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Introdução 

Estudos sobre a modificação de propriedades 
termofísicas de polímeros a partir da adição de 
pequenas quantidades de nanopartículas de 
diferentes materiais, como cerâmicas e carbono, 
tem aumentado de maneira significativa, sendo que 
uma parcela desses estudos aponta para uma 
rápida aplicação desse tipo de tecnologia no 
desenvolvimento de novos produtos. 
Frente a essa situação é indispensável desenvolver 
processos que permitam medir de maneira confiável 
a presença de nanopartículas em diversos tipos de 
compósitos, a dispersão de partículas na matriz dos 
mesmos e a real extensão da mudança de 
propriedades termofísicas de materiais em função 
da natureza e quantidade das nanopartículas 
utilizadas no processo de produção. Nesse contexto, 
esse trabalho apresenta os resultados iniciais de um 
estudo de propriedades termofísicas de compósitos 
de poliestireno com negro de carbono para verificar 
a homogeneidade de distribuição dessas 
propriedades. As amostras de compósitos foram 
preparadas por moldagem a quente com a utilização 
de poliestireno (PS) (350.000 - Aldrich) e negro de 
carbono (NC) (Monarch 570 – Cabot). Foram 
preparadas amostras com cargas nominais de 1, 2, 
3, 4 e 5%v. Tais amostras foram fracionadas e 
utilizadas para análise de carga real de NC com a 
utilização de ensaios termogravimétricos (TG), e da 
temperatura de transição vítrea (Tg) e calor 
específico (cp), com a realização de ensaios de 
calorimetria exploratória diferencial com modulação 
de temperatura (MTDSC). 

Resultados e Discussão 

Tabela 1.  Teor de NC determinado a partir de 
ensaios de TG. 

Carga Nominal (%v) Carga Determinada (%v) 

1 1,1 

2 1,8 

3 3,1 

4 4,2 

5 5,5 

Os resultados da determinação do teor de NC nos 
compósitos são apresentados na tabela 1. A 
comparação entre os valores nominais e os 
determinados por ensaios termogravimétricos 
mostram que o procedimento utilizado para a 
preparação dos compósitos resulta em amostras 
com valores de carga coerentes. 
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Figura 1.  Dependência de cp com a temperatura 
para diferentes teores de NC (atmosfera de N2 e 
taxa de aquecimento de 3 °C min -1). 
 
Os resultados apresentados na figura 1 mostram 
que o Teor de NC afeta, em diferente extensão, os 
valores de cp e Tg, aumentando os valores de cp em 
todo o intervalo de temperaturas estudado e 
deslocando a Tg para regiões de temperatura mais 
baixas. 

Conclusões 

Os resultados apresentados indicam que o teor de 
NC afeta de maneira marcante as propriedades 
termofísicas do compósito, deslocando os valores 
de Tg para temperaturas entre 7 e 12% mais baixas 
e aumentando os valores de cp entre 6 e 8%. 
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