdas, devido a fenômenos de relaxação, polarização, 

condutividade elétrica e perdas magnéticas, os quais resultam na dissipação da energia da onda 

em calor [97,98,109].  

A Figura 36 mostra curvas típicas da variação dos parâmetros complexos da 

permissividade elétrica e da permeabilidade magnética em função da frequência na banda X 

para todas as amostras em análise (resina epóxi e compósitos CVR/resina epóxi).  

A análise das curvas da Figura 36 mostra, inicialmente, que a resina epóxi pura 

apresenta uma inflexão acentuada na região de 10 GHz, caracterizada como uma 

descontinuidade do modelo NRW utilizado nos cálculos dos parâmetros complexos, como cita 

a literatura [110]. Este tipo de descontinuidade prejudica a coleta de dados de ε e µ nessa região 

da curva, pois não refletem valores físicos que realmente representam o comportamento da 

amostra. Com relação às amostras de compósitos, todas apresentam comportamento de material 

banda larga. A Tabela 9 mostra que o componente real da permissividade (ε’), em 10 GHz, 

apresenta um aumento de valores de 6,3009 até 17,4031 para os compósitos entre 10 e 45 ppi. 

Já amostra de 60 ppi mostra um decréscimo (11,1687). Comportamento esse que indica a 
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influência das características das amostras e da frequência. A Figura 36-A mostra o 

comportamento de todas as amostras na banda X, evidenciando a variação deste parâmetro com 

a frequência. Já os valores de ε” (componente imaginário da permissividade elétrica) se 

apresentam menores que os de ε’, como esperado, e sem uma tendência de comportamento 

evidenciada. A Figura 36-B mostra o comportamento deste parâmetro em toda a banda X, onde 

se observa de maneira destaca os maiores valores de perdas para a amostra de 60 ppi, 

provavelmente pelo fato do CVR possuir mais caminhos de condução elétrica, devido ao maior 

número de hastes.  

 

Figura 36 ― Variação dos parâmetros complexos de ε e µ em função da frequência na banda X para a 

resina epóxi e seus compósitos com CVR de diferentes porosidades. (A) ε’ (B) ε”, (C) µ’, (D) µ”.   

Fonte: [Autor]. 

No caso do componente magnético, a literatura cita que materiais com características 

dielétricas apresentam valores de µ’ próximos de 1 e µ” próximo de zero [84,97,98]. No 

presente estudo, observa-se que os valores de µ’ (Figura 36-C, Tabela 9) variam entre 0,3231 e 

0,8704 na frequência de 10 GHz, que podem ser considerados dentro do esperado, sabendo-se 

que o compósito CVR/resina epóxi é tipicamente um material dielétrico (Tabela 9). Já µ” 

mostra valores negativos (Figura 36-D, Tabela 9), o que, a princípio, não é esperado e nem 

muito divulgado na literatura, pois sugerem possíveis descontinuidades durante a medição 

experimental. Porém, a literatura apresenta alguns estudos com valores negativos para os 
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componentes complexos [101,111,112] e atribuem esse fenômeno a efeitos de periodicidade no 

arranjo do material como, por exemplo, no arranjo de NTC em compósitos nanoestruturados 

[111,112]. Neste último caso, sabendo-se que o CVR é formado por uma rede de alvéolos, este 

efeito de periodicidade pode ocorrer, estimulando estudos futuros para ampliar a compreensão 

deste fenômeno. 

Tabela 9 ― Valores da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética dos compósitos de 

CVR/resina epóxi, em 10 GHz. 

Amostras ε’ ε" μ´ μ" 

Resina epóxi pura - - - - 

Compósitos – 10 ppi 6,3009 2,3544 0,8086 -0,6189 

Compósitos – 30 ppi 6,7303 -0,6991 0,8704 -1,0191 

Compósitos – 45 ppi 17,4031 11,2126 0,3231 -0,0488 

Compósitos – 60 ppi 11,1687 3,0205 0,4469 -0,1907 

Fonte: [Autor].  

A Tabela 9 sumariza valores de parâmetros complexos das amostras em 10 GHz. A 

resina epóxi pura (sem a incorporação do CVR) não mostra valores dos parâmetros complexos 

pelo fato de apresentar descontinuidade nesta região de 10 GHz. Já a incorporação do CVR à 

resina promoveu alterações dos parâmetros complexos para os compósitos preparados. Os 

valores de ε’ mostram variações entre as amostras, com o maior valor para o compósito de 45 

ppi (17,4031). Já ε” mostra o aumento das perdas com o aumento do número de poros do CVR 

entre os compósitos de 10 e 45 ppi. Este fenômeno pode estar relacionado à interação entre os 

materiais com propriedades elétricas diferentes, os quais resultam em mais centros de 

polarização ou na formação de caminhos condutivos nas hastes com fluxo de elétrons, 

aumentando ε” [97,98,109,111]. Os maiores valores de ε observados neste estudo são atribuídos 

à polarização interfacial nas interfaces hastes/matriz polimérica, à elevada razão de aspecto das 

hastes e à condutividade elétrica das mesmas, conforme cita a literatura para materiais 

dielétricos [96,98,109].  
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4.3.1.3 Eficiência de Blindagem eletromagnética 

A eficiência da blindagem eletromagnética total (SET) é a soma das perdas da 

blindagem por absorção (SEA), reflexão (SER) e múltiplas reflexões (SEM), resultando em uma 

medida que quantifica a capacidade do material em atenuar a onda eletromagnética. A eficiência 

da blindagem eletromagnética total e seus componentes podem ser avaliados a partir das 

energias incidente, absorvida, refletida e transmitida, como mostram as Equações 8-11. Assim, 

é possível determinar as contribuições das perdas por reflexão, absorção e múltiplas reflexões 

na blindagem eletromagnética pelo material. 

A Figura 37 mostra SEA, SER e SET para todas as amostras de compósitos de 

CVR/resina epóxi estudadas, em função das frequências na banda X. Observa-se para todas as 

amostras que as curvas de SEA estão sempre acima das curvas de SER em toda a faixa de 

frequências analisada. Comportamento esse que evidencia que a blindagem por absorção é 

preponderante em todas as amostras. E, como esperado, as curvas de SET se apresentam acima 

das curvas de SEA e SER, já que SET é a soma destas duas contribuições. 

A Figura 37 mostra, de maneira geral, que a eficiência da blindagem dos compósitos 

CVR/resina epóxi é praticamente independente da frequência, sem a presença de ressonância e 

todas as amostras apresentam comportamento tipo banda larga no intervalo de frequências 

analisado. Para um melhor entendimento dos mecanismos de blindagem dos referidos 

compósitos é importante entender os componentes associados à blindagem por reflexão, 

absorção e múltiplas reflexões. Como já mencionado, o CVR tem comportamento condutor 

(Tabela 5), característica essa que não favorece o total casamento de impedâncias entre o 

material compósito e o meio onde a onda se propaga, acarretando, assim, em contribuições de 

atenuação da onda por reflexão. Por outro lado, a porção da onda que consegue se propagar 

através do material pode ser atenuada pelo fenômeno de blindagem por absorção, envolvendo 

polarização nas interfaces, relaxação de moléculas ou transferência de cargas elétricas, ou por 

transmissão da onda para fora do material, na face oposta do corpo de prova.  

A Figura 38 mostra a influência da porosidade do CVR nas propriedades de blindagem 

dos compósitos de CVR/resina epóxi, com valores de SEA, SER e SET na frequência de 10 GHz. 

Como pode ser observado, os compósitos de CVR/resina epóxi mostram valores de SEA em 10 

dB para a amostra com CVR de 10 ppi e valores maiores para os compósitos com CVR com 30 

ppi (15,5 dB), 45 ppi (14,7 dB) e 60 ppi (20,1 dB). De maneira geral, verifica-se que SEA 

aumenta com o incremento do número de poros por polegada, ou seja, CVR com porosidades 



62 

de 10, 30, 45 e 60 ppi apresentam valores de SEA de 10,5; 15,5; 14,7 e 20,1 dB, respectivamente. 

Este comportamento mostra que o aumento do número de hastes no material favorece um maior 

número de caminhos de transmissão, os quais intensificam as perdas por absorção, por meio da 

conversão da energia da onda em calor. Estes dados sugerem também que os maiores valores 

de porosidade do CVR (> ppi) podem ter favorecido o aprisionamento da onda eletromagnética 

na estrutura da espuma formada por hastes e poros, intensificando as múltiplas reflexões.  

 

 

 

 

Figura 37 ― Curvas de SE, SER e SET para as amostras de compósitos CVR/resina epóxi em função da 

frequência: 10 ppi (A), 30 ppi (B), 45 ppi (C), 60 ppi (D) e resina epóxi (E).  

Fonte: [Autor]. 
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Múltiplas reflexões podem ter um papel importante no mecanismo de blindagem. 

Porém, no presente estudo, os valores de SEM foram desconsiderados, pois, comparativamente, 

esta contribuição é negligenciada quando SEA é superior a 10 dB, conforme cita a literatura 

[101].  

No caso de SER verificam-se valores com pouca variação entre eles, com uma ligeira 

tendência de decréscimo com o aumento da porosidade para as amostras de 30, 45 e 60 ppi, 

consecutivamente, com valores de 6,1; 5,5 e 4,5 dB, respectivamente. A amostra com 10 ppi 

apresenta um SER de 4,5 dB. Estes valores estão coerentes com os valores relativamente 

próximos de condutividade elétrica (Tabela 7), os quais estão associados a perdas por reflexão.  

Com relação à blindagem total tem-se, de maneira geral, o aumento de SET (perdas 

totais) com o aumento do número de ppi do CVR, conforme a Figura 39. Os valores de SET 

variaram de 15,8 dB ou ≈95,7% de atenuação da radiação incidente para o compósito com CVR 

de 10 ppi até 25,2 dB ou ≈99,5% para amostra com 60 ppi, ou seja, os valores de atenuação 

obtidos são muito bons e atendem a várias aplicações tecnológicas, como menciona a literatura 

[75]. Como já mencionado, os resultados confirmam o caráter transparente da resina epóxi. 

 

Figura 38 ― Valores de SEA, SER e SET para todas as amostras de compósitos CVR/resina epóxi em 

estudo, em 10 GHz. 

Fonte: [Autor]. 
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Figura 39 ― Valores de SET para todas as amostras de compósitos CVR/resina epóxi em estudo na banda 

X (A) e em 10 GHz (B).  

Fonte: [Autor]. 

De acordo com a literatura [113], espera-se que materiais com comportamento 

promissor para blindagem eletromagnética apresentem valores de atenuação entre 15 e 30 dB, 

que correspondem entre 96,9% e 99,9%  de SET,  referente à blindagem total  na atenuação da 

radiação eletromagnética na banda X. Desta forma, todos os compósitos processados com as 

amostras de CVR (10, 30, 45 e 60 ppi), obtidas a partir da conversão térmica com patamar de 

8 h, apresentaram bons valores de eficiência na blindagem eletromagnética. Por exemplo, o 

compósito de 10 ppi mostra valores acima de 15 dB a partir de 10 GHz. Já a amostra de 30 ppi 

mostra melhor desempenho com valores de blindagem entre 20 e 25 dB na faixa de frequências 

analisada e o compósito de 45 ppi apresenta comportamento tipo banda larga em toda a faixa 

de frequências, com valores médios de 20 dB. E, finalmente, o compósito de 60 ppi indica 

valores de blindagem entre 25 e 28 dB em toda banda X analisada, ou seja, valores acima de 

99,5% de eficiência.  
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que compósitos de CVR/resina epóxi 

atuam como materiais eficientes na blindagem eletromagnética na banda X, com valores de 

atenuação de até 25,2 dB, ou seja, ≈99,5% de atenuação da radiação incidente, 

predominantemente por absorção, envolvendo os mecanismos de perdas por polarização 

interfacial e condução elétrica nas hastes do CVR. Perdas por reflexão também são observadas, 

devido ao caráter condutor do CVR, que promove o descasamento de impedâncias entre o 

material e o meio de propagação da onda.  

Este trabalho também mostra o sucesso do processo de obtenção do CVR por meio do 

tratamento térmico de carbonização de espumas de PU impregnadas com resina furfurílica. 

Análises de FT-IR confirmaram o processo de conversão do material polimérico em material 

carbonoso e análises de difração de raios X apresentaram picos característicos de materiais 

carbonosos, com 2θ igual a 24˚ e 42˚, que também confirmaram a conversão térmica da espuma 

de PU/PFA em CVR. As análises de difração de raios X e de medidas de condutividade elétrica 

mostraram que tempos de patamar iguais ou superiores a 8 h contribuíram para minimizar 

defeitos estruturais e promoveram um melhor arranjo cristalográfico do CVR, com o 

consequente aumento da condutividade elétrica para ≈1,7.104 S.cm-1. 

As análises por MO e de MEV mostraram que não ocorreram mudanças significativas 

na morfologia do material precursor (PU/PFA) após sua conversão em CVR, com a preservação 

dos poros de transporte e das hastes da espuma, associado a um encolhimento volumétrico de 

aproximadamente 30% durante o tratamento térmico de carbonização. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros têm-se: 

▪  Realizar um trabalho de simulação de modo a predizer a influência do tamanho e 

distribuição dos alvéolos do CVR, validando com dados experimentais de 

blindagem eletromagnética, visando ampliar o uso dos referidos materiais em outras 

faixas de frequências. 

▪  Ampliar o estudo com o uso de espumas de PU com outros tamanhos de poros. 

▪ Ampliar o estudo pelo uso de resina furfurílica dopada com polímeros condutores e 

materiais magnéticos, avaliando se a eficiência de blindagem é aumentada. 

▪  Completar a caracterização do CVR e dos compósitos de CVR/resina epóxi com a 

avaliação do comportamento mecânico.  

▪  Ampliar o estudo de medidas dos parâmetros complexos da permissividade elétrica 

e da permeabilidade magnética, de modo a confirmar e entender a obtenção de 

valores negativos desses parâmetros.  
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7 TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS GERADOS 

Com a realização deste trabalho já foi possível gerar os trabalhos apresentados a seguir: 

Artigo Publicado: 

1. DIAS, Fabiano da Silva; BRAZIL, Tayra Rodrigues; MONTAGNA, Larissa 

Stieven; REZENDE, Mirabel Cerqueira. Estudo da influência dos parâmetros de 

tratamento térmico da resina furfurílica nas características morfológicas, estruturais 

e condutividade elétrica do carbono vítreo reticulado. Matéria (Rio de Janeiro), 

[S.L.], v. 26, n. 2, p. 1517-7076, 28 mar. 2021. UNIFESP (Scielo). 

http://dx.doi.org/10.1590/s1517-707620210002.1295. 

 

Congressos: 

2. Título: Influência do tempo de tratamento térmico na condutividade elétrica do 

Carbono Vitreo Reticulado  

Autores: Fabiano da Silva Dias, Larissa Stieven Montagna, Mirabel Cerqueira Rezende. 

VII Simpósio de Ciência e Engenharia de Materiais, realizado no Instituto de Ciência e 

Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, SP, 2019. 

3. Título: Estudo de conversão térmica de espuma polimérica PU/PFA em 

Carbono Vitreo Reticulado 

Autores: Fabiano da Silva Dias, Tayra Rodrigues Brazil, Larissa Stieven Montagna, 

Mirabel Cerqueira Rezende. 15º Congresso Brasileiro de Polímeros (15º CBPOL), 

realizado em Bento Gonçalves, RS, 2019. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/s1517-707620210002.1295
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