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Introdução 

A análise térmica abrange um grupo de 
técnicas, através das quais uma propriedade física 
de uma substância e ou de seus produtos de reação 
é medida em função da temperatura, enquanto a 
substância é submetida a uma programação 
controlada de temperatura1.  

A Termogravimetria (TG) é uma técnica na 
qual a massa de uma substância é medida em função 
da temperatura, enquanto a substância é submetida 
a uma programação controlada de temperatura1. Já 
a Calorimetria exploratória diferencial (DSC, do 
inglês Differential Scanning Calorimetry) é uma 
técnica na qual se mede a diferença de energia 
fornecida à substância e a um material de referência, 
em função da temperatura, enquanto a substância e 
o material são submetidos a uma programação 
controlada de temperatura1. 

Este trabalho foi elaborado a partir de 
pesquisas discentes feitas com objetivo de verificar 
características associadas à utilização das técnicas 
de TG e DSC. Analisou-se a importância da 
aplicação dessas técnicas para o meio científico e 
algumas de suas aplicações práticas e teóricas. 

Resultados e Discussão 

A TG, tem por objetivo possibilitar que se 
estabeleça a faixa de temperatura em que se começa 
a decompor um determinado material, assim como 
para seguir a projeção de reações de desidratação, 
oxidação decomposição, etc2. Esta técnica é feita em 
um aparelho específico cujos principais 
componentes são: uma balança analítica, cadinhos 
de material inerte, termopares (sensores de 
temperatura), forno e um sistema de corrente de 
gás2. A medição é feita através de um processo no 
qual se coloca o analito no cadinho, acoplando o 
mesmo em um suporte ligado a balança que se 
localiza dentro do forno2. Em seguida, provoca-se 
uma mudança de temperatura de maneira pré-
estabelecida, o que faz com que a balança forneça 
dados referentes a massa da amostra em função do 
tempo2. Neste processo, o sistema de gás atua 
provocando a retirada das partículas do analito que 
se volatilizaram, a fim de que não volte a fazer parte 
do analito dentro no cadinho2. Com isso, a balança é 

capaz de medir a diferença de massa em função do 
tempo2. 

A técnica de DSC é utilizada para se obter 
valores experimentais de temperaturas 
características (fusão, cristalização, transições 
polimórficas, reações, transição vítrea) e calor 
específico de determinadas substâncias3. A DSC tem 
um extrema importância e aplicabilidade em 
indústrias farmacêuticas na área de controle de 
qualidade3. Alguns exemplos dessa aplicabilidade 
são análises térmicas feitas a fim de avaliar a 
estabilidade e decomposição térmica de 
determinados fármacos, determinar umidade, 
determinar grau de pureza, a faixa de fusão, 
caracterizar polimorfos, estudar complexos de 
inclusão e, por fim, estudar compatibilidade de 
fármaco/excipiente3. 

A DSC ocorre com a passagem de um fluxo 
de calor em um analito e em um material padrão (de 
valores de interesse conhecidos)2. Feito isso, 
utilizando um calorímetro diferencial, é feita a 
medição do calor de transição dos respectivos 
materiais2. Como consequência das medições 
obtidas, é possível analisar as variações entálpicas 
exotérmicas e/ou endotérmicas de alguns 
fenômenos químicos e físicos e, as variações 
entrópicas de segunda ordem2. 

Conclusões 

A partir desse trabalho verificou-se que a TG e a DSC 
possibilitam analisar algumas das principais 
características térmicas de uma variada gama de 
materiais. Isso evidencia a importância dessas 
técnicas no meio científico e educacional, 
contribuindo assim, para que se atinja consideráveis 
avanços teóricos e experimentais e para que ocorra 
uma formação mais ampla dáqueles envolvidos em 
projetos que utilizam essas técnicas. 
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