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PRÁTICA 8: VISCOSIMETRIA 

 

1)  OBJETIVOS: Realizar medidas de tempo para determinar a viscosidade intrínseca de um 

polímero e calcular sua massa molecular viscosimétrica. 

 

2)  INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

 
Os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores (os 

monômeros). O número de unidades estruturais repetidas numa macromolécula é chamado grau de 

polimerização. Portanto, os polímeros podem ser definidos quimicamente como sendo moléculas 

grandes, de pesos moleculares maiores que 1000 g/mol, em cuja estrutura se encontram unidades 

químicas simples repetidas (meros). Polietileno, polipropileno, poliestireno, poliéster, nylon e 

teflon® são exemplos de polímeros industriais. 

 

Figura 1- Relação monômero => polímero 

 

Um método simples para a determinação da viscosidade de soluções de polímeros é 

baseado na medição do tempo necessário de escoamento de um volume determinado de solução 

através de um tubo capilar sob o efeito da gravidade. A viscosidade é a resistência à deformação dos 

fluidos em movimento na qual não se manifesta se o fluido se encontrar em repouso. A ação da 

viscosidade representa uma forma de atrito interno, exercendo-se entre partículas adjacentes que se 

deslocam com velocidades diferentes. A viscosidade é uma propriedade termodinâmica (dependente 

de T e P). 

  A viscosidade de um solvente puro pode ser alterada pela dissolução de um soluto, 

dependendo do número, da forma e das dimensões das moléculas do soluto. Como os polímeros são 

moléculas muito grandes, eles são capazes de aumentar facilmente o “atrito interno”, e afetam 

muito a viscosidade das soluções. Portanto a viscosidade de uma solução polimérica é geralmente 

muito maior do que a do solvente puro. 
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Tipos de Viscosidades : 

Viscosidade Relativa: rel = t/t0 

Viscosidade Intrínseca: [] = lim(iner) = lim(esp red) quando c  0 

onde: 

t = tempo de escoamento da solução; no viscosímetro 

to = tempo de escoamento do solvente puro; no viscosímetro 

c = concentração em gramas de polímero em 100 ml de solução. 

 

Colocando-se em um gráfico esp red x c e iner. x c e extrapolando-se para uma concentração igual a 

zero, obtemos o valor da viscosidade intrínseca []. 

 

 

 

A viscosidade intrínseca de uma solução polimérica está relacionada a sua massa molar 

viscosimétrica média, através da equação de Mark-Houvink aplicada a um polímero não fracionado 

segundo: 

[] = K <Mv>a 

 

onde K e a são constantes que dependem das interações intermoleculares e portanto, variam de 

acordo com o polímero, o solvente e a temperatura. 

 

Dados: 

Polímero Solvente T (oC) K a 

Poliestireno Tolueno 30 11,0x10-5 0,73 
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Poliacetato de celulose Acetona 25 9,0x10-5 0,90 

PMMA Tolueno 25 7,1x10-5 0,73 

PMMA Acetona 25 7,5x10-5 0,70 

SBR Benzeno 25 54,0x10-5 0,66 

Poliacetato de vinila (PVA) H2O 25 20x10-5 0,76 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Viscosímetros para líquidos transparentes, cronômetro, termômetro e solução de polímero (PVA). 

 

Figura 2- Viscosímetro de Ostwald 

 

CUIDADOS IMPORTANTES: 

O Capilar do viscosímetro é extremamente delicado. Antes de iniciar o procedimento, preste 

atenção às instruções do monitor para manipular, preencher e esvaziar o viscosímetro. 

 

a) Determinação do tempo de escoamento da água destilada (solvente)  

 Coloque lentamente 10,00 mL de água destilada no viscosímetro. Com ajuda de um 

cronômetro, meça o tempo de escoamento três vezes.  

 Complete a tabela do seu relatório. Calcule a média e o desvio padrão do valor. 

 

b) Determinação da massa molar média de polímeros. 
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 Coloque lentamente a primeira solução polimérica (0,4%) no viscosímetro e meça o tempo 

de escoamento com o cronômetro.  

 Repita a operação para as outras soluções poliméricas (0,5%, 0,6%, 0,8%, 1,0%). Anote os 

valores na tabela do seu relatório. 

 Construa um gráfico de reduzida vs C, extrapole para concentração C = 0 e determine o valor da 

viscosidade intrínseca ([]) a partir dos coeficiente angulares de cada gráfico. 

 Calcule a Massa Molar Viscosimétrica Média (<Mv>) segundo a relação de Mark-Houwink: 

aMK ][][    usando os dados das constantes K = 0,0002  e  a = 0,76. 

 

Fórmulas úteis: 

Viscosidade relativa:                              
água

amostra

lativa
t

t
Re  

 

Viscosidade específica:                         1Re  lativaEspecífica   

 

Viscosidade específica reduzida:       
C

Específica

duzida


 Re        C = Concentração  % m/v 

 

Viscosidade intrínseca:                    
C

Específica
 ][      quando C tende a zero 

 


