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Resumo:  

 

O presente trabalho explora o comportamento térmico de soluções de polímeros 

derivados da celulose.  

As propriedades reológicas destes sistemas desempenham um papel importante em 

diversas áreas industriais. Desta forma, o controlo do comportamento reológico das 

soluções destes polímeros, nomeadamente o ajuste da viscosidade através de variações 

de temperatura ou concentração, é essencial.   

Nesse sentido, estudámos o efeito da temperatura em soluções aquosas de 

hidroxipropilmetilcelulose através de medidas reológicas e da transmitância óptica. 

Testes oscilatórios demonstraram que, para temperaturas elevadas, estas soluções 

apresentam o comportamento típico de um gel, com os módulo G´ e G´´ praticamente 

independentes da frequência e G´ maior que G´´. Testes rotacionais a diferentes 

velocidades de corte mostraram que a gelificação pode ser retardada ou mesmo 

impedida quando se utilizam velocidades fora do regime Newtoniano. No entanto, é 

ainda possível determinar para estas condições uma temperatura crítica para a qual a 

gelificação deveria ocorrer. Estudos da transmitância óptica mostraram que a turvação 

destas soluções aumenta com a temperatura. Estas observações sugerem que o 

desenvolvimento de agregados, à medida que a temperatura vai aumentando, poderá 

estar na origem da formação de uma rede polimérica típica de um sistema gel. 
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Abstract 

 

This present work focuses on the thermal behaviour of cellulose derivatives in aqueous 

solution.  

Rheological properties of these polymers solutions play an important role for many 

industrial applications. Thus, the control of the rheological behaviour of such systems, 

namely how to tune the viscosity by changing the temperature or concentration, is of 

enormous interest.  

In this study, we investigated the effect of temperature on 

hydroxypropylmethylcellulose solutions, using rheological approaches and optical 

transmission measurements. Oscillatory tests demonstrated that, for high temperatures, 

these solutions exhibit a typical behaviour of a gel system, with high storage moduli, 

G´, and both storage moduli and loss moduli, G´´, show low frequency dependence. 

Rotational tests at different shear rates showed that gelation can be delayed or even 

prevented for non - Newtonian shear rates, but the temperatures at which gelation 

should occur are still visible in the rheological data. Optical transmission measurements 

demonstrated that turbidity of hidroxypropylmethylcellulose solutions increase with 

temperature. This and other observations suggested that the development of clusters 

promotes the formation of a three-dimensional network. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
O presente trabalho pretende explorar o comportamento reológico de soluções de 

polímeros derivados da celulose quando sujeitas a um ciclo de aquecimento.  

Estes polímeros caracterizam-se por, em solução aquosa, apresentarem duas 

temperaturas características: a “lower critical solution temperature”, acima da qual ocorre 

precipitação ou turvação da solução, e uma temperatura de gelificação para a qual se 

verifica uma transição sol-gel. A análise reológica destes sistemas, através do estudo das 

propriedades viscoelásticas (viscosidade e módulos dinâmicos), mostra-se extremamente 

útil para caracterizar e permitir uma melhor compreensão do fenómeno de gelificação. A 

gelificação destes sistemas é essencialmente devida a interacções hidrofóbicas provocadas 

pelo aumento da temperatura. Dada a natureza física destes géis, estes são sensíveis não 

só à temperatura mas também a variações de pH, à adição de co - solutos assim como à 

acção de forças externas. Neste sentido, realizámos um estudo sobre a influência da 

velocidade de corte na temperatura de gelificação. A influência deste parâmetro pode ser 

fundamental em diversos processos industriais que envolvam etapas de bombeamento ou 

misturas a uma determinada velocidade. 

Apesar do crescente interesse na gelificação, este processo está longe de ser 

completamente compreendido e é ainda objecto de discussão, em grande parte devido à 

possibilidade de ocorrência de outros fenómenos durante o ciclo de aquecimento. Para 

analisar a formação de agregados com o aumento da temperatura realizámos também 

estudos da transmitância óptica no sentido de verificar a turvação destes sistemas. 
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2. POLÍMEROS DERIVADOS DA CELULOSE 
 

Um polímero é por definição um composto de elevado peso molecular que resulta 

da ligação entre várias moléculas (monómeros). Entre as diversas classificações é comum 

fazer-se a distinção entre polímeros sintéticos, que resultam da síntese química, e 

biopolímeros - polímeros de origem natural como proteínas e polissacarídeos. Destes, 

destacam-se os polímeros de celulose graças à sua abundância natural (estima-se que a 

massa anual de celulose formada na fotossíntese seja de 1012 -1015 kg) 1,2. 

 

2.1- Celulose 

 

A celulose é o composto orgânico mais abundante no planeta sendo o principal 

componente estrutural das plantas conferindo-lhes rigidez e forma. O algodão, por 

exemplo, é formado quase exclusivamente por celulose pura. Na madeira, a principal 

fonte de celulose em termos industriais, é necessário recorrer a processos químicos de 

separação e purificação para isolar a celulose dos outros componentes (lenhina e 

hemicelulose entre outros constituintes menores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A celulose é o principal componente da madeira e das fibras vegetais; o algodão, 

apresenta na sua constituição cerca de 90% de celulose contra aproximadamente uma percentagem 

de 50% na madeira3. 
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Na sua forma natural a celulose não é digerida pelo homem, ou seja, não apresenta 

valor nutricional, devido ao facto do organismo humano carecer de enzimas apropriadas 

para fragmentar as ligações β-acetal. Desempenha, no entanto, um papel fundamental na 

dieta humana. Alguns animais, particularmente os ruminantes, podem digerir a celulose 

com a ajuda de microrganismos.  

 

Não só as plantas mas também certas bactérias, algas e fungos produzem celulose. 

Devido à sua estrutura muito específica, estas fontes de celulose são frequentemente 

utilizadas na investigação, nomeadamente no estudo da estrutura da própria celulose 

assim como no desenvolvimento de novos materiais. A obtenção de celulose através de 

culturas é um processo atractivo no sentido em que, através da escolha selectiva dos 

substratos, aditivos e condições de cultura, é possível um maior controlo sobre 

determinadas propriedades tais como a massa molar. Neste sentido, a biossíntese da 

celulose, cuja origem remonta há mais de 3,5 milhões de anos como parte integrante do 

ciclo de vida das cianobactérias4, é um processo já largamente estudado.  

A Figura 2 apresenta as diferentes formas de síntese da celulose conhecidas 

actualmente. 

 

   

 

 

 

 

 

2.1 Estrutura e propriedades da celulose  

 

 

 

 

Figura 2. Principais esquemas de síntese da celulose. (Adaptado da Ref. 4) 
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  Apesar de muito mais recente, a síntese “in-vitro” da celulose tem sido alvo de 

importantes desenvolvimentos nas últimas décadas. Em 1992 Kobayashi foi bem sucedido 

na síntese de celulose através da polimerização enzimática na presença de celulase como 

catalisador5. 

 

Uma vez que a celulose representa matéria-prima renovável, biodegradável, 

biocompatível e com um vasto leque de derivatização, que permite a sua utilização em 

diversos produtos, a aposta científica e industrial neste polímero tem sido crescente. No 

entanto, não é ainda possível a competição com a química dos hidrocarbonetos 

(“petrochemistry”). Uma produção demasiado cara, a sensibilidade para com a água 

assim como a sua lenta regeneração (uma árvore precisa de pelo menos 30 anos para 

poder ser utilizada como fonte de celulose) constituem alguns dos obstáculos para o 

crescimento da “química da celulose”6. 

 

2.1.1 Estrutura e propriedades da celulose 

 

Em 1838 o químico Francês Anselm Payen descreveu uma fibra resistente que 

permanecia após tratamento químico de vários tecidos de plantas. Através de análise 

elementar ele descobriu a fórmula molecular desse mesmo composto: C6H10O5. O termo 

celulose para esta fibra constituinte das plantas foi utilizado pela primeira vez em 1839 na 

academia francesa após discussão do trabalho de Payen4. 

 

A celulose de fórmula (C6H10O5)n, com um valor mínimo de n = 200, é um 

homopolissacarídeo linear formado por moléculas de glucose unidas entre si por ligações 

ß1,4 (Figura 3a). Isto significa que os grupos hidroxilo e hidroximetilo estão na posição 

equatorial (Figura 3b).  

 

 

 

 



POLÍMEROS DERIVADOS DA CELULOSE 

 

O

H

O

H

HO

H

H

OHH
O

OH

O

H

H

HO

H

H

OHH

OH

 

Figura 3a). Fórmula de estrutura da celulose. 
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Figura 3b). O monossacarídeo D-glucose existe em 2 formas cíclicas. Na forma β (1), todos os 

substituintes hidroxilo e hidroximetilo estão na posição equatorial enquanto que na forma α (2), o 

grupo hidroxilo do carbono C-1é axial. (Adaptado da Ref. 3) 

 
 

A elucidação da estrutura polimérica da celulose deriva do trabalho pioneiro de 

Hermann Staudinger desenvolvido em 1920, que reconheceu que a estrutura da celulose 

não consistia somente numa agregação de unidades de D-glucose mas que estas estavam 

ligadas covalentemente formando assim longas cadeias. A sua estrutura muito específica 

resulta num polímero altamente cristalino com redes resultantes de ligações de 

hidrogénio inter e intramoleculares. Estas mesmas ligações são apontadas como sendo a 

principal razão para a celulose pura ser praticamente insolúvel em água. Desta forma, 

para que o polímero se torne solúvel em água, é necessária a substituição dos grupos OH 

nas posições 2, 3 e 6. 

Entre as principais propriedades físico-químicas da celulose destacam-se não só a 

cristalinidade mas também o DP (grau de polimerização). Consoante a origem da celulose, 

o grau de polimerização pode variar entre 15000 no algodão ou cerca de 10000 na 

madeira. O tratamento desta para fins industriais reduz o DP para cerca de 2600 3.  

(1) (2) 
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2.2 Derivados da celulose  

 

Os polímeros solúveis derivados da celulose têm sido amplamente investigados na 

medida em que são biocompatíveis e derivam de matéria-prima renovável. Em vez da 

fraca solubilidade em água apresentada pela celulose na sua forma nativa, estes derivados 

são normalmente solúveis em água devido à substituição de uma certa fracção de grupos 

OH por grupos hidrofóbicos, tais como metilo ou hidroxipropilo (Figura 4). O número de 

grupos OH substituídos em cada unidade de glucose é dado pelo grau de substituição 

(DS, do inglês “degree of substitution”). De referir no entanto que, quando o grau de 

substituição é máximo (DS=3), estes derivados tornam-se também insolúveis devido à 

ausência de grupos hidrofílicos. Um grau óptimo de substituição é normalmente de 1,7 -

2,0 7. 

 

De acordo com a posição dos substituintes, os derivados da celulose podem ser 

divididos em dois grupos principais: esteres ou éteres de celulose. Estes últimos, com 

aplicação na produção de têxteis, na indústria alimentar, de cosméticos e farmacêutica, 

ocupam um lugar de destaque na “química da celulose”.   

 

 

 

 

 

Figura 4. Fórmula de estrutura de éteres derivados de celulose (R=H ou R da Tabela 1) 2.  

 

Para além do DS os polímeros derivados da celulose são também caracterizados 

pelo MS, grau molar de substituição (do inglês “molar degree of substitution”), que indica 

o número de substituintes introduzidos por cadeia de glucose. Se o próprio substituinte 

apresentar grupos OH pode ocorrer substituição múltipla, sendo neste caso o MS 

diferente de DS e podendo inclusivamente apresentar valores superiores a 3. 
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A Tabela 1 mostra os principais substituintes de éteres derivados da celulose. 

 

Tabela 1. Substituintes de éteres derivados da celulose. (Adaptado da Ref. 2) 

Éter de celulose -R 

Carboximetilcelulose (CMC) -CH2COONa 

Sulfoetilcelulose (SEC) -CH2CH2SO3Na 

Metilcelulose (MC) -CH3 

Etilcelulose (EC) -CH2CH3 

Hidroxietilcelulose (HEC) -CH2CH2OH 

Hidroxipropilcelulose (HPC) -CH2CH2CH2OH 

Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) -CH2CH2CH2OH; -CH3 

 

 A produção de MC foi descrita pela primeira vez em 1912 por Lilienfield. Em 1918, 

a CMC foi sintetizada como sendo o primeiro derivado solúvel iónico da celulose tendo 

sido produzida comercialmente por volta de 1920. Depois da descoberta da MC e da CMC 

outros polímeros derivados tais como a HEC, HPC ou HPMC foram sintetizados e alguns 

dos quais produzidos em larga escala8.  

 

No processo de síntese de éteres da celulose existem algumas variações no entanto, 

o mais comum consiste em alquilar a celulose por acção de cloretos de alquilo em meio 

alcalino como representado no esquema da Figura 5.  

De salientar que nestas reacções é inevitável a degradação de parte das regiões 

cristalinas da celulose devido à destruição das ligações de hidrogénio intermoleculares. 

Esta é uma das principais razões pela qual estes compostos não devem ser referidos como 

a forma solúvel da celulose mas sim como derivados solúveis da celulose sendo também o 

seu grau de polimerização muito inferior quando comparado com a celulose pura9!  
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Figura 5. Esquema das principais etapas da síntese de éteres derivados da celulose. (Adaptado da 

Ref. 9) 

 

Não só a solubilidade da celulose é afectada pela introdução de grupos 

substituintes. A gelificação, a cristalização e ainda as reacções químicas características da 

celulose sofrem também alterações devido ao processo de derivatização. A distribuição 

dos substituintes chega mesmo a alterar a susceptibilidade dos derivados da celulose para 

a degradação enzimática10.  

 

2.2.1 Comportamento em solução aquosa 

 

 Apesar de ser alvo de estudo quase à 100 anos, a estrutura da celulose continua 

ainda envolta em alguma polémica. Em 1997 O´Sulivan11 publicou um artigo intitulado: “ 

Cellulose: the structure slowly unravels”, o que demonstra a complexidade do tema. O 

conhecimento da estrutura da celulose na sua forma nativa é também fundamental para 

compreender o seu comportamento e o dos seus derivados em solução aquosa, o que é de 

grande importância não só em termos científicos mas também industriais12. 

 De referir que, quando em solução aquosa, existem três possíveis interacções 

moleculares entre as cadeias de celulose e a água: ligações de hidrogénio entre os grupos 

OH não substituídos das cadeias da celulose; ligações de hidrogénio entre os grupos OH 

da celulose e as moléculas de água; associação hidrofóbica entre os grupos hidrofóbicos 

1) R – OH + NaOH    RONa + H2O  
 
2) R – ONa  + ClCH3   R – O – CH3 +NaCl 
 
                                        Ou                                              
 
3) R – OH + R1CH – CH2    R – O – CH – CH2OH 
 
                                 O                                                R1 

. 
R= radical de glucose; R1= H ou CH3 
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(por exemplo metilo no caso da metilcelulose) que são introduzidos nas cadeias de 

celulose durante o processo de derivatização13. 

 

 Comparando com os polímeros sintéticos mais comuns e mesmo com outros 

polímeros derivados da celulose, o comportamento destes éteres quando em solução 

aquosa é bastante complexo. A não solubilidade observada para alguns dos éteres 

derivados de celulose pode estar relacionada com o facto de parte da estrutura 

semicristalina da celulose não ser destruída e permanecer na “memória” do éter derivado. 

Desta forma, um estado de elevada agregação é observado o qual permanece estável em 

solução. Em alguns casos o número de cadeias agregadas pode ser directamente 

determinado mas no caso dos derivados não iónicos de éteres de celulose o grau de 

polimerização não é suficientemente bem conhecido para permitir tal determinação.  

 A Figura 6 mostra um esquema de alguns estados possivelmente adoptados por 

estes polímeros quando em solução e que dependem de factores tais como o tipo de 

solvente, concentração e distribuição dos grupos substituintes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelos do comportamento de derivados da celulose em solução4. 
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 O facto de um polímero se dissolver ou não em água deriva de um balanço entre a 

entropia de mistura e a entalpia de mistura. De acordo com as leis da termodinâmica a 

dissolução de um polímero é um processo espontâneo quando ∆G <0 sendo: 

 

                                                                  ∆G= ∆H-T∆S                                                              (1) 

 

 No caso especifico dos éteres derivados de celulose, a estruturação das moléculas 

de água em torna das cadeias do polímero, de forma a evitar o contacto com os grupos 

mais hidrofóbicos, leva a uma diminuição da entropia de solução (∆S <0) combinado com 

um ganho de entalpia devido às fortes ligações de hidrogénio entre solvente e grupos OH 

do polímero, ou seja, a dissolução é um processo exotérmico (∆H <0). Se o decréscimo de 

entropia exceder a contribuição da entalpia de tal forma que ∆G> 0 observa-se uma 

separação de fases14. 

 

 O grau de substituição é assim determinante para o comportamento destes 

derivados em solução aquosa verificando-se como regra que, à medida que o DS aumenta, 

estes polímeros passam de um estado de solubilidade em soluções fracamente alcalinas (0 

<DS <1.0), para serem solúveis em água (1.0 <DS <2.3) para finalmente serem solúveis em 

solventes orgânicos (2.3 <DS <3.0). A metilcelulose, por exemplo, com um DS entre 0.1 e 

1.1 é solúvel em soluções de NaOH com uma composição entre 6 e 8%. A solubilidade em 

água exige um DS entre 1.4 e 2.0 sendo a celulose quase completamente substituída (DS 

2.4-2.8) apenas solúvel em compostos orgânicos.  

 

2.2.2 Aplicações 

 

Dependendo do tipo e número de grupos funcionais assim como da respectiva 

distribuição ao longo da cadeia polimérica e do peso molecular, os éteres derivados da 

celulose podem ser aplicados nas mais diversas indústrias devido essencialmente às 

propriedades reológicas que exibem no meio aquoso onde são incorporados.  

 



POLÍMEROS DERIVADOS DA CELULOSE 

 

Por exemplo, diferentes tipos de carboximetilcelulose (CMC) podem actuar como 

agentes promotores da viscosidade, como veículos para cosméticos e formas tópicas de 

aplicação na indústria farmacêutica, como emulsionantes, estabilizadores ou como 

espessantes em produtos alimentares tais como produtos dietéticos ou gelados.  

 

Os polímeros derivados da celulose desempenham um papel muito importante na 

indústria alimentar devido essencialmente à sua capacidade de espessar e gelificar 

soluções, sendo aplicados para melhorar e padronizar a qualidade dos alimentos 

processados. Podem também ser utilizados por razões tecnológicas, como auxiliares no 

processo, para estabilizar emulsões e suspensões ou para fornecer a estrutura física 

necessária para o empacotamento e distribuição.  

 

Outra área na qual os éteres de celulose ocupam um papel de destaque é no 

mercado de materiais de construção, em especial a hidroxipropilmetilcelulose e a 

hidroxipropiletilcelulose. Como aditivos são adicionadas ao cimento numa proporção 

entre 0,02-0,70%. A aplicação destes derivados permite o transporte silo e o 

processamento do cimento seco e facilita o seu manuseamento. 

 

 A HPMC tem sido industrialmente produzida também para dar resposta às 

aplicações na área farmacêutica uma vez que apresenta uma boa estabilidade, não 

apresenta cheiro nem sabor e é um óptimo regulador da viscosidade em diversos 

sistemas, nomeadamente em preparados semi-sólidos e formas dispersas (cremes, géis, 

loções, suspensões). Ainda na indústria farmacêutica, a aplicação destes derivados de 

celulose em formulações injectáveis é um campo aberto de investigação que se baseia na 

possibilidade destes sistemas formarem géis reversíveis consoante a temperatura 4, 9,15.  
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A Tabela 2 apresenta algumas aplicações dos principais éteres derivados de 

celulose. 

 

Tabela 2. Aplicações industriais de derivados da celulose. (Adaptado da Ref. 2) 

 

Derivado da celulose Aplicação Função 

MC, HEMC, HPMC, CMC, Materiais de construção Retenção de água, promotor 

da estabilidade mecânica, 

agente de adesão 

CMC, HEC, HEMC, HPMC Tintas Espessante, estabilizante, 

humectante 

CMC, HEC, HEMC, HPMC Indústria do papel Estabilizante, agente de 

ligação 

CMC, MC, HPMC Indústria têxtil Espessante, remoção de 

manchas, agente de 

revestimento 

CMC, HEC, HEMC, HPMC, 

MC 

Cosméticos e indústria 

farmacêutica 

Espessante, regulador da 

viscosidade, estabilizador, 

emulsionante  

CMC, HPMC, MC Indústria alimentar Espessante, estabilizador, 

emulsionante 
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3. GELIFICAÇÃO 

O termo gel foi introduzido por volta de 1800 mas, no entanto, a sua aplicação 

rigorosa ainda hoje é alvo de discussão. A definição clássica de gel refere um sistema com 

propriedades de um sólido, estando presente um largo excesso de solvente. Uma proposta 

mais recente16 baseia-se principalmente nas características fenomenológicas destes 

sistemas e refere que: 

 

a) Um gel é um sistema de dois ou mais componentes, um dos quais é um líquido 

e está presente numa quantidade substancial;  

 

b) Um gel pode ser caracterizado pelas suas propriedades reológicas: o módulo 

elástico G’ (ver secção 4.1.3), deve apresentar um patamar que se estenda a tempos 

da ordem de segundos e apresentar um valor consideravelmente maior que o 

módulo de viscosidade G” (ver secção 4.1.3). 

 

A nível molecular, a gelificação consiste num processo de formação de uma rede 

contínua tridimensional de macromoléculas, estabelecendo-se interacções de diferente 

natureza entre cadeias de polímero, permitindo o aprisionamento de uma larga 

quantidade de solvente. Quando as interacções são de natureza química, através de 

ligações covalentes, formam-se géis químicos. Quando a formação da rede resulta de 

interacções mais fracas, como por exemplo pontes de hidrogénio ou interacções 

hidrofóbicas, formam-se os denominados géis físicos, grupo ao qual pertencem a grande 

maioria dos géis obtidos a partir de polímeros naturais e derivados. Estes, dada a 

natureza das suas ligações, são sensíveis a variações de temperatura, pH, assim como à 

adição de co – solutos.  
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A energia associada às interacções intermoleculares que dão origem aos géis físicos 

é geralmente baixa, quando comparada com a associada às ligações covalentes. Deste 

modo, para que existam interacções estáveis ou, pelo menos, ligações intermoleculares 

com tempo de vida superior ao tempo de observação, é necessário que se estabeleçam 

interacções em número suficiente entre duas ou mais moléculas, envolvendo zonas mais 

ou menos extensas da cadeia macromolecular (zonas de junção). As propriedades físico-

químicas e estruturais do polímero são essenciais para a formação de um gel homogéneo 

e para a não ocorrência de precipitação (agregação excessiva), o que se consegue devido 

ao envolvimento de zonas limitadas do polímero no estabelecimento de junções 

intermoleculares, separadas por zonas de maior desordem e não envolvidas directamente 

em interacções moleculares estáveis. 

 

3.1 Gelificação de polímeros sensíveis à temperatura 

 

Polímeros sensíveis à temperatura apresentam na sua estrutura zonas com carácter 

hidrofóbico e zonas com carácter hidrofílico num regime tal que pequenas mudanças de 

temperatura próximas de uma temperatura crítica provocam uma agregação ou expansão 

das cadeias do polímero como resposta a uma mudança nas interacções entre o polímero e 

o meio aquoso.   

Para os biopolímeros sensíveis à temperatura, a formação de géis pode ocorrer 

mediante diversos mecanismos e podem distinguir-se dois grandes grupos. Um formado 

pelos polímeros que gelificam em conformações desordenadas e essencialmente 

distendidas, para os quais a transição sol – gel ocorre por arrefecimento, requerendo em 

certos casos condições específicas de solvente ou presença de determinados iões. Estes 

caracterizam-se por apresentarem uma “upper critical solution temperature” (UCST), isto 

é, uma temperatura abaixo da qual o sistema apresenta uma separação de fases. Um 

exemplo típico de polímero com este comportamento é o da gelatina, cujo modelo da 

transição sol – gel está representado na Figura 7.  
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Figura 7. Transição sol - gel em géis de gelatina17. 

 

O segundo grupo consiste nos biopolímeros, essencialmente proteínas globulares, 

para os quais a gelificação é induzida por aumento da temperatura e ocorre por agregação 

das macromoléculas em conformação compacta e corpuscular. Estes caracterizam-se por 

apresentarem a “lower critical solution temperaure” (LCST), ou seja, uma temperatura 

acima da qual o sistema apresenta uma separação de fases. A LCST de polímeros em 

solução aquosa pode ser controlada incorporando partes hidrofóbicas ou hidrofílicas nos 

sistemas em estudo18,19.  

 

Em qualquer caso as interacções entre macromoléculas não são permanentes, 

verificando-se um processo de formação e destruição de ligações dependente da 

temperatura e da escala temporal considerada, o que torna complexa a interpretação das 

propriedades destes géis.  

 

 3.2 Gelificação de polímeros derivados da celulose 

 

Entre os sistemas que gelificam com o aumento da temperatura, os polímeros 

derivados da celulose, tais como a metilcelulose (MC) e a hidroxipropilmetilcelulose 

(HPMC), têm sido alvo de destaque. Muitas das aplicações destes polímeros envolvem o 
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aquecimento das respectivas soluções, pelo que é fundamental a compreensão do seu 

comportamento com a temperatura. 

Estes polímeros caracterizam-se por, em solução aquosa, apresentarem a LCST na 

qual a solução exibe turvação ou precipitação. Quando esta temperatura é atingida as 

cadeias individuas do polímero formam agregados que levam ao aumento da turvação do 

sistema e consequentemente ao “cloud point”*. Este é seguido pelo aparecimento de duas 

fases, uma rica e outra pobre em polímero. A LCST surge assim associada à diminuição 

da solubilidade do polímero durante o ciclo de aquecimento e reflecte o processo de 

desidratação do sistema20 (certos autores consideram que a gelificação resulta da exclusão 

de água – sinérese - de zonas substituídas 21). Os efeitos na solubilidade assim como a 

formação do gel são completamente reversíveis, apesar de poder existir um certo grau de 

histerese que depende da taxa de aquecimento ou arrefecimento. A Figura 8 apresenta um 

resumo das etapas que caracterizam a gelificação destes sistemas. A ocorrência de todas 

as etapas, assim como a maior ou menor ênfase de cada uma no processo de gelificação 

depende em primeiro lugar do derivado da celulose em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema resumo das transformações de uma solução aquosa de MC ou HPMC 

quando sujeitas a variações de temperatura. (Adaptado da Ref. 22) 

 

 

3.2.1 Gelificação da metilcelulose 

 

Gel Sólido 

Solução 

Desidratação 
parcial 

Desidratação e precipitação 

Hidratação 

* O “cloud point” corresponde à temperatura para a qual se verifica separação de fases para uma 

solução de 1% em polímero23. Neste trabalho utilizámos uma aplicação menos estrita do termo. 
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A metilcelulose, cuja fórmula de estrutura está representada na Figura 9, é o 

polímero mais simples derivado da celulose. Como tal, inúmeros estudos foram já 

realizados sobre o comportamento das soluções aquosas deste polímero quando sujeitas a 

variações de temperatura, sendo o seu comportamento a base do estudo para a gelificação 

deste tipo de polímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fórmula de estrutura da Metilcelulose, sendo R=H ou R= CH3 24. 

 

 Para soluções de metilcelulose com um certo grau de substituição, é indicado na 

literatura que pode ocorrer gelificação para uma temperatura entre 45 – 70 ºC. 

 

A Figura 10 mostra o diagrama de fases para estes sistemas baseado num trabalho 

desenvolvido por Li et al 13. De salientar que este tipo de diagrama não representa o 

comportamento de fases num estado de equilíbrio termodinâmico, mas é dependente da 

taxa de aquecimento. No entanto, para uma taxa constante, este diagrama é útil para 

descrever o comportamento com a temperatura para o intervalo de concentrações 

apresentadas.  
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Figura 10. Diagrama de fases para uma solução de metilcelulose comercial (DS=1,8) a uma 

taxa de aquecimento de 1 ºC/min 13. 

 

O diagrama da figura indica que, para temperaturas abaixo de 50ºC, o regime 

apresentado é de solução, independentemente do valor da concentração. Acima desta 

temperatura já se observa uma transição sol - gel para algumas concentrações. Um pouco 

acima dos 70ºC a gelificação é completa para as concentrações indicadas. Alguns 

trabalhos25 revelam que, para temperaturas superiores a 80ºC, as soluções de metilcelulose 

precipitam razão pela qual foi incluída neste estudo uma linha de precipitação.  

 

Li et al 13 baseia este diagrama de fases em estudos da transmitância óptica e em 

estudos calorimétricos como os representados na Figura 11 e 12 respectivamente. De 

acordo com os valores da Figura 11 a transmitância da solução no processo de 

aquecimento começa a diminuir próximo dos 50 ºC. Para uma temperatura próxima dos 

63 ºC a transmitância apresenta um valor de 50%. Este valor está de acordo com o pico 

endotérmico que se observa no termograma da Figura 12, durante o processo de 

aquecimento com uma mesma taxa de 1 ºC/min.  
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Figura 11. Transmitância óptica (λ=500nm) em função da temperatura durante um ciclo de 

aquecimento e um ciclo de arrefecimento a uma taxa de 1 ºC/ min para uma solução 1% em massa 

de uma amostra de metilcelulose comercial13.  

 

Próximo dos 74 ºC, a solução de metilcelulose apresenta-se completamente turva 

uma vez que a transmitância é praticamente nula. No ciclo de arrefecimento a 

transmitância volta a aumentar para valores próximos dos 50 ºC e atinge um valor de 50% 

para uma temperatura próxima dos 33 ºC, o que mais uma vez está de acordo com o pico 

exotérmico observado nos estudos calorimétricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Termograma para uma solução 0,91% em massa de uma amostra comercial de 

metilcelulose. As taxas de aquecimento e de arrefecimento foram de 1 ºC/min13.  
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De salientar que a temperatura do máximo do pico endotérmico depende da taxa 

de aquecimento. Quanto mais baixa esta for, mais baixa será a temperatura do máximo, o 

que demonstra a importância dos aspectos cinéticos neste processo.  

 

O diagrama de fases apresentado não é no entanto consensual, existindo ainda 

uma enorme discussão relativamente às etapas que antecedem a gelificação.  

A maior parte da literatura encontrada sugere que a gelificação da metilcelulose 

ocorre em duas etapas. Em alguns trabalhos a primeira etapa ocorre até cerca dos 50 ºC e é 

atribuída à formação de agregados (“clusters”). A segunda fase ocorre para temperaturas 

mais elevadas e corresponde à gelificação propriamente dita, acompanhada de separação 

de fases por volta dos 60 ºC26. Certos autores sugerem que um gel nítido se forma entre 35 

e 50 ºC de acordo com a concentração do polímero, seguido de uma separação de fases 

por volta dos 60 ºC e de um aumento da viscosidade27. Outros consideram que a 

precipitação causa uma separação de fases promovendo a formação de agregados que 

reduzem a mobilidade do sistema induzindo assim a gelificação 20.  

 

3.2.2. Influência dos grupos substituintes 

 

Muitos estudos têm sido feitos com a metilcelulose, a hidroxipropilmetilcelulose e 

a hidroxipropilcelulose no sentido de averiguar a influência dos grupos substituintes na 

gelificação dos derivados da celulose.  

 

 

 

 

 

HPMC: R=-H, -CH3, -CH2C(OH)H-CH3 

HPC: R=-H, -CH2C(OH)H-CH3 

Figura 13. Fórmula de estrutura da hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e da hidroxipropilcelulose 

(HPC). (Adaptado da Ref. 28) 
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Sarkar29 desenvolveu em 1979 um trabalho pioneiro, o qual ainda hoje é 

considerado uma referência, e verificou que um maior número de grupos hidroxipropilo 

leva à formação de géis menos fortes. Verificou também que um menor número de grupos 

metilo leva a um aumento da temperatura de gelificação.  

 

Haque30 demonstrou que a hidroxipropilmetilcelulose apresenta uma temperatura 

de gelificação mais alta que a metilcelulose com igual peso molecular, sugerindo assim 

que os grupos hidroxipropilo inibem a formação da rede devido ao tamanho e à sua 

natureza mais polar impedindo a associação das cadeias.  

 

Os resultados obtidos por Ibbet et al.31 (representados na Tabela 3) provam também 

esta teoria. Neste estudo a temperatura de gelificação foi definida como sendo a 

temperatura para a qual se detectou uma resistência à agitação manual. O “cloud point” 

foi definido como sendo a temperatura para a qual se detectou visualmente o início de 

turvação.  

 

Tabela 3. Temperatura de gelificação, “cloud point” e teor em grupos metilo e grupos 

hidroxipropilo para diferentes éteres derivados da celulose. (Adaptado da Ref. 31) 

 

Derivado 

de celulose 

 grupos 

metilo (%) 

 grupos 

hidroxipropilo(%) 

Tgel (ºC) TCcloud (ºC) Tipo de gel 

MC 1,9  45 54 Forte 

MC 1,6  48 60 Forte 

MC 1,1    Fraco 

HPC - 2,8  45 - 

HPMC 1,4 0,15  72 Muito fraco 

 

De acordo com o estudo realizado, a metilcelulose forma um gel a temperaturas 

num intervalo entre 45 - 50 ºC, seguido de “cloud point” próximo dos 60 ºC.  
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Por sua vez, a hidroxipropilcelulose exibe apenas “clouding” ou precipitação. Na 

base deste comportamento estará a ausência de grupos metilo, os quais deverão contribuir 

para a formação da rede tridimensional.  

A hidroxipropilmetilcelulose apresenta um comportamento intermédio sendo 

necessário um número suficiente de grupos metilo para se verificar a gelificação. 

 

De realçar, mais uma vez, o facto de todas estas etapas estarem claramente 

dependentes da cinética adoptada. Por exemplo, Carotenuto et al32 num estudo reológico 

com taxas de aquecimento de 5ºC /min, observou que a hidroxipropilcelulose pode formar 

gel a temperaturas próximas de 60 ºC. No entanto, tal comportamento não é verificado se 

se utilizarem taxas de aquecimento da ordem dos 0,1 ºC. Esta observação sugere que a 

precipitação de certos fragmentos do polímero determina claramente a formação ou não 

de gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Dependência do módulo elástico G´ de uma solução de HPC a 60 ºC com a taxa 

de aquecimento32. 

 

Clasen2 usou diferentes amostras de HPMC, com diferentes massas moleculares e 

diferentes graus de substituição, e observou que, mantendo constante o grau de 

substituição mas aumentando a massa molecular, se verifica apenas um aumento na 

viscosidade. Por sua vez, a alteração dos graus de substituição e consequentemente da 

proporção entre os grupos metilo e hidroxipropilo implica uma alteração na temperatura 
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para a qual se verifica a gelificação e concluiu que, quanto mais elevado o teor em grupos 

metilo, mais cedo se regista o aumento brusco da viscosidade. Na Figura 15 estão 

representados os resultados obtidos por Clasen. Estes mostram que, para amostras com 

um grau de substituição igual a 3, não se verifica esse mesmo aumento da viscosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Viscosidade complexa em função da temperatura para soluções de HPMC com 

diferentes graus de substituição. Os símbolos a cheio representam o processo de aquecimento e os 

símbolos a branco representam o processo de diminuição da temperatura. (Adaptado da Ref. 2) 

 

3.2 Modelos de gelificação 

 

Apesar da gelificação dos polímeros derivados de celulose não ser um fenómeno 

recente (Heyman33 mostrou pela primeira vez a reversibilidade da gelificação da 

metilcelulose com a temperatura em 1935) não existe ainda uma explicação universal para 

o mesmo.  

 

Muitos são os modelos que tentam interpretar os comportamentos observados na 

secção 3.1, quase todos baseados em interacções hidrofóbicas. O modelo mais simples 

corresponde ao de Sarkar29 para o qual, a temperaturas baixas, as moléculas estão 

hidratadas e a interacção polímero-polímero não é mais do que entrelaçamento das 

cadeias. À medida que a temperatura aumenta, os grupos hidrofóbicos ficam mais 

expostos o que permite uma associação polímero – polímero e o sistema aproxima-se de 

uma rede tridimensional o que se reflecte num aumento da viscosidade. A temperatura 

       DS=1,8 
 
         DS=2,5 
    
          DS= 3,0 
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para a qual se verifica este aumento corresponde à temperatura de gelificação22 (TGT, do 

inglês “thermal gelation temperature”) e depende do tipo de éter de celulose assim como 

da presença de co-solutos, como por exemplo sais. Estes podem provocar um efeito de 

“salt-out” que corresponde ao aumento da hidrofobicidade do soluto e à 

consequentemente diminuição da temperatura de gelificação. 

 

 Certos autores 30,34 consideram que, a baixas temperaturas, as moléculas de água 

estão estruturadas em torna dos grupos hidrofóbicos numa “hidratação hidrofóbica” 

provocando a solubilização destes sistemas. Com o aquecimento, estas estruturas são 

destruídas provocando uma exposição das regiões hidrofóbicas e induzindo a formação 

de agregados. Desta forma, a gelificação é considerada como uma manifestação de efeitos 

hidrofóbicos, de natureza termodinâmica.  

Li et al7 apresenta o conceito de “unidade hidrofóbica efectiva”, esquematizado na 

Figura 16, para interpretar a gelificação da metilcelulose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema da gelificação de uma solução de metilcelulose7. Com o aquecimento a 

formação da rede é possível através da junção das “unidades hidrofóbicas efectivas”. 

 

A necessidade da introdução deste conceito resulta da incerteza associada ao grau 

de substituição das cadeias poliméricas e tenta apenas representar as zonas mais 

hidrofóbicas as quais, segundo o autor, correspondem as unidades de polímero com mais 

grupos metilo.  
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Recentemente, uma outra interpretação foi sugerida para a gelificação destes 

sistemas a qual coloca em destaque o papel na formação da rede polimérica das ligações 

de hidrogénio intermoleculares, através dos grupos OH no carbono C6 10.  

 

Certos autores consideram também que a gelificação destes polímeros pode estar 

relacionado com mudanças conformacionais dos grupos –OCCO- da celulose35.  

Um dos exemplos mais conhecidos de polímeros cuja solubilidade diminui com a 

temperatura é o poli(óxido de etileno), PEO, (do inglês poly(ethylene oxide)). Uma cadeia de 

PEO pode existir num vasto número de arranjos conformacionais com diferentes energias. 

Vários estudos (o PEO é um dos compostos deste tipo mais estudados) demonstraram já 

que a baixas temperaturas a conformação adoptada pelos grupos de oxietileno apresenta 

um maior momento dipolar quando comparado com a conformação adoptada para altas 

temperaturas (Figura 17). Isto significa que, à medida que a temperatura aumenta, as 

mudanças conformacionais tornam as cadeias de PEO menos polares, o que significa 

também que vão ter menos tendência a interagir com a água, tornando-se mais 

hidrofóbicos e com uma maior tendência para uma separação de fases. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Com o aumento de temperatura as cadeias de EO passam de uma conformação 

polar (a) para uma conformação menos polar (b). (Adpatado da Ref. 23) 

 

Apesar dos éteres derivados de celulose não apresentarem grupos óxido de etileno 

(EO) na sua constituição, apresentam o mesmo segmento –OCCO- pelo que alguns 

autores se baseiam nas mudanças conformacionais do PEO para explicar a 

comportamento térmico dos derivados da celulose em solução.  
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4. MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA ESTUDAR A GELIFICAÇÃO 

 

Diferentes métodos têm sido utilizados para caracterizar a transição sol – gel 

observada nas soluções de polímeros derivados da celulose. A técnica mais comum é a 

reologia, na qual métodos dinâmicos a baixa amplitude de deformação são 

particularmente úteis para avaliação da organização macromolecular, nomeadamente o 

aumento progressivo de conectividade no interior da rede polimérica observada durante 

a gelificação. Medidas da transmitância óptica têm sido também bastante utilizadas para 

verificar o crescimento de agregados que provocam uma dispersão da luz. 

 

4.1 Reologia 

 

As soluções destes polímeros, como qualquer outro sistema real, apresentam um 

comportamento intermédio entre um sólido perfeito e um líquido ideal, ou seja, exibem 

comportamento viscoelástico. Desta feita a reologia, enquanto ciência que estuda a 

deformação e escoamento da matéria, é uma excelente abordagem para a caracterização e 

estudo destes sistemas. O termo vem de rheo, palavra grega para fluir e logia que significa 

“estudo de”. Foi Eugene Bingham que nos finais dos anos 20 do século passado colocou 

esta definição nos principais meios científicos tendo sido criada em 1929 a sociedade 

americana de reologia36. 

 

Apesar de ser uma área relativamente recente, a reologia desempenha já um papel 

fundamental na sociedade actual nomeadamente através do controlo reológico de 

inúmeros materiais, sendo este um dos seus principais objectivos. É amplamente utilizada 

em muitos processos industriais que requerem o controlo da viscosidade, nomeadamente 

na indústria química, farmacêutica e alimentar. Champôs, batons, dentífricos são 

produtos comuns nos quais a reologia é essencial para um bom desempenho no mercado. 

As características reológicas dos alimentos, juntamente com o seu sabor e textura 

determinam a popularidade dos mesmos.  
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4.1.1 Sólidos e líquidos 

 

Todos somos capazes de distinguir entre materiais sólidos e líquidos, observando 

por exemplo a facilidade com que se movem ou deformam depois de serem sujeitos a 

uma força externa. A definição de líquido ou sólido baseia-se também em modelos 

matemáticos assentes ainda hoje nos trabalhos clássicos de Newton, Stokes e Hooke.  

A Figura 18 esquematiza duas camadas adjacentes de um líquido (separadas por 

uma distância H). A camada superior, que se supõe ser a mais rápida, tende a arrastar a 

camada inferior, por acção da força F. Ao mesmo tempo, a camada inferior (de acordo 

com a 3ª lei de Newton) tende a retardar a camada mais rápida, superior, com uma força 

igual (em valor absoluto) e de sentido oposto. Se a força F actuar através de uma área de 

contacto A, a tensão de corte σ (ou “shear stress”), é dada por F/A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Representação de duas camadas paralelas de um líquido, cada uma de área A.(Adaptado 

da Ref. 37) 

 

Newton postulou que, no movimento rectilíneo de um líquido entre planos 

paralelos, a tensão de corte σ, entre duas camadas adjacentes é proporcional ao gradiente 

de velocidade na direcção perpendicular a essas camadas (V/H ou velocidade de corte ou 

“shear rate” (γ)), 

                                                σ = ηγ                                                                  (2)                              

em que η é uma constante para cada líquido, a uma dada temperatura. Este coeficiente de 

proporcionalidade não é mais do que a viscosidade do próprio líquido. 
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Hooke estabeleceu uma relação análoga para o comportamento dos sólidos que 

pode ser dada por: 

                                                                     σ =Gγ                                                                   (3) 

 

Segundo Hooke quando uma tensão de corte ou “shear stress” é aplicada na 

superfície de um sólido a resposta é uma deformação (γ) e não um escoamento como se 

verifica no fluido viscoso. A deformação persiste enquanto a tensão for aplicada. A 

constante de proporcionalidade G define-se como sendo a constante de rigidez.  

 

As diferenças entre sólidos e líquidos estão relacionadas com diferenças no 

comportamento a nível “molecular”. As partículas constituintes de qualquer substância 

estão sujeitas a atracção mútua, mas quando a distância entre elas é muito pequena, 

entram em jogo forças de repulsão que impedem que se aglutinem de forma a 

desaparecerem completamente os espaços vazios. Num sólido, o movimento individual 

das moléculas é pouco acentuado - apenas uma vibração de pequena amplitude - não 

havendo grandes deslocamentos relativos entre moléculas. Num líquido, o movimento 

das moléculas é muito mais acentuado. Quando se aplica uma força exterior sobre uma 

substância, as partículas que a constituem tendem a deslocar-se umas em relação às 

outras. Num sólido, a mudança de posição traduz-se em alguma deformação, mas as 

elevadas forças entre moléculas tendem a fazê-lo regressar à sua forma original, quando 

cessa a força exterior. Considera-se assim que um corpo elástico sólido apresenta uma 

relação linear entre tensão aplicada e deformação sofrida, ou seja, quando sujeito a uma 

tensão, descrita por uma equação sinusoidal, esta está sempre em fase ao longo do tempo 

com a função deformação resultante. Se a força aplicada for removida, a deformação volta 

a zero e existe uma total recuperação de energia. Só com forças exteriores muito elevadas 

se conseguem deslocar as moléculas da vizinhança em que se encontram. Nesse caso, a 

eliminação da força exterior não resulta no regresso à forma original: diz-se que a 

substância foi deformada para além do seu limite elástico.  

Num líquido, embora as forças de atracção mantenham a proximidade entre as 

partículas, há deslocamento de umas sobre as outras. A resposta de um líquido a uma 
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deformação é fora de fase, isto é, se o líquido for sujeito a uma deformação sinusoidal, 

oscilatória, quando a força subitamente muda de direcção, a aceleração do líquido muda 

instantaneamente de direcção, mas a velocidade não pode mudar de direcção 

imediatamente pelo que existe um “atraso”, ou seja, a resposta não está em fase com a 

deformação sinusoidal. Há uma dissipação térmica de energia resultante do movimento 

caótico e de fricção entre as moléculas36,37. 

 

4.1.2 Materiais viscoelásticos 

 

A distinção entre sólidos e líquidos é normalmente evidente no entanto, existem 

diversos materiais cujo comportamento não obedece às leis de Hooke ou de Newton. De 

facto mesmo um sólido pode fluir…é tudo uma questão de tempo! O alcatrão, por 

exemplo, pode parecer comportar-se como um sólido, mas na realidade é um fluido. 

Quando se pousa um bloco de alcatrão no chão, verifica-se que se deforma gradualmente 

- talvez ao longo de vários dias - apesar de num período curto parecer um sólido rígido. 

Existem diversos materiais cuja resposta a uma deformação mecânica se pode assemelhar 

à resposta de um líquido ou sólido, dependendo da situação (temperatura, velocidade e 

tempo de agitação…). Por exemplo, a tinta é evidentemente um líquido que adopta a 

forma do recipiente onde se encontra mas, no entanto, permanece numa parede sem que 

ocorra escoamento! Da mesma forma, um iogurte parece apresentar “diferentes 

viscosidades” consoante a agitação que aplicamos. Estes são apenas alguns exemplos de 

materiais que parecem exibir um comportamento tanto de sólido como de líquido. Este 

comportamento é típico dos materiais viscoelásticos.  

Podemos dizer que, do ponto de vista reológico, os polímeros derivados de 

celulose comportam-se como materiais viscoelásticos38 o que equivale a dizer que se 

comportam como sólidos quando sujeitos a um tempo curto de deformação e como 

líquidos quando sujeitos a uma longa deformação. Ou seja, nos sistemas viscoelásticos 

alguma da deformação causada é elástica e regressa a zero quando a força é removida. 

Por sua vez, o deslocamento viscoso (“deslizar” das cadeias) não volta a zero quando a 

força deixa de ser aplicada. Assim, se for aplicada uma força constante, o deslocamento 
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elástico é constante e o deslocamento viscoso continua a aumentar. Se a força variar 

sinusoidalmente com o tempo, a energia devida à deformação viscosa é sempre positiva e 

perdida sob a forma de calor, enquanto a energia devida à deformação elástica pode ser 

positiva ou negativa e é recuperada. 

 

4.1.3 Testes oscilatórios 

 

A viscoelasticidade de uma amostra pode ser estudada com um reómetro através 

de testes oscilatórios. Nestes testes, de natureza não destrutiva, o material não sofre 

movimento mas fica sujeito a uma tensão periódica sinusoidal sendo medida a respectiva 

deformação. A deformação sofrida (γ) pela amostra depende não só da frequência (w) 

mas também da tensão aplicada (σ), ou seja, irá aumentar com a tensão a uma frequência 

constante e irá aumentar com o decréscimo da frequência quando medida a uma tensão 

constante.  

No estudo do comportamento viscoelástico de soluções de biopolímeros as 

principais propriedades reológicas obtidas através destes testes são o módulo de 

elasticidade, G', que representa uma medida da energia de deformação armazenada 

reversivelmente, e o módulo de viscosidade, G", que quantifica uma medida da energia 

cedida irreversivelmente pela amostra de fluido ao exterior, constituindo assim uma 

característica do comportamento viscoso do fluido39. 

Os sistemas viscoelásticos podem ainda ser caracterizados por outros dois parâmetros, 

o módulo complexo, G*, 

                                                    G* = [(G´)2 + (G´´2)]1/2                                                    (4) 

 

e a viscosidade complexa, η*, representação matemática da viscosidade nos testes 

oscilatórios), 

                                                η*= G*/w=  [(G´)2 + (G´´2)]1/2/w                                               (5) 

 

Os parâmetros apresentados podem ser medidos em função da frequência, tempo 

ou temperatura. É importante referir que, uma vez que este tipo de testes pretende ser não 
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destrutivo, a deformação a que a amostra fica sujeita deverá ser relativamente pequena. 

Deste modo, as medidas deverão ser realizadas na zona de viscoelasticidade linear, caso 

contrário os resultados dependerão não só da frequência aplicada mas também da tensão 

e a sua interpretação torna-se muito mais complexa. O teste de linearidade, chamado de 

varrimento de tensão oscilatória (em inglês “oscillation stress sweep”) consiste em 

identificar a região onde as funções do material, como G´e G´´, não variam com a tensão 

aplicada a uma determinada frequência. 

 

O estudo do comportamento viscoelástico de soluções de biopolímeros e 

derivados recorrendo a testes oscilatórios baseia-se, frequentemente, no denominado 

espectro mecânico, ou seja, na avaliação da influência da frequência de oscilação sobre os 

módulos G´ e G´´, como exemplificado na Figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representação geral de um teste oscilatório ( G´(•) e G´´(ο) de acordo com a  
frequência) a ilustrar o comportamento viscoelástico de uma solução de polímero24.   

 

Determinadas propriedades são comuns ao comportamento viscoelástico de 

diferentes polímeros. O aumento da concentração e/ou diminuição da temperatura 

causam, geralmente, o aumento do carácter elástico do sistema. A influência da frequência 

de oscilação, à qual se submete o sistema, sobre o módulo G´ e sobre a viscosidade 

complexa diminui quando a concentração do polímero, a densidade de entrelaçamento 

molecular, ou o desenvolvimento de estruturação no interior do sistema aumentam, como 

consequência de uma diminuição da mobilidade molecular generalizada. 
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Para soluções diluídas e para baixas frequências de oscilação, o comportamento 

viscoelástico é controlado pelo movimento translacional das macromoléculas, sendo G´´ 

mais elevado que G´. G´´ é essencialmente proporcional à frequência enquanto G´α ω2, 

sendo a viscosidade complexa praticamente independente da frequência uma vez que o 

comportamento se aproxima do Newtoniano. Para frequências elevadas, G´ aumenta 

devido à distorção macromolecular e aproxima-se de G´´. Para soluções semi – diluídas e 

concentradas de polímeros derivados da celulose, o comportamento viscoelástico a baixa 

frequência é semelhante ao observado para soluções diluídas com G´´>G´. Para 

frequências elevadas, quando o intervalo de tempo correspondente a um período de 

oscilação é suficientemente baixo para não permitir o rompimento do 

“entanglement”(entrelaçamento molecular), G´ aumenta e, para frequências 

suficientemente elevadas, torna-se mesmo mais elevado que G´´ e pouco dependente da 

frequência de oscilação. A frequência correspondente ao ponto de cruzamento entre os 

dois módulos diminui quando o grau de entrelaçamento macromolecular aumenta1.  

 

4.1.4 Testes rotacionais 

 

Um outro tipo de testes pode ser efectuado para estudar o comportamento 

viscoelástico de um sistema: testes de fluxo ou rotacionais nos quais se pretende que haja 

movimento do fluido exercendo-se para tal uma tensão de corte (acção externa) e 

observando-se o desenvolvimento da subsequente deformação ao longo do tempo ou de 

acordo com a temperatura.  

Assim sendo, neste tipo de testes, a viscosidade pode ser obtida de forma directa 

em função da velocidade de corte ou em função da temperatura para uma determinada 

velocidade de corte aplicada. Estes testes são também extremamente importantes para 

estudar transições do tipo sol – gel, em que a formação de uma rede polimérica faz 

aumentar a viscosidade do sistema. 
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4.1.5 Viscosidade 

Embora todos os fluidos ofereçam resistência às forças que promovem o 

“deslizamento” de qualquer camada sobre as suas vizinhas, esta resistência só se 

manifesta enquanto há movimento relativo. Tal como já referido, a resistência ao 

movimento de cada camada de fluido, sobre a camada vizinha, é atribuída à viscosidade 

do fluido, existindo fluidos que oferecem maior resistência ao escoamento que outros. 

Líquidos como o mel, asfalto ou glicerina, não podem ser vazados rapidamente (ou 

agitados facilmente) e são habitualmente designados por líquidos “espessos”; por outro 

lado, os líquidos como a água, que entram em escoamento mais facilmente, são ditos 

líquidos “finos”40. A viscosidade intrínseca é um parâmetro fundamental para a 

interpretação do comportamento reológico em escoamento exibido por soluções de 

polímeros. Trata-se de uma propriedade característica de determinada macromolécula 

isolada em determinado solvente; está relacionada com o volume hidrodinâmico ocupado 

pela macromolécula, e depende essencialmente da massa molecular e da conformação 

dessa molécula. A viscosidade intrínseca ([η]) define-se como, 

                                                                [η]=      (η- ηs)                                                             (6) 

                      ηsC                   C      0     

   

sendo ηs a viscosidade do solvente e C e η a concentração e viscosidade da solução do 

polímero respectivamente.  

Existem diversas metodologias para a determinação desta grandeza e 

determinadas particularidades para a sua correcta determinação experimental. As duas 

equações mais utilizadas são as de Huggins e Kraemer respectivamente, 

 

                                                            ηsp/C= [η] + k1[η]2 C                                                        (7) 

 

                                                      ln(ηr)/C= [η] + k2[η]2 C                                                         (8) 

 

sendo ηsp a viscosidade específica (ηsp = (η- ηs)/ ηs) , ηr a viscosidade relativa, C a 

concentração da solução de polímero e k1 e k2 constantes a determinada temperatura.  
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A constante de Huggins, k1, considera-se relacionada com interacções polímero – 

polímero. Valores elevados desta constante atribuem-se à existência de associação entre 

macromoléculas. Também a relação entre viscosidade intrínseca e massa molecular média 

(M) se reveste de particular importância para o estudo do comportamento em escoamento 

de soluções de polímeros, 

                                                                  [η]= KMa                                                                         (9) 

em que K e a são constantes a determinada temperatura e para determinado sistema 

(polímero-solvente) e estão relacionadas com a conformação da macromolécula. 

  A viscosidade de todos estes materiais é afectada significativamente por diversos 

factores tais como a temperatura, concentração e velocidade de corte. Este último, do 

ponto de vista reológico, é considerado o parâmetro mais importante. 

 

4.1.5 a) Efeito da velocidade de corte 

 

Para a maioria dos fluidos, a viscosidade é independente do gradiente de 

velocidade, sendo observada a hipótese de Newton. A equação (2) indica que um gráfico 

da tensão de corte em função da velocidade de corte é uma linha recta a passar pela 

origem, com declive igual a η. Contudo, existe uma grande variedade de líquidos para os 

quais a viscosidade não é independente da velocidade de corte e esses líquidos são 

designados por não Newtonianos (nos quais se podem incluir os materiais viscoelásticos).  

 

Na maior parte dos casos o desvio ao comportamento Newtoniano caracteriza-se 

por uma diminuição da viscosidade com a velocidade de corte, comportamento 

designado por “shear-thinning”. Este pode surgir devido a diferentes mecanismos 

conforme representado na Figura 20. Para sistemas diluídos de um determinado 

polímero, a disposição das partículas é de alguma forma aleatória e o sistema deixa de 

comportar-se como um fluido Newtoniano quando a velocidade de corte, γ, é superior à 

velocidade de reorientação térmica das partículas, isto é, as partículas começam a 

orientar-se segundo o sentido de escoamento (Figura 20a). 
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                γ< velocidade de reorientação            γ>velocidade de reorientação 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Exemplo da origem do comportamento não Newtoniano para sistemas poliméricos. 

(Adaptado das Ref. 3 e 23) 

 

O comportamento “shear- thinning” pode também ter origem na destruição do 

entrelaçamento inicial do sistema provocado por acção do aumento da velocidade de 

corte. O resultado é um decréscimo acentuado da viscosidade, em ambos os casos, com γ 

como mostra a Figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Comportamento típico de um líquido não Newtoniano36. 

 

Também de acordo com a figura podemos observar que, para baixas velocidades 

de corte, se verifica o chamado “patamar Newtoniano”, no qual a viscosidade é 

independente da velocidade de corte. 

a) 

b) 

 

Aumento de γ 
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 A este patamar dá-se o nome de primeira região Newtoniana, sendo o valor 

constante máximo designado de viscosidade de cisalhamento zero (do inglês” zero-shear 

viscosity”). No limite de velocidades elevadas, a viscosidade é de novo constante mas 

para valores muito mais baixos. 

De realçar que este comportamento é normalmente mais acentuado para sistemas 

mais concentrados, o que se poderá justificar não só com o alinhamento das partículas 

com a direcção de fluxo do escoamento, mas também devido à quebra de estruturas mais 

complexas, nomeadamente redes poliméricas que conferiam inicialmente uma maior 

viscosidade ao sistema. Neste sentido, verifica-se que soluções diluídas de biopolímeros 

exibem, geralmente, comportamento Newtoniano ao contrário das soluções semi-diluídas 

e concentradas nas quais a viscosidade diminui com o aumento da taxa de deformação 

imposta ao sistema.  

 

Em vez do comportamento de “shear-thinning” alguns sistemas apresentam um 

comportamento de “shear-thickening” no qual a viscosidade aumenta com a velocidade 

de corte conforme representado na Figura 22. Dependendo do tipo de sistema, este efeito 

pode verificar – se devido essencialmente a uma expansão das partículas que, por causa 

da deformação, deixam de estar densamente empacotadas; devido a uma reorganização 

do sistema que provoca uma maior resistência ao escoamento e consequentemente uma 

maior viscosidade; ou ainda devido a uma destruição de ligações intramoleculares e 

posterior formação de ligações intermoleculares as quais promovem a formação de uma 

rede e consequente aumento da viscosidade41. 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 22. Comportamento “shear-thickening” e desvio do comportamento Newtoniano. 
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4.1.5 b) Efeito da temperatura 

 

 A viscosidade de líquidos Newtonianos diminui com o aumento da temperatura 

de acordo com a relação de Arrhenius, 

 

                                                    [η]= Ae B/T                                                         (10) 

 

em que T é a temperatura absoluta e A e B são constantes do próprio líquido.  

Para materiais não-Newtonianos, a dependência da viscosidade com a 

temperatura pode ser mais complexa mas normalmente viscosidade e temperatura variam 

em direcções opostas42.  

 

4.1.6 Análise reológica de géis 

 

O processo de gelificação altera substancialmente as propriedades reológicas dos 

sistemas. A transição sol-gel torna-se aparente não só devido ao aumento da viscosidade 

(que pode ser medida através dos testes rotacionais) mas também devido ao aumento nos 

valores de G´ e G´´ dos sistemas quando sujeitos a testes oscilatórios. Antes da formação 

da rede polimérica transiente G´ e G´´ exibem, na zona de viscoelasticidade linear, a 

seguinte dependência com a frequência, 

 

                                                      G´α w2                                                                   (11) 

                                                      G´´α w                                                                   (12) 

 

Por sua vez, para uma estrutura tipo gel, G´ e G´´ tornam-se praticamente 

independentes da frequência, sendo G´ maior que G´´.  

 

O comportamento geralmente observado para géis com elevada perfeição da rede 

macromolecular tridimensional traduz-se por um valor de G´ uma ou duas ordens de 

grandeza superior a G´´, e ambos os módulos essencialmente independentes da 
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frequência angular, na gama experimental analisada (geralmente 0,01-100 rad/s). Após 

formação do gel, a rede macromolecular é progressivamente reforçada por incorporação 

de maior quantidade de moléculas na fase gel, aumentando as propriedades elásticas do 

sistema. Após uma fase inicial de elevada taxa de estruturação do gel, com rápido 

aumento do módulo de elasticidade (G´) segue-se, geralmente, uma zona de variação 

menos acentuada, correspondendo a uma re-organização da rede molecular. Outros 

sistemas apresentam maior grau de imperfeição, com uma elevada proporção de 

segmentos moleculares a não participarem directamente na rede polimérica 

tridimensional e elasticamente activa, ou com zonas de junção mais lábeis, dando origem 

aos denominados “géis fracos”, para os quais o carácter elástico é menor e os módulos 

apresentam uma maior dependência face à frequência de oscilação.   

 

Do ponto de vista experimental, encontram-se também diversos critérios 

reológicos para a detecção do ponto de gelificação. Um destes critérios baseia-se no 

momento para o qual G´=G´´ 43 a determinada frequência de oscilação. Winter44,45 et al. 

define a transição sol-gel como sendo o ponto para o qual G´/G´´ é independente da 

frequência. Sarkar34 define o ponto de gelificação como a temperatura para a qual se 

verifica um mínimo para G´. Um outro critério define o ponto de gelificação como sendo a 

temperatura para a qual se verifica um aumento súbito de G´46.  

 

4.2 Espectroscopia de UV/Vis 

 

A determinação da turvação é outra técnica muito utilizada para o estudo da 

gelificação. Se a turvação de um sistema aumenta à medida que se verifica a transição sol - 

gel, esta pode ser utilizada como a indicação da transição de cadeias de comportamento 

aleatório para agregados (“clusters”). Estes provocam uma grande dispersão da luz, pelo 

que medidas da transmitância óptica podem ser utilizadas para estimar a formação de 

agregados e consequentemente do desenvolvimento de uma rede polimérica. Certos 

autores consideram como definição mais experimental de “cloud point” a temperatura 

para a qual a transmitância atinge 50%. 
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A transmitância (T), normalmente expressa em termos de percentagem representa 

uma relação entre a intensidade de luz transmitida pela amostra (It) e a intensidade da luz 

incidente (I0): 

 

                                                           
0

100(%)t
I

T
I

= ×                                                     (13) 

 

 As soluções de polímeros derivados de celulose apresentam uma transmitância de 

quase 100% a baixas temperaturas. O aquecimento destas soluções provoca a formação de 

agregados, o que resulta numa maior absorvância e/ou dispersão da luz. Como 

consequência verifica-se um decréscimo acentuado na transmitância da solução.



GELIFICAÇÃO DE POLÍMEROS DERIVADOS DA CELULOSE 

 

5. MATERIAIS E TÉCNICAS 

 

5.1 Materiais 

 

A hidroxipropilmetilcelulose (METHOCEL K15M Premium) foi fornecida pela 

Dow Chemical Company. De acordo com a informação disponibilizada pelo fabricante, a 

percentagem de grupos metoxilo é de 19%-24% e de hidroxipropilo entre 7-12% e MW = 4, 

252 × 105 Da. Foram preparadas soluções aquosas de HPMC com diferentes concentrações 

(1%, 2%, 5% e 10% m/m). As amostras foram deixadas a agitar durante uma semana. 

 

5.2 Estudos reológicos 

 

O comportamento reológico das diversas soluções foi estudado num reómetro 

Reologica Stress Tech equipado com um sistema de medida bob-cup (CC 15) (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Reómetro Reologica Stress Tech 
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O controlo da temperatura foi efectuado através de um banho ligado ao reómetro. 

As amostras foram sujeitas a um ciclo de aquecimento de 25 ºC a 90 ºC com uma taxa de 

aquecimento de 1 ºC por minuto em todos os testes que envolveram um estudo com a 

temperatura.  

O comportamento da viscosidade com o aumento da temperatura foi estudado 

através dos testes rotacionais. Nestes testes, a viscosidade foi medida directamente em 

função da temperatura mantendo constante a velocidade de corte.  

Para determinar o valor da velocidade de corte a aplicar cada amostra foi sujeita a 

um teste viscosimétrico (em inglês “viscometry test”). Neste tipo de teste são 

determinados os valores da velocidade de corte para os quais as amostras apresentam 

comportamento Newtoniano. Nesse sentido, a amostra é sujeita a um varrimento de 

tensão observando-se o comportamento da viscosidade ao longo do tempo. A região em 

que a viscosidade da amostra não varia com a tensão aplicada (e consequentemente com a 

velocidade de corte) corresponde à região de comportamento Newtoniano. Quando a 

velocidade aplicada nos testes rotacionais se insere nesta região assumimos estar a utilizar 

uma “velocidade Newtoniana”. Quando a velocidade de corte utilizada está fora da 

região Newtoniana assumimos estar a utilizar uma “velocidade não – Newtoniana”. 

 

Testes oscilatórios foram realizados para estudar o comportamento do módulo de 

elasticidade (G'), do módulo de viscosidade (G´´) e da viscosidade complexa (η*) com a 

temperatura mantendo constante a frequência e a tensão aplicada.  

Para determinar a tensão a aplicar sem deformar a amostra realizámos um teste de 

varrimento de tensão oscilatória para determinar a zona de viscoelasticidade linear. Para 

cada amostra realizámos ainda um teste da variação dos módulos G´ e G´´ com a 

frequência para determinar o tempo de aplicação dessa mesma tensão.  
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5.3 Determinação do “cloud point” 

 

Para o estudo do “cloud point” foi utilizado um espectrofotómetro de Ultravioleta 

Visível (Shimadzu UV – 2100). As amostras foram colocadas em células de plástico 1 x 1x 

5cm3. Água desionizada foi utilizada como referência. As células foram colocadas num 

suporte com circulação de água proveniente do banho para controlo da temperatura. Um 

esquema da montagem está representado na Figura 24.  

Para escolher o comprimento de onda a utilizar adquiriu-se um espectro de 

absorção de 200 a 850nm. A transmitância foi medida a λ=800nm. Incrementos de 10 ºC 

foram efectuadas para baixas temperaturas e reduzidos para incrementos de 

aproximadamente 1ºC quando a transmitância indicava uma diminuição.    

Neste estudo, consideramos o “cloud point” como sendo a temperatura para a 

qual a transmitância da amostra passa para 50% do valor medido a 25 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. 

a) Esquema da montagem utilizada para determinar o “cloud point” das soluções. 

  1. Espectrofotómetro de Ultravioleta Vísivel   

 2. Banho controlador da temperatura 

 3. Sensor de temperatura 

b) Fotografia do suporte para as células. 
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6. ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DA HPMC 

 

A hidroxipropilmetilcelulose, cuja fórmula de estrutura está representada na 

Figura 13 (secção 3.2.2), é um dos derivados da celulose mais utilizados a nível industrial.  

A HPMC é sintetizada pela reacção entre a celulose alcalina (celulose previamente 

tratada com uma solução de hidróxido de sódio) e uma mistura de cloreto de metileno e 

óxido de propileno. 

Apresenta-se como um pó branco-amarelado, praticamente inodoro e insípido. A 

HPMC é estável a pH entre 3,0 a 11,0 e resistente às enzimas. Dissolve-se em água fria 

originando soluções coloidais viscosas, sendo também solúvel em misturas de metanol e 

diclorometano. É praticamente insolúvel em água quente, clorofórmio, etanol (95%) e éter. 

Não apresenta cargas iónicas e é atóxica. Exibe uma enorme capacidade de 

intumescimento e formação de géis com a temperatura. 

Existem disponíveis comercialmente vários tipos de HPMC que se diferenciam em 

função da massa molecular, viscosidade e proporção entre os seus grupos substituintes 

metoxilo (–OCH3) e hidroxipropoxilo (–OCH2-CH(OH)-CH3). Tal facto, permite uma 

selecção criteriosa da HPMC que mais se ajuste às propriedades desejáveis para cada 

aplicação. Segundo a Farmacopeia Americana (USP), a HPMC apresenta-se em três 

variedades fundamentais (Tabela 4): E, F e K, de acordo com o grau de substituição.  

 

Tabela 4. Classificação da hidroxipropilmetilcelulose segundo a USP. 

Produtos 
Teor em 

grupos metoxilo 
(%) 

Teor em 
grupos hidroxipropoxilo 

(%) 

Methocel® E Premium 28,0 – 30,0 7,0 – 12,0 

Methocel® F Premium 27,0 – 30,0 4,0 – 7,5 

Methocel® K Premium 19,0 – 24,0 7,0 – 12,0 
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Quando em solução aquosa, a HPMC exibe duas temperaturas características, 

nomeadamente, a “lower critical solution temperature” na qual a solução exibe 

“clouding” e uma temperatura de gelificação na qual a solução exibe uma transição sol – 

gel47.  

Para estudar o comportamento da HPMC K15M quando em solução e sujeita a um 

ciclo de aquecimento, foram realizadas medidas da viscosidade, dos módulos dinâmicos e 

da transmitância óptica. 

 

6.1 Efeito da temperatura na viscosidade 

 

Os éteres derivados de celulose pertencem a uma classe de polímeros conhecidos 

por apresentarem um aumento da viscosidade com a temperatura quando em solução. No 

entanto, a análise deste comportamento é bastante complexa uma vez que depende de 

vários factores tais como massa molecular, grau de substituição, concentração, assim 

como das próprias condições em que a viscosidade é medida. Neste sentido, estudámos o 

comportamento da viscosidade com a temperatura para diferentes concentrações e a 

diferentes velocidades de corte.  

 

Os efeitos da velocidade de corte podem ser utilizados no sentido de modificar a 

estrutura microscópica dos agregados de sistemas poliméricos, afectando as interacções 

entre as cadeias. A influência deste parâmetro pode ser fundamental em diversos 

processos industriais que envolvam etapas de bombagem ou misturas a uma determinada 

velocidade. Uma grande variedade de sistemas foi já estudada sob a acção de diferentes 

velocidades de corte. Cite-se, por exemplo, soluções de surfactantes em que foram 

observadas modificações não só a nível reológico mas também em termos da organização 

espacial (transição de vesiculo lamelar para vesiculos multilamelares). 

 

 Dois efeitos opostos são encontrados na literatura para polímeros derivados da 

celulose, de acordo com a intensidade da velocidade de corte aplicada: a velocidade de 

corte a promover e a permitir a formação de agregados (“shear demixing”) e 
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consequentemente a promover a gelificação e a velocidade de corte a provocar uma 

ruptura desses mesmos agregados (“shear mixing”) e levar a um atraso da gelificação ou 

mesmo a impedir a formação da rede tridimensional48,49. Desta feita, é muitas vezes 

referido o conceito de velocidade de corte crítica relacionado também com a concentração 

dos sistemas em estudo. 

  

6.1.1 Regime Newtoniano 

 

A Figura 25 mostra o efeito da temperatura na viscosidade das diferentes soluções 

de HPMC quando sujeitas a testes rotacionais e nos quais foi aplicada uma velocidade de 

corte dentro do regime Newtoniano. Analisando o gráfico, podemos desde logo realçar o 

facto de as soluções a 25 ºC apresentarem uma viscosidade inicial relativamente elevada, o 

que significa que as cadeias apresentam já um certo grau de entrelaçamento 

(“entanglement”) estando assim acima de um regime diluído. Observamos também que o 

comportamento é independente da concentração, uma vez que para todas as soluções se 

verifica uma descida inicial da viscosidade com a temperatura, seguida de uma subida a 

uma temperatura crítica (TC1) a qual certos autores consideram ser a temperatura de 

gelificação (ver secção 3.2 modelos gelificação). Esta temperatura diminui com o aumento 

da concentração excepto para a solução de 1% em HPMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Comportamento da viscosidade com a temperatura para diferentes soluções de HPMC. 
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Para determinar a região na qual a viscosidade é independente da velocidade de 

corte realizámos um teste viscosimétrico para cada solução. Neste tipo de ensaios, a 

amostra é sujeita a um varrimento de tensão observando-se o comportamento da 

viscosidade ao longo do tempo. A região em que a viscosidade da amostra não varia com 

a tensão aplicada (e consequentemente com a velocidade de corte - ver equação (2)) 

corresponde à região de comportamento Newtoniano.  

 

A Figura 26 mostra um teste viscosimétrico para a solução de 2%HPMC. Da 

análise do gráfico observamos que a solução apresenta um comportamento Newtoniano 

para valores de velocidade de corte até cerca de 1s-1. A partir deste valor é visível o efeito 

de “shear-thinning”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Teste viscosimétrico para a solução de 2%HPMC. Com este ensaio é possível 

determinar a região na qual a amostra apresenta um comportamento Newtoniano. 

 

Com o objectivo de verificar qual a influência da temperatura no comportamento 

Newtoniano foram realizados, para a solução de 2%HPMC, testes viscosimétricos a 

diferentes temperaturas. A Figura 27 mostra um resumo desse estudo. 
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Figura 27. Testes viscosimétricos a diferentes temperaturas para a solução 2%HPMC. 

 

De acordo com o gráfico podemos verificar que a zona para a qual a viscosidade é 

independente da velocidade de corte permanece quase constante até à temperatura de 70 

ºC. A partir desta temperatura verificam-se dois comportamentos completamente 

diferentes de acordo com os valores da velocidade aplicada. Ou seja, a uma velocidade de 

corte baixa e a temperaturas superiores a 70 ºC, a solução de 2%HPMC apresenta valores 

de viscosidade bastante elevados típicos de um sistema gel, enquanto que para valores de 

velocidade de corte elevados (acima da região Newtoniana) à mesma temperatura, os 

valores de viscosidade são muito baixos, típicos de um sistema essencialmente líquido.  

 

6.1.2 Regime não-Newtoniano 

 

O comportamente da viscosidade com a temperatura a uma velocidade de corte 

fora da zona Newtoniana é completamente diferente. A Figura 28 mostra um resumo 

desse estudo. 
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Figura 28. Comportamento da viscosidade com a temperatura a uma velocidade não -

Newtoniana para diferentes soluções de HPMC. 

 

De acordo com a figura para velocidades não – Newtonianas observamos a mesma 

descida inicial da viscosidade com a temperatura até uma temperatura crítica (TC2) a partir 

da qual se regista uma descida brusca da viscosidade seguida de um patamar. Esta 

descida verifica-se a uma temperatura próxima dos 71ºC excepto para a solução de 10% 

que se regista um pouco mais cedo.  

 

Para as soluções de 2% e 5% foi ainda realizado um estudo a velocidades 

intermédias, isto é, a uma velocidade que se situa fora da zona Newtoniana, mas 

suficientemente próxima para a viscosidade apresentar um comportamento intermédio 

entre o Newtoniano e o não-Newtoniano. A Figura 29 mostra o comportamento da 

viscosidade com a temperatura das soluções de 2% e 5% quando sujeitas a diferentes 

velocidades de corte. 
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Figura 29. Comportamento da viscosidade com a temperatura a diferentes velocidades de 

corte (preto – velocidade Newtoniana; azul e verde - velocidade intermédia; vermelho – velocidade 

não - Newtoniana) para soluções de HPMC: (a) 2%; (b) 5%. 

 

Para a solução de 2% a velocidade intermédia utilizada foi de 1s-1 e verificou-se 

que, após uma descida brusca da viscosidade, para uma temperatura próxima de TC2, a 

viscosidade atinge um mínimo a seguir ao qual volta a subir para valores próximos dos 

verificados para velocidades Newtonianas.  

Para a solução de 5% registaram-se dois comportamentos intermédios (Figura 

29b). Quando utilizada uma velocidade de corte mais baixa, ou seja, mais próxima da 

zona Newtoniana, verificou-se uma subida da viscosidade para valores próximos de TC1, 
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seguida de uma ligeira descida e de novo uma subida para valores próximos dos 

encontrados a velocidades Newtonianas. Este comportamento pode estar relacionado com 

a existência de um gel ainda não suficientemente forte e consequentemente alvo da acção 

da velocidade de corte. Para uma velocidade intermédia mais elevada, verificou-se um 

comportamento semelhante ao encontrado para a velocidade intermédia de 2%HPMC. No 

entanto, após a viscosidade ter atingido um mínimo, os valores desta subiram apenas 

para valores próximos dos valores iniciais não se verificando assim uma subida brusca 

como para o regime Newtoniano.  

 

De salientar ainda que, independentemente da velocidade de corte, o 

comportamento inicial dos sistemas com a temperatura é semelhante até ser atingida uma 

temperatura crítica, Tc1 para o regime Newtoniano e Tc2 para o regime não-Newtoniano. 

Estas duas temperaturas registam-se para valores relativamente próximos. Este resultado 

sugere que, inicialmente, a temperatura é a principal responsável pelo comportamento do 

polímero em solução, o que pode estar de acordo com alguns modelos de gelificação50. 

Nomeadamente com a formação inicial de agregados que resultam de uma maior 

exposição dos grupos hidrofóbicos provocada pelo aumento da temperatura e que 

provocam uma descida inicial da viscosidade conforme verificado nas Figuras 25, 28 e 29. 

À medida que a temperatura aumenta, os agregados aumentam em número e volume 

podendo ocorrer a formação de uma rede para velocidades de corte dentro do regime 

Newtoniano, verificando-se assim um aumento da viscosidade (Figura 25). Por sua vez, 

por acção de velocidades de corte elevadas estes agregados, quando atingem um certo 

número e volume, podem ser destruídos levando a mínimos da viscosidade (Figura 28).  

A Figura 30 mostra o comportamento da viscosidade da solução 2%HPMC com a 

temperatura a diferentes velocidades de corte, dentro e fora do regime Newtoniano.  
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Figura 30. Comportamento da viscosidade com a temperatura para a solução de 2%HPMC 

às velocidades de corte indicadas. 

 

De acordo com o gráfico da figura apenas para a velocidade de corte dentro do 

regime Newtoniano, 0,05s-1 (confrontar teste viscosimétrico, Figura 26), se verifica um 

aumento da viscosidade. Para velocidades de corte fora do regime Newtoniano a 

viscosidade atinge um mínimo e só depois se regista uma subida da viscosidade. À 

medida que o valor da velocidade de corte vai aumentando a viscosidade deixa de atingir 

valores tão elevados até que, para valores da velocidade de corte próxima dos 30s-1, a 

viscosidade atinge um patamar para valores típicos de um sistema em solução.  

Pela análise do gráfico podemos concluir que velocidades intermédias retardam a 

gelificação, mostrando claramente uma competição entre a formação e a junção de 

agregados devido ao aumento da temperatura, e a sua destruição devido à acção de forças 

externas. Clasen2 afirma que as “superestruturas” que resultam da presença de grupos 

substituintes hidrofóbicos não são estáveis a uma velocidade de corte elevada uma vez 

que a superfície de contacto entre os grupos metilo ou propilo é relativamente pequena 

devido ao curto comprimento das cadeias. No entanto, o aumento da temperatura e um 

consequente aumento do número de associações permite a formação de uma rede 

tridimensional o que determina o comportamento para baixas velocidades de corte.  
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6.2 Efeito da temperatura nas propriedades viscoelásticas 

 

No estudo do comportamento viscoelástico de soluções de polímeros derivados da 

celulose, os ensaios reológicos em regime oscilatório são particularmente úteis para 

avaliação da organização macromolecular através da determinação dos módulos 

dinâmicos, G´ e G´´.  

A Figura 31 mostra os ensaios oscilatórios para as diversas soluções de HPMC, 

realizados a uma frequência dentro da zona linear. Nestes é possível analisar o 

comportamento de G´ e G´´, assim como de η* com a temperatura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comportamento do módulo de elasticidade (G') (preto); do módulo de viscosidade (G´´) 

(vermelho); e da viscosidade complexa (η*) (verde) com a temperatura de soluções de HPMC com 

concentrações, (a) 1% HPMC, (b) 2% HPMC, (c) 5% HPMC, (d) 10% HPMC. 
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Da análise dos diversos gráficos é possível verificar um comportamento comum 

das propriedades viscoelásticas das diferentes soluções quando sujeitas a um ciclo de 

aquecimento.  

A 25ºC, G´´ é superior a G´ indicando assim um sistema viscoelástico dominado 

pela componente líquida (viscosa). Com o aumento da temperatura, G´´ decresce 

gradualmente até atingir um valor de temperatura próximo dos 70 ºC para o qual se 

verifica uma descida brusca. Este comportamento foi já evidenciado por Sarkar34 que 

considera que a temperatura para a qual se verifica a descida brusca inicial dos módulos 

pode estar relacionada com a precipitação de certas fracções do polímero. Depois de 

atingir um mínimo G´´ volta a subir ligeiramente.  

O comportamento de G´ é muito semelhante observando -se uma descida inicial 

com o aumento de temperatura. Para as soluções de 2% e 5% esta descida é seguida de 

uma queda acentuada a qual ocorre aproximadamente à mesma temperatura para a qual 

G´´ decresce também abruptamente. Depois de atingir um mínimo G´ volta a subir 

atingindo valores muito superiores quando comparados com os valores medidos para 

baixas temperaturas. Apenas para a solução de 2% não se verificou uma subida tão 

acentuada. Note-se também que, quanto maior a concentração maior o valor inicial de G´ 

sugerindo que soluções mais concentradas poderão originar géis mais fortes.  

Para as temperaturas mais elevadas G´ é sempre superior a G´´ indicando assim a 

presença de um sistema dominado por uma resposta elástica típica de um sistema gel.  

 

A viscosidade complexa desce inicialmente com a temperatura, apresenta uma 

queda acentuada para valores próximos dos 70 ºC (excepto para a solução de 10%) e volta 

a subir exactamente à mesma temperatura para a qual G´´ cruza com G´. Tal como já 

referido na secção 4.1.6, esta temperatura é considerada para alguns autores como sendo a 

temperatura de gelificação.  

Uma vez que todas estas temperaturas são dependentes da frequência escolhida, a 

análise destes resultados permite apenas uma interpretação mais qualitativa, uma vez que 

mostram a influência da temperatura na transição de um regime com um carácter líquido 

para um regime com um carácter mais elástico.  
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A Tabela 5 mostra os valores da temperatura que correspondem ao cruzamento de 

G´´ com G´ (TC3) para as diferentes concentrações, assim como os valores obtidos para as 

temperaturas TC1 e TC2 através dos testes rotacionais. 

 

Tabela 5. Temperaturas críticas aproximadas, em ºC, de acordo com os testes oscilatórios e 

com os testes rotacionais para as diferentes concentrações de HPMC analisadas. 

HPMC (%m/m) Tc1 Tc2 TC3 

1 70 71 76 

2 75 71 79 

5 73 71 76 

10 70 69 73 

 

Para assegurar a existência de uma transição sol - gel estudámos a variação dos 

módulos dinâmicos com a frequência a diferentes temperaturas para a solução 2% HPMC. 

Um resumo desse estudo é apresentado na Figura 32. 
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Figura 32. Dependência dos módulos 

dinâmicos, G´ (preto) e G´´ (vermelho) com a 

frequência para a solução de 2%HPMC a 

diferentes temperaturas: (a) 40 ºC, (b) 60 ºC, 

(c) 85 ºC.  
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De acordo com a Figura 32, a temperaturas mais baixas verifica-se que o sistema 

apresenta o comportamento normal de uma solução de polímero com o valor dos 

módulos dependentes da frequência e a componente G´´ superior a G´ para baixas 

frequências, dominando assim o carácter viscoso do sistema. Por sua vez, a 85ºC a 

dependência dos módulos dinâmicos com a frequência é quase nula, o que é típico de um 

sistema gel. De realçar também que, a esta temperatura, G´ é consideravelmente superior 

a G´´, para todo o intervalo de frequências analisado, indicando assim a natureza mais 

elástica do sistema. Pelo contrário, a temperaturas mais baixas, G´ é apenas superior a G´´ 

para frequências elevadas. 

 

O ponto de cruzamento entre G´ e G´´ corresponde ao tempo de relaxação (τ) do 

sistema, isto é, ao tempo que o sistema consegue resistir à tensão aplicada, o qual será 

tanto maior quanto mais elástico for o sistema. Este é um outro parâmetro reológico muito 

importante, que nos dá uma ideia da força da rede tridimensional. O tempo de relaxação é 

simplesmente o inverso da frequência no ponto de cruzamento: 

                                                         
1

2 f
τ

π
=                                                                   (14) 

 

Este ponto demarca uma transição no sistema viscoelástico. Isto é, para frequências 

inferiores à frequência correspondente à intersecção, G´´ (contribuição viscosa) é maior 

que G´ (contribuição elástica) e o sistema comporta - se como um líquido. Para 

frequências superiores à frequência de intersecção o sistema comporta-se como um sólido 

(G´ é maior que G´´). 

 

Pela análise da Figura 32 podemos observar que das três temperaturas analisadas, 

apenas à temperatura de 85 ºC o ponto de cruzamento não se insere na janela analisada. 

Desta forma podemos concluir que a esta temperatura estamos na presença de um sistema 

com propriedades predominantemente elásticas, uma vez que o tempo de relaxação 

apenas seria visível para frequências mais altas, ou seja, tempos mais longos de 

deformação. 
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A Tabela 6 mostra os valores do tempo de relaxação e os valores de G´.  

 

Tabela 6. Tempos de relaxação e valores de G´ medidos à frequência de 1Hz. 

Temperatura/ ºC Tempo de relaxação (τ) /s Módulo Elástico (G´)/ Pa 

40 0,058 4,24 

60 0,106 2,94 

85 15,9 4,68 

 

O tempo de relaxação indica assim o tempo necessário para se verificar a transição 

sólido - líquido e surge associado à força das ligações activas. Por sua vez o valor de G´ 

permite ter uma ideia do número de ligações activas (n) do sistema através da equação: 

 

                                               G´= gnkT +Gen                                                                    (15) 

 

 Nesta equação g representa uma constante com valores entre 0,4 e 1,0, k a 

constante de Boltzman, T a temperatura absoluta e Gen é a contribuição para G´ que 

provém do entrelaçamento molecular.  

De acordo com Sarkar3 4os valores de G´ para temperaturas abaixo da temperatura 

de gelificação deverão corresponder a valores de Gen, normalmente muito mais pequenos 

do que os valores de G´ que se deverão observar para géis. Analisando os valores da 

tabela verificamos que, para temperaturas abaixo da temperatura de gelificação (40ºC), os 

valores de G´ são relativamente elevados o que nos sugere um certo grau de 

entrelaçamento. No entanto, os tempos de relaxação são muito baixos, sugerindo assim 

que a ligação entre as cadeias é fraca, própria de uma solução em regime semi - diluído, 

no qual as cadeias entrelaçadas se tocam ligeiramente sem no entanto apresentarem 

nenhuma interacção física importante. Para temperaturas mais próximas da temperatura 

de gelificação, os valores de G´ diminuem o que indica um menor entrelaçamento das 

cadeias, resultado provavelmente de uma hidrofobização das mesmas. Esta mesma 

hidrofobização leva a interacções mais fortes entre as cadeias e como tal a tempos mais 

longos de relaxação. 
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 Para temperaturas acima da temperatura de gelificação, aumenta o valor de G´, 

provavelmente devido a uma maior dinâmica do sistema com o aumento da temperatura 

e aumenta também o tempo de relaxação, sugerindo a formação de um sistema tipo gel no 

qual a densidade de ligações é consistente com uma rede polimérica.  

 

 

6.3 Efeito da temperatura na transmitância óptica 

 

A transmitância óptica é um importante auxiliar no estudo do desenvolvimento de 

agregados (“clusters”) em sistemas poliméricos, uma vez que a formação destes 

agregados provoca dispersão da luz e consequentemente uma diminuição da 

transmitância.  

A Figura 33 mostra um resumo do estudo da variação da transmitância com a 

temperatura para as diferentes soluções de HPMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Transmitância óptica (λ= 800nm) em função da temperatura para as 

concentrações de HPMC indicadas.  

 

De acordo com o gráfico da figura, o comportamento da transmitância óptica com 

a temperatura é praticamente independente da concentração e mantém-se constante até 
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próximo dos 60 ºC. Atingida esta temperatura verifica - se uma descida brusca e para 

temperaturas próximas dos 70 ºC a transmitância é praticamente nula para todas as 

concentrações. O “cloud point” surge a aproximadamente 68 ºC, e é também 

independente da concentração.  
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7. CONCLUSÃO 
 

A presença de polímeros derivados da celulose em meio aquoso resulta, 

frequentemente, na gelificação do sistema e num aumento da viscosidade com a 

temperatura. 

Neste trabalho, estudámos o comportamento de soluções aquosas da 

hidroxipropilmetilcelulose quando sujeitas a um ciclo de aquecimento através de medidas 

reológicas e por medidas da transmitância óptica.  

Valores da viscosidade em função da temperatura demonstraram que, para uma 

temperatura crítica TC1, as soluções em estudo apresentam um aumento brusco da 

viscosidade. Este comportamento é dependente da velocidade de corte. Velocidades de 

corte fora do regime Newtoniano podem retardar ou mesmo impedir a gelificação do 

sistema. No entanto, é ainda possível determinar para estas condições uma temperatura 

crítica, Tc2, para a qual a gelificação deveria ocorrer.  

O estudo dos módulos dinâmicos em função da frequência demonstrou que, para 

baixas temperaturas, os sistemas em análise apresentam valores de G´ e G´´ típicos de 

uma solução líquida e apenas para temperaturas elevadas se verifica a dependência com a 

frequência típica de um gel em termos reológicos. 

Valores da transmitância óptica permitiram verificar que as soluções com o 

aumento da temperatura começam a ficar turvas o que poderá estar relacionado com a 

formação de agregados. O “cloud point” foi observado a aproximadamente 68ºC.  

Comparando a temperatura de “cloud point” com as temperaturas críticas 

observadas nos testes rotacionais, Tc1 e Tc2, e com a temperatura crítica dos testes 

oscilatórios, Tc3, concluímos que o sistema em estudo, antes da gelificação propriamente 

dita, apresenta um fenómeno de “clouding” sugerindo assim que o desenvolvimento de 

agregados poderá estar na origem da formação da rede polimérica.  
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