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1 ¿ Fundamentos da análise termogravimétrica e termodiferencial (TGA e DTA); 2 ¿ interpretação de termogramas típicos,
volatilização de espécies, mudanças de fases e outros; 3 ¿ influência da atmosfera nos produtos obtidos e sua identificação
no termograma; 4 ¿ aplicação de interesse na indústria de polímeros e de petróleo: caracterização de polímeros;
caracterização de monômeros; avaliação da sinterização de catalisadores de craqueamento do petróleo; estudos da
formação e deposição de coque em variadas etapas do processamento do petróleo; 5 ¿ aplicação de interesse da indústria
farmacêutica e de alimentos: comportamento térmico de excipientes; degradação de substâncias utilizadas como fármacos;
degradação de substâncias utilizadas na indústria de alimentos; caracterização de fármacos; influência dos processos de
moagem na microestrutura de fármacos e de alimentos.

Conteúdo Programático:

Ementa:
Fundamentos básicos de Análise Termogravimétrica (TGA), Termodiferencial (DTA) e Calorimétrica (DSC). Análise de
Termogramas típicos. Aplicação das técnicas descritas a amostras de petróleo, de alimentos, de materiais cerâmicos e de
plásticos: estudo teórico e prático; análise dos termogramas obtidos. Avaliação de uma amostra desconhecida.
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Haines, P. J. Principles of thermal analysis and calorimetry. RS & C Paperbacks, 2002;
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