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1) Resumo 

 
O Carboximetilcelulose é um polímero derivado da celulose sendo usado, por 

exemplo, como agente de suspensão para processos de floculação, matéria-prima 

para produção de outros polímeros e estabilizador de colas. Nesses processos 

supracitados, a carboximetilcelulose é utilizada na forma de solução aquosa, sendo 

caracterizada como um fluido não newtoniano. Desta forma, o seu estudo reológico é 

necessário para fornecer informações sobre o comportamento da viscosidade em 

diversos tipos de escoamento, visando os projetos de operações unitárias como 

bombeamento e transferência de calor. O presente trabalho visou realizar uma análise 

reológica de soluções aquosas de carboximetilcelulose (CMC) com concentrações 

mássicas de 0,4%, 0,6%, 0,8% e 1,0 % em temperaturas de 20°C, 35°C e 50°C. Foi 

utilizado um viscosímetro de Stormer (cilindros concêntricos) para mensurar a 

viscosidade aparente das soluções de CMC e um banho ultratermostatizado para o 

controle das temperaturas. O viscosímetro foi previamente calibrado com glicerina 

(fluido newtoniano) para a realização dos experimentos. Foram medidas as 

velocidades angulares geradas no cilindro móvel do viscosímetro em função das 

massas de acionamento, que foram escolhidas no intervalo de 80 a 100 gramas. Com 

os dados obtidos nos experimentos, determinou-se graficamente os índices reológicos 

(K’ e n’) através da regressão entre os valores obtidos para a viscosidade aparente e 

para a velocidade angular em função de cada solução de CMC e das temperaturas 

utilizadas. Foi observado que houve um aumento do índice K’ e uma diminuição do 

índice de consistência n’ conforme o aumento da concentração da solução de 

carboximetilcelulose e mantendo-se a temperatura constante, caracterizando uma 

maior resistência ao escoamento. Desta forma, conclui-se que as soluções de CMC 

possuem um comportamento de um fluido pseudoplástico, ou seja, conforme a 

velocidade angular é incrementada, há uma diminuição da viscosidade aparente.  
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2) Introdução 

Muitos processos industriais envolvem o estudo de fluidos com média e alta 

viscosidades, como em processos de bombeamento, agitação, mistura e transferência 

de calor. O estudo da viscosidade depende da natureza do fluido, o qual pode ser 

newtoniano ou não-newtoniano. 

Um fluido newtoniano, como por exemplo a água e alguns hidrocarbonetos 

líquidos (heptano, octano, benzeno e tolueno), seguem a lei de Newton da viscosidade 

(Equação 1), a qual apresenta uma relação linear entre a tensão (𝜏) e a taxa de 

cisalhamento (𝑔𝑟𝑎𝑑�⃗�), de tal modo, que a constante de proporcionalidade é 

denominada de coeficiente de viscosidade dinâmica (µ), a qual depende apenas da 

variação de temperatura.  

 

                                                                 𝜏 = −µ𝑔𝑟𝑎𝑑�⃗�                                                                         (1) 

 

Em que 𝑔𝑟𝑎𝑑�⃗� é o gradiente do vetor velocidade. 

Entretanto, uma grande parte dos fluidos presentes nos processos (óleos, 

graxas, tintas, soluções poliméricas, resinas) não seguem a lei de Newton, descrita 

pela Equação 1, ou seja, não apresentam mais uma relação linear entre a tensão e a 

taxa de cisalhamento, sendo denominados de fluidos não newtonianos. Deste modo, 

a viscosidade dinâmica passa a não ser mais constante e recebe o nome de 

viscosidade aparente, a qual depende das tensões aplicadas e da temperatura 

(Chhabra, 2008).  

Os fluidos não newtonianos são classificados em três grandes grupos: (a) 

independentes do tempo, (b) dependentes do tempo e (c) viscoelásticos. Sendo que 

cada um desses grupos possuem subgrupos, conforme ilustrado na Figura 1.  

Na maioria dos processos industriais, os fluidos não newtonianos encontrados 

são do tipo independentes do tempo, mais comuns sendo os dilatantes, que possuem 

um aumento da viscosidade aparente conforme a tensão é incrementada e os 

pseudoplásticos, que possuem uma diminuição da viscosidade aparente conforme as 

tensões cisalhantes aumentam no escoamento. 



 

Figura 1 – Classificação dos fluidos não newtonianos (Toneli, 2006). 

 

 A ciência que estuda a relação entre as tensões e taxas cisalhantes nos fluidos 

não-newtonianos é denominada de reologia, a qual tem suas bases na mecânica dos 

fluidos contínua, como a utilizada nos fluidos newtonianos. 

 Muito dos fluidos não-newtonianos presentes nos processos industriais são as 

soluções poliméricas, como por exemplo, a solução aquosa de carboximetilcelulose 

(CMC), a qual é um polímero apresentada na sua forma sódica (carboximetilcelulose 

de sódio), sendo um polímero derivado da celulose, que possui uma difícil solubilidade 

em água, na qual forma soluções na forma de géis (Weber, 2012).  

 A CMC possui diversas aplicações como: 1) espessadoras, 2) estabilizantes, 

3) agente de suspensão, 4) gel acoplante para ensaios de ultrassom, 5) matriz 

estrutural para outros polímeros, 6) Base para colas e 7) Meio suporte para reações 

bioquímicas (Kelessidis, 2011).  

 As soluções aquosas de CMC possuem uma grande variação da sua 

viscosidade aparente em função das tensões aplicadas, logo, o seu estudo reológico 

é de extrema importância para fornecer informações relativas ao comportamento do 

seu escoamento, como por exemplo, no bombeamento.  

3)  Objetivo 

O presente estudo teve por objetivo realizar uma análise reológica de soluções 

aquosas de CMC em concentrações de 0,4%, 0,6%, 0,8% e 1,0 % (concentrações 

mássicas) em temperaturas de 20°C, 35°C e 50°C.  



4) Metodologia 

A unidade experimental utilizada nos experimentos (Figura 2) concernentes ao 

estudo reológico das soluções de carboximetilcelulose consiste de um viscosímetro 

de cilindros concêntricos, a qual está localizada no laboratório de Operações Unitárias 

da Universidade Santa Cecília, em Santos. A unidade também foi equipada com um 

banho ultratermostatizado. 

 

 

Figura 2 – Unidade experimental – Viscosímetro de Stormer 

O viscosímetro de Stormer é composto por um cilindro móvel (Figura 4) e por 

um cilindro fixo, o qual é o copo onde é alocada a amostra a ser analisada (Figura 5).  

Sob a ação de uma massa conhecida, presa a um cordão enrolado ao eixo da 

roda dentada, a roda gira e por consequência, faz rotacionar também o cilindro móvel.  

Quanto mais viscoso for o fluido, menor é a rotação do cilindro móvel para uma dada 

massa de acionamento.  

A velocidade angular é obtida mensurando-se o tempo necessário para o 

impulsor dar um determinado número de voltas pré estabelecidos, contadas no conta-

giros do instrumento. 

 Cada divisão do conta-giros corresponde a uma volta do impulsor, sendo que 

uma volta completa do ponteiro do conta-giros corresponde a 100 voltas do cilindro 

móvel. O fluido a ser analisado é colocado no copo até a altura da chicana fixada a 

parede do mesmo, com a plataforma na posição de medida e o ponteiro do conta-

giros em zero, o freio é liberado e o cronômetro é acionado de forma simultânea. Por 



fim anota-se o tempo de queda da massa de acionamento para o número de voltas 

determinados nas condições experimentais.  

 As massas de acionamento utilizadas nos experimentos foram no intervalo de 

80 gramas à 400 gramas e o número de voltas estabelecidos no conta-giros foram de 

100 voltas em todos os experimentos. Todas as medições foram mensuradas em 

triplicatas. O aparelho foi previamente padronizado com um fluido newtoniano padrão, 

sendo que nesse estudo, foi usada uma solução de glicerina PA.  

 Os fluidos analisados no viscosímetro foram soluções aquosas de 

carboximetilcelulose com as seguintes concentrações mássicas: 0,4%, 0,6%, 0,8% e 

1,0% nas temperaturas de 20°C, 35°C e 50°C, as quais foram mantidas pelo banho 

ultratermostatizado. 

 

5) Desenvolvimento 

O estudo reológico de um fluido consiste na relação entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa cisalhante atuantes. Aplicando esse conceito aos viscosímetros 

de cilindros concêntricos, as tensões de cisalhamento no fluido são geradas pela 

velocidade angular do cilindro móvel em função das taxas cisalhantes aplicadas pela 

ação de um força externa (torque).  

No presente estudo, a Equação 1 foi usada em coordenadas cilíndricas e na 

forma unidimensional, ou seja, a velocidade angular (vϴ) em função da direção do 

raio (r), conforme apresentada na Equação 2.  

                                                                 𝜏 = µ [𝑟
𝑑

𝑑𝑟
(

𝑣𝛳

𝑟
)]                                                                  (2) 

Entretanto, a Equação 2 é válida apenas para fluidos newtonianos, sendo que 

para fluidos não newtonianos, ela deve ser modificada. Um dos modelos clássicos 

mais utilizados é o da lei das potências, o qual insere duas constantes características 

do fluido (K’ e n’), logo, a Equação 2 pode ser escrita como apresentada na Equação 

3. 

                                                                 𝜏 = 𝐾′ [𝑟
𝑑

𝑑𝑟
(

𝑣𝛳

𝑟
)]

𝑛′

                                                             (3) 

Em que K’ é o fator de consistência do fluido e n’ é o índice de consistência do 

fluido, ambas obtidas experimentalmente. Ressaltando que a Equação 3 é válida 

apenas para fluidos dilatantes (n’ > 1) e pseudoplásticos (n’ < 1), a qual pode ser 



escrita em função da viscosidade aparente do fluido (η), como apresentado na 

Equação 4. 

                                                                 η = 𝐾′ [𝑟
𝑑

𝑑𝑟
(

𝑣𝛳

𝑟
)]

𝑛′−1

                                                        (4) 

O viscosímetro de Stormer permite o cálculo da viscosidade aparente através 

da Equação 5, relacionando a massa de acionamento com a velocidade angular.  

                                                                 η = 𝐾. 𝑀 𝜔⁄                                                                            (5) 

Sendo K, a constante do viscosímetro, padronizada previamente com um fluido 

newtoniano, M a massa de acionamento e 𝜔 a velocidade angular do cilindro móvel.  

 No viscosímetro de Stormer, as constantes reológicas K’ e n’ são obtidas 

através da plotagem da Equação 6, a qual apresenta a relação entre a viscosidade 

aparente e a velocidade angular. 

                                                                 η = K′. ( 𝜔) 𝑛
′−1                                                                    (6) 

6) Resultados 

Inicialmente o viscosímetro de Stormer foi padronizado com glicerina em 

temperaturas no intervalo de 20°C a 60°C, sendo que os valores obtidos para a 

constante do aparelho (K) estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Constante de padronização em função da temperatura 

T (°C) K (cP/gs) 

20 3,23 

25 3,41 

30 3,52 

35 3,45 

40 3,26 

45 2,91 

50 2,62 

55 2,28 

60 1,94 

 

Nas Figuras 4, 5 e 6 estão apresentados os reogramas das soluções de 

carboximetilcelulose nas temperaturas de 20°C, 35°C e 50°C, respectivamente, os 

quais foram obtidos plotando-se os valores calculados da viscosidade aparente, 

determinados através do uso da Equação (5) com os valores da Tabela 1 em função 

da velocidade angular do cilindro móvel do viscosímetro.  

 



 

Figura 4 – Soluções de carboximetilcelulose – 20°C 

 

Figura 5 – Soluções de carboximetilcelulose – 35°C 

 

Figura 6 – Soluções de carboximetilcelulose – 50°C 



Nota-se nas Figuras 4, 5 e 6, que a solução de carboximetilcelulose com 

concentração mássica de 1% possui as maiores variações da viscosidade aparente 

em função da velocidade angular em todas as temperaturas analisadas.  

Pode-se observar que nas temperaturas de 35°C e 50°C, a viscosidade da 

solução de carboximetilcelulose com concentração de 0,4% permaneceu 

praticamente constante na faixa da velocidade angular estudada, se aproximando 

muito do comportamento de um fluido newtoniano.  

Todas as concentrações estudadas da carboximetilcelulose mostraram uma 

diminuição da viscosidade aparente conforme o incremento da velocidade angular, de 

tal forma, que as soluções aquosas do polímero seguem a reologia de um fluido não 

newtoniano do tipo pseudoplástico.  

Nas figuras 7, 8 e 9 estão apresentadas as regressões geradas para a 

determinação dos índices (K’ e n’) para a solução de carboximetilcelulose com 

concentração de 1%.  

 

 

Figura 7 – Regressão para estimação de k’ e n’ – CMC 1%– 20°C 

 



 

Figura 8 – Regressão para estimação de k’ e n’ – CMC 1%– 35°C 

 

Figura 9 – Regressão para estimação de k’ e n’ – CMC 1%– 50°C 

 

As regressões foram geradas através de funções de potência e com um 

intervalo de confiança e de predição com 95% de confiança. De forma análoga, foram 

realizadas regressões para as concentrações de 0,4%, 0,6% e 0,8% das soluções 

aquosas de carboximetilcelulose. 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores dos índices para as quatro soluções 

estudadas em função das três temperaturas utilizadas nos experimentos.  

 

 



Tabela 2 – Índices das soluções de CMC em função da temperatura 

Carboximetilcelulose 20°C 35°C 50°C 

Concentração (%) K’ n’ K’ n’ K’ n’ 

0,4 148,754 0,610 64,828 0,946 45,064 0,933 

0,6 230,403 0,596 171,903 0,673 79,223 0,822 

0,8 434,726 0,546 326,487 0,600 186,926 0,630 

1,0 659,412 0,523 505,994 0,582 275,594 0,618 

 

7) Considerações finais 

Verificou-se um aumento no fator de consistência (K’) e uma diminuição do 

índice de consistência (n’) conforme o aumento da concentração da solução de 

carboximetilcelulose e mantendo-se a temperatura constante, caracterizando uma 

maior resistência ao escoamento.  

Porém, com o aumento de temperatura, a constante K´ diminuiu e a constante 

n’ aumentou, ambas em todas as concentrações estudas, o que provoca uma 

diminuição da viscosidade aparente das soluções de CMC.  

Desta forma, concluiu-se que em todas as soluções de CMC nas temperaturas 

estudadas foram caracterizadas como um fluido não newtoniano independente do 

tempo do tipo pseudoplástico. 

 

8) Fontes consultadas 

Kelessidis, V. C., Poulakakis, E., Chatzistamou, V., Use of Carbopol 980 and 

carboxymethyl celulose polymers as rheology modifiers of sodium – bentonite water 

dispersion. Applied Clay Science, 54 (2011), p.63-69; 

Chhabra, R. P., Richardson, J. F., Non newtonian flow and applied rheology. 

Butterworth-Heinemann / IChemE. Second Edition, 2008; 

Toneli, J. T. C. L., Processos de separação física e secagem de inulina obtida 

a partir de raízes de chicória (cichorium intybus L.). Tese de doutorado. UNICAMP, 

2006, 208 p. 

Weber, E., Moyers-González, M., Burghelea, T. I., Thermorheological 

properties of a carbopol gel under shear. Journal of non newtonian fluid mechanics, 

2012, 183-184. 


