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RESUMO 

Neste trabalho, métodos experimentais para estimar as viscosidades 

elongacional e de cisalhamento mediante um canal de contração abrupta foram 

desenvolvidos. Os dados reológicos em fluxos de cisalhamento foram comparados 

com os resultados mediante o reômetro rotacional e o reômetro capilar. Os resultados 

foram utilizados para avaliar a influência da estrutura molecular nas propriedades 

reológicas de vários polipropilenos com diferentes massas moleculares, distribuição 

de massas moleculares e teor de ramificações. Além disso, polipropilenos 

degradados termomecânicamente foram estudados. A massa molecular e a 

distribuição de massas moleculares foram obtidas através de Cromatografia de 

permeação em gel (GPC). Os resultados obtidos mostraram que a matriz 

elongacional é útil para simular processos de transformação, visto que podem ser 

alcançadas altas taxas de deformação, que dependem dos valores máximos dos 

parâmetros de processamento, os quais dependem dos limites máximos do 

equipamento utilizado. Os resultados em fluxos de cisalhamento avaliados mediante 

a matriz elongacional mostraram que possuem uma excelente concordância com os 

resultados obtidos por cisalhamento oscilatório de pequenas amplitudes (COPA) no 

reômetro rotacional. Os resultados em fluxos elongacionais mostraram que as 

medidas são muito sensíveis à estrutura molecular, principalmente à presença de 

ramificações longas, principalmente a baixas taxas de deformação. No caso do 

polipropileno degradado termomecânicamente, tanto sua massa molecular quanto as 

suas viscosidades elongacional e de cisalhamento diminuem devido à cisão de 

cadeias e, as medidas reológicas mostram-se mais sensíveis a essas mudanças do que 

as medidas de GPC. 

 



ABSTRACT 

In this work, experimental methods to evaluate elongational and shear 

viscosities using a planar channel with an abrupt contraction (also called Cogwell 

die) were developed.  The shear viscosity measurements were compared to 

measurements obtained using a rotational rheometer and a capillary rheometer.  The 

elongational die was used to evaluate the influence of the molecular weight, 

molecular weight distribution and chain structure on the rheological properties of 

polypropylene.  The influence of thermomechanical degradation of PP on its 

rheological properties was also studied. The molar mass and molar mass distribution 

were evaluated using GPC.  It was found that the planar channel can be used 

successfully to evaluate the elongational viscosity at rates that correspond to polymer 

processing conditions.  The shear viscosity measurements obtained using the planar 

die were in good agreement with measurements obtained by small amplitude 

oscillatory shear (SAOS). The elongational viscosity was sensitive to molecular 

structure, essentially at low deformations. It was also shown that the molar mass, 

molar mass distribution and amount of branching affects the shear viscosity and that 

rheological measurements may be more sensitive to molecular weight changes than 

GPC.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Generalidades 

Desde que o polipropileno foi introduzido na década de 1950 tornou-se uma 

das resinas mais importantes do mercado, continuando ainda como a resina com 

maior crescimento. O polipropileno é o terceiro termoplástico mais vendido no 

mundo, já que possui propriedades superiores a outros tipos de resinas, como baixa 

densidade, alto ponto de fusão, elevada rigidez, alta resistência mecânica, e elevada 

resistência química [Moore, 1996]. O polipropileno é um hidrocarboneto saturado 

sintetizado pela polimerização em cadeia do monômero propeno. De acordo com o 

processo de polimerização utilizado para sua obtenção, o polipropileno pode ser 

isotático, sindiotático ou atático. As suas propriedades tanto estruturais como 

reológicas dependem fortemente do seu grau de taticidade, suas massas molares, 

distribuição de massas molares e da presença de ramificações [Karger-Kocsis, 1995].  

É bem conhecido [Carreau et al., 1997; Dealy; Wissbrun, 1999] que o 

comportamento de um material polimérico pode ser dividido em dois regimes, o 

regime de viscosidade linear e o regime de viscosidade não linear. O estudo da 

viscosidade linear é válido para o modelamento do comportamento reológico a 

deformações lentas e pequenas, de modo que as moléculas do polímero não são 

removidas do seu estado de equilíbrio. Como as deformações são pequenas, esse 

comportamento permite a caracterização dos materiais a nível estrutural. O estudo 

da viscosidade não linear é utilizado para o modelamento do comportamento 

reológico a deformações maiores e mais rápidas, permitindo compreender o 

processamento do material, já que essas deformações correspondem àquelas 

encontradas nos processos de transformação dos polímeros. Seja no regime de 

viscoelasticidade linear ou no regime de viscoelasticidade não linear, os fluxos aos 
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quais os materiais podem ser submetidos são de dois tipos: elongacionais e de 

cisalhamento [Macosko, 1994]. Quando os polímeros são processados em injetoras, 

extrusoras, sopradoras e outros equipamentos semelhantes, são submetidos a uma 

combinação destes dois fluxos. A resposta reológica devido à variação em 

propriedades moleculares pode diferir em cada um dos tipos de fluxos, sendo assim 

o estudo em conjunto destes fluxos de extrema importância.  

O comportamento reológico de qualquer polímero é afetado por características 

como a massa molar, a distribuição de massas molares e a presença de cadeias 

ramificadas. No caso das poliolefinas, os estudos desenvolvidos para relacionar estes 

parâmetros com as propriedades reológicas têm sido limitados pela falta de 

processos que asseguram uma distribuição molecular constante e controlada [Vega, 

2002; Wood-Adams, 1996]; todavia, alguns pesquisadores trabalharam na obtenção 

de equações constitutivas que correlacionam as propriedades reológicas e a estrutura 

molecular para os polietilenos [Claus; Münstedt, 2001;Wood-Adams, 2000]. Também, 

alguns estudos já foram desenvolvidos correlacionando as propriedades reológicas 

do polipropileno com a sua estrutura molecular [Gotsis, 2004; Hignmann, 1994; 

Kuzbeck, 1999, Ladendijk et al., 2001]. Foram conduzidos estudos que correlacionam 

o comportamento reológico em fluxo extensional e de cisalhamento do polipropileno 

com a sua massa molecular e o seu teor de ramificações. Entretanto, ainda falta 

realizar estudos que apresentem conclusões mais claras sobre a incidência das 

propriedades moleculares e sobre o comportamento reológico para fluxos 

elongacionais a altas taxas de deformação devido as dificuldades encontradas na 

avaliação da viscosidade elongacional conforme a seguir. 

Varias técnicas [Cogswell, 1968; Meissner; Hostettler, 1994; Münstedtt, 1979; 

Sentmanat, 2004] foram desenvolvidas para avaliar a viscosidade elongacional, 

entretanto, as medidas são muito difíceis de serem realizadas, já que a maioria dos 

equipamentos desenvolvidos para avaliar a viscosidade elongacional não conseguem 

atingir o regime permanente. Devido a estas dificuldades o fluxo através de um canal 

com contração abrupta, tem sido utilizado para obter uma medida indireta da 

viscosidade elongacional, através dos valores da vazão do material e as quedas de 
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pressão.  Utilizando esse princípio, a empresa Haake desenvolveu um canal de 

contração abrupta (matriz elongacional) para avaliar a viscosidade elongacional de 

materiais poliméricos. Este equipamento é praticamente novo e os seus 

procedimentos experimentais ainda não são bem conhecidos, portanto, é necessário o 

desenvolvimento de um processo experimental para o uso desta matriz. 

1.2 Objetivos da pesquisa 

Em função do que é exposto acima, os principais objetivos desse trabalho 

foram: 

• Desenvolver métodos experimentais para estimar a viscosidade 

elongacional e de cisalhamento, utilizando como ferramenta um canal de 

contração abrupta, chamado de matriz elongacional. 

• Estudar as propriedades reológicas de vários polipropilenos em fluxos 

elongacionais e fluxos de cisalhamento. 

• Correlacionar às propriedades reológicas com a estrutura molecular das 

amostras de polipropileno. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Reologia de polímeros 

A reologia é a ciência que estuda a deformação e o fluxo da matéria. Quando 

um material polimérico é submetido a uma tensão ou deformação, experimenta uma 

resistência ao fluxo chamada de viscosidade. A viscosidade do material afeta 

completamente as características do processamento, desse modo, a sua avaliação 

ajuda a compreender o comportamento do material nos processos de transformação. 

As correlações entre tensão e taxa de deformação definem reologicamente um 

material. Existem dois tipos de comportamentos reológicos: Newtoniano e Não 

Newtoniano. Para um fluido Newtoniano a tensão é proporcional à taxa de 

cisalhamento, e a viscosidade é a constante de proporcionalidade, como mostrado na 

equação 2.1.  

.
γη=σ       (2.1) 

onde σ  é a tensão, 
.
γ é a taxa de deformação e η  a viscosidade. 

No entanto, para fluidos Não Newtonianos, como é o caso dos polímeros, a 

viscosidade não é mais uma constante independente da taxa de deformação. Neste 

caso é bem conhecido que a viscosidade diminui com o aumento da taxa de 

deformação. A Figura 2.1 mostra uma curva típica de viscosidade para um polímero. 

Pode ser observado que a curva apresenta três regiões características, descritas a 

seguir: 

Região I: Para taxas de cisalhamento muito baixas o movimento molecular 

mantém as macromoléculas em estado de equilíbrio. Nesta zona o fluido se comporta 
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como um Fluido Newtoniano, com uma viscosidade definida e independente da taxa 

de cisalhamento, chamada viscosidade de cisalhamento zero ( 0η ). 

Região II: Quando a taxa de cisalhamento aumenta, a viscosidade diminui, 

uma vez que as moléculas são alinhadas na direção do fluxo ou as cadeias são 

quebradas durante o fluxo. Este comportamento é chamado de pseudo-plasticidade 

(shear thinning). 

Região III: Para taxas de cisalhamento muito elevadas o polímero chega a um 

estado de máxima orientação, onde a viscosidade passa a ser constante ( ∞η ) e 

independente da taxa de cisalhamento. 

 

Figura 2.1 - Curva de viscosidade para um fluido Não-Newtoniano. Adaptado de Schramm [2000] 

 

Para representar o comportamento pseudoplástico, encontrado na região II, 

existem vários modelos mostrados na literatura [Barnes et al., 1989; Carreau et al., 

1997; Dealy ; Wissbrun, 1999; Macosko, 1994]. Neste trabalho será utilizado o modelo 

da Lei de Potência expressado através da seguinte equação: 

1−

γ=η
n.

m       (2.2) 

Onde η  é a viscosidade, 
.
γ  a taxa de deformação, e m e n são conhecidos como 

consistência e índice da lei de potência, respectivamente. Se n é igual a 1, a equação 
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2.2 representa o comportamento de um fluido Newtoniano, uma vez que a 

viscosidade torna-se constante.  

O valor de n é uma medida da “pseudoplasticidade” do polímero.  Quando 

n<1, a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento, e desse modo o 

polímero apresenta um comportamento pseudoplástico. Quando n tende a zero, o 

polímero apresenta maior pseudoplasticidade [Bretas;  D´Avila, 2005].  

Além de ter um caráter pseudoplástico, os polímeros são também 

viscoelásticos. Eles possuem um comportamento reológico intermediário entre o 

comportamento Hookeano e Newtoniano. Maiores detalhes sobre viscoelasticidade 

podem ser encontrados em [Dealy,Wisbrun 1999]. O comportamento viscoelástico de 

materiais poliméricos pode ser dividido em dois regimes. O comportamento 

viscoelástico linear ou não linear. Ambos os comportamentos serão definidos e 

descritos a seguir. 

2.2 Viscoelasticidade linear 

O comportamento reológico de um polímero no regime de viscoelasticidade 

linear é observado quando as deformações são suficientemente pequenas ou lentas, 

de modo que as moléculas do polímero não são removidas de seu estado de 

equilíbrio [Barnes et al., 1989; Carreau et al., 1997; Dealy; Wissbrun, 1999]. Como as 

deformações são pequenas, esse comportamento permite a caracterização dos 

materiais em nível estrutural.  

O ensaio de cisalhamento oscilatório de pequenas amplitudes (COPA) é um 

dos mais importantes ensaios no regime de viscoelasticidade linear.  Este ensaio é 

realizado num reômetro rotacional (descrito na próxima secção) e é utilizado para 

avaliar as propriedades do material como módulo de armazenamento (G’), de perda 

(G”), e viscosidade complexa (η*) em função da freqüência de oscilação (ω).  Esse 

ensaio também é usado para inferir o valor da viscosidade de cisalhamento zero ( 0η ). 
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Maiores detalhes sobre o ensaio podem ser encontrados na literatura especializada 

de reologia. Essas propriedades são sensíveis a pequenas alterações na massa 

molecular, na distribuição de massas moleculares e à presença de ramificações no 

polímero [Dealy; Wissbrun,1999]. Sendo assim, medidas reológicas no regime de 

viscoelasticidade linear podem ser utilizadas para inferir informações sobre a 

estrutura dos polímeros.  

A Figura 2.2 apresenta uma curva de viscosidade de cisalhamento em função 

da freqüência para polipropilenos com diferentes estruturas moleculares, obtida por 

Hingmann e Marczinke (1994), mediante o ensaio de COPA. Pode ser observado que, 

para baixas freqüências, a viscosidade de cisalhamento zero ( 0η ) aumenta na mesma 

proporção da massa molecular.  Outros estudos mostraram a mesma tendência 

[Münstedt; Auhl, 2005] quando o teor de ramificações longas aumenta, devido ao 

impedimento no fluxo gerado pelas cadeias longas.  

 

Figura 2.2- Viscosidade de cisalhamento vs massa molar para diferentes polipropilenos a 175ºC. 
Adaptado de Hingmann e Marczinke [1994] 
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2.3 Viscoelasticidade não linear 

As propriedades viscoelásticas dos materiais poliméricos no regime da 

viscoelasticidade não linear passam a ser dependentes da taxa de deformação, da 

magnitude e, da cinemática da deformação. Isto ocorre visto que, para deformações 

maiores as moléculas saem de sua condição de equilíbrio. Entretanto, o estudo da 

viscoelasticidade não linear é muito importante, pois serve como ferramenta na 

indústria para o modelamento dos processos de transformação de polímeros, pois os 

fluxos durante o processamento estão sempre no regime não linear. 

A Figura 2.3 mostra as diferentes regiões de taxas de deformação aplicadas 

para cada tipo de processo de transformação. Pode ser observado que os processos 

como injeção, extrusão, moldagem por sopro e termoformagem, alcançam taxas altas 

de deformação (até de 1x104), que representam o regime de viscoelasticidade não 

linear.  

 

Figura 2.3 -. Principais processos de transformação para o Polipropileno 
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2.4 Fluxo de cisalhamento 

O modo de deformação mais comumente utilizado quando se refere à 

viscosidade é o cisalhamento. A Figura 2.4 representa uma pequena porção das 

forças de cisalhamento presentes num fluxo entre duas placas paralelas. A placa de 

cima se movimenta, enquanto a placa de baixo permanece estacionária. A força F 

aplicada para que a placa se movimente é tangencial à área da placa de cima que está 

em contato com o fluido. A velocidade do fluido é controlada por uma resistência 

interna chamada viscosidade. 

 

Figura 2.4 - Fluxo cisalhante [Schramm, 2000] 

 

A tensão de cisalhamento (τ) é definida como a relação entre a força aplicada 

(F) e a área onde é aplicada (A). 

A
F

=τ       (2.3) 

A taxa de cisalhamento (
.
γ ) é definida como a mudança na velocidade (

dy
dv ), 

através da distância das placas. 
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dy
dv.

=γ        (2.4) 

Quando um polímero é submetido a um campo de taxas de cisalhamento 

simples, apresenta uma resistência ao fluxo conhecida como viscosidade em regime 

permanente de cisalhamento ( )(
.
γη ). Da mesma forma, quando é submetido a uma 

deformação oscilatória de cisalhamento, a resistência ao fluxo é conhecida como 

viscosidade complexa ( *η ) [Bretas; D´Avila, 2005].  

2.4.1 Métodos para avaliar a viscosidade de cisalhamento 

Os reômetros para avaliar as propriedades de polímeros em cisalhamento são 

essencialmente baseados em dois tipos de fluxos: fluxo de arraste e fluxo devido a 

uma diferença de pressão. A maioria dos reômetros baseados em fluxo de arraste são 

os reômetros rotacionais, para os quais as geometrias cisalhantes podem ser: placa-

placa, cone-placa, cilindro-cilindro [Schramm, 2000]. Os reômetros baseados no fluxo 

devido à diferença de pressão são conformados por uma seção de contração, como o 

caso dos reômetros capilares e da matriz elongacional. Os princípios do reômetro 

rotacional com geometria de placas paralelas, do reômetro capilar e da matriz 

elongacional são revistos abaixo, por serem os equipamentos utilizados neste 

trabalho. 

2.4.1.1 Reômetro rotacional  

 As medidas das propriedades reológicas num reômetro rotacional são feitas a 

partir de um fluxo de arraste, imposto pela rotação (em fluxo permanente) ou 

oscilação (em fluxo oscilatório) de uma geometria, a uma velocidade angular (ω).  As 

geometrias que podem ser utilizadas neste reômetro são: placas paralelas, cone e 

placa e cilindros concêntricos. 
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A Figura 2.5 apresenta um esquema de um reômetro rotacional de placas 

paralelas que foi utilizado nesta pesquisa. O reômetro é composto por duas placas 

iguais, uma das quais gira a uma velocidade angular dada, e a outra permanece sem 

movimento. As placas estão posicionadas a uma distância determinada onde é 

colocado o material em análise. Este equipamento é utilizado especialmente para 

ensaios a baixas taxas de deformação. Maiores detalhes podem ser encontrados em 

[Carreau et al., 1997; Dealy; Wissbrun, 1999; Schramm, 2000 ]. 

 

Figura 2.5 -  Esquema da geometria placa-placa. R é o raio da placa, e h é altura ou gap onde é 
colocada a amostra. 

 

Um reômetro rotacional pode ser de dois tipos: de tensão controlada, 

(controlled stress) onde a tensão é controlada pelo reômetro, e são monitoradas tanto a 

deformação quanto a tensão resultante; e de deformação controlada (controlled strain), 

onde se aplica uma deformação e a tensão resultante é monitorado.  O reômetro de 

tensão controlada pode ser usado para realizar ensaios como: varredura de tempo, 

varredura de tensão, cisalhamento oscilatório de baixas amplitudes e fluência. O 

reômetro de deformação controlada é utilizado para realizar ensaios de relaxação de 

tensão, cisalhamento estacionário (simples), varredura de tempo, e varredura de 

deformação e cisalhamento oscilatório a baixas amplitudes.  

Um dos principais ensaios realizados neste reômetro é o cisalhamento 

oscilatório de pequenas amplitudes (COPA), também conhecido como SAOS (Small 
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Amplitude Oscillatory Shear). Para realizar este ensaio, inicialmente é necessário 

determinar uma tensão dentro da região de viscoelasticidade linear de cada material. 

Para isto, em cada amostra é realizado um ensaio de varredura de tensão dinâmica para 

duas freqüências diferentes (uma baixa, tipicamente 0.01 rad/s e uma alta, 

tipicamente 100 rad/s) e à temperatura constante.  No ensaio é aplicado um 

cisalhamento oscilatório a freqüência constante, fazendo-se uma varredura das 

amplitudes da tensão e obtendo-se os valores do módulo de armazenamento G´(ω) e 

de perda G”(ω) em função da tensão. A curva obtida deve apresentar uma faixa de 

tensão onde os valores de G´(ω) e G”(ω) independem da tensão.  Este patamar 

corresponde à faixa de tensões em que o material está no regime de viscoelasticidade 

linear. Para maior confiabilidade dos resultados, devem ser feitos dois ensaios a 

freqüências diferentes; desse modo, as curvas devem ser superpostas a fim de se 

obter a faixa de tensões em que os dois patamares se superpõem.  

Depois de ser determinada as tensões que correspondem a região de 

viscoelasticidade linear, é determinada uma tensão dentro da faixa para ser utilizada 

no ensaio de COPA.  O ensaio consiste em submeter o material a essa tensão 

oscilatória )t(σ  constante de amplitude constante 0σ  (tensão determinada no ensaio 

de varredura de tensão), fazendo-se uma varredura de freqüências )(ω  a uma 

temperatura constante. A tensão aplicada provoca uma deformação )t(γ  na amostra 

de amplitude )t(0γ . Devido ao comportamento viscoelástico do polímero, a 

deformação e a tensão estão defasadas de um ângulo δ  e são definidas através das 

seguintes equações: 

)t(sen)t( 0 ωγγ =        (2.5) 

)t(sen)t( 0 δωσσ +=       (2.6) 

Como foi mencionado anteriormente, o módulo de armazenamento G´, o 

módulo de perda G´´e a viscosidade complexa *η  são monitorados em função da 

freqüência e, são definidas através das seguintes equações: 
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δ
γ
σ sen"G

0

0=
      (2.7) 

δ
γ
σ cos'G

0

0=
      (2.8) 

( ) ( )
ω

η
22 "G'G +

=∗

      (2.9) 

2.4.1.2 Reômetro capilar 

Este tipo de reômetro estima a viscosidade em regime permanente )(
.
γη . A 

técnica consiste em medir a vazão do material num tubo de raio pequeno em função 

da pressão.  As linhas de fluxo do material são sempre paralelas ao eixo do tubo, e o 

perfil de velocidade depende da natureza reológica do polímero. Geralmente as taxas 

de deformação nos reômetros capilares são altas (acima de 10 s-1), sendo útil para 

avaliar o comportamento do material durante o processamento. As principais 

limitações no uso de reômetros capilares são: o aquecimento viscoso, a dependência 

da viscosidade com a pressão e os efeitos de entrada do capilar [Bretas; D´Avila, 

2005]. A Figura 2.6 é uma representação de um reômetro capilar. 

Quando estes tipos de reômetros são utilizados, correções que levam em conta 

a natureza do fluido (Correção de Rabinowitch) e a elasticidade na saída (correção de 

Bagley) devem ser feitas. Com este reômetro podem ser estimadas tanto a 

viscosidade elongacional quanto a de cisalhamento, através de modelos matemáticos 

que serão descritos na seção 2.6.5.2. 
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Figura 2.6 - Esquema de um reômetro capilar .  R é o raio do reservatório, L a comprimento do 
Capilar, e r é o raio do capilar. 

 

As medidas dinâmicas (COPA) resultam numa medida da viscosidade 

complexa *η , podem ser correlacionada com a viscosidade em regime permanente 

)(
.
γη mediante a lei empírica de Cox-Merz [Carreau et al., 1997; Dealy; Wissbrun, 

1999] que é apresentada na equação 2.10. 

*
.
)( η=γη  quando ω=γ

.
     (2.10) 

A Figura 2.7 apresenta uma curva de viscosidade de cisalhamento, obtida a 

partir de reometria rotacional de placas paralelas (linha contínua) e reometria capilar 

(símbolos), para polipropilenos a 175 °C, obtidos por Hingmann e Marczinke [1994].  

Pode-se observar que à altas taxas de deformação, os valores de viscosidade obtidos 

no reômetro capilar possuem uma excelente concordância com as medidas realizadas 

no reômetro rotacional, tanto para o polipropileno linear, quanto para o ramificado, 

seguindo a lei de Cox-Merz. A figura 2.7 também mostra a curva da viscosidade 

elongacional obtida utilizando-se um reômetro de Meissner (descrito na próxima 

seção) para baixas taxas de elongação, e um reômetro capilar para altas taxas de 

elongação, seguindo a lei de Cox-Merz. 
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Figura 2.7 - Lei empírica de Cox Merz para polipropileno linear PP1 a 175ºC. Adaptado de Hingmann 
e Marczinke [1994] 

2.5 Fluxo elongacional  

O fluxo elongacional é aquele no qual o material sofre uma aceleração na 

direção do fluxo, enquanto no fluxo de cisalhamento a aceleração é produzida na 

direção perpendicular ao mesmo [Macosko, 1994]. Na maioria dos processos de 

transformação de polímeros, estes dois fluxos atuam simultaneamente; entretanto, 

para melhor compreensão do comportamento reológico destes materiais, o 

comportamento deve ser estudado em ambos os fluxos isoladamente.  

 

Figura 2.8 - Fluxo elongacional 
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A Figura 2.8 apresenta a deformação de um polímero submetido a um fluxo 

elongacional, onde pode ser visto que a deformação é gerada na direção do fluxo. 

Quando o polímero é submetido ao fluxo elongacional, ele está sujeito a uma 

resistência que se opõe ao fluxo, denominada viscosidade elongacional. A 

viscosidade elongacional pode ser definida como a razão da tensão pela deformação 

elongacional que caracteriza a resistência do fluido ao escoamento [Barnes, 1989]. 

A Figura 2.9 apresenta um esquema para uma deformação extensional 

simples, onde Lo é o comprimento inicial do elemento e L é o comprimento depois 

que a deformação foi realizada mediante a aplicação de uma tensão F. Para uma 

deformação uniforme, cada porção do elemento experimenta a mesma deformação. 

.  

Figura 2.9 -  Extensão simples 

 

Uma forma simples para medir a deformação num elemento é através da 

seguinte equação: 

o

o

L
LLS −

=
     (2.11) 

Entretanto, para materiais que fluem como o caso dos polímeros; a 

deformação em extensão simples é medida através de um fator denominado 

deformação de Hencky [Dealy; Wissbrun, 1999], que é definido mediante a equação 

2.12. 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

oL
Llnε

              (2.12) 

A taxa de deformação de Hencky é outro fator utilizado para descrever o 

comportamento reológico do material em extensão simples. Esse fator é descrito na 

equação 2.13 em função do comprimento do elemento L. 

dt
Ld )ln(.

=ε          (2.13) 

 

2.5.1 Tipos de fluxos elongacionais 

Os fluxos elongacionais são classificados por meio da direção na qual se 

produz o alongamento. A Figura 2.10 apresenta as diferentes geometrias de fluxos 

elongacionais.  

A extensão uniaxial apresenta uma deformação e uma tensão resultante na 

direção do eixo de simetria; a biaxial apresenta a deformação na direção radial ao 

fluxo, devido a uma compressão na direção do eixo de simetria; e a extensão planar é 

aquela onde a velocidade em uma das direções cartesianas é zero [Dealy;             

Wissbrun, 1999]. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 2.10 -  Geometrias de fluxos elongacional. a) Extensão uniaxial b) Extensão biaxial c) Extensão planar 
[Dealy; Wissbrun, 1999] 

2.5.2 Relacões entre fluxos elongacionais e fluxos de cisalhamento 

Quando um fluido é submetido a fluxos elongacionais e sua viscosidade 

elongacional não varia com a taxa de elongação, o fluido é chamado de Troutoniano. 

A relação entre a viscosidade newtoniana (cisalhamento) e a viscosidade troutoniana 

(elongacional) pode ser expressa através da equação 2.14 [Macosko, 1994;          

Barnes, 1989]. 

0e 3η=η        (2.14) 

A Figura 2.11 apresenta o comportamento de um polímero em fluxos 

elongacionais e de cisalhamento. Pode ser observado que a viscosidade elongacional 

para taxas pequenas alcança o patamar onde o material se comporta como um fluido 

troutoniano. Nessa região a viscosidade elongacional equivale a três vezes a 

viscosidade de cisalhamento. Já em taxas de deformação maiores, o polímero segue a 

lei de potência. 
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Figura 2.11 - Viscosidade extensional e de cisalhamento em função da taxa de elongação e de 
cisalhamento. Adaptado de Gupta [2001] 

2.6 Métodos para avaliação da viscosidade elongacional 

As deformações elongacionais têm um papel muito importante na maioria das 

operações de processamento de polímeros, tais como: extrusão, injeção, 

termoformagem e moldagem por sopro. O estudo da resposta reológica dos 

polímeros, quando submetidos a fluxos elongacionais, é fundamental para a 

simulação destes processos de transformação. Esta importância está ligada ao fato de 

que em todos esses processos a componente elongacional representa no mínimo 50% 

do fluxo predominante [Sarkar; Gupta, 2000].  

As medidas da viscosidade elongacional são muito difíceis de serem 

realizadas devido a limitações experimentais, que serão explicitadas a seguir, 

juntamente com a descrição dos vários reômetros desenvolvidos para estimar a 

viscosidade elongacional.  
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2.6.1 Reômetro de Münstedt 

A Figura 2.12 apresenta um esquema do reômetro desenvolvido por Münstedt 

[1979]. O principio de funcionamento deste reômetro é baseado na aplicação de uma 

tensão de elongação a uma amostra cilíndrica, que está presa verticalmente entre 

duas garras e imersa num banho de óleo, que serve para manter uma temperatura 

uniforme e diminuir os efeitos da inércia ou atrito no ar. Um extremo da amostra está 

preso e sujeito a uma carga e o outro está acoplado a um motor.  Apenas uma 

pequena quantidade de amostra é requerida, e as medidas podem ser realizadas 

mediante um modo de taxa de deformação ou de tensão constantes. 

As desvantagens deste reômetro são: as baixas taxas de deformação atingidas, 

(de 10-3 até 5 s-1) [Kurzbeck et al., 1999] e a quebra prematura da amostra na zona de 

fixação.  

 

Figura 2.12 - Reômetro de Münstedt. Adaptado de  Münstedt e Auhl [2005] 
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A Figura 2.13 mostra o resultado de um ensaio realizado neste reômetro. 

Neste ensaio aplicou-se uma taxa de deformação constante para um polipropileno 

com ramificações. Observa-se que para todas as taxas de deformação (extensão), a 

viscosidade sofre um aumento a partir de certo tempo. Este aumento da viscosidade 

elongacional é conhecido como endurecimento por deformação (strain hardening). 

Portanto, este reômetro serve para estudar a influência das ramificações no polímero 

a baixas taxas de deformação, visto que, o principal efeito delas é o aumento na 

resistência do fundido (melt strengh), que é caracterizada através do endurecimento 

por deformação (strain hardening) [Gotsis, 2004]. 

 

Figura 2.13 - Viscosidade elongacional em função do tempo para um polipropileno ramificado.  
[Münstedt; Auhl, 2005] 

2.6.2 Reômetro de Meissner 

A Figura 2.14 mostra o reômetro desenvolvido por Meissner e Hostettler 

[1994]. Este reômetro está baseado no uso de um conjunto de rotores que giram com 

a  mesma velocidade, porém, em direções contrárias. A amostra permanece imersa 

num banho de óleo de silicone, para facilitar a uniformidade da temperatura. Após 
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ser alongada a amostra é cortada em segmentos a fim de se medir a sua tensão de 

recuperação. A principal desvantagem deste equipamento é a absorção do óleo pela 

amostra, que pode causar mudanças nas suas propriedades. 

 

Figura 2.14 -  Reômetro Meissner. Adaptado de [Meissner, 1994] 

 

A Figura 2.15 apresenta uma curva obtida num ensaio utilizando o reômetro 

de Meissner, para vários tipos de polipropilenos com diferentes teores de ramificação 

(Bn). Neste ensaio é aplicada uma taxa de deformação constante, chamada de taxa de 

deformação de Hencky (
.
ε ), igual à velocidade do fundido que passa através dos 

rotores, dividido pela distância dos rotores ao plano vertical, onde a velocidade axial 

é zero [Dealy; Wissbrun, 1999]. Pode ser visto que para baixas deformações, as 

diferenças entre as viscosidades elongacionais são pequenas, visto que as massas 

molares entre os polipropilenos são muito próximas (maiores detalhes em 

Langendijk et al., [2001]). Perto de 0,5 s-1 de deformação o crescimento da curva 

torna-se mais evidente, e os polipropilenos com maior número de ramificações 

sofrem maior aceleração, apresentando maior “strain hardening”. 



 

 

41 

 

Figura 2.15 -  Viscosidade elongacional crescente para amostras de PP modificadas com o 

peroxicarbonato EHP e taxa de deformação
.
ε  =0,1s-1 . Adaptado de Langendijk et al. [2001] 

2.6.3 Rheotens 

Este reômetro foi desenvolvido por Meissner [1971], simultaneamente com o 

reômetro elongacional uniaxial, apresentado no item anterior. Os dois equipamentos 

estão baseados na rotação de um conjunto de rotores que puxam a amostra a uma 

velocidade determinada, produzindo uma deformação elongacional [Warner;  

Bernnat, 1998].  Embora, o reômetro elongacional realize uma extensão uniaxial com 

uma taxa constante de elongação, o reômetro Rheotens proporciona uma deformação 

elongacional mediante a aplicação de uma força constante produzida pelos rotores, 

até a ruptura, como pode ser visto na Figura 2.16. A força máxima de ruptura é 

denominada de resistência do fundido (Melt Strengh) [Bernnat, 2001]. 
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Figura 2.16 - Reômetro Rheotens [Bernnat, 2001] 

 

Neste equipamento, a força de estiramento necessária para alongar o fio do 

polímero é medida em função da velocidade de estiramento. A conversão da curva 

obtida, de força de alongamento em função da velocidade de estiramento (vide 

Figura 2.17), não pode ser relacionada diretamente com a viscosidade elongacional, 

pois a taxa de deformação imposta não é uniforme [Muke; Ivanov, 2001]. Portanto, 

torna-se necessário utilizar um modelo analítico. Maiores detalhes podem ser vistos 

em Bernnat 2001.  

 

Figura 2.17 - Curva do Rheotens (Força de alongamento em função da velocidade de alongamento) 
para o LDPE a 190ºC [Wagner; Bernnat, 1998] 
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A Figura 2.18 apresenta a curva da viscosidade elongacional aparente em 

função da taxa de elongação, estimada através de um modelo analítico reportado em 

Wagner; Bernnat, [1998], a partir dos resultados da Figura 2.17. Pode ser observado 

que para baixas taxas de deformação, a viscosidade tende a ser constante, alcançando 

um comportamento troutoniano.  A máxima viscosidade elongacional é alcançada 

para um valor crítico de tensão ( pσ ). Para altas taxas de deformação (
.
ε ), a 

viscosidade elongacional decresce com o aumento da velocidade, seguindo o modelo 

da lei de potência.  A mudança da curva é devido às simplificações do modelo 

analítico utilizado [Wagner; Bernnat, 1998]. 

 

Figura 2.18 - Comparação da viscosidade elongacional aparente para diferentes velocidades Vo  e a 
viscosidade de cisalhamento para LDPE A18 a 190ºC. [Wagner;  Bernnat, 1998] 

 

2.6.4 Sentmanat Extensional Rheometer (SER) Universal Testing Platform  

O Sentmanat Extensional Rheometer consiste de uma geometria que é 

acoplada a um reômetro rotacional, como mostra a Figura 2.19. Esta geometria 

consiste de dois cilindros que giram em direções contrárias, com o intuito de 

produzir uma deformação elongacional uniforme na amostra. A resistência à 
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elongação do material resulta em uma força tangencial F, atuando nos dois cilindros; 

e a viscosidade elongacional é calculada através da razão dessa força pela taxa de 

deformação. 

 

Figura 2.19 - Reômetro extensional SER. Lo= Distância entre os eixos, F= Força de tensão , Ω= Velocidade de 
rotação dos cilindros. Sentmanat [2004]  

 

A Figura 2.20 apresenta a curva da viscosidade elongacional em função do 

tempo para um polipropileno linear, a 200°C obtidos por Férec et al. [2007], 

utilizando o reômetro SER.  Pode ser observado que as curvas se superpõem para 

tempos curtos no regime de viscoelasticidade linear para todas as deformações, e que 

não mostram endurecimento por deformação (Strain hardening). 
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Figura 2.20 - Viscosidade elongacional em função do tempo para o PP a 200ºC, para várias taxas de 
deformação. [Férec et al., 2007] 

 

Os reômetros utilizados para medir a viscosidade elongacional em extensão 

uniaxial de forma direta, como o reômetro de Münstedt [1979] e o de Meissner [1994] 

possuem dificuldades para manter uma deformação elongacional estável e atingir o 

regime permanente para altas taxas de deformação, não sendo aptos para reproduzir 

as condições do processamento do polímero. Devido a estas dificuldades, o fluxo 

através de um canal com contração abrupta, tal como a matriz elongacional (descrita 

a seguir), tem sido utilizado para obter uma medida indireta da viscosidade 

elongacional, através dos valores de quedas de pressão [McGlashan; Mackay, 1999] 

utilizando-se os modelos matemáticos desenvolvidos por Cogswell [1972] e Binding 

[1988].   

2.6.5 Fluxos de contração 

Quando um polímero passa através de uma seção de contração abrupta, 

experimenta uma deformação em direção ao fluxo, e conseqüentemente uma queda 

de pressão, que pode ser utilizada como uma medida indireta da viscosidade 

elongacional. A Figura 2.21 apresenta as principais geometrias para fluxos 
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convergentes, através de uma seção de contração abrupta. As figuras a, b e c 

representam um canal planar com diferente ângulo na seção de contração.  A figura 

d representa a geometria de um reômetro capilar. Neste trabalho de pesquisa foi 

utilizada uma matriz elongacional que possui uma geometria, conforme a figura a.  

   

 

 

 

Figura 2.21 - Geometrias para fluxos de contração 

 

2.6.5.1 Matriz elongacional 

A matriz planar ou elongacional é uma geometria acoplada a uma extrusora 

dupla rosca, que está constituída de duas seções de cisalhamento puro, comunicadas 

entre si através de um canal de contração abrupta, onde existem simultaneamente 

fluxos de cisalhamento e de extensão. A zona de contração possui uma geometria 

adequada que permite uma boa elongação do material e minimiza as possibilidades 

de recirculação do fluxo.  

A Figura 2.22 mostra um esquema da matriz elongacional utilizada neste 

trabalho. Pode ser visto que cada seção de cisalhamento possui dois transdutores de 

pressão (P1, P2, P3, P4), e duas zonas de aquecimento controladas separadamente, que 

asseguram um campo de temperaturas homogêneo.  
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Figura 2.22 - Matriz elongacional. Esquema da localização dos transdutores de pressão. Adaptado de Braun 
e Gleissle [2000] 

 

As principais vantagens desta matriz elongacional são: 

• Simplicidade na medida; 

• Não necessita de lubrificação; 

• Fornece medidas para altas taxas de deformação;  

• Proporciona medidas para condições de fluxo estável. 

Este equipamento é praticamente novo, e não há resultados publicados 

referentes à sua utilização com o polipropileno, portanto os resultados poderão 

trazer uma importante contribuição para a ciência da medição da viscosidade 

elongacional deste material.  

2.6.5.2 Métodos para estimar a viscosidade elongacional em fluxos de contração  

Utilizando-se os valores das quedas de pressão (∆P) e de vazão do material 

(Q), pode ser avaliada tanto a viscosidade de cisalhamento, quanto a viscosidade 

elongacional através de modelos matemáticos como o modelo de Cogswell [1972] e o 
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modelo de Binding [1988]. Recentemente têm sido desenvolvidos métodos 

computacionais para a estimativa da viscosidade elongacional, mediante a simulação 

por elementos finitos [Sarkar; Gupta, 2000; Rajagopalan, 2000]. 

 A seguir são revistos os três métodos mais bem sucedidos para a estimativa 

da viscosidade elongacional. 

Modelo de Cogswell   

Cogswell [1972] foi o primeiro a obter uma estimativa da viscosidade 

elongacional utilizando a queda de pressão numa seção de contração. Ele assumiu 

que a mesma é a soma de duas quedas de pressão, uma devido ao fluxo de 

cisalhamento e a outra devido ao fluxo elongacional.  Cogswell equacionou cada 

uma dessas pressões individualmente, aplicando um balanço de forças, numa seção 

diferencial do fluxo no canal e integrando a seção inteira. Ele assumiu as seguintes 

hipóteses: 

• Fluido incompressível; 

• Fluxo unidirecional no canal; 

• A tensão de cisalhamento está relacionada com a taxa de cisalhamento mediante a 

lei de potência: 

•

γ=τ nm      (2.15) 

• As quedas de pressão devido ao cisalhamento e à extensão podem ser calculadas 

separadamente e, a soma delas corresponde à queda de pressão total; 

• A inércia é desprezível;  

• Não há efeitos de elasticidade (a tensão normal é desprezível); 
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Utilizando essas suposições podem ser avaliadas a taxa, a tensão e a 

viscosidade de cisalhamento através das seguintes equações: 

2
3,1

3,1

.

WH
Q6)

n3
1n2( +

=γ     (2.16) 

onde 
.

3,1γ  é a taxa de cisalhamento na zona 1 e 3 (em s-1); Q é a vazão do material (em 

m3/s); W é a largura do canal (em m); H1,3 é a altura da zona 1 e da zona 3 (em m) e o 

fator  de (
n3

1n2 + ) é conhecido como a correção de Rabinowitch para seções planares, 

onde n é o índice da lei de potência para o cisalhamento. No artigo original deste 

autor, não se assumiu a correção de Rabinowitch, devido à simplicidade nos cálculos, 

porém para o presente trabalho de Mestrado essa correção foi utilizada. 

A tensão de cisalhamento 3,1τ  para a zona 1 e 3 é calculada através da seguinte 

equação:  

31

3131
31 2 ,

,,
, dl

HpΔ
=τ      (2.17) 

onde, 3,1pΔ  é a queda de pressão na zona 1 e zona 3 (em Pa), H1,3 é a altura da zona 1 

e da zona 3 (em m) e dl1,3 é o comprimento da zona 1 e da zona 3 (em m). 

Com a combinação das equações 2.16 e 2.17 é possível calcular a viscosidade 

de cisalhamento nas zonas 1 e 3: 

.

,

,
tocisalhamen,

31

31
31

γ

τ
=η      (2.18) 

Para calcular a taxa de deformação elongacional 
.
ε  na zona 2, é utilizada a 

equação seguinte:  
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)
H
1

H
1(

Wdl
Q

132

.
−=ε      (2.19) 

onde, dl2 é o comprimento da zona 2, H3 e H1 são as alturas das zonas 3 e 1 

respectivamente. 

A determinação da tensão elongacional extσ  é uma medida indireta da queda 

de pressão total na seção de contração.  A pressão total nessa seção equivale à soma 

das quedas de pressão devido ao cisalhamento ( cisdp2 ) e devido à extensão ( ext2dp ).   

ext2cis2total2 dpdpdp +=     (2.20) 

A tensão elongacional ( extσ ) corresponde à queda de pressão devido à 

extensão ext2dp . Segundo Pabendiskas et al. [1991], a queda de pressão devido ao 

fluxo de cisalhamento na zona da contração pode ser calculada através da seguinte 

equação: 
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onde,  m e n são os índices de consistência e da lei de potência, que relacionam a 

tensão com a taxa de cisalhamento, como foi mostrado na equação 2.15.  

Da equação 2.20 pode ser calculado a tensão  elongacional: 

cis2dptotal2dpext −=σ     (2.22) 

Relacionando as equações 2.11 e 2.14, a viscosidade elongacional é dada por: 

.ext
ε

ση =       (2.23) 

Devido à sua simplicidade, as equações de Cogswell são comumente 

utilizadas na indústria do plástico para estimar a viscosidade elongacional. O modelo 

é preciso para altas taxas de deformação, porém, apresenta problemas para valores 

mais baixos de taxas de deformação [Sarkar; Gupta, 2000].  
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Modelo de Binding 

Binding [1989] fez uma análise mais complexa, e utilizou o princípio da 

energia para obter uma equação de maior precisão para estimar a queda de pressão 

na entrada de uma seção de contração abrupta. Este autor também utilizou algumas 

das suposições da análise de Cogswell, mas ele assumiu que a viscosidade 

elongacional varia com a taxa de deformação, e não desprezou a correção de 

Weissenberg-Rabinowitsch. As hipóteses desta análise foram: 

• Fluído incompressível; 

• Não existe deslizamento na interface, entre a região de recirculação e o fluxo 

principal; 

• A energia consumida na zona de recirculação pode ser desprezível; 

• Não há efeitos de elasticidade (a tensão normal é desprezível); 

• A inércia é desprezível; 

• A viscosidade de cisalhamento pode ser relacionada com a taxa de cisalhamento 

mediante a lei de potência: 

1n.

cis m
−

= γη       (2.24) 

• A viscosidade elongacional é dada pela lei de potência: 

1k.

e s
−

= εη       (2.25) 

Na análise de Binding para uma seção planar, a queda de pressão é 

relacionada com a viscosidade de cisalhamento e de extensão através da seguinte 

equação: 
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onde, m e n são os parâmetros da lei de potência relacionados com a viscosidade de 

cisalhamento, segundo a equação 2.16; s e k são os parâmetros da lei de potência 

relacionados com a viscosidade elongacional segundo a equação 2.25: 
3

1

H
H

=α  e 

2
1

W ndH3
Q6)1n2( +

=
•
γ . 

Para a equação 2.26, o fator Ink pode ser determinado através da seguinte 

equação:  

ρρ d
1n
)1n2(I

1

0

1k

n
1

1

nm ∫

+
+

−
+

=      (2.27) 

Para calcular a equação 2.27 precisa-se conhecer o índice de potência k, 

relacionado com a viscosidade elongacional, que pode ser calculado através do 

gráfico de queda de pressão na seção de contração (dp2) em função da vazão do 

material.  Este gráfico irá resultar numa linha reta com a inclinação 
)1(
)1(

k
nk
+
+ .  Se o 

parâmetro n da lei de potência para a viscosidade de cisalhamento for conhecido, 

pode-se calcular o valor de k. Desta forma pode ser calculada tanto a integral, como 

dpext conseqüentemente, a viscosidade elongacional. 

Modelo de elementos finitos 

Quando o polímero flui através da seção de contração, forma-se uma linha 

central de fluxo e uma região de recirculação nos cantos da contração, que dissipam 

energia. Os modelos de Cogswell e Binding assumem que o fluxo é constante e a 

energia dissipada é tão pequena que pode ser desprezível. Segundo Sarkar e Gupta 
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[2000], essa suposição pode afetar as medidas das quedas de pressão e 

conseqüentemente da viscosidade elongacional.  Os autores desenvolveram uma 

análise utilizando a simulação por elementos finitos tomando o modelo de Carreau-

Yassuda, para avaliar a viscosidade de cisalhamento, e desenvolveram seu próprio 

modelo para a viscosidade elongacional.  Maiores detalhes podem ser encontrados 

em [Sarkar; Gupta, 2000]. 

2.7 Correlação das propriedades reológicas do polipropileno com a sua 

estrutura molecular 

Devido às suas excepcionais propriedades e versatilidade de aplicação e uso, o 

polipropileno é um dos plásticos de maior venda e maior taxa de crescimento no 

mundo.  É um termoplástico semicristalino, produzido através da polimerização de 

moléculas de propeno, utilizando um catalisador esteroespecífico que controla a 

posição do grupo metila na cadeia polimérica [Harutun, 1999; Moore, 1996]. De 

acordo com o processo de polimerização este polímero pode ser atático, sindiotático 

ou isotático, este último forma a maior parte do polipropileno comercial. As suas 

propriedades tanto estruturais como reológicas, dependem fortemente do seu grau 

de taticidade, das suas massas molares, da distribuição de massas molares e da 

presença de ramificações [Kurzbeck et al., 1999]. As principais características do 

polipropileno que garantem a sua versatilidade para inúmeras aplicações são: 

• Baixa densidade (0,905 g/cm3); 

• Boa resistência ao impacto à temperatura ambiente; 

• Baixa absorção de água; 

• Excelente transparência por contacto; 

• Elevada resistência à fadiga por flexão; 

• Alta dureza superficial; 



 

 

54 

• Elevada rigidez; 

• Baixa condutividade elétrica. 

O PP pode ser dividido em três tipos: Homopolímeros, Copolímeros 

Randômicos e Copolímeros Heterofásicos. 

Os homopolímeros são produzidos pela polimerização do propeno. Estes 

polipropilenos apresentam alta isotaticidade, portanto possuem elevada 

cristalinidade, alta rigidez, resistência ao calor e alta dureza. 

Os copolímeros randômicos são produzidos adicionando ao propeno um 

segundo monômero, o eteno. As moléculas de eteno são inseridas aleatoriamente e 

reduzem a cristalinidade do material, conseqüentemente estes materiais apresentam 

maior transparência, menor temperatura de fusão, e possuem maior resistência à 

temperatura ambiente do que os homopolímeros.  

Os copolímeros heterofásicos são produzidos em dois reatores em série. No 

primeiro reator o propeno é polimerizado, e no segundo é adicionada uma fase 

elastomérica composta de propeno e eteno.  Devido ao fato dos copolímeros 

heterofásicos apresentarem duas fases, os mesmos perdem transparência, mas 

apresentam uma elevada resistência ao impacto, tanto à temperatura ambiente como 

à baixas temperaturas. 

Algumas pesquisas correlacionando as propriedades reológicas do 

polipropileno com as suas estruturas já foram realizadas. Os principais resultados 

estão resumidos na Tabela 2.1. A Tabela 2.2 mostra as características dos 

polipropilenos com diferentes modificadores apresentados por Gotsis [2004], a 

Tabela 2.3 mostra as blendas de polipropilenos com alto teor de ramificações (LCB-

PP) com polipropileno linear, obtidas por Stange et al. [2005]; e a Tabela 2.4 mostra os 

peróxidos utilizados para inserir as ramificações no polipropileno apresentado por 

Landengijk, [2001].   
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Tabela 2.1 - Resumo dos trabalhos realizados para relacionar as propriedades 
reológicas do polipropileno com sua estrutura molecular. 
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Tabela 2.2 -  Polipropilenos utilizados como precursores  e agentes modificadores 
para inserir ramificações [Gotsis, 2004] 

PP 
(nome comercial) 

Agente 
modificador Quantidade MW 

(g/mol) MW/ Mn Bn 

0,5 mol 4,0x105 5,74 0,05 

2,0 mol 4,6x105 6,81 0,23 
B 

MW=4 ,22*105,      
MW/ Mn=  6,2 

EHP 

3,0 mol 4,8x105 6,81 0,36 

0 mmol 4,2x105 6,2 0 B 

MW =4,22*105 

MW/ Mn=  5,7 

P-26 
5 mmol 5,71x105 8,9 0,8 

0 mmol 3,3x105 5,8 0 F-P3 

MW = 3,33*105 

MW/ Mn=  7,3 

P-26 
5 mmol 4,6x105 7,7 0,6 

0 mmol 3,1x105 7 0 F-96 

MW = 3,26*105 

MW/ Mn= 

P-26 
5 mmol 4,1x105 8,6 0,7 

PF 

MW =6,29*105 

MW/ Mn=  9,3 

PF --- 6,3x105 9,5 5 

EHP=etyl-hexyl peroxicarbonato, P-26=myristyl peroxicarbonato, PF=polipropileno comercial 
ramificado 

Bn= Numero de ramificações longas por molécula, estimada através da viscosidade intrínseca e 
sua diferença com o polímero linear.  Maiores informações podem ser encontradas em Zimm e 
Stockmayer [1949].    

Tabela 2.3 - Blendas de LCB-PP [Stange et al.; 2005] 
 

AMOSTRA Mn x 1000 Mw x 1000 Mw/Mn Bn 

L-PP 456 117 3,9 - 

2 wt% LCB-PP 470 117 4,0 - 

5 wt% LCB-PP 483 117 4,1 0,02 

10 wt% LCB-PP 503 115 4,3 0,03 

25 wt% LCB-PP 612 127 4,8 0,07 

50 wt% LCB-PP 777 127 6,1 0,01 

75 wt% LCB-PP 975 127 7,7 0,23 

LCB-PP 1157 133 8,7 0,31 
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Tabela 2.4 - Peróxidos utilizados no estudo dos autores Langendijk et al. [2001]  

PERÓXIDO* (2mmol/100g PP) Mn x 1000 Mw x 1000 Mw/Mn Bn 

PP control 74 410 5,5 - 

EHP   (2mmol/100 gr) 

 

68 460 6,8 0,23 

EHP (3mmol/100gr) 

 

71 485 6,8 0,36 

EP               72 425 6,0 0,15 

NPP            66 435 6,5 0,13 

IPP          69 460 6,7 0,28 

NBP          66 435 6,5 0,24 

SBP           
73 475 6,5 0,29 

MBP  
68 410 6,1 0,13 

SOP  
64 455 7,1 0,32 

TBCP        72 440 6,1 0,23 

MP            74 465 6,3 0,31 

CP            74 465 6,3 0,35 

PND (perester)  

72 355 4,9 - 
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As principais conclusões das pesquisas que correlacionam as propriedades 

reológicas com a estrutura molecular dos polímeros podem ser resumidas assim: 

Efeito da massa molecular: O aumento da massa molecular resulta num 

aumento da viscosidade de cisalhamento e num decrescimento na freqüência na qual 

se inicia o comportamento pseudoplástico. Isto pode ser corroborado mediante a  

Figura 2.23, a qual mostra a viscosidade de cisalhamento em função da freqüência 

para polietilenos lineares com polidispersidade de aproximadamente 2. Além disso, 

a resistência no estado fundido e a elasticidade do material também aumenta 

conforme a massa molecular aumenta. 

  

Figura 2.23 - Efeito da massa molecular (Mw) na viscosidade de cisalhamento avaliada mediante o 
reômetro rotacional para PE lineares a 150 ºC.  Adaptado de Woods-Adams et al. [2000] 

 

O efeito da distribuição de massas moleculares em fluxos de cisalhamento no 

regime linear é mostrado na Figura 2.24.  Pode-se observar que conforme a 

polidispersidade aumenta, a zona de transição entre o comportamento newtoniano e 

o comportamento pseudoplástico diminui.  Observa-se que a amostra A possui uma 

polidispersidade menor, portanto a zona de transição é maior comparada com os 

outros materiais. 
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Figura 2.24  - Efeito da polidispersidade na viscosidade de cisalhamento para polietilenos a 150ºC. 
Adaptado de Woods-Adams et al. [2000] 

Os módulos de armazenamento e de perda também variam com a massa 

molecular e a distribuição de massas moleculares. A Figura 2.25 mostra três curvas 

para materiais com diferentes massas moleculares.  Pode-se observar que para o 

polímero A que possui baixa massa molar a zona terminal é reta, enquanto para o 

polímero B que possui alta massa molecular apresenta um platô. 

 

Figura 2.25 –Módulo de perda para três tipos de polímeros.  A monodisperso, B monodisperso com 
alta massa molecular e C polidisperso. Adaptado de Dealy e Wissbrun [1999] 
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Efeito do teor das ramificações: O polipropileno linear possui boas 

propriedades mecânicas, como alta resistência à tração, dureza e excelente resistência 

térmica e química. Todavia, o polipropileno linear apresenta uso limitado para 

aplicações industriais, devido à sua baixa resistência no estado fundido. Muitas vezes 

a sua estrutura tem sido alterada utilizando-se modificadores que introduzem 

ramificações na cadeia principal. Duas técnicas têm sido desenvolvidas para 

produzir polipropilenos ramificados: mediante modificação através de peróxidos e 

mediante a irradiação com feixes de elétrons [He et al., 2003; Langendijk, 2001]. Um 

estudo apresentado por Veja et al., [2002] mostrou que a introdução de ramificações 

aumenta: o nível de elasticidade, a energia de ativação, a viscosidade de 

cisalhamento zero, os tempos de relaxação e o inchamento do fundido. Essas 

mudanças nas propriedades reológicas devido ao aumento no teor de ramificações 

resultam numa melhor habilidade do polímero para ser utilizado em processos como 

extrusão, injeção, sopro e termoformagem [Claus; Münstedt, 2002].   

A Figura 2.26 mostra um esquema do comportamento de polímeros lineares e 

ramificados em fluxos de cisalhamento.  As linhas tracejadas correspondem a um 

polímero com alto teor de ramificação e a linha continua a um polímero linear.  Pode 

ser observado que para o material ramificado, a viscosidade de cisalhamento zero 

aumenta e, o comportamento do material é mais pseudoplástico.  Alem disso, o valor 

do módulo de armazenamento (G’) para menores freqüências, aumenta com o teor 

de ramificações.  
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Figura 2.26 - Representação esquemática da mudança da curva de viscosidade e do modulo de 
armazenamento com ramificações longas.  Polímero linear: linha contínua, polímero ramificado: linha 

tracejada. Adaptado de Gahleitner [2001] 

 

Segundo Münstedt [2005], para polipropilenos irradiados com feixe de 

elétrons o aumento na viscosidade elongacional está diretamente relacionado com o 

número de ramificações inseridas, considerando que a distribuição de pesos 

moleculares não muda muito com a irradiação.  

A Figura 2.27 mostra a viscosidade elongacional em função do tempo para 

varias amostras de PP irradiadas. É evidente que a radiação afeta o endurecimento 

por deformação (strain hardening), sendo a viscosidade elongacional maior para as 

amostras irradiadas do que para o PP linear.  Observa-se que o PP-0 não irradiado 

(linear) não exibe endurecimento por deformação.  
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Figura 2.27 - Viscosidade elongacional dependente do tempo, para PPs irradiados.  PP-0: linear, PP-5 
irradiado com 5 kGy e PP-150 irradiado com 150 kGy [Münstedt, 2005] 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

Os materiais utilizados foram polipropilenos lineares, ramificados e 

polipropilenos degradados com várias histórias de processamento. As principais 

propriedades destes materiais são apresentadas na  Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Propriedades para as amostras utilizadas neste trabalho. 

Tipo de 
polipropileno 

Nome 
comercial 

Nome 
da 

amostra 

Índice de 
Fluidezb  

Temperatura 

de fusãoc 
(ºC) 

Mwa   

(g/mol) 
Mw/Mna 

HP502H PP-A 2,2 170 569.000 6,3 

HP500N PP-B 11,0 163 450.600 3,2 

HP550R PP-C 24,0 171 422.500 3,4 
Linear 

HP648S PP-D 37,9 168 351.800 2,3 

HMSPP(A) PP-E 2,7 162 - - 
Ramificado 

HMSPP(B) PP-F 7,5 162 - - 

HY6100 PP-0 1,5 170 370.000 5,5 

HY6100(1) PP-1 1,8 168 294.000 3,6 

HY6100 (3) PP-3 1,9 168 345.000 3,2 
Degradado 

HY6100 (5) PP-5 3,7 166 299.000 5,2 

a Valores determinados por cromatografia de dispersão em gel (GPC) na Suzano Petroquímica 
b Valores em g/10 min medidos 230ºC/2,16kg 
cValores determinados por DSC em graus Celsius (ºC) 
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A escolha dos polipropilenos lineares foi feita com base em seu índice de 

fluidez, com o intuito de se estabelecer os limites de funcionamento da matriz 

elongacional. Os polipropilenos ramificados foram doados pela Suzano Petroquímica 

sem nenhum tipo de especificação. Estes materiais fazem parte de um projeto interno 

da empresa para melhorar a resistência no estado fundido mediante a adição de 

cadeias ramificadas através de agentes modificadores. A caracterização molecular 

destas amostras não foi realizada, devido à falta de equipamento adequado.  

O polipropileno linear HY6100 (PP-0) foi submetido a uma degradação 

termomecânica mediante o processamento numa extrusora dupla rosca Haake 

modelo Rheomix PTW16/25D com perfil de temperatura 190-220ºC, velocidade de 

rotação da extrusora ΩE=50 min-1 e velocidade do alimentador ΩE=25 min-1. O 

polímero foi submetido a 5 ciclos de processamento, sendo que após 1, 3 e 5 ciclos 

extrusão e peletização, uma quantidade de amostra foi coletada para realizar os 

ensaios reológicos. Estes materiais foram utilizados com o intuito de estudar a 

influência do processamento por extrusão nas propriedades reológicas tanto em 

extensão, quanto em cisalhamento.  

3.2 Métodos 

Nesta parte do trabalho são apresentados os equipamentos utilizados para 

avaliação da viscosidade de cisalhamento no regime de viscoelasticidade linear e não 

linear, e a viscosidade elongacional, no regime de viscoelasticidade não linear. 

3.2.1 Caracterização dos materiais 

Os ensaios de GPC (cromatografia de permeação em gel) foram realizados na 

Suzano Petroquímica num equipamento de marca Waters 150 CV a 140ºC.  Foi 
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utilizado 1,2,4; triclorobenzeno estabilizado com anti-oxidante como solvente, e 3  

colunas de TSK-GEL GMHxºL-HT (7,8 mm X 30,0 cm). 

3.2.2 Reometria de cisalhamento 

Os ensaios reológicos em fluxos de cisalhamento no regime da 

viscoelasticidade linear (VEL) foram realizados no reômetro rotacional SR-5000 da 

Rheometrics, no Laboratório de Análise e Reologia de Materiais Poliméricos da 

EPUSP. Este reômetro é do tipo rotacional de tensão controlada. A geometria 

utilizada foi a de placas paralelas com diâmetro de 25 mm. 

O ensaio realizado foi o de Cisalhamento Oscilatório de Pequenas Amplitudes 

(COPA). Para realizar este ensaio, inicialmente, as amostras foram processadas numa 

extrusora dupla rosca marca Haake, modelo Rheomix PTW16/25D, a 190ºC, com o 

intuito de impor uma história de cisalhamento. Em seguida,, foram prensadas a 

190ºC na forma de discos de 25 mm de diâmetro e 1 mm de espessura para os 

ensaios. A fim de ter confiabilidade, os ensaios foram realizados em duplicata. Os 

resultados destes ensaios são apresentados na seção 4.  

Os ensaios reológicos em fluxos de cisalhamento no regime de 

viscoelasticidade não linear foram realizados num reômetro Capilar marca Instron 

3211 no Laboratório de Reologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Foi utilizado um capilar de diâmetro 0.762mm e comprimento de 26.2 mm.  Não 

foram feitas as correções de Bagley. Além do reômetro capilar, foi utilizada a matriz 

elongacional para inferir a viscosidade de cisalhamento no regime de 

viscoelasticidade não linear. 
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3.2.3 Reometria elongacional 

Os ensaios de reometria elongacional foram realizados utilizando-se a matriz 

planar mostrada na Figura 3.1, acoplada a uma extrusora dupla rosca Haake, modelo 

Rheomix PTW16/25D, a um anel de aquecimento e a uma bomba de fundido.  A 

bomba de fundido tem como propósito estabilizar o fluxo, e o anel de aquecimento 

ajuda a manter a temperatura do polímero fundido constante no trajeto entre a 

bomba de fundido e a matriz elongacional.   

 

Figura 3.1 -  Matriz elongacional 

 

Quando se utiliza a matriz para avaliar as viscosidades de cisalhamento e 

elongacional, os parâmetros de processamento mostrados na Figura 3.2 devem ser 

mudados a fim de se variar a vazão do material (Q), e deste modo medir as quedas 

de pressão (∆P12, ∆P23 e ∆P34) referentes a essa vazão.  

A vazão do material (Q) é estimada pesando-se a quantidade de material que 

passa através da matriz em um minuto, dividida pela densidade do polímero 

fundido.  Essa vazão é influenciada por  vários parâmetros, tais como: 

• Velocidade de alimentação do material (ΩA); 

• Velocidade de rotação da extrusora (ΩE); 

• Velocidade de rotação da bomba de fundido (ΩB); 
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• Posição da válvula by-pass de controle de fluxo (VQ). 

 

 Figura 3.2- Parâmetros que influenciam na medida da vazão e das quedas de pressão 

 

Durante o ensaio, o material após entrar na extrusora é transportado até a 

bomba de fundido para estabilizar o fluxo. A Figura 3.3 apresenta um esquema da 

bomba de fundido. Como pode ser visto, a bomba possui duas saídas, e o fluxo 

através de cada uma delas é controlado mediante uma válvula by-pass, que possui 

seis posições. A primeira posição resulta em todo o material saindo pela saída 1, 

seguindo as linhas pretas da Figura 3.3, e a posição 6 resulta em todo o material 

material saindo pela saída 2, que é conectada com a matriz elongacional. Nos ensaios 

a posição da válvula é mudada a fim de se obter diferentes valores de vazão. 

.  

Figura 3.3 - Esquema do funcionamento da bomba de fundido. 
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Os valores de pressão são obtidos por meio de sete transdutores de pressão, 

esquematizados na Figura 3.4.  Como foi visto anteriormente, a matriz elongacional 

possui dois transdutores de pressão para cada seção de cisalhamento (P1, P2, P3, P4). 

A bomba de fundido possui dois transdutores que de segurança, assim como o 

transdutor localizado na extrusora. 

  

Figura 3.4 - Localização dos transdutores de pressão 

 

A Figura 3.5 mostra a estrutura interna do transdutor de pressão utilizado 

neste equipamento. O transdutor possui uma superfície plana em contato com o 

polímero fundido que capta a pressão, que logo é transmitida até uma placa de 

silício.  Esta placa transforma a pressão em resistência elétrica (voltagem), que depois 

é transmitida até o computador.  O limite máximo de medição dos transdutores 

utilizados é de 700 Bar. 
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Figura 3.5 - Estrutura interna de um transdutor de pressão [Thermohaake, 2007] 

 

A temperatura é monitorada através de sensores localizados em diferentes 

zonas da extrusora, da bomba de fundido e da matriz elongacional, como mostra a 

Figura 3.6.  Os sensores Ta têm como função medir a temperatura do aço e os Tp a 

temperatura do polímero fundido. 

 

Figura 3.6 - Localização dos sensores de temperatura. Ta: temperatura do aço; Tp: temperatura do 
polímero fundido 
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4 RESULTADOS  

Neste capítulo os resultados são apresentados. Inicialmente, mostra-se um 

estudo do funcionamento da matriz, e apresenta-se a influência dos parâmetros de 

processamento da matriz elongacional nas medidas de pressão e vazão.  Em seguida, 

é mostrado o desempenho da matriz elongacional comparado com os resultados 

obtidos através dos reômetros rotacional e capilar.  Por fim, mostram-se os resultados 

em fluxos elongacionais e de cisalhamento com a finalidade de correlacionar as 

propriedades reológicas com a estrutura molecular dos polipropilenos estudados. 

4.1 Desenvolvimento do procedimento experimental para utilização da 

Matriz elongacional 

Nesta seção são apresentados os procedimentos experimentais para utilização 

da matriz elongacional mostrada no capítulo 2. Inicialmente, apresenta-se o 

funcionamento típico dessa matriz, em seguida é mostrada uma análise da influência 

dos vários parâmetros que incidem os dados a serem obtidos e, por fim mostram-se 

os valores limites para a utilização desta matriz. 

4.1.1 Funcionamento típico 

A Figura 4.1 apresenta uma curva típica dos dados brutos da pressão em 

função do tempo, para cada transdutor de pressão localizado na matriz. 
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Figura 4.1 -  Curva típica de pressões para  PP-D a 190º C 

 

A Tabela 4.1 mostra os valores dos parâmetros utilizados para a realização do 

ensaio apresentado na Figura 4.1. Cada número da Figura 4.1 (1 a 8) corresponde a 

condições diferentes de processamento. Quando as viscosidades de cisalhamento e 

elongação são avaliadas, utilizam-se os valores das quedas de pressão (∆P) e da vazão 

do material (Q) medidas como descrito na página 70 mediante as equações mostradas 

na seção 2.6.5.2. 

Tabela 4.1 - Parâmetros para o processamento do PP-D a 190ºC  

Condição ΩE ΩA ΩB Posição válvula Vazão (m3/s) 

1 23 7 3 2 5,30x10-8 
2 23 7 7 2 1,41x10-7 
3 30 13 13 2 2,70x10-7 
4 35 15 20 3 3,72x10-7 
5 40 20 35 3 4,32x10-7 
6 50 30 40 4 5,55x10-7 
7 60 40 45 5 8,69x10-7 
8 70 50 45 5 9,64x10-7 
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A Figura 4.2 apresenta um gráfico típico dos valores das quedas de pressão, 

em função da vazão em cada zona. Neste caso é mostrado o resultado para o PP-A. 

Pode-se observar que as quedas de pressão aumentam com a vazão e que um valor 

maior é alcançado na zona 3, devido à menor espessura da fenda. Esta influência da 

geometria pode ser explicada através do princípio de Bernoulli [Bird et al., 2002], que  

informa que a redução na pressão ocorre simultaneamente com um aumento na 

velocidade, e este aumento de velocidade é causado pela redução da geometria no 

interior da matriz elongacional. 
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Figura 4.2 - Queda de pressão em função da vazão para PP-A a 190ºC. Dp12: Zona 1 de cisalhamento, 
Dp23: Zona de elongação, Dp34: Zona 3 de cisalhamento 

 

Utilizando-se os valores de vazão e das quedas de pressão resultantes (∆P12, 

∆P23 e ∆P34) é possível através do modelo de Cogswell (apresentado na seção 2.6.5.2), 

calcular os valores da taxa de cisalhamento para a zona 1(
.

1γ ) e para a zona 3 (
.

3γ ); a 

tensão de cisalhamento para a zona 1 ( 1τ ) e zona 3 ( 3τ ); e a sua viscosidade de 

cisalhamento ( 31,cisη ).  Além disso, é possível calcular os valores da taxa de 

deformação elongacional (
.
ε ), tensão elongacional ( extσ ) e a viscosidade elongacional 

extη  na zona 2. Este procedimento foi feito para todos os polipropilenos estudados 
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neste trabalho, e os resultados obtidos para vários valores de Q  são reportados no 

anexo A.  

A  Figura 4.3 mostra uma curva típica da viscosidade de cisalhamento (η ) em 

função da taxa de cisalhamento (
.
γ ) obtida através dos dados da matriz elongacional. 

Os símbolos correspondem aos valores calculados através do modelo de Cogswell, e 

as linhas mostram a tendência da curva. Neste caso é mostrado os resultados para os 

polipropilenos lineares, os demais resultados são reportados no anexo B. 
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Figura 4.3 - Viscosidade de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento para os polipropilenos 
lineares, avaliada através da matriz elongacional a 190ºC 

 

A Figura 4.4 apresenta uma curva típica da viscosidade elongacional em 

função da taxa de elongação avaliada através da matriz elongacional, para os 

polipropilenos lineares. Estes resultados serão discutidos mais adiante. 
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 Figura 4.4- Viscosidade elongacional em função da taxa de elongação para polipropilenos lineares a 
190ºC 

 

4.1.1.1 Influência das velocidades de alimentação, da bomba de fundido, da 

extrusora e da posição da válvula By-Pass 

A Figura 4.5 apresenta a vazão do material em função da velocidade do 

alimentador. Os diferentes símbolos correspondem à diferentes valores de 

velocidade de rotação da bomba de fundido em min-1. Observa-se um aumento na 

vazão do material com a variação desses dois parâmetros, todavia, para valores 

diferentes de velocidade do alimentador, a vazão não muda de maneira significativa. 

Portanto, pode se concluir que a vazão sofre maior variação com a velocidade de 

rotação da bomba de fundido. 
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Figura 4.5 - Vazão do material em função do aumento da velocidade de rotação da bomba e da 
velocidade de alimentação, para PP-A a 190°C 

 

A Figura 4.6 apresenta a vazão do material em função da posição da válvula 

by-pass de controle de fluxo.  Os diferentes símbolos correspondem aos valores da 

velocidade de rotação da bomba de fundido em min-1. Pode ser visto que o aumento 

da velocidade de rotação da bomba e a variação da posição da válvula de regulagem 

causam um aumento na vazão do material.  Embora este aumento não seja muito 

significativo, para valores iguais da posição da válvula com velocidades diferentes na 

bomba de fundido, o aumento na vazão é mais pronunciado.  
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Figura 4.6 - Vazão do material em função do aumento da velocidade de rotação da bomba e da 
posição da válvula by-pass. Para PP-A a 190°C 

 

4.1.1.2 Influência da Temperatura 

A temperatura é um parâmetro que influência fortemente a estimativa da 

viscosidade de um polímero; portanto, é muito importante o seu monitoramento na 

realização de um ensaio. O processamento de um material polimérico a temperatura 

muito alta pode provocar a sua degradação, o que conseqüentemente altera as 

medidas nas suas viscosidades, tanto de cisalhamento quanto elongacional 

[Pabendiskas et al.2001]  

Para analisar a incidência da temperatura nas medidas de pressão e da vazão 

(e conseqüentemente na viscosidade), foram realizados dois ensaios, mantendo a 

velocidade de rotação e a posição da válvula de regulagem constantes. A Tabela 4.2 

apresenta as temperaturas impostas para cada uma das zonas, e os valores 

respectivos de vazão. 
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Tabela 4.2 - Valores de temperaturas para cada zona da extrusora, bomba de fundido 
e matriz 

Temperatura (ºC) Ta1 Ta2 Ta3 Ta4 Ta5 Ta6 Ta7 Vazão m3/s 

Zona 1 180 180 185 190 190 190 190 5,35x10-8 

 Zona 2 190 190 195 200 200 200 200 5,90 x10-8 
 

Os resultados da Tabela 4.2 mostram que o valor da vazão aumenta conforme 

a temperatura aumenta.  Isto pode ser explicado visto que, à temperaturas mais 

elevadas, os movimentos intermoleculares e o volume livre entre as moléculas 

aumentam, provocando diminuição do atrito entre elas e, portanto diminuindo a 

viscosidade [Bretas; D’avila, 2005], conseqüentemente, o fluxo do material aumenta. 

A Figura 4.7 apresenta o efeito da temperatura nos valores de pressão. Pode-se 

observar que, para um perfil de temperatura mais alto (zona 2), o valor da pressão 

exercida pelo polímero fundido decresce, devido à diminuição de sua viscosidade.  
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Figura 4.7 - Incidência da temperatura nos valores de pressão do PP-D 

 



 

 

80 

4.1.1.3 Limites da matriz  

Para estimar as viscosidades de cisalhamento e elongacional foram realizados 

dois testes para cada polipropileno a 190ºC, variando todos os parâmetros de 

processamento mencionados anteriormente, a fim de se obter as vazões mínimas e 

máximas.   Estas vazões dependem dos limites máximos dos parâmetros de processo 

(como visto anteriormente) e variam de acordo com o equipamento utilizado. As 

condições limites de processamento da extrusora dupla rosca modelo Rheomix 

PTW16/25D Haake, da bomba de fundido e da matriz elongacional utilizadas neste 

trabalho são apresentados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Condições limites no processamento 

Parâmetros Extrusora Bomba 
de fundido 

Matriz 
elongacional 

Temperatura máxima 400 ºC 360 °C 480 °C 
Pressão máxima 100 Bar 500 Bar 700 Bar 
Velocidade máxima de rotação 120 min-1 60 min-1  

 

A máxima velocidade para o alimentador é 120 min-1, e a posição 6 é a máxima 

para a válvula by-pass de regulagem de fluxo. Além disso, o torque máximo para a 

extrusora é de 130 KN. No processamento, o torque é um fator importante a 

controlar, e depende principalmente da relação entre as velocidades de rotação do 

alimentador e da extrusora.  Se o valor do torque aumentar até o seu valor máximo, a 

extrusora pára, e não é possível continuar com o ensaio. Para um material com índice 

de fluidez baixo, a resistência ao fluxo é maior e, portanto o valor máximo do torque 

é alcançado com maior facilidade. Por exemplo, as velocidades utilizadas para o    

PP-A são baixas, comparadas aos outros materiais, produzindo uma pequena vazão 

do material, e conseqüentemente uma menor taxa de cisalhamento e de elongação. A 

Tabela 4.4 mostra os parâmetros utilizados para obter a vazão máxima e mínima para 

cada material, assim como os valores dessas vazões. Observa-se que esses 

parâmetros variam de acordo com o material, devido às diferenças no 
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comportamento no processamento, que são conseqüência das diferentes 

propriedades moleculares. 

Tabela 4.4 - Parâmetros de processamento que resultam na vazão máxima e mínima 
para cada polipropileno 

Material ΩE (min-1) ΩA (min-1) ΩB  (min-1) Válvula Q x10-7(m3/seg) 
23 7 3 2 0,53 PP-A 
70 40 50 6 7,93 
23 7 3 2 0,54 PP-B 
70 50 45 5 8,42 
23 7 3 2 0,58 PP-C 

100 85 59 6 9,24 
23 7 7 2 0,60 PP-D 
70 50 45 5 12,42 
23 7 3 2 0,47 PP-E 

120 40 59 6 5,29 
23 7 3 2 0,49 PP-F 

120 40 59 6 7,75 
23 7 3 2 0,49 PP-0 
55 35 35 6 5,74 
23 7 3 2 0,50 PP-1 
60 40 55 6 6,74 
23 7 3 2 0,53 PP-3 
70 50 57 6 8,03 
23 7 3 2 0,56 PP-5 
80 55 57 6 8,50 

 

Como foi visto anteriormente, as taxas de cisalhamento e de elongação são 

função da vazão do material; desse modo, para um material com índice de fluidez  

alto, os valores das taxas de cisalhamento alcançadas são maiores. Os resultados da  

Tabela 4.4 mostram que, o maior valor de vazão é alcançado pelo PP-D, em 

conseqüência do seu alto índice de fluidez. 

4.2 Avaliação do desempenho da matriz elongacional 

A fim de avaliar a confiabilidade dos resultados obtidos com a matriz 

elongacional, dados reológicos em fluxos de cisalhamento utilizando-se outros 
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reômetros para os materiais estudados foram obtidos. A seguir são apresentados os 

resultados para cada tipo de reômetro e, por fim, estes dados são comparados com os 

obtidos através da matriz elongacional. 

4.2.1 Reômetro Rotacional  

Conforme descrito no item 3.2.2 do capítulo anterior, para realizar o ensaio de 

cisalhamento oscilatório de pequenas amplitudes, inicialmente é necessário encontrar 

a região linear através do ensaio de varredura de tensão para cada amostra. A Figura 

4.8 apresenta um exemplo típico de curvas de G’ (Pa) em função da tensão (Pa), na 

região de viscoelasticidade linear. Neste caso é mostrado o resultado para o PP-A. O 

comportamento de viscoelasticidade linear de um material é observado quando os 

módulos dinâmicos de armazenamento G´(ω) e de perda G”(ω) são independentes da 

tensão aplicada. 

100 101 102 103 104 105

102

103

104

105
 

G
´[P

a]

Tensão [Pa]

 100 rad/s
 0,1 rad/s

 

Figura 4.8 - Curvas de G' em função da amplitude da tensão para  PP-A, em duas freqüências 
diferentes a 190ºC  

 

A Tabela 4.5 apresenta os valores da região de viscoelasticidade linear para 

alta e baixa freqüência, a tensão escolhida para realizar o ensaio de COPA, e a 
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viscosidade de cisalhamento zero ( 0η ) obtida através desse ensaio, para todos os 

polipropilenos estudados. 

Tabela 4.5 - Faixas de viscosidade linear, tensão escolhida para o ensaio de COPA e 
viscosidade de cisalhamento zero para os polipropilenos. 

Determinação da Região de 
Viscoelasticidade Linear 

Tensão Utilizada 
para COPA 

 0η  
Amostra 

100 Rad/s 0.1 Rad/s Pa Pa.s 

PP-A 400 até 15.300 10 até 1000 600 22.500 

PP-B 10 até 16.000 10 até 250 180 2.950 

PP-C 85 até 13.000 1 até 160 120 1.470 

PP-D 80 até 12.500 10 até 160 100 745 

PP-E 55 até 9.000 6.0 até 400 300 - 

PP-F 139 até 14.000 6.0 até 251 185 - 

PP-0 40 até 4.000 15 até 630 26.100 

PP-1 15 até 4.000 10 até 1.000 22.800 

PP-3 39 até 2.500 15 até 1.000 15.200 

PP-5 25 até 2.500 4.0 até 630 

400 
400 
400 
400 8.100 

(-) esses valores não foram atingidos mediante o ensaio de COPA, como será visto na seção 4.3.2 

A Figura 4.9 apresenta um resultado típico do ensaio de Cisalhamento 

Oscilatório de Pequenas Amplitudes (COPA) a 190 °C. Neste caso trata-se dos 

polipropilenos lineares.  Os outros resultados são apresentados em anexo C. 
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Figura 4.9 - Valores de|η*| em função da freqüência  para os polipropilenos lineares a 190 °C, 
avaliados através do reômetro rotacional   
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4.2.2 Reômetro Capilar 

A Figura 4.10 apresenta uma curva típica de viscosidade de cisalhamento em 

função da taxa de deformação, obtida através do reômetro capilar, para os 

polipropilenos lineares.  Os gráficos para os outros materiais são apresentados no 

Anexo D. 
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Figura 4.10 - Valores de viscosidade de cisalhamento em função da taxa de deformação para 
polipropilenos lineares a 190ºC avaliados mediante o reômetro capilar 

4.2.3 Comparação dos métodos em fluxos de cisalhamento 

A Figura 4.11 apresenta uma comparação da viscosidade de cisalhamento, 

estimada mediante ensaios na matriz elongacional, reometria rotacional de placas 

paralelas e reometria capilar para todos os polipropilenos estudados. 
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Figura 4.11 - Comparação da viscosidade de cisalhamento medida por reometria de placas paralelas, 
reometria capilar,  e mediante a matriz elongacional, para polipropilenos lineares A, B, C e D, 

ramificados E e F, e degradados termomecânicamente PP-0, PP-1, PP-3 e PP-5  a 190ºC 
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Figura 4.11 - Comparação da viscosidade de cisalhamento medida por reometria de placas paralelas, 

reometria capilar,  e mediante a matriz elongacional, para polipropilenos lineares A, B, C e D, 
ramificados E e F, e degradados termomecânicamente PP-0, PP-1, PP-3 e PP-5  a 190ºC 

 

Analisando a Figura 4.11 pode ser visto que, dentro do erro experimental, os 

dados obtidos utilizando a matriz corroboram com os dados obtidos com o reômetro 

rotacional, seguindo a lei empírica de Cox-Merz mostrada na seção 2.4.1.2. Verifica-

se que os resultados para a zona 1 concordam com os resultados para a zona 3 da 

matriz elongacional. Pode ser visto também que os valores obtidos utilizando-se a 

matriz elongacional e o reômetro rotacional são maiores que os obtidos com o 

reômetro capilar para todos os polímeros. Os desvios observados podem ser devidos 

a problemas com a calibração do equipamento, ou ao aquecimento viscoso do 

material. Observou-se que a discrepância entre os dados obtidos com a matriz ou 

reômetro rotacional e o reômetro capilar é maior para os polipropilenos com maior 
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índice de fluidez. Foi observado também que esta discrepância é menor para os 

polímeros com ramificações que apresentam maior elasticidade. 

4.3 Materiais 

Nesta seção são apresentados os resultados reológicos para cada série de 

polipropilenos estudados, os polipropilenos lineares, ramificados e por fim os 

polipropilenos degradados termomecânicamente. 

4.3.1 Polipropileno linear 

A Tabela 4.6 apresenta um resumo dos dados obtidos em fluxos de 

cisalhamento para os polipropilenos lineares. Nesta tabela as massas molares dos PP 

são reportadas novamente para facilitar a discussão. Os dados de m e n são a 

consistência e o índice da lei de potência, respectivamente, para todos os métodos 

utilizados.  A Figura 4.9 é reportada novamente aqui para visualizar o 

comportamento reológico em cisalhamento dos diversos PP lineares. 

Tabela 4.6 -Valor do índice da lei de potência e de consistência para polipropilenos 
lineares 
 

Material IF Mw Mw/Mn ( 0η ) n 
(Copa)* 

n 
(capilar) 

n 
(matriz) 

m 
(Copa)* 

m 
(capilar) 

m 
(matriz) 

PP-A 2,1 569.090 6,3 22.500 0,65 0,32 0,24 1,82x104 6,8 x103 1,9x104 

PP-B 11 450.641 3,2 2.950 0,60 0,40 0,33 7,4 x103 2,3x103 8,1x103 

PP-C 24 422.536 3,4 1.470 0,63 0,49 0,39 5,4x103 943,5 4,2 x103 

PP-D 37 351.824 2,3 745 0,62 0,53 0,43 4,8 x103 606,3 3,2x103 
 

*(Copa) = Calculado na região de potência, avaliado pelo reômetro rotacional 
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Figura 4.9 - Valores de|η*| em função da freqüência  para os polipropilenos lineares a 190 °C, 
avaliados através do reômetro rotacional   

 

A Figura 4.12 apresenta a viscosidade elongacional em função da taxa de 

elongação para os polipropilenos lineares, avaliada na zona de contração da matriz 

elongacional. 
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Figura 4.12 - Viscosidade elongacional em função da taxa de elongação para polipropilenos lineares a 
190ºC 
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Pode ser visto na Tabela 4.6 que os valores de viscosidade de cisalhamento 

zero ( 0η ) dos vários polímeros estudados podem ser assim classificados PP-D<PP-

C<PP-B<PP-A. Essa classificação pode ser explicada considerando a ordem das 

massas molares. É bem conhecido que para a maioria dos polímeros lineares, a 

viscosidade de cisalhamento zero está relacionada com a massa molecular média 

(Mw), essa relação é mostrada através da seguinte equação: 

 43,
Wo KM=η        (4.1) 

onde K é constante.   

Neste trabalho, o índice exponencial foi de 7 que é muito maior do que o 

esperado e possível. Tal erro deve ser devido ao método utilizado para avaliar a 

viscosidade de cisalhamento zero ou para massa molar como discutido 

posteriormente na pagina 100.  

Pode ser visto na Figura 4.9 que a faixa de taxas de cisalhamento para qual a 

viscosidade do polímero é constante é bem menor para o PP-A do que para os outros 

Polipropilenos. Isto pode ser explicado pelos valores da polidispersidade. Pode ser 

visto na Tabela 4.6 que a polidispersidade do PP-A é muito maior do que a 

polidispersidade dos outros polipropilenos. Segundo Carreau et al. [1997], Dealy e 

Wissbrun [1999] e Minhoshima et al. [1980] para distribuições largas de pesos 

moleculares, a viscosidade decresce mais rapidamente, e a zona de transição entre a 

região newtoniana e o índice da lei de potência, diminui. 

Pode também ser visto da Tabela 4.6 que os valores de n aumentam com a 

diminuição da massa molecular média (Mw) e da polidispersidade (Mw/Mn). 

Segundo Pabendiskas [1991], os valores de consistência (m) e do índice da lei de 

potência (n) definem o comportamento de um material Não-Newtoniano. Para 

menores valores de n, o material apresenta maior pseudoplasticidade, para maiores 

valores de n, o comportamento do polímero é mais próximo do Newtoniano. Dessa 

forma, pode-se concluir que, de acordo com os resultados reportados na  Tabela 4.6, 
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o polipropileno PP-A é o material mais pseudoplástico, pois o valor de n é menor 

quando comparado com os outros materiais.  

Pode ser visto na Figura 4.12 que as taxas de elongação alcançadas utilizando-

se a matriz elongacional são altas, comparadas com aquelas alcançadas com outros 

métodos experimentais mencionados na revisão bibliográfica. As taxas máximas e 

mínimas alcançadas através da matriz elongacional são 0,36 e 15 s-1 respectivamente, 

enquanto, taxas encontradas com o reômetro de Münstedt e Meissner são até de 5 s-1.  

Pode ser visto que a viscosidade elongacional dos Polipropilenos lineares 

diminui para altas taxas de deformação, porém, para taxas pequenas, a viscosidade 

elongacional aumenta para depois diminuir e alcançar a zona correspondente ao 

regime de viscoelasticidade linear, como mostrado na Figura 2.11. Todavia, para os 

polímeros estudados, não foi possível avaliar a viscosidade elongacional a baixas 

taxas, portanto estes valores não foram comparados com os valores de viscosidade 

de cisalhamento utilizando a lei de Trouton que indica que 0e 3η=η . 

Pode ser visto da Figura 4.12 que a viscosidade elongacional do PP-A é muito 

mais elevada do que a viscosidade elongacional das outras amostras. Isto pode ser 

explicado em função do alto valor da massa molar da amostra A, e também pelo fato 

desta amostra ter uma distribuição de massas moleculares larga, o que produz uma 

maior resistência ao fluxo, visto que a presença de moléculas de tamanhos variados 

pode causar entrelaçamentos entre as cadeias que impedem o fluxo e, como 

conseqüência a sua resistência à deformação é aumentada. Os polipropilenos PP-B, 

PP-C e PP-D mostram comportamentos similares, já que era esperado.  Segundo o 

fabricante, durante a polimerização estes polímeros eles sofrem um processo de 

craqueamento (quebra de cadeias) mediante iniciadores, com o intuito de aumentar o 

seu índice de fluidez. Dessa forma, apresentam menor resistência ao fluxo 

elongacional, devido à ausência de cadeias longas, e como conseqüência, menor 

viscosidade elongacional. 
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4.3.2 Polipropileno ramificado 

Como foi mencionado na seção 3.1, os polipropilenos ramificados, que 

possuem alta resistência no estado fundido, foram doados pela Suzano Petroquímica 

como amostra A e B, sem nenhum tipo de informação técnica nem molecular. Sendo 

assim, as suas propriedades moleculares são estimadas mediante ensaios reológicos, 

e os resultados são comparados com dois polipropilenos lineares (PP-B e PP-D) 

analisados na seção 4.3.1. 

A Figura 4.13 apresenta os resultados do ensaio de COPA a 190 °C para os 

polipropilenos lineares PP-B e PP-D e os ramificados PP-E e PP-F. 
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Figura 4.13 - Valores de|η*|em função da freqüência  para  PP-A,  PP-D, PP-E e PP-F a 190 °C   

 

A Figura 4.14  mostra o módulo de armazenamento (G’) em função da 

freqüência, obtido através do ensaio de COPA a 190ºC. 
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Figura 4.14 -  Módulo de armazenamento para os polipropilenos lineares PP-B e  PP-D e ramificados 
PP-E e PP-F a 190 °C  

 

A Figura 4.15 apresenta o módulo de armazenamento em função do módulo 

de perda para os polipropilenos ramificados e lineares a 190ºC. Este gráfico é 

conhecido como Cole-Cole. 
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Figura 4.15 - Módulo de armazenamento em função do módulo de perda para os polipropilenos 
ramificados e lineares a 190ºC  
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A Figura 4.16 mostra o ângulo de inclinação (δ), definido como 

'G
"Garctan=δ em função do módulo complexo, definido como 22 "G'G*G += . 

Segundo Hatzikiriakos [2000], estes gráficos podem ser utilizados para correlacionar 

a presença de ramificações longas com as propriedades reológicas. Neste tipo de 

gráfico, numa amostra que possui ramificações as curvas de (δ) em função de G* 

deslocam-se para à esquerda e, mostram um comportamento linear comparadas com 

as amostras lineares. 
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Figura 4.16 - Dependência do módulo complexo com o ângulo de fase (Gráfico de Van Gurp) a 190ºC 

 

A Figura 4.17 mostra a Tan (δ) em função da freqüência para os polipropilenos 

lineares e ramificados a 190ºC. 
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Figura 4.17 - Dependência do Tan delta  com a freqüência angular 190ºC 

 

A Figura 4.18 apresenta a viscosidade elongacional em função da taxa de 

elongação para os polipropilenos lineares e ramificados. 
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Figura 4.18 - Viscosidade elongacional em função da taxa de elongação para polipropilenos lineares: PP-B, 
PP-D e ramificados: PP-E e PP-F a 190ºC  
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A Tabela 4.7 mostra os valores de consistência m e o índice da lei de potência n 

avaliados através dos ensaios no reômetro rotacional, capilar e na matriz 

elongacional para os polipropilenos ramificados. 

Tabela 4.7 - Índice da lei de potência e de consistência, avaliados na matriz 
elongacional e no reômetro capilar para polipropilenos ramificados 

MATERIAL IF 
n 

Copa 

n 

(capilar) 

n 

(matriz) 

m 

Copa 

m 

(capilar) 

m 

(matriz) 

PP-E 2,7 0,52 0,38 0,36 3,80x103 3,16 x103 5,67x103 

PP-F 7,5 0,55 0,46 0,40 4,79 x103 1,67 x103 4,83 x103 

 

Pode ser visto na Figura 4.13 que as amostras ramificadas não mostram um 

comportamento newtoniano para baixas freqüências. Este comportamento é similar 

aos apresentado em polietilenos ramificados reportado por Hatzikiriakos [2000], em 

polipropilenos modificados mediante irradiação reportado por Aulh et al. [2004] e 

em PPs modificados através de peróxidos reportado por Gotsis et al. [2004] 

 Observa-se também que a viscosidade é maior para o PP-E em relação ao    

PP-F.  Este fato pode ser atribuído a uma maior quantidade de ramificações presentes 

na amostra PP-E. Esse comportamento foi comprovado na parte experimental, já que 

no processamento a amostra PP-E apresentou maior resistência ao escoamento, 

indicando um teor de ramificações mais alto [Gotsis; Zeevenhoven; Tsenoglou, 2004], 

todavia uma caracterização do teor de ramificações das amostras é necessário. 

Pode ser visto na Figura 4.14 que, para baixas freqüências os polipropilenos 

ramificados (PP-E e PP-F) apresentam maior módulo de armazenamento (G’) do que 

os polímeros lineares. Pode também ser visto que o módulo de armazenamento para 

a amostra PP-E é maior em relação à amostra PP-F, sugerindo que o teor de 

ramificações é mais alto. Sugimoto et al., [1999] e Tian et al., [2006] reportaram 

comportamentos semelhantes para polipropilenos com alto teor de ramificação.  
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O gráfico do ângulo de inclinação (δ) em função do módulo complexo 

22 "G'G*G += é freqüentemente usado para verificar a presença de ramificações 

longas no polímero.  Na Figura 4.16 observa-se um deslocamento da curva a 

freqüências menores para os polímeros ramificados em comparação com os lineares, 

e esse desvio pode ser atribuído à presença de ramificações longas.  Resultados 

similares foram obtidos por Auhl et al. [2004] onde o polipropileno linear foi 

modificado através de irradiação com feixes de elétrons e por Hatzikiriakos [2000] 

para polietilenos com diferentes teores de ramificação. 

Pode-se observar na Figura 4.17 que o tan (δ) é independente da freqüência 

para os polipropilenos ramificados.  Todavia, quando o número de ramificações 

aumenta o platô é mais evidente e o valor de tan (δ) diminui. Resultados similares 

foram obtidos por Jian et al. [2006] para polipropilenos com ramificações 

modificados por peróxidos. 

Observa-se na  Tabela 4.7 que para os polipropilenos ramificados, o valor de n 

avaliado no reômetro capilar e na matriz elongacional são similares. Esse valor é 

menor para o PP-E, já que a pseudoplasticidade é maior, comparada com o PP-F, 

como foi mencionado anteriormente. 

Pode ser visto na Figura 4.18 que, para baixas taxas de deformação, a 

viscosidade elongacional é maior para as amostras PP-E e PP-F, devido à presença de 

ramificações longas. Estes resultados concordam com os resultados apresentados por 

Münsted [2001] e,bem como os dados em cisalhamento apresentados anteriormente. 

Observa-se também, que para os polipropilenos lineares PP-B e PP-D a viscosidade 

elongacional decresce para essas taxas. O efeito das ramificações é mais evidente a 

baixas taxas de deformação, visto que a deformação é lenta o suficiente para que as 

cadeias fiquem próximas da conformação de equilíbrio onde estão emaranhadas, o 

que produz maior endurecimento por deformação (strain hardening). Já em taxas de 

deformação altas, a tendência que as cadeias sejam desemaranhadas e direcionadas é 

de desemaranhar e direcionar as cadeias conforme o fluxo, produzindo assim menor 

resistência à deformação.  
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4.3.3 Polipropileno degradado 

Como foi mencionado na seção 3.1, o polipropileno PP-0 foi submetido a uma 

degradação termomecânica, mediante o processamento numa extrusora dupla rosca. 

Três amostras foram estudadas, PP-1 com só um ciclo de processamento, PP-3 com 

três ciclos e PP-5 com 5 ciclos.  

A Tabela 4.8 mostra os valores de consistência m e do índice da lei de potência 

n, avaliados através dos ensaios no reômetro capilar e na matriz elongacional para os 

polipropilenos degradados termomecânicamente. 

Tabela 4.8 - Índices da lei de potência e de consistência para amostras degradadas  

MATERIAL IF*  Mw Mw/Mn ( 0η ) n 
(capilar) 

n 
(matriz) 

n 
(Copa) 

m 
(capilar) 

m 
(matriz) 

m 
(Copa) 

PP-0 1,5 367.250 5,5 26.100 0,27 0,20 0,69 1,2x103 1,3 x104 2,2x104 

PP-1 1,8 293.640 3,6 22.800 0,35 0,21 0,69 6,1 x103 2,2 x104 2,1 x104 

PP-3 1,9 344.540 3,2 15.200 0,37 0,22 0,67 4,9x103 2,25x104 1,6 x104 

PP-5 3,7 299.750 5,2 8.100 0,40 0,24 0,63 3,6x103 1,8 x104 1,26x104 

(*) os resultados foram fornecidos pelo estudante de mestrado  Laércio Fernandes 

A Figura 4.19 apresenta os resultados do ensaio de COPA (viscosidade de 
cisalhamento em função da freqüência) a 190 °C para os polipropilenos degradados.  
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Figura 4.19 - Valores de|η*|em função da freqüência  para o  polipropilenos puro PP-0 e os 
polipropilenos degradados PP-1, PP-3 e PP-5  a 190 °C   



 

 

98 

A Figura 4.20 mostra a distribuição de massas moleculares para os 

polipropilenos submetidos à degradação termomecânica. 
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Figura 4.20 - Distribuição de massas moleculares para os polipropilenos degradados 
termomecânicamente a 140ºC 

 

A Figura 4.21 apresenta o módulo de armazenamento e de perda para os 

polipropilenos PP-0 e PP-5.  São mostrados apenas estes dois materiais pois os outros 

dois materiais processados PP-1 e PP-3 apresentam a mesma tendência. 
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Figura 4.21 - Módulo de armazenamento e de perda em função da freqüência para o PP-0 e PP-5 a 
190ºC 

 

A Figura 4.22 apresenta a viscosidade elongacional em função da taxa 

elongacional para os polipropilenos degradados. 
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Figura 4.22 - Viscosidade elongacional em função da taxa de elongação 
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Quando o polipropileno é processado em extrusão, é exposto a condições de 

alta temperatura e taxas de cisalhamento que podem causar degradação térmica, 

mecânica e química. O efeito da degradação durante o processamento em extrusão é 

demonstrado através do aumento no índice de fluidez (IF) e do índice da lei de 

potência como mostrado na Tabela 4.8.  

Pode-se observar na Figura 4.19 que a viscosidade de cisalhamento zero ( 0η ) 

diminui de 26.100 Pa.s para o material puro (PP-0) até 8.100 Pa.s para o material que 

sofre 5 ciclos de processamento (PP-5). Essa diminuição é causada pela cisão de 

cadeias ocorrida durante o processamento, que produz uma redução na massa 

molecular média, como mostrado na Figura 4.20.   Pode ser observado que as curvas 

apresentam um deslocamento para a direita, evidenciando uma diminuição no peso 

molecular médio.  Observa-se que para o PP-0 existe um ombro da curva superior a 

todas as outras amostras na região de massas molares maiores, enquanto para o PP-5, 

esse ombro aparece na região de massa molares menores, mostrando assim, que o 

processamento em extrusão produz uma redução das frações (cadeias) de maior 

massa molar. Resultados similares foram obtidos por Incarnato et al. [1999]. Os 

valores absolutos de massa molar e distribuição de massas molares obtidos mediante 

o ensaio de GPC (Figura 4.20) não mostraram uma redução significativa da massa 

molar com o aumento do número de ciclos de processamento. A diferença observada 

entre os resultados reologicos e resultados de GPC pode ser explicada por um 

possível erro inherante a medidas de GPC quando utilizado com apenas um tipo de 

detetor. Os ensaios reológicos mostraram uma incidência mais clara das mudanças 

produzidas na estrutura molecular através do processamento na extrusora. 

Pode ser visto na Figura 4.21 que a freqüências baixas, o módulo de 

armazenamento (G’) é menor para o PP-5 do que para o PP-0, essa diminuição está 

relacionada com a ausência de cadeias longas, que como visto anteriormente, são 

quebradas durante o processamento. Observa-se também que o ponto de 

entrelaçamento dos módulos se desloca para a direita em função dos ciclos de 

processamento, verificando a diminuição na massa molecular. 
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As medidas reológicas em fluxos elongacionais para os polipropilenos 

degradados (Figura 4.22) mostram que conforme os ciclos de processamento 

aumentam a viscosidade elongacional diminui, devido à ausência das ramificações 

longas. 
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5 CONCLUSÕES 

Na pesquisa realizada, foram estudadas as propriedades reológicas de vários 

polipropilenos em fluxos elongacionais e fluxos de cisalhamento, utilizando-se a 

matriz elongacional, o reômetro rotacional de placas paralelas e o reômetro capilar. 

Diversas conclusões podem ser obtidas deste trabalho: 

5.1 Quanto ao método utilizado 

• A matriz elongacional pode ser utilizada para inferir a viscosidade elongacional e 

de cisalhamento, à altas taxas de deformação, sendo útil para simular as tensões  e 

deformações alcançadas nos processos de transformação dos polímeros. 

• Os limites de taxas de cisalhamento e extensão que podem ser alcançados e para 

os quais é possível avaliar a viscosidade de cisalhamento e a viscosidade 

elongacional, são função da vazão do material e das quedas de pressão, que por 

sua vez dependem dos parâmetros de processamento, como temperatura, posição 

da válvula by-pass e velocidades de rotação da extrusora, do alimentador e da 

bomba de fundido. Os valores das taxas de deformação dependem fortemente do 

valor atingido pela vazão, e conseqüentemente dos parâmetros de 

processamento, que por sua vez dependem dos limites máximos do equipamento 

utilizado.  Neste trabalho, não foram atingidas taxas de deformação muito altas, 

devido aos baixos valores limites do equipamento utilizado. Entretanto, se a 

matriz elongacional fosse acoplada a uma extrusora de maior capacidade, as taxas 

alcançadas seriam maiores.  
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• Os valores da viscosidade de cisalhamento obtidos através da matriz 

elongacional, possuem boa concordância com os valores obtidos mediante o 

ensaio COPA, seguindo a lei de Cox-Merz. 

• Os ensaios de COPA podem ser utilizados como técnica de análise 

microestrutural.   Por exemplo, para os polipropilenos ramificados observou-se 

que, as medidas realizadas no reômetro rotacional (baixas taxas) são uma 

ferramenta útil e sensível para mostrar a presença de ramificações. 

5.2 Quanto às propriedades reológicas e a estrutura molecular 

• Neste estudo, medidas reológicas foram realizadas para polipropilenos lineares, 

ramificados e degradados termomecânicamente, e os resultados mostraram que 

as medidas reológicas são muito sensíveis à estrutura molecular destes polímeros, 

em particular à massa molecular, à distribuição de pesos moleculares e a presença 

de ramificações longas. Porém as ramificações mostraram uma maior influência 

nos dados reológicos. 

• O índice da lei de potência e consistência variam com a massa molecular do 

polímero. Conforme a massa molecular (Mw) aumenta, o índice de consistência 

aumenta e o índice de potencia diminui, mostrando assim, um comportamento 

mais pseudoplástico no polipropileno. 

• Para amostras ramificadas, observou-se um aumento na viscosidade de 

cisalhamento zero e um comportamento mais pseudoplástico (em outras palavras 

uma diminuição de n).  Além disso, a sua viscosidade elongacional foi maior para 

baixas taxas de deformação, comparada com os outros polipropilenos lineares. 

• O aumento de ciclos de processamento (extrusões) causa no polipropileno o 

decréscimo da sua massa molecular.  A degradação do material se produz 

mediante a cisão de cadeias de maior massa molecular, causando um aumento da 

proporção de cadeias de baixa massa molecular.  Portanto, conforme aumenta os 
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ciclos de processamento, as viscosidades elongacional e de cisalhamento 

diminuem. 

• Os resultados para o polipropileno degradado termomecânicamente mostraram 

que medidas em fluxos de cisalhamento são mais sensíveis para determinar a 

diminuição da massa molecular, do que as medidas realizadas por GPC.   
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ANEXO B 

Ensaios com a matriz elongacional 
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Polipropileno degradado 
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ANEXO C 

Ensaios de Cisalhamento Oscilatório de Baixas Amplitudes  
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Polipropileno degradado 
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ANEXO D 

Ensaios de reometria capilar 
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Polipropileno degradado 
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ANEXO E 

MANUAL DE USO DA EXTRUSORA E DA MATRIZ 

ELONGACIONAL 

 

1. Ligar as tomadas 

 

Caixa de tomadas 

 

 

 

2. Ligar  o computador, tirar o mixer e ajustar a extrusora 

 Fechar com a avalanca 

3. Conectar o cabo de força no sistema de comando 

4. Conectar a mangueira do ar comprimido 

5. Conectar os sensores de pressão e temperatura segundo à figura 1 

6. Trocar o teflón 

 

7. Ligar a extrusora do control          , alimentador e a bomba.  Quando se 

liga o alimentador e a bomba debe estar em        , e control manual da 

extrusora em zero. 

 

Disjuntor 

 Disjuntor 
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8. Ligar o ar comprimido depois de conseguir a temperatura  desejada 

(NÃO ESQUECER!!!!) 

9. Por o controle da extrusora em start  no controle 

10. Ligar a bomba de vácuo 

 

SOFTWARE 

 

1.  Iniciar 

2  Programas:  Polylabsystem  Polylab V 4.1 Wincap (English) 

3.  Clicar em   Monitor measurement 

 

4.  Clicar           Extruder 

 

5.  Clicar     Metering feeder 

 Parameter     

6.  Clicar Die  Parameter   Elongational Die 

 

7.  Clicar     Ring Heater 

 

8.Clicar  e  

 

S
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DADOS PARA INICIAR 

t=10   nf =50  n=10min -1   n-Mp= 10min -1   T= 300°C  (para a limpeza da 

extrusora, antes de começar a trabalhar. 

Os dados para começar a trabalhar dependem das vazãoes máximas que 

irão ser alcançadas.   

 

9.  Clicar  e logo  

 

Esperar para extrusora transferir os dados.  Ela logo começa a aquecer. 

Todas as faixas tem que estar em branco, nenhuma pode estar em azul 

****DEPOIS DA EXTRUSORA AQUECER SE DEVE APERTAR OS 

PARAFUSOS, ANTES NÃO!!!***** 

**Depois de aquecer a bomba tem que ser acoplada à extrusora** 

 

10.  Depois de ter todo acoplado, os sensores de temperatura e pressão e 

a bomba com a extrusora, clicar   para calibrar e logo  

 

ANOTACÕES 

 

• Sempre colocar graxa nas roscas!!!! 

• Quando a extrusora não funciona: Clicar em  para parar a medida, 

logo ir a  e clicar em device resert. 
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Se a extrusora ainda não funciona, tem que desligar tudo, a extrusora, 

a bomba e o alimentador, logo o computador e começar todo de novo. 

 

• Para acoplar a matriz elongacional a extrusora tem que estar sim a matriz 
monofilamento.  Precisa ser tirados os parafusos, então fica só um anel.  
Depois acopla-se a bomba e apertam-se os parafusos de forma paralela, o 
seja um seguido de outro, os dois anéis tem que ficar acoplados com uma 
distância de mais o menos 2 mm.  Depois de acoplar a bomba pode-se 
acoplar a matriz, ela tem uma rosca (colocar graxa) ela tem que encaixar, 
não se aperta toda só depois do aquecimento. Figura 2 

 

 

 

 

 

 Figura 2.  Desenho do acoplamento extrusora-bomba-matriz 

 

***A vazão do material é calculada pesando a quantidade do 

material por minuto, dividido pela densidade do polímero fundido.  São 

feitas quatro medidas para cada vazão, a fim de ter maior confiabilidade 

no ensaio. 
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