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Introdução 

O uso de compósitos com matriz polimérica reforçados com fibras tem apresentado 

um crescimento considerável devido à melhora das propriedades mecânicas do material. O 

comportamento da orientação de fibras imersas em um fluido viscoso é um importante 

problema no processamento de materiais compósitos. Sempre que um material é formado, o 

escoamento altera a orientação das fibras. As respostas mecânicas para esse tipo de compósito 

dependem de diversos fatores, como o comportamento tensão-deformação, fração volumétrica 

de cada fase e a direção na qual a tensão é aplicada. 

           A reologia é o estudo responsável pelo escoamento e deformação da matéria, ou seja, 

avalia cinematicamente a resposta dos materiais quando solicitados. Os componentes dos 

fluidos podem apresentar diferentes formas geométricas, características de ligação, 

propriedades particulares e diversas o que proporcionam em classificações distintas. Os 

fluidos newtonianos, conhecidos por seu comportamento puramente viscoso, possuem a 

tensão proporcinal a deformação. Já os fluidos não newtonianos não possuem esse 

comportamento e podem ser classificados em dois subgrupos: Independente de tempo e 

dependente de tempo. 

Fluidos pseudoplasticos, dilatantes e viscoplasticos estão classificados no subgrupo 

dos independentes de tempo e fluidos viscoelásticos, tixotrópicos e anti-tixotrópicos no 

subgrupo dos fluidos dependentes do tempo. A caracterização de um fluido é feita a partir da 

medida experimental de suas propriedades. No caso do fluido Newtoniano uma única 

propriedade define as características do fluido. Esta propriedade é conhecida como 

viscosidade cisalhante, e é definida pela eq.(1), onde τ é a tensão cisalhante no escoamento 

simples de cisalhamento e γ&  a taxa de cisalhamento du/dy no mesmo escoamento. 
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A viscosidade cisalhante de um fluido Newtoniano só depende da pressão e 

temperatura. Já no caso do fluido não Newtoniano, ela pode depender também da cinemática 

do escoamento, através da dependência com a taxa de deformação e com o tempo de 

cisalhamento. Além disso, para a completa caracterização dos fluidos não Newtonianos, é 

necessária a determinação de outras propriedades, como os módulos viscosos e de 

armazenamento, e a viscosidade extensional. Esta última tem grande importância em 

escoamentos com grandes variações de área, como são os escoamentos em processos de 

extrusão, encontrados regularmente em operações industriais. A viscosidade extensional é 

definida pela eq.(2):  
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Para fluido pseudoplástico a viscosidade cisalhante decresce com o aumento da taxa 

de cisalhamento.  

Diversas substâncias como emulsões, suspensões ou dispersões pertencem a esse 

grupo. Exemplo de comportamento pseudoplástico é observado na maioria dos alimentos, 

tintas e emulsões. 

Nos fluidos dilatantes a viscosidade aumenta com o aumento da taxa de cisalhamento. 

Esse tipo de comportamento é mais raro que a pseudoplasticidade, e observado, por exemplo, 

em argilas, lamas, amido de milho em água. 

O fluido viscoplástico comporta-se como sólido em condições estáticas ou de repouso 

e só começa a escoar quando a tensão ultrapassa um valor crítico, denominado tensão limite 

de escoamento. Após começar a escoar o comportamento pode ser Newtoniano, 

pseudoplastico ou dilatante. Exemplos de substâncias com limite de escoamento são: lamas de 

perfuração de poços de petróleo, graxa, pasta de dentes e borrachas naturais. 

Alguns fluidos apresentam mudança na viscosidade em função do tempo sob 

condições constantes de taxa de cisalhamento. Fluidos dependentes do tempo podem ser 

considerados em duas categorias: Fluidos tixotrópicos, quando a viscosidade cai com o tempo 

de cisalhamento (exemplo: tintas, suspensões coloidais, emulsões); fluidos anti-tixotrópicos, 

quando a viscosidade cresce com o tempo de cisalhamento (exemplo: suspensões 

concentradas de amido e não coloidais). 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é obter uma melhor compreensão dos efeitos resultantes da 

interação entre fibras e solução polimérica através da resposta mecânica para a viscosidade 

extensional e cisalhante para fluidos newtonianos e não newtonianos contendo fibra curtas de 

Wollastonita em diferentes concentrações, utilizando os reômetros Caber e Paar physica 

rotacional. 

Metodologia 

A viscosidade de cisalhamento das amostras foi medida utilizando o reômetro 

rotacional Paar Physica- MCR 501/MCR 301. A geometria utilizada foi de placas paralelas a 

temperatura de 25º C. 

A viscosidade extensional das amostras foi medida utilizando o reômetro extensional 

Caber. Na figura 1 é apresentado o reômetro Caber onde é realizada a caracterização reologica 

dos fluidos. As geometrias utilizadas foram de 4.0 e 6.0 mm a temperatura de 25ºC. Para a 

caracterização reológica no reômetro extensional uma amostra de fluido é inserida entre duas 

superfícies planas circulares paralelas. As superfícies deslocam-se axialmente, formando na 

região central um filamento de fluido praticamente cilíndrico com área transversal reduzida, 

como podemos observar nas figuras 2 e 3. 
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Figura 1. Reômetro extensional Caber 

 

 

 

Figura 2. Fluido uniforme entre as geometrias 

 

 

 

 

Figura 3. Imagem das geometrias durante o alongamento até o rompimento do filamento. 
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Reologia dos fluidos 

Para um melhor entendimento do comportamento elástico das soluções poliméricas, 

foram preparados dois fluidos, um newtoniano e outro não newtoniano com diferentes 

concentrações de fibras. O fluido newtoniano é constituído de uma solução de 93% de 

polibuteno e 3% querosene. O fluido não newtoniano é o fluido de Boger, composto por 

solução de 0,24% de poliisobutileno (PIB), 6,98% de querosene e 92,78% do polibuteno.Esse 

fluido foi utilizado pela primeira vez pelo professor David V. Boger [1]. Esse fluido é 

considerado viscoelástico ideal, devido sua propriedade elástica quando submetida a forças 

extencionais e comportamento newtoniano quando submetidas à força de cisalhamento. 

Para o preparo no fluido PB + Querosene, o polibuteno e o querosene são misturados 

em um recipiente de forma que a mistura fique homogênea. Já para o fluido de Boger, 

inicialmente o PIB é cortado em pedaços pequenos e deixado por 24 horas em um recipiente 

lacrado com querosene. Após o PIB está totalmente dissolvido no querosene o mesmo é 

misturado ao polibuteno. 

Foram preparadas quatro amostras com soluções de polibuteno e querosene e quatro 

amostras de fluido de Boger com concentrações de 0.0%, 0.1%, 0.5% e 1.0% de fibras curtas 

de wollastonita cada.  As tabelas 1 e 2 apresentam os valores de tensão superficial, massa 

específica e temperatura dos fluidos utilizados nos testes. 

 

Fluido de Boger (25°C) Tensão superficial (g/ml) 
 

Massa específica (m.N/m) 

0,0% 28,7 0,8789 
0,1% 28,5 0,8849 
0,5% 34,0 0,8820 
1,0% 36,8 0,8828 

Tabela. 1 – Dados do fluido de Boger 
 

PB + Querosene (25°C) Tensão superficial (g/ml) 
 

Massa específica (m.N/m) 
 

0,0% 26,1 0,8782 

0,1% 32,0 0,8778 
0,5% 32,5 0,8795 
1,0% 35,0 0,8800 

Tabela. 2 – Dados do PB+Querosene. 

 

Na caracterização reológica no reômetro extensional, os filamentos de fluidos 

newtonianos e viscoelásticos, fluido de Boger, se comportam de maneiras distintas no 

escoamento extensional. A evolução dos diâmetros em relação ao tempo é significativamente 

diferente para cada tipo de fluido. A figura 4 mostra o comportamento do diâmetro do 

filamento para amostra com fluido de Boger e PB + Querosene. 

Pode-se perceber que por causa da adição do PIB ao fluido de PB+Querosene, houve 

um aumento significativo no tempo necessário ao rompimento do filamento, ou seja, há um 

aumento da resistência extencional do fluido. Na figura 5 podemos ver que a viscosidade 
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extensional para fluido de Boger é maior que para o fluido PB+Querosene, conforme 

observado no gráfico diâmetro x tempo. 

 

 

 
Figura 4. Evolução do diâmetro de filamento para fluido PB + Querosene e para um 

fluido de Boger. 

 

 

 

Figura 5. Viscosidade extensional. 

 

 

Testes com ambos os fluidos, PB+ querosene e Boger, também foram realizados com 

diferentes concentrações de fibras, com objetivo de verificar se ocorre uma mudança na 

viscosidade extensional devido adição de fibras no fluido. Os resultados obtidos apresentaram 

um pequeno aumento na viscosidade extensional, conforme as figuras 6 e 7;Também foi 

observado um pequeno aumento no tempo necessário ao rompimento do filamento, como 
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pode ser observado nas figuras 8 e 9.Tais resultados são proporcionais ao aumento das fibras 

para ambos os fluidos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Viscosidade extensional para amostras de PB+Querosene com diferentes 

concentrações de fibras. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Viscosidade extensional para amostras de Boger com diferentes concentrações de 

fibras. 
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Figura 8. Evolução do diâmetro de filamento para PB + Querosene com diferentes 

concentrações de fibras. 

 

 

 

 
 

 

Figura 9. Evolução do diâmetro de filamento para Boger com diferentes concentrações 

de fibras. 

 

 

 

Com o reômetro rotacional Paar Physica efetuamos a caracterização reológica dos 

fluidos PB + Querosene e Boger a temperatura de 25ºC. Observou-se que o fluido newtoniano 

possui uma viscosidade cisalhante menor do que o fluido não newtoniano, conforme ilustram 

as figuras 10 e 11. 
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Figura 10. Viscosidade x Taxa de Cisalhamento para PB + Querosene 

 

 

 

 
 

Figura 11. Viscosidade x Taxa de Cisalhamento para Boger. 

 

  Conclusão 

 Nos resultados obtidos para a viscosidade cisalhante, observou-se que o fluido 

newtoniano possui uma viscosidade menor do que o fluido não newtoniano, o que era 

esperado. O valor da viscosidade extensional para o fluido de Boger apresenta um valor alto e 

crescente, devido ao seu comportamento viscoelástico. Para o fluido newtoniano observou-se 

que a viscosidade extensional é aproximadamente três vezes a viscosidade cisalhante, o que é 

esperado. Em relação às amostras com concentrações diferentes de fibras foi observado um 

ligeiro aumento da viscosidade extencional para ambos os fluidos.  
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