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Desempenho e liderança  
em plásticos pretos 

A Cabot Corporation é uma empresa global de materiais de 

desempenho que se esforça para ser o parceiro preferido dos 

clientes. Somos um fabricante líder de negro de fumo e outros 

produtos químicos especiais há mais de 130 anos, e fornecemos 

aditivos para a indústria de plásticos desde seu início. 

Nosso alcance global nos permite trabalhar próximo a nossos 

clientes e atender aos mais altos padrões de desempenho, qualidade 

e serviço. Nossa rede mundial de produção e as três instalações para 

desenvolvimento de aplicações permitem-nos oferecer aos nossos 

clientes capacidades de serviço globais, bem como as mais recentes 

inovações técnicas. 

Alcance global

Damos suporte a clientes em todo o mundo com nossos centros 
mundiais de produção e desenvolvimento de aplicações

 

Com aproximadamente 4.500 funcionários em todo o mundo, 

continuamos a gerar um ambiente de diversidade, ancorado em 

valores e sustentabilidade. 

Temos 44 fábricas instaladas em 21 países, todas gerenciadas por 

equipes locais. Mantemos nossas características em nível mundial, 

para podermos servir a nossos clientes em todo o mundo.

◆ América do Norte

 Canadá

 México

 Estados Unidos

◆ América do Sul

 Argentina

 Brasil

 Colômbia

◆ Europa, Oriente Médio  
 e África

 Bélgica

 República Tcheca

 França

 Alemanha

 Itália

 Letônia

 Noruega

 Suíça

 Países Baixos

 Emirados Árabes Unidos

 Reino Unido

◆ Ásia Pacífico

 China

 Índia

 Indonésia

 Japão

 Coreia

 Malásia

 Cingapura
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Garantimos desempenho para  
maior condutividade e proteção  
contra danos elétricos

Oferecemos uma variedade de negros de fumo, que emprestam 

desempenho condutivo ou de dissipação eletrostática (ESD) a plásticos. 

Plásticos condutivos são usados para proteger contra falhas prematuras 

ou danos devido a descargas elétricas em diversas aplicações, como 

nos sistemas de combustível automotivo, em embalagens de eletrônicos 

e de materiais elétricos, em equipamentos eletro-eletrônicos e outras 

aplicações de plásticos. Tornar polímeros normalmente resistivos em 

condutivos tem muitos usos; oferecemos uma gama de negros de fumo 

para atender a esses requisitos diversos e, ao mesmo tempo, únicos. 

Seja qual for a sua necessidade, desenvolvemos um negro de fumo 

especial condutivo capaz de oferecer um ótimo desempenho. 

Nossas marcas 
Fornecemos uma vasta gama de negros de fumo especiais, capazes de 

atender aos requisitos de desempenho e a capacidade de 

processamento de diversos setores industriais e variadas aplicações. 

Disponibilizados sob a forma de pellets e de pó, nossos conhecidos 

produtos para a indústria de plásticos incluem os negros de fumo 

especiais VULCAN®, ELFTEX® e BLACK PEARLS®. Embora nossos produtos 

venham apresentando um desempenho satisfatório para aplicações 

plásticas há mais de 50 anos e sejam os preferidos da indústria, 

continuamos a inovar e desenvolver novos produtos capazes de 

melhorar ainda mais o desempenho dos produtos de nossos clientes. 

Negros de fumo especiais para 
aplicações condutivas e ESD

Todos os negros de fumo são condutivos, mas desenvolvemos 

um conjunto de negros de fumo especiais que permitem a nossos 

clientes obter o desempenho ideal para suas aplicações específicas. 

Consideramos três atributos principais ao desenvolver nossos negros 

de fumo para aplicações condutivas e ESD:

◆ Condutividade: capacidade de conduzir eletricidade; é medida pela 
resistividade superficial ou volumétrica de um polímero a uma 
determinada carga

◆ Aparência superficial: capacidade de minimizar defeitos de superfície 
e aumentar a qualidade estética do produto final

◆ Dispersibilidade: facilidade com que um negro de fumo condutivo 
é incorporado a uma composição
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Nossos produtos apresentados na Figura 1 são adequados para uso 

em aplicações ESD. Esse diagrama oferece uma visão geral ampla do 

desempenho dos produtos; o representante da Cabot pode lhe oferecer 

orientação para seleção do produto que melhor atenderá suas 

necessidades de desempenho. 

As aplicações que necessitam que polímeros normalmente isolantes 

sejam transformados em condutivos, dissipadores ou antiestáticos são 

amplas. O papel do negro de fumo é dissipar a eletricidade de modo 

seguro e controlado, para oferecer proteção contra descargas de 

eletricidade estática que poderiam causar dano imediato ou falha 

prematura. A Figura 2 descreve os diferentes esquemas de 

condutividade para plásticos. 

A maioria das aplicações de ESD situa-se em três grandes grupos: 

◆ Eletro-eletrônicos (E&E)

◆ Segurança (peças moldadas)

◆ Sistemas de combustível automotivo

Produtos E&E são particularmente sensíveis a descargas estáticas, 

que podem causar falhas imediatas e catastróficas de componentes ou 

defeitos latentes, que reduzem significativamente a vida útil do produto. 

Para evitar descargas estáticas incontroladas, embalagens condutivas 

na forma de fitas contendo circuitos integrados (IC), bandejas termofor-

madas, bandejas rígidas, caixas e papelão ondulado são usados. 

Peças moldadas condutivas são necessárias para segurança em 

ambientes potencialmente explosivos, pois elas ajudam a evitar o 

acúmulo de cargas estáticas e podem substituir o metal. Sem proteção 

ESD, descargas estáticas incontroladas podem ocasionar a explosão de 

gases, pós ou líquidos perigosos. Tubos e outras peças de 

infraestrutura para minas, postos de gasolina e outras áreas sensíveis 

são exemplos de ambientes que necessitam de proteção ESD. 

Em aplicações automotivas, o desempenho dissipativo é necessário 

principalmente em sistemas de combustível, para impedir o acúmulo de 

estática em torno de combustíveis explosivos, mas peças condutivas 

também podem oferecer blindagem contra interferências 

eletromagnéticas (EMI). 

Novas aplicações para plásticos condutivos estão sendo desenvolvidas 

continuamente. Entre em contato com o representante da Cabot para 

discutir suas necessidades específicas.
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Melhoria da aparência superficial
Aumento da dispersibilidade

VULCAN® XCmaxTM 22

VULCAN XC72

Figura 1: 
Negros de fumo para aplicações  
condutivas e ESD
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Figura 2: 
Sistemas de condutividade ESD

Sistema de condutividade Materiais

Isolante

Antiestático

Dissipativo

Condutivo

Polímero puro

Plásticos
condutivas  

para ESD

Metais

Condutividade (S/cm) = 1/Resistividade (Ω-cm)



Desempenho

Condutividade
Para escolher um negro de fumo condutivo, os formuladores precisam 

considerar o efeito deste sobre as propriedades físicas, a 

processabilidade e o custo na quantidade necessária para obter a 

condutividade desejada. O desempenho de um negro de fumo em 

termos de fornecer condutividade é função principalmente de:

◆ Morfologia do negro de fumo (tamanho de partícula primária e 

estrutura do agregado)

◆ Quantidade de negro de fumo

◆ Dispersibilidade

◆ Matriz polimérica (nível de cristalinidade) 

A Figura 3 apresenta curvas de percolação, que mostram a quantidade 

em que VULCAN XCmax™ 22, nosso negro de fumo mais condutivo, 

VULCAN XC72, XC605 e XC605 atingem a condutividade desejada. 

Embora níveis mais elevados de negro de fumo sejam desejáveis para 

aumentar a condutividade, as propriedades mecânicas do produto final 

são, em geral, devidas ao polímero subjacente. Propriedades 

mecânicas como alongamento sob tensão ou resistência a impactos 

são, em geral, preservadas pela minimização da quantidade de negro 

de fumo. Porém, geralmente, o negro de fumo tem um efeito reforçador, 

que aumenta a flexibilidade de um polímero, como mostra a Figura 4. 

Tanto para poliestireno quanto para polipropileno, os negros de fumo 

especiais VULCAN XC305 e VULCAN XC605 oferecem a melhor 

resistência a impactos entre os nossos produtos para aplicações ESD.
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Figura 3: 
Desempenho de condutividade
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Figura 4: 
Resistência a impacto no poliestireno e
polipropileno
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Aparência superficial 
A limpeza do negro de fumo é um fator-chave para a obtenção de  

uma peça moldada esteticamente agradável e com superfície livre  

de defeitos. O desempenho de suavidade de superfície no poliestireno 

está caracterizada na Figura 5.

Dispersibilidade
Uma boa dispersibilidade do negro de fumo é fundamental para o 

alcance de importantes atributos das peças moldadas plásticas 

condutivas:

◆ Condutividade ideal

◆ Suavidade da superfície

◆ Retenção máxima das propriedades mecânicas do polímero de base

◆ Melhor rendimento do equipamento de composição

A dispersibilidade é uma medida do grau de uniformidade com que  

os agregados de negro de fumo estão distribuídos na composição. 

Como mostrado na Figura 6, uma dispersão ruim leva a uma 

desaglomeração apenas parcial dos agregados, o que pode provocar 

defeitos mecânicos e de superfície. Em contraste, uma excelente 

dispersão consegue uma desaglomeração completa e garante uma 

distribuição homogênea do negro de fumo na matriz polimérica.
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Figura 5: 
Aparência superficial em poliestireno
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Figura 6: 
Comparação da dispersibilidade
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Processabilidade

Manipulação
Negros de fumo precisam de uma substancial quantidade de cisalhamento 

para se dispersar adequadamente em plásticos. Para composições 

condutivas, a força de cisalhamento precisa ser otimizada para fornecer o 

máximo de condutividade. À medida que o tempo de mistura aumenta, a 

condutividade também aumenta, em consequência da melhor dispersão, 

até atingir um patamar. Após esse ponto, mais mistura pode até resultar 

na redução da condutividade, pois a rede condutiva do negro de fumo se 

deteriora. Como a força de cisalhamento durante a mistura é influenciada 

pelo tio de resina, tipo e quantidade de negro de fumo, bem como pelo tipo 

e condições do equipamento de mistura, os procedimentos de 

manipulação dos compósitos condutivos precisam ser otimizados 

individualmente, para evitar a subdispersão ou a superdispersão do negro 

de fumo. A orientação de um compósito condutivo durante o 

processamento afeta a distribuição dos agregados de negro de fumo e 

resulta em maior condutividade na direção da orientação, em comparação 

com a condutividade na perpendicular.

Compatibilidade com o polímero
Oferecemos negros de fumo que podem ser usados com quase todos os 

sistemas poliméricos. Temos experiência significativa no uso de 

poliolefinas básicas e polímeros à base de estireno, bem como no de 

termoplásticos de alto desempenho. O tipo de resina influencia o grau de 

condutividade de um compósito com negro de fumo. Resinas altamente 

cristalinas tendem a adquirir maior condutividade do que as menos 

cristalinas com uma mesma quantidade de negro de fumo. A reticulação 

de um compósito condutivo tende a reduzir sua condutividade, devido à 

menor densidade e menor cristalinidade. 

Dados do produto
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Produto Descrição

VULCAN® XCmax™ 22
Família de negros de fumo especiais supercondutivas desenvolvidos para aplicações críticas, que 
demandam condutividade com quantidades muito baixas para manter as propriedades mecânicas.

VULCAN XC72

VULCAN XC72R

Negro de fumo de alta condutividade para cabos de força e aplicações ESD em que são necessárias 
pequenas quantidades.

VULCAN XC605
Negro de fumo premium condutivo para aplicações ESD exigentes, que necessitam de dispersibilidade, 
suavidade de superfície e propriedades mecânicas superiores. 

VULCAN XC305
Negro de fumo condutivo padrão desenvolvido para oferecer proteção eletrostática a dispositivos e 
componentes sensíveis, caixas e bandejas IC, papelão ondulado e embalagens seguras para bens perigosos.

Observação: Todos os produtos listados estão disponíveis na forma de pellets, exceto VULCAN XC72R, que é a forma em pó do negro de fumo 
especial VULCAN XC72.



Os nomes BLACK PEARLS, ELFTEX e VULCAN são marcas registradas da Cabot Corporation. O nome Xcmax é marca comercial da Cabot Corporation.

Os dados e as conclusões aqui contidos baseiam-se em trabalho que acreditamos ser confiável, mas a Cabot não pode e não garante que resultados e/ou conclusões semelhantes serão obtidos por outros. Essas 

informações são fornecidas somente para conveniência e para fins informativos. Não fornecemos nenhuma garantia explícita ou implícita quanto a essas informações ou a qualquer produto ao qual elas estejam 

relacionadas. Essas informações podem conter imprecisões, erros ou omissões e a CABOT NÃO FORNECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 

FIM EM RELAÇÃO A (I) TAIS INFORMAÇÕES, (II) QUALQUER PRODUTO OU (III) VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Em nenhuma hipótese a Cabot será responsabilizada e, portanto, a Cabot não aceita e rejeita a 

responsabilidade por quaisquer indenizações em relação ao uso ou à confiança nestas informações ou a qualquer produto ao qual elas se refiram.
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© 2017 Cabot Corporation. 
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AMÉRICA DO NORTE

Cabot Corporation Business  

and Technology Center

157 Concord Road 

P.O. Box 7001 

Billerica, MA 01821 – EUA

Serviço técnico  

T +1 800 462 2313

Atendimento ao cliente  

T +1 678 297 1300 

F +1 678 297 1245

AMÉRICA DO SUL

Cabot Brasil Indústria  

e Comércio Ltda.

Rua do Paraíso 148 – 5º andar 

04103-000 São Paulo, 

Brasil

T +55 11 2144 6400

F +55 11 3253 0051

EUROPA

SIA Cabot Latvia

101 Mukusalas Street

Riga, LV-1004,

Letônia

T +371 6705 0700

F +371 6705 0985

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

Cabot Dubai 

P.O. Box 17894 

Jebel Ali Free Zone 

LOB 15, Office 424 

Dubai 

Emirados Árabes Unidos

T +371 6705 0700

F +371 6705 0985

ÁSIA-PACÍFICO

Cabot China Ltd.

558 Shuangbai Road 

Shanghai 201108 

China

T +86 21 5175 8800

F +86 21 6434 5532 

JAPÃO

Cabot Specialty Chemicals Inc.

Sumitomo Shiba-Daimon Bldg. 3F 

2-5-5 Shiba Daimon,  

Minato-ku

Tokyo 105-0012 

Japão

T +81 3 6820 0255

F +81 3 5425 4500

Referências adicionais
Este Guia de aplicação do produto fornece informações específicas sobre nossos negros de fumo especiais para uso em 

aplicações condutivas e ESD. Para outras recomendações de produtos para aplicações específicas e informações mais gerais 

sobre nosso portfólio de produtos, visite o site cabotcorp.com ou entre em contato com o seu representante Cabot.


