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RESUMO: O conhecimento do comportamento reológico de sistemas microemulsionados 

(SME) é de fundamental importância, devido à diversidade de aplicações industriais desses 

sistemas. Esse trabalho apresenta o comportamento reológico do sistema microemulsionado 

formado por RNX 95/álcool isopropílico/p-tolueno sulfonato de sódio/Querosene/água 

destilada com a adição do polímero poliacrilamida. Foram escolhidos três polímeros do tipo 

poliacrilamida, que diferem quanto a massa molar e sua densidade de carga. Estudou-se a 

adição desses polímeros em concentração relativamente baixa 0,1% em massa e concentração 

máxima de 2,0%. Foram realizadas análises de escoamento para a determinação das 

viscosidades aparente dos SME e parâmetros reológicos aplicando os modelos de Bingham, 

Ostwald de Waale e Herschell-Buckley. O comportamento em meio salino desse sistema foi 

estudado para uma solução de KCl 2,0%, em substituição à água destilada. Foi determinado o 

comportamento das microemulsões em relação à temperatura através de curvas de escoamento 

a temperaturas de 25 a 60°C com variações de 5°C. Após análise dos resultados a 

microemulsão sem adição de polímero apresentou um ligeiro aumento em sua viscosidade, 

mas o que não a descaracteriza como um fluido newtoniano. Os sistemas aditivados quando 

analisados com concentração baixa de polímero ajustaram-se bem aos modelos aplicados, 

com comportamento muito próximo da microemulsão. Já a concentração mais elevada de 

polímero deu aos sistemas comportamento de fluido plástico. Os resultados da variação de 

temperatura apontam para um aumento na viscosidade dos sistemas que pode estar 

relacionado a mudanças estruturais nas micelas formadas na própria microemulsão sem 

adição de polímero. 
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ABSTRACT 

 

ABSTRACT: The knowledge of the rheological behavior of microemulsionated systems 

(SME) is of fundamental importance due to the diversity of industrial applications of these 

systems. This dissertation presents the rheological behavior of the microemulsionated system 

formed by RNX 95/alcohol isopropyl/p-toulen sodium sulfonate/kerosene/distilled water with 

the addition of polyacrylamide polymer. It was chosen three polymers of the polyacrylamide 

type, which differ in molar weight and charge density. It was studied the addition of these 

polymers in relatively small concentration 0,1% in mass and maximum concentration of 

2,0%. It was made analysis of flow to determine the appearing viscosities of the SME and 

rheological parameters applying Bingham, Ostwald de Waale and Herschell-Buckley models. 

The behavior into saline environment of this system was studied for a solution of KCl 2,0%, 

replacing the distilled water. It was determined the behavior of microemulsions in relation 

with the temperature through curves of flow in temperatures of 25 to 60ºC in variations of 

5ºC. After the analysis of the results the microemulsion without the addition of polymer 

presented a slight increase in its viscosity, but it does not mischaracterize it as a Newtonian 

fluid. However the additive systems when analyzed with low concentration of polymer 

adjusted well to the applied models, with a very close behavior of microemulsion. The higher 

concentration of the polymer gave the systems a behavior of plastic fluid. The results of the 

temperature variation point to an increase of viscosity in the systems that can be related to 

structural changes in the micelles formed in the own microemulsion without the addition of 

polymer. 

Keywords: Surfactant; Rheology; Microemulsion; Polyacrilamide. 
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Rosemiro Marinho Barros  

1. INTRODUÇÃO 

 

Sistemas microemulsionados podem ser utilizados em diversas aplicações industriais. 

As propriedades desses sistemas os tornam tão versáteis que cada vez mais novas aplicações e 

novos sistemas com diferentes constituições são propostos na literatura. As microemulsões 

estão se tornando sistemas ainda mais complexos, não só por sua constituição, mas também 

por estarem sendo muito utilizadas como receptoras de aditivos funcionais. Esses aditivos 

podem ser drogas, nanopartículas e diversos tipos de polímero que desempenham papéis 

importantes em determinadas áreas. 

As misturas de tensoativos e polímeros são muito comuns na indústria. Muitos 

sistemas de suspensões ou emulsões são estabilizados por agentes tensoativos e recebem 

adição de polímeros por diversas razões, como por exemplo, agentes espessantes, que 

impedem a sedimentação ou formação de cremes desses sistemas. 

Em engenharia biomédica, em muitos cosméticos e produtos de higiene pessoal, os 

polímeros são adicionados para melhorar o funcionamento de xampus, loções, cremes, etc. 

Isso ocorre devido às interações existentes entre polímeros e tensoativos solúveis em água, 

que fornecem efeitos sinérgicos às soluções, como por exemplo, um aumento na atividade da 

superfície ou estabilização das espumas e emulsões (Malcher e Gzyl-Malcher, 2012). 

Um dos primeiros estudos para verificar a existência da interação entre tensoativos e 

polímeros foi referente à tensão superficial. Depois disso, as pesquisas envolvendo esse tema 

se multiplicaram, contribuindo para a compreensão de suas propriedades e comportamento. 

Atualmente diferentes técnicas têm sido utilizadas para a caracterização e compreensão das 

interações existentes na mistura desses componentes. 

O conhecimento do comportamento reológico desse tipo de sistema é uma ferramenta 

essencial no controle das propriedades necessárias para cada tipo de aplicação. As interações 

entre tensoativo e polímero são por vezes estudadas fazendo uso dessa técnica (Bu et al., 

2006). 

Um exemplo muito comum é o uso da viscosidade em cisalhamento zero, η0, que pode 

ser utilizada com o intuito de caracterizar soluções poliméricas, contendo polímeros de 

cadeias lineares e de massa molar elevada (Münstedt e Auhl, 2005). 

Este trabalho tem como objetivo explorar o comportamento reológico de sistemas 

microemulsionados com adição de poliacrilamida de diferentes pesos moleculares e 

densidades de carga. 
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Para isso, são objetivos específicos deste trabalho: 

- Estudar as viscosidades das microemulsões, com modificações em sua composição, 

quanto à sua estabilidade em relação ao cisalhamento, a fim de verificar até que ponto esse 

fator cinético pode interferir na manutenção das propriedades características da 

microemulsão. 

- Determinar possíveis interações entre tensoativo e polímero e avaliar qual será o 

papel desempenhado pelo polímero nesse sistema. 

- Determinar a dependência dos sistemas microemulsionados em relação à mudanças 

na concentração, na densidade de carga e na massa molar do polímero utilizado. 

- Aplicar os principais modelos reológicos para estudo de comportamento das 

microemulsões, tanto na ausência dos aditivos quanto na presença dos mesmos. 

- Estudar a dependência dos sistemas microemulsionados em função do tempo de 

cisalhamento em velocidade constante (tixotropia e reopexia). 

- Avaliar o comportamento reológico das microemulsões em função da temperatura, 

fazendo uso do modelo de Arrhenius, para determinação de suas energias de ativação. 

- Determinar o comportamento viscoso frente a meios salinos, a sua estabilidade em 

relação à adição desse sal, a interação de cargas do sal com os polímeros e as características 

físicas dos sistemas microemulsionados formados. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 que corresponde a esta 

introdução; o Capítulo 2 que aborda os aspectos teóricos referentes à pesquisa; o Capítulo 3 

corresponde ao Estado da Arte, abordando trabalhos encontrados na literatura que estão 

relacionados ao estudo desenvolvido; no Capítulo 4 é descrita a metodologia experimental 

utilizada na obtenção dos sistemas microemulsionados e nas análises reológicas. o Capítulo 5 

apresenta os resultados experimentais e as suas discussões. o Capítulo 6 apresenta as 

conclusões e considerações finais. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 
 

2.1. Tensoativos 

 

Os tensoativos podem ser encontrados em diversos produtos da indústria química, 

como detergentes, tintas, corantes, revestimentos, plásticos, fibras, cosméticos, fármacos, 

entre outros. São conhecidos como moléculas orgânicas anfifílicas, já que possuem uma parte 

polar, ou iônica (cabeça), que tem afinidade por moléculas polares e uma parte apolar (calda), 

geralmente hidrocarbonetos com cadeia de 8-18 carbonos, que possui afinidade por moléculas 

apolares (Tadros, 2005). A Figura 1 mostra a representação de uma molécula de tensoativo: 

 

Figura 1 – Representação de uma molécula de tensoativo 

N
+

CH
3

CH
3

CH
3

Cabeça, parte polar do tensoativo

Calda, parte apolar do tensoativo

 
Fonte: Autor 

 

Uma forma de caracterização dos tensoativos é quanto aos seus grupos polares, ou 

seja, a cabeça do tensoativo. Essa porção hidrofílica recebe três denominações diferentes, 

podendo ser iônica, não iônica ou anfótero. 

 

2.1.1. Tensoativo iônico 

 

Os tensoativos iônicos podem apresentar-se de duas formas, os tensoativos catiônicos 

que em solução aquosa liberam íons positivos e os tensoativos aniônicos, que em solução 

aquosa liberam íons negativos. 

- Os tensoativos aniônicos se dissociam em meio aquoso com sua cabeça assumindo 

carga negativa. São considerados os tensoativos de maior uso industrial devido o seu baixo 

custo. Geralmente esses tensoativos apresentam uma cadeia carbônica composta de 8 a 16 

carbonos, dispostos, preferencialmente, em cadeias lineares, pois são mais eficazes quanto às 

suas propriedades detergentes e de mais fácil biodegradabilidade (Myers, 2006). 
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Os grupos hidrofílicos mais comuns são os carboxilatos (CnH2n+1COO-X+), os 

sulfatos (CnH2n+1OSO3-X+), os sulfonatos (CnH2n+1SO3-X+) e os fosfatos 

(CnH2n+1OPO(OH)O-X+). 

A Figura 2 apresenta a estrutura de um tensoativo aniônico sulfonado: 

 

Figura 2 – Estrutura do alquilbenzeno sulfonato linear (LAS) 

 

Fonte: Autor 

 

- Os tensoativos catiônicos, em meio aquoso, se dissociam assumindo carga positiva. 

Os tensoativos mais comuns dessa classe são os compostos de amônio quaternário. A cadeia 

hidrofóbica, nesse caso, geralmente é composta por 8 a 18 átomos de carbono, como por 

exemplo, o cloreto de trimetil-dodecilamônio, C12H25(CH3)3N 
+
Cl 

-
. Uma característica muito 

marcante desse tipo de tensoativo é o fato do nitrogênio ser polialquilado, o que aumenta a 

hidrofobicidade do tensoativo pelo aumento da quantidade de cadeias carbônicas, sendo os 

mais comuns os dialquilados (Tadros, 2005; Myers, 2006). 

A Figura 3 mostra a representação estrutural de um tensoativo catiônico. 

 

Figura 3 – Estrutura do cloreto de hexadeciltrimetilamônio 

N
+ CH

3
14

CH
3

CH
3

Cl

 
Fonte: Autor 
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2.1.2. Tensoativos não iônicos 

 

Os tensoativos não iônicos, como o nome já supõe, são espécies que não se dissociam 

em meio aquoso, ou seja, que não formam íons em solução. Os mais utilizados são aqueles 

obtidos a partir da reação do óxido de etileno com alcoóis, os chamados tensoativos 

etoxilados. Muitos são os compostos etoxilados usados como tensoativos, os mais comuns são 

alcoóis, alquilfenóis, ácidos graxos, ésteres de sorbitano (os chamados Spans e Tweens), além 

de copolímeros de óxido de propileno (Tadros, 2005). 

Os tensoativos não iônicos de óxidos de amina são considerados tensoativos de cabeça 

pequena, por isso, sua solubilidade ocorre muito devido à presença dos grupos etoxilados, que 

podem formar ligações de hidrogênio com a água. 

Um exemplo de tensoativo não iônico está representado na Figura 4: 

 

Figura 4 – Estrutura de um monoglicerídeo de ácido laurílico 

O

O

OH

OH

Calda

Cabeça

 

Fonte: Autor 
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2.1.3. Tensoativos anfotéricos e zwitteriônicos 

 

Estes agentes tensoativos se caracterizam por possuírem grupos catiônicos e aniônicos. 

Os compostos mais comuns dessa classe são as N-alquil betaínas, assim como os derivados 

trimetil glicina, (CH3)3NCH2COOH. Um exemplo muito comum desse tipo de betaína é o 

lauril amido dimetil propil betaina. 

A característica principal desses tensoativos é sua dependência com o pH da solução 

em que são dissolvidos. Em soluções ácidas, geralmente com pH < 3 o nitrogênio pode 

protonar deixando a cabeça do tensoativo positivamente carregada. Em soluções básicas, 

geralmente em pH > 6, a hidroxila pode desprotonar deixando o tensoativo negativamente 

carregado (Goodwin, 2004; Scharamm, 2006) 

Há também a possibilidade do tensoativo se comportar de forma isoelétrica. Nesse 

caso as duas cargas ocorrem ao mesmo tempo, em pH entre 3 e 6. Esses tensoativos são 

chamados zwitteriônicos. 

A Figura 5 esquematiza a formação de tensoativos zwitteriônico em mudanças de pH. 

 

Figura 5 – Esquematização de formação de tensoativo Zwitteriônico a partir de mudanças de pH 

N
+

COOH N
+

COO NH COO... ... ... 

pH < 3 zwitteriônico pH >6
 

Fonte: Autor 

 

2.1.4. Propriedades dos tensoativos 

 

A aplicabilidade dos tensoativos depende de suas características e de como suas 

propriedades podem ser manipuladas para satisfazer determinadas aplicações. Por isso, é de 

fundamental importância o conhecimento de algumas dessas propriedades, como por 

exemplo, sua tensão superficial e interfacial e sua concentração micelar crítica (c.m.c.). 

 

 Tensão superficial e interfacial: 

Uma das propriedades dos tensoativos é a formação de agregados micelares. Isso se 

deve a diminuição da energia livre interfacial por unidade de área, que é a quantidade de 

trabalho necessária para expandir a interface. Essa energia livre pode ser também entendida 

como tensão superficial ou interfacial, dependendo em que fase está ocorrendo a adsorção do 

tensoativo (Taylor et al., 2007).  
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O tensoativo atua muito bem em misturas imiscíveis. Por ter caráter anfifílico, ele 

consegue atuar em interfaces do tipo gás/líquido, líquido/líquido ou sólido/líquido. Quando 

adicionados a esses tipos de sistemas, o tensoativo tende a se adsorver nas interfaces 

diminuindo a tensão existente nas superfícies e interfaces imiscíveis (Tadros, 2005; Lin et al., 

2007). 

 

 Concentração micelar crítica (c.m.c) 

A formação de agregados micelares é o ponto principal no emprego dos tensoativos. O 

que move esse tipo de molécula para a formação dessas micelas é a redução do contato entre a 

cadeia carbônica e o solvente polar (geralmente a água), ou do contato entre a parte polar e o 

solvente apolar do meio, diminuindo assim, a energia livre do sistema (Mccormick et al., 

1988; Tadros, 2005). 

Essa formação de agregados se dá pela adição de tensoativo ao sistema que 

inicialmente se adsorvem na superfície da solução. Quando a quantidade de tensoativos 

excede a concentração máxima da superfície, eles tendem a migrar para o seio da solução, 

formando espontaneamente essas micelas. A concentração a partir da qual as micelas 

começam a se formar é chamada de concentração micelar crítica (c.m.c.), caracterizada pela 

mudança brusca de algumas de suas propriedades. A Figura 6 mostra algumas propriedades 

que podem ser empregadas para a determinação da c.m.c. 

 

Figura 6 – Curvas obtidas por técnicas aplicadas na determinação da c.m.c de tensoativos. 

 
Fonte: Adaptado de Tadros, 2005 
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Na Figura 6 pode-se observar claramente que em baixas concentrações a solução se 

comporta como um eletrólito comum e com o aumento da concentração de tensoativo ocorre 

uma mudança abrupta nas suas propriedades. Nota-se ainda como a concentração de 

tensoativo afeta a tensão superficial da solução, que tem uma diminuição logo que os 

tensoativos começam a ser adicionados, chegando a uma constante quando atinge a c.m.c. 

De uma forma geral, as micelas são de formato esférico, podendo se formar de duas 

formas distintas, chamadas micela direta ou normal e as micelas inversas ou reversas. Essa 

micelização pode ocorrer em meio aquoso, existindo apenas a fase aquosa, micela direta, ou 

em uma mistura com uma fase orgânica em menor quantidade, chamada micela direta 

inchada. A micelização pode também ocorrer em meio orgânico apolar, quando não possui 

fase aquosa, chamada micela inversa, ou em presença de fase aquosa em menor quantidade, 

chamada micela inversa inchada. Na micela direta a parte apolar do tensoativo fica voltada 

para dentro da micela evitando o contato com a fase orgânica. Já na micela inversa, as caudas 

estão voltadas para fora da micela deixando para dentro as cabeças, por serem polares e não 

terem afinidade com a fase orgânica (Goodwin, 2004). Uma esquematização dessas micelas 

está representada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Representação de micelas do tipo direta (ou normal) e do tipo inversa (ou reversa). 

 
Fonte: Adaptado de Goodwin, 2004 

 

O valor da c.m.c diminui com o aumento da cadeia carbônica para qualquer tipo de 

tensoativo, diminuindo em um fator 2 para tensoativos iônicos e 3 para tensoativos não 

iônicos. Em geral tensoativos não iônicos tem c.m.c. inferior aos tensoativos iônicos de 

mesmo tamanho de cadeia carbônica. Isso se deve ao fato do contra-ion ter um efeito muito 

significativo, que pode diminuir ainda mais a c.m.c quando a valência desse íon for maior 

(Kulicke et al., 1982; Daltin, 2011). 
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2.2. Microemulsão 

 

A formação das emulsões pode ser melhor entendida se conhecida sua tensão 

interfacial, que é o fator principal no tamanho da gotícula de emulsificação. Para que as 

micelas formadas tenham tamanhos cada vez menores é preciso fazer com que as repulsões 

entre a parte polar (cabeças) dos tensoativos sejam reduzidas. Para isso geralmente se faz uso 

de alcoóis de cadeia curta, que são chamados cotensoativos. Quando essas emulsões atingem 

tamanho de partícula menor que 100 nm, elas passam a ser chamadas de microemulsões ou 

miniemulsões (Daltin, 2011). 

Apesar da estabilidade termodinâmica das microemulsões ser diferente das emulsões, 

a formação de creme e de sedimentação é reduzida, por isso as microemulsões são ditas como 

translúcidas e homogêneas. Geralmente apresentam viscosidades muito baixas. Diferem ainda 

das emulsões quanto à sua formação, que é espontânea. 

 

2.2.1. Diagramas de Fases 

 

Os diagramas de fases para as microemulsões são um pouco complexos, já que no 

mínimo são utilizados diagramas ternários em que são colocados água, óleo e tensoativo, cada 

constituinte ocupando um vértice do diagrama. Em determinados casos, quando se faz uso de 

cotensoativo, o diagrama ternário já não seria adequado, pela presença do quarto constituinte, 

seria preciso então, usar um diagrama tetraédrico. Esse tipo de diagrama tem maior 

complexidade, pois necessita de uma análise em três dimensões. Para facilitar o entendimento 

do diagrama de fases, o vértice onde ficar o tensoativo pode ser substituído por uma mistura 

de tensoativo e cotensoativo. A Figura 8 mostra esquematicamente os diagramas referentes 

aos dois casos mencionados. 
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Figura 8 – Representação de regiões de microemulsão em diagramas ternário e pseudoternário respectivamente. 

 
Fonte: Adaptado de Myers, 2006 

 

Na Figura 8 as regiões L1 representam regiões de microemulsão do tipo óleo em água, 

já que nesse vértice há uma maior quantidade de fase aquosa. As regiões marcadas como L2 

representam microemulsões do tipo água em óleo, que fica muito mais evidente quando é 

adicionado o cotensoativo, que diminui as repulsões entre as cabeças dos tensoativos. 

 

2.2.2. Classificações de Winsor 

 

Winsor em 1948, em estudo sobre as microemulsões propôs uma classificação com as 

diferentes fases que um sistema microemulsionado pode assumir em equilíbrio com os demais 

constituintes. Foram propostas três tipos de equilíbrio, como mostra a Figura 9. 
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Figura 9 – Diagramas ternários representando os diferentes equilíbrios de fase de Winsor. 

 

Fonte: Adaptado de Myers, 2006 

 

Na Figura 9 pode-se observar que uma mudança no equilíbrio hidrofóbico do 

tensoativo pode levar a uma mudança entre as três fases existentes.  

A fase de Winsor I é um sistema bifásico que ocorre quando há uma maior interação 

entre o tensoativo e a fase aquosa, ou seja, quando o tensoativo é pouco hidrofóbico forma-se 

microemulsão com a água como fase dispersante, mas aparecendo um excesso de fase 

orgânica. 

A fase de Winsor III ocorre quando a microemulsão se forma, mas deixa um excesso 

tanto de fase aquosa quanto de fase orgânica. 

A fase de Winsor II é aquela onde ocorre maior interação entre o tensoativo e a fase 

orgânica, deixando um excesso de fase aquosa. Além desses três tipos de equilíbrio existe a 

fase de Winsor IV, onde se forma exclusivamente a microemulsão (Winsor, 1968). 
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2.2.3. Fatores que influenciam na formação das fases de Winsor 

 

Alguns fatores são determinantes para a alteração ou o aumento de uma determinada 

fase de Winsor dentro de um diagrama. Dentre alguns deles pode-se citar a temperatura, a 

natureza do cotensoativo, o tipo de fase orgânica e a salinidade do meio. 

 

2.2.3.1. Natureza do cotensoativo 

 

O cotensoativo geralmente é um álcool de cadeia curta, ou seja, terá em sua molécula 

uma cabeça polar e uma curta calda apolar. Devido a sua cadeia curta a polaridade do 

cotensoativo é relativamente alta, e por isso atua entre as cabeças dos tensoativos diminuindo 

a repulsão entre elas. 

Sendo assim, quanto menor for à cadeia carbônica, maior será a polaridade do 

cotensoativo e maior será sua interação com a água, com o aumento da cadeia, acima de 5 

carbonos, o cotensoativo passa a ser bem menos polar, aumentando sua hidrofobicidade, ou 

seja, aumentando sua interação com a fase orgânica. Com esse aumento de hidrofobicidade, o 

sistema pode tender à formação de Winsor II. Ou em caso contrário, o sistema terá sua 

hidrofobicidade reduzida, podendo levar à formação de Winsor I. 

A formação da microemulsão dependerá da presença de um cotensoativo. 

Principalmente, quando o tensoativo usado no sistema for de natureza iônica. Esses 

tensoativos sofrem muita repulsão devido às cargas formadas pela cabeça do tensoativo. 

Nesse caso, o cotensoativo se adicionará entre as moléculas do tensoativo diminuindo a 

repulsão entre as cabeças e aumentando a estabilidade das micelas formadas. 

 

2.2.3.2. Natureza da fase orgânica (FO) 

 

A natureza da fase orgânica pode influenciar diretamente na região de microemulsão 

formada. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais hidrofóbico será o sistema formado. 

Assim, o tensoativo deverá ter uma grande hidrofobicidade, pois do contrário a região de 

microemulsão será diminuída com o aumento da fase óleo. 

Além disso, a presença de um grupo aromático tem efeito bastante significativo, 

diminuindo a formação da região de microemulsão. Esse aumento é um pouco menos 

significativo que o aumento da cadeia carbônica, mas também ocorre pela diminuição da 

solubilidade da microemulsão (Acharya et al., 2007; Paulino, 2007). 
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2.2.3.3. Temperatura 

 

A temperatura é um fator que também interfere na hidrofobicidade do sistema. Quanto 

maior a temperatura menor será a hidrofobicidade, ou seja, maior será a interação entre o 

tensoativo e a fase aquosa. Com isso, o aumento da temperatura também representa uma 

diminuição da interação do tensoativo com a fase orgânica. Dessa forma, pode ser observada 

a mudança de fase de Winsor II, passando por uma região de intermediária (Winsor III) e 

chegando a apresentar apenas um excesso de fase orgânica, Winsor I (Barros Neto, 1996.) 

 

2.2.3.4. Salinidade 

 

Um comportamento semelhante ao da temperatura pode ser observado quando se 

aumenta a salinidade do meio, só que dessa vez no sentido contrário. Devido às interações 

entre as cargas presentes nos íons dos sais em solução e o tensoativo presente, principalmente 

se esse tensoativo for iônico, as forças de interação coulombianas são diminuídas. Com isso, o 

tensoativo tem sua hidrofilicidade diminuída enquanto sua hidrofobicidade aumenta. 

Tornando-se menos hidrofílico, o sistema tende a assumir fases com excesso de água, 

passando de Winsor I, para Winsor III e, por fim, deixando apenas o excesso de água e a 

microemulsão do tipo água em óleo, com a formação de micelas inversas, Winsor II (Barros 

Neto, 1996). 

 

2.3. Polímero 

 

Os polímeros são macromoléculas, cuja origem da palavra vem do grego dos radicais 

poli = vários e mero = partes. Essas muitas partes são advindas de uma unidade que se repete 

chamada de meros, que quando repetidas n vezes, constituem o polímero daquela unidade 

repetitiva (Caenn e Chillingar, 1996). 

Nem todas as macromoléculas com massa molar elevada podem ser consideradas um 

polímero, para que isso ocorra, elas precisam apresentar unidades repetitivas ao longo de sua 

cadeia. 

Os polímeros podem possuir unidades repetitivas diferentes, que são os chamados 

copolímeros. Podem assumir tamanhos que variam entre 100 e 100.000 Å, e sua massa molar 

em torno de 10
4
 a 10

6
 g/mol. 
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2.3.1.  Poliacrilamida 

 

Os polímeros que têm como unidade repetitiva a acrilamida são chamados de 

poliacrilamidas. Podem ser formadas pelo uso de tensoativos, através de iniciadores de 

radicais livres. Inicialmente os tensoativos são colocados em solução com os monômeros. Os 

polímeros tendem a formar micelas com os monômeros em seu seio, mas a polimerização 

ainda não ocorre. A polimerização começa a ocorrer quando os iniciadores de radicais livres 

são adicionados ao sistema. Nesse momento os monômeros começam a formar radicais e 

rapidamente sofrem dimerização, e essa reação continua até a completa formação do 

polímero. Toda a polimerização ocorre dentro das micelas. A Figura 10 representa a unidade 

repetitiva acrilamida. 

 

Figura 10 – Unidade repetitiva constituinte da poliacrilamida. 

 
Fonte: Autor 

 

A poliacrilamida é considerada hidrossolúvel, é classificada como hidrogel, pois 

sempre carrega muita água durante sua polimerização, com aproximadamente 5 a 15% de 

umidade. É muito utilizada industrialmente. Dentre suas aplicações podem ser destacadas a 

floculação, controle de erosão, fluidos de perfuração, controlador de molhabilidade, condutor 

iônico, separação de biomoléculas, entre outras (Kulicke et al., 1982; Caenn e Chillingar, 

1996). 

 

2.3.2. Interação polímero-tensoativo 

 

Muitos dos processos industriais ocorrem por uso de misturas de tensoativos e 

polímeros nas mais diversas formulações. Por isso, é importante o estudo das interações entre 

essas duas substâncias. 
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A Figura 11 mostra a interação do polímero polivinilpirrolidona (PVP) com o 

tensoativo dodecilsulfato de sódio (SDS). 

 

Figura 11 – Gráfico representativo da influência da concentração de polímero na c.m.c em misturas com 

tensoativo. 

 
Fonte: Adaptado de Tadros, 2005 

 

Na Figura 11, observa-se que quando a concentração do polímero é mantida fixa, para 

quatro soluções com concentrações diferentes, e variando a concentração do tensoativo SDS, 

aparecem dois pontos críticos T1 e T2. T1 representa a concentração na qual ocorre a primeira 

interação entre o tensoativo e o polímero, é chamado de concentração de agregação crítica 

(c.a.c.). Isso significa que nesse ponto não haverá mais aumento adicional na atividade da 

superfície e, portanto não ocorrerá uma diminuição da tensão superficial. Já T2 representa o 

momento em que polímero torna-se saturado em tensoativo. Ou seja, pode ser entendido como 

a concentração máxima de interação entre o tensoativo e o polímero, e nesse ponto as micelas 

irão se formar sem que interajam com o polímero (Tadros, 2005). 

Devido a essa interação inicial entre polímero e tensoativo é gerado um aumento 

adicional na atividade do tensoativo. Depois de atingida essa saturação de tensoativo em 

polímero a tensão volta a cair até que seja atingida a concentração micelar crítica. 
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Existem duas formas de descrever a interação polímero/tensoativo em solução, a 

interação em termos de associação ou ligação entre eles (fortemente em cooperação), ou em 

termos de micelização do tensoativo ao longo da cadeia do polímero ou em uma ramificação 

do mesmo (Holmberg, 2002). 

Uma teoria que expressa essa interação é o “modelo do colar de pérolas”, onde o 

tensoativo em forma de pequenas micelas se incrusta ao longo da cadeia do polímero que 

recebe grande aceitação em soluções com mistura de homopolímeros e tensoativos iônicos. 

Uma representação desse modelo é apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12 – "Modelo do colar de pérolas" para a associação entre polímero e tensoativo. 

 
Fonte: Holmberg, 2002 
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Em relação a misturas entre tensoativos não-iônicos e polímeros a interação irá ocorrer 

não com os grupos polares do tensoativo, mas sim através de suas cadeias apolares em 

associação com possíveis ramificações hidrofóbicas presentes ao longo da cadeia do polímero 

(Holmberg, 2002). A Figura 13 mostra como essa associação entre os grupos hidrofóbicos do 

polímero podem se prender as micelas de tensoativo formadas. 

 

Figura 13 – Auto associação entre um polímero hidrofobicamente modificado e polímeros em formação micelar. 

 
Fonte: Holmberg, 2002 
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2.4. Reologia 

 

A reologia é a ciência que descreve a deformação de corpos sob influência de tensões, 

sendo esses corpos sólidos, líquidos ou gasosos. 

Em relação a corpos ideais, pode-se dizer que os sólidos se deformam elasticamente, 

ou seja, a energia necessária para que a deformação ocorra é devolvida assim que essa tensão 

é removida. Já em relação à líquidos e gases, essa deformação ocorre de forma irreversível, ou 

seja, eles são forçados a fluir e a energia fornecida é dissipada em forma de calor (Barnes, 

2004). 

Em relação aos corpos reais, os sólidos também podem sofrer deformações 

irreversíveis. Já os fluidos têm a tendência a ter um comportamento que fica entre o viscoso e 

o elástico, esse comportamento é chamado de viscoelástico.  

Para a determinação da viscosidade de um líquido é preciso ter noção de dois 

conceitos básicos, tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento. 

 

2.4.1. Tensão de cisalhamento:  

 

A tensão de cisalhamento é definida como uma força (F) aplicada tangencialmente em 

uma área (A), sendo essa área correspondente a interface entre a placa, ou o cilindro que 

aplicará o cisalhamento, e o líquido. A velocidade do escoamento, que pode ser mantida 

constante, é controlada pela resistência interna do líquido, ou seja, por sua viscosidade 

(Scharamm, 2006). A Equação 1 apresenta a relação entre força e área que representa a tensão 

de cisalhamento. 

 

𝜏 =  
𝐹 𝑓𝑜𝑟 ç𝑎 

𝐴 á𝑟𝑒𝑎  
=

𝑁 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛  

𝑚2 = 𝑃𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙                                                                                  (1) 

 

Onde τ representa a tensão de cisalhamento, F a força aplicada sobre o fluido e A é a 

área em que o cisalhamento está sendo aplicado. 

A Figura 14 representa a resposta de tensão de cisalhamento devido a ação de uma 

força que faz o fluido escoar: 
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Figura 14 – Tensão de cisalhamento em função da força aplicada em uma determinada área do fluido. 

 
Fonte: Adaptado de Scharamm, 1998 

 

2.4.2. Taxa de Cisalhamento 

 

 Também chamada de gradiente de velocidade ou deformação, a taxa de cisalhamento 

pode ser entendida como o deslocamento relativo das partículas ou planos de fluido em 

relação à distância entre elas (Machado, 2002; Caenn et al., 2011). A Equação 2 representa a 

equação matemática que descreve a taxa de cisalhamento. 

 

𝛾 =
𝑑𝑣

𝑑𝑦
=

𝑚/𝑠

𝑚
= 𝑠−1                                                                                                                 (2) 

 

Onde 𝛾 é o gradiente de velocidade ou taxa de cisalhamento que pode ser obtido pela 

relação diferencial dv/dy. A velocidade máxima do fluido se encontra na camada superior, ou 

seja, no ponto em que o fluido está em contato com a placa móvel. A velocidade diminui 

atravessando todo o fluido até chegar a zero onde o fluido toca a placa estacionária 

(Scharamm, 2006). 

A Figura 15 demonstra como camadas de fluido se deslocam com velocidades 

diferentes até o encontro com a parte inferior, onde se localiza a placa estacionária. 
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Figura 15 – Taxa de cisalhamento resultante da velocidade aplicada sobre o fluido entre uma placa móvel e uma 

placa estacionária 

 
Fonte: Adaptado de Scharamm, 1998 

 

2.4.3. Regime de escoamento 

 

São conhecidos dois tipos de escoamento, o escoamento laminar e o turbulento. Existe 

um terceiro regime de escoamento, chamado transitório, que pode ser entendido como a 

região onde ocorre transição entre os outros dois tipos de escoamento. 

- Escoamento laminar: Nesse tipo de escoamento as camadas de fluido se deslocam 

através de linhas retas ou curvas paralelas a direção do escoamento. Esse comportamento 

pode ser observado na Figura 16. Para análises reológicas é necessário que o cisalhamento 

aplicado cause apenas o escoamento laminar. Sendo assim, deve-se garantir que as amostras 

analisadas estejam homogêneas (Scharamm, 2006). 

 

Figura 16 – Esquema de escoamento em regime laminar. 

 
Fonte: Autor 
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- Escoamento turbulento: No escoamento turbulento o fluido descreve um 

comportamento de escoamento caótico. Experimentalmente isso pode gerar erros de 50% a 

100%. Em um escoamento turbulento, as partículas ou massas de fluido se movem ao acaso e 

através de trajetórias acentuadamente curvas (Machado, 2002). Esse comportamento pode ser 

observado na Figura 17 

 

Figura 17 – Esquema de escoamento em regime turbulento 

 

Fonte: Autor 

 

O número de Reynolds (NR), um número adimensional, define o regime de 

escoamento, como mostra a Equação 3: 

 

𝑁𝑅 =
𝜌𝐷𝜐

𝜂𝑎
                                                                                                                                (3) 

 

Onde 𝜌 é a massa específica do fluido, D a dimensão do canal de escoamento, 𝝊 a 

velocidade média do escoamento e ηa é a viscosidade aparente. 

Para um escoamento laminar, os valores do NR são menores que 2100 (fluidos 

newtonianos). Valores entre 2100 e 3000 correspondem a transição de regime. E, acima de 

3000 o regime é considerado como turbulento (fluidos não-newtonianos).  
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2.4.4. Modelo linear ou Newtoniano 

 

A primeira lei básica da viscosimetria foi proposta por Isaac Newton, que descrevia o 

comportamento de escoamento de um líquido ideal. Esse comportamento pode ser 

representado matematicamente através da Equação 4. 

 

𝜏 = 𝜂. 𝛾 = 𝑃𝑎. 𝑠. 𝑠−1 = 𝑃𝑎                                                                                                      (4) 

 

Ou seja, a viscosidade dinâmica absoluta η pode ser determinada pela relação τ/𝛾 . Sua 

representação gráfica é conhecida como curva de escoamento ou reograma. Graficamente a 

viscosidade absoluta apresenta uma relação linear e passa pela origem, podendo ser 

determinada a partir da tangente do ângulo formado em relação ao eixo x (Figura 18 (I) e 

(II)). Quanto maior for à inclinação da curva maior será sua viscosidade absoluta. Geralmente 

são compostos de estruturas simples e de baixa massa molar ou misturas homogêneas dessas 

substâncias que apresentam esse tipo de comportamento. 

 

Figura 18 – Representação de comportamento de fluido newtoniano. (I) curva de escoamento. (II) curva de 

viscosidade aparente. 
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Fonte: Autor 
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2.4.5. Modelo não-linear ou não-Newtoniano 

 

Todos os fluidos que não apresentam comportamento de fluido ideal, ou seja, que não 

exibem comportamento linear são chamados de fluidos não-newtonianos, eles representam a 

grande maioria em relação aos fluidos newtonianos. Sendo assim a viscosidade desses fluidos 

não será única, ou seja, ela poderá variar com a magnitude da taxa de cisalhamento. 

Graficamente esses fluidos podem ser caracterizados pelo aspecto da curva de escoamento e 

correlacionados a alguns modelos matemáticos. 

Sendo assim, o fluido não-newtoniano não terá determinada a sua viscosidade 

absoluta, mas um parâmetro importante que pode ser obtido em análise dos dados gráficos é 

sua viscosidade aparente (Equação 5): 

 

𝜂𝑎 =
𝜏

𝛾 
                                                                                                                          (5) 

 

Onde ηa é a viscosidade aparente, τ é a tensão de cisalhamento e 𝛾 é a taxa de 

cisalhamento. 

Essa viscosidade aparente pode ser entendida como, a viscosidade que o fluido teria se 

seu comportamento fosse newtoniano, na condição de escoamento em que foi cisalhado. 

Assim, essa viscosidade aparente terá um valor absoluto para cada taxa de cisalhamento 

utilizada. 

São exemplos comuns de fluido não newtoniano as dispersões, emulsões, soluções 

poliméricas, geralmente com composto de alta massa molar. Sua viscosidade irá variar tanto 

quanto for a interação de partículas dispersas com a solução em que se encontram. 

 

2.4.5.1. Modelo de Bingham 

 

Também são chamados de plástico ideal, os fluidos que exibem um comportamento 

gráfico linear, mas com a necessidade de uma tensão mínima, τ0, denominada de limite de 

escoamento, para que possa sofrer alguma deformação cisalhante, ou seja, para começar a 

escoar, ou fluir. Se o fluido é cisalhado abaixo dessa tensão limite, os fluidos de Bingham 

exibem comportamento de sólido (Scharamm, 2006). 

A Figura 19 representa as curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para fluidos 

com comportamento de Bingham. 
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Figura 19 – Representação do comportamento de fluido de Bingham (plástico ideal). (I) curva de 

escoamento. (II) curva de viscosidade. 
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Fonte: Autor 

 

Sua expressão matemática apresenta τ0 em adição a equação de Newton, e a 

viscosidade, antes dita como absoluta, recebe a denominação de viscosidade plástica, ηp, 

como apresenta a equação 6. 

 

𝜏 = 𝜂𝑝𝛾 + 𝜏0                                                                                                                            (6) 

 

A viscosidade aparente desse tipo de fluido pode ser determinada a partir da relação 

apresentada na equação 7 

 

𝜂𝑎 = 𝜂𝑝 +
𝜏0

𝛾
                                                                                                                             (7) 

 

Onde ηa é a viscosidade aparente do fluido, ηp representa a viscosidade plástica, τ0 

representa o limite de escoamento e 𝛾 representa a taxa de cisalhamento aplicada. 

Essa equação demonstra que quando a taxa de cisalhamento tende ao infinito, o 

segundo termo da equação tende a zero. Com isso, o valor da viscosidade aparente é igual a 

viscosidade plástica. Por isso quando em alta vazão, ou quando o valor dessa taxa de 

cisalhamento é muito grande pode-se usar esse valor como à valor real da viscosidade do 

fluido, o que é muito usado em engenharia (Machado, 2002). 
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2.4.5.2. Modelo de Ostwald de Waale 

 

O modelo de Ostwald de Waale ou fluido de potência é característico de fluidos que 

graficamente têm o comportamento fora da linearidade, ou seja, sua viscosidade não é 

constante em relação a variação da taxa de cisalhamento. Muitos são os fluidos que 

apresentam o comportamento de potência, que podem ser dilatantes ou pseudoplásticos. A 

Equação 8 apresenta a relação matemática para esse tipo de fluido. 

 

𝜏 = 𝐾(𝛾)𝑛                                                                                                                                 (8) 

 

Para esse modelo, os parâmetros reológicos são o índice de consistência, K, e o índice 

de comportamento ou de escoamento, n. Esse índice de comportamento é o que determinará 

quando o fluido será dilatante ou pseudoplástico, é o que afasta esse modelo do newtoniano, 

exceto quando n =1: 

- Para valores de n < 1 e n > 0, o fluido é considerado pseudoplástico, como principal 

característica esse tipo de fluido apresenta uma diminuição em sua viscosidade com o 

aumento da taxa cisalhante. Pode-se citar como exemplos a pulverização das tintas em forma 

de spray ou quando vaporizadas em uma parede e a expulsão das pastas de dente, cremes e 

produtos farmacêuticos de suas embalagens (Scharamm, 2006). 

Graficamente essa diminuição se caracteriza por uma inclinação voltada para a parte 

inferior do eixo x, sendo mais brusca essa diminuição de viscosidade, quanto mais inclinada 

for a curva, como está representado na Figura 20, que mostra a curva de escoamento (I) e a de 

viscosidade (II) para o comportamento pseudoplástico  
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Figura 20 – Representação de comportamento de fluido pseudoplástico para o modelo de Ostwald de Waale. (I) 

Curva de escoamento. (II) Curva de viscosidade.
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Fonte: Autor 

 

- Para valores de n > 1, o fluido é denominado dilatante e é caracterizado por um 

aumento em sua viscosidade com o aumento da taxa cisalhante. Pode-se tomar como 

exemplo suspensões altamente concentradas em partículas sólidas como é o caso de 

emulsões de PVC com plastificantes para a formação de plastissol (Scharamm, 2006). 

Graficamente apresenta-se como uma inclinação da curva voltada para a parte superior 

do eixo x, com um brusco aumento na viscosidade quanto maior for essa inclinação, como 

mostra a Figura 21, que representa o comportamento de fluido dilatante nas curvas de 

escoamento (I) e de viscosidade (II). 

 



Aspectos teóricos                                                                                                                       42 

Rosemiro Marinho Barros   

Figura 21 – Representação do comportamento dilatante para o modelo de Ostwald de Waale. (I) curva de 

escoamento. (II) curva de viscosidade. 
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Fonte: Autor 

 

A viscosidade aparente desses fluidos é função dos dois parâmetros reológicos do 

modelo, como apresentado na Equação 9. 

 

𝜂𝑎 = 𝐾(𝛾)𝑛−1                                                                                                                           (9) 

 

Onde ηa é a viscosidade aparente, K é o índice de consistência, 𝛾 representa a taxa de 

cisalhamento e n representa o índice de comportamento. 

 

2.4.5.3. Modelo de Herschell-Buckley 

 

O modelo de Herschell-Buckley ou fluido de potência com limite de escoamento pode 

ser considerado o modelo matemático mais completo até o momento, por apresentar três 

parâmetros reológicos. Nesse modelo, são determinados os fluidos plásticos, que apresentam 

características próximas de um fluido pseudoplástico, mas que demonstra certo limite para o 

início do escoamento. Todos os outros comportamentos de escoamento podem ser 

determinados através desse modelo. 

Sua expressão matemática apresenta três parâmetros reológicos o índice de consistência 

(K), o índice de comportamento (n) e τ0 que é denominado limite de escoamento real 

(Equação 10). 
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𝜏 = 𝐾(𝛾)𝑛 + 𝜏0                                                                                                                      (10) 

 

Os fluidos plásticos podem ser classificados tanto como líquidos quanto como sólidos. 

São, geralmente, dispersões que em repouso podem formar uma rede intermolecular, ou 

interpartículas, governadas por forças polares, forças de Van der Waals, etc. Por isso, os 

fluidos demonstram uma viscosidade inicial muito alta, já que mudanças de posição de 

elementos de volume são restritas por essas forças. Só quando essa tensão mínima é atingida o 

fluido começa a escoar com diminuição gradativa de sua viscosidade em função do aumento 

da taxa cisalhante. Esse comportamento pode ser observado na Figura 22, que apresentas as 

curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o comportamento plástico. 

 

Figura 22 – Representação do comportamento dilatante para o modelo de Herschell-Buckley. (I) curva de 

escoamento. (II) curva de viscosidade. 
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Fonte: Autor 

 

A viscosidade aparente para fluidos classificados como plástico pode ser então 

determinada pela Equação 11. 

𝜂𝑎 = 𝐾(𝛾)𝑛 +
𝜏0

𝛾
                                                                                                                     (11) 

 

Onde ηa é a viscosidade aparente, K é a constante de consistência, 𝛾 representa a taxa 

de cisalhamento, n é o índice de consistência, τ0 o limite de escoamento. 
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2.4.6. Modelos dependentes do tempo de cisalhamento 

 

Alguns fluidos demonstram um comportamento fora da idealidade quanto à 

dependência da tensão cisalhante com o tempo para uma taxa de cisalhamento constante. Dois 

fenômenos vêm sendo muito estudados nos últimos tempos, a tixotropia e a reopexia, que são 

muito próximos do que seriam fluido pseudoplásticos e dilatantes, mas em função do tempo 

em que esse fluido é cisalhado e não da taxa de cisalhamento. 

Para a determinação desse tipo de comportamento, são feitas duas curvas em 

sequência, uma crescente, partindo de taxa 0 até uma determinada taxa de cisalhamento, 

depois é feita uma curva decrescente, daquele valor final até o ponto 0. Se esse tipo de análise 

é feita em um fluido não-newtoniano, por exemplo, pseudoplástico ou dilatante, as duas 

curvas seriam sobrepostas, ou seja, uma voltaria exatamente por cima da outra, já que as duas 

teriam exatamente a mesma variação de taxa de cisalhamento, o que a torna constante em 

cada ponto do gráfico, chamada curva de histerese. Mas para um fluido tixotrópico ou 

reopético, as curvas não seriam sobrepostas (Caenn et al., 2011). 

 

2.4.6.1. Tixotropia 

 

A tixotropia é hoje um fenômeno de grande importância industrial. Na indústria de 

petróleo os fluidos de perfuração e as pastas de cimento são exemplos de fluidos tixotrópicos. 

Como características esses fluidos apresentam uma diminuição em sua viscosidade com o 

tempo em que é cisalhado. Sua curva de volta tem uma menor viscosidade que a curva de ida. 

A Figura 23 é uma representação do comportamento gráfico da tixotropia. 
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Figura 23 – Representação de comportamento tixotrópica. 
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Fonte: Autor 

 

A tixotropia está relacionada com qualquer tipo de interação que pode ser quebrada com 

o tempo. Uma dessas alterações pode ser a transição entre as estruturas sol e gel. Em repouso, 

esse tipo de dispersão apresenta-se na forma de retículos, onde suas ligações criam uma 

estrutura tridimensional em rede chamada de “gel”. Em cisalhamentos prolongados essas 

ligações se rompem facilmente. Quando esses retículos se rompem, a viscosidade cai até o 

nível mais baixo possível. Nesse ponto, tem-se a mudança para o estado “sol” da dispersão, 

mas que retorna lentamente para o estado gel quando o cisalhamento é cessado (Caenn et al., 

2011). Esse mesmo processo pode se repetir por várias vezes e o sistema sempre tende a 

voltar para o estado inicial. 

 

2.4.6.2. Reopexia 

 

Os fluidos reopéticos, também chamados de anti-tixotrópico, por terem um 

comportamento contrário ao tixotrópico, apresentam um aumento na viscosidade com o 

tempo em cisalhamento constante, ou seja, têm um comportamento próximo ao dilatante. Por 

isso são considerados fluidos de comportamento raro, diferentemente do que ocorre na 

tixotropia. 
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Graficamente observa-se que a curva de ida, crescente, tem viscosidade inferior a 

curva de volta, decrescente. A curva gira no sentido anti-horário e é reversível, novas curvas 

de histerese poderiam ser feitas e seria mostrado sempre o mesmo comportamento de aumento 

de viscosidade até certos valores e a volta para valores iniciais quando o sistema atinge o 

repouso (Caenn et al., 2011). 

A Figura 24 representa o comportamento reopético de um fluido. 

 

Figura 24 – Representação de comportamento reopético. 
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Fonte: Autor 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo serão listados alguns dos trabalhos encontrados na literatura que dizem 

respeito à obtenção, caracterização e em alguns casos das aplicações dos sistemas 

microemulsionados em determinadas áreas de conhecimento. Com especial interesse nas 

aplicações na indústria de petróleo. 

Kulicke et al., 1982, demonstraram com diversos procedimentos experimentais como 

seria o processo de preparação de soluções do polímero poliacrilamida, sua caracterização 

estrutural, propriedades das soluções e estudos de comportamento reológico desses polímeros 

em solução. No desenvolvimento do trabalho é discutida a diminuição da viscosidade dessas 

soluções com um tempo relativamente longo de seu preparo em relação a possíveis mudanças 

estruturais. São também discutidas as propriedades viscoelásticas que esses sistemas 

apresentam e suas dependências em relação à quantidade de solvente, massa molar e 

concentração de polímero em solução. 

Procurando entender sua solubilidade em água e como se comporta reologicamente, 

copolímeros de acrilamida e N-alquilacrilamida, foram estudados por Mccormick et al., 1988. 

Para sua síntese, eles utilizaram o tensoativo dodecilsulfato de sódio em uma polimerização 

micelar. A síntese teve como objetivo a N-alquilação com grupos de oito, dez e doze átomos 

de carbonos. A reologia dos copolímeros foi estudada em função da concentração de 

polímero, da concentração de eletrólito, variação de temperatura e velocidade de 

cisalhamento. Foi observado um aumento nas viscosidades aparentes mesmo em baixas 

frações molares de N-alquilamida, que pode ser verificada pelo aumento da cadeia alquila no 

monômero e da massa molar no copolímero. Com isso, o comportamento da viscosidade é 

interpretado por modelos dependentes da concentração e envolve as associações hidrófobas da 

cadeia em solução aquosa. 

Candau e Buchert, 1990, estudaram o comportamento reológico de sistemas 

microemulsionados quando acompanhados da adição de polímeros de alta massa molar. Para 

isso foi escolhido o cloreto de trimetilaminoetil-metacrilato (MADQUAT). O polímero foi 

aprisionado nas gotículas de água que era a fase dispersa, ou seja, foram preparadas micelas 

do tipo inversa, tendo o ciclohexano como fase dispersante. Como resultado eles observaram 

que em baixas taxas de cisalhamento, uma proporção de até 50% de polímero tem 

comportamento de um fluido Newtoniano, e que a partir de percentuais maiores, seu 

comportamento muda para pseudoplástico. 
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Guizard et al., 1992, utilizaram métodos de análises reológicas com o intuito de 

demonstrar a transição sol-gel de sistemas microemulsionados de micelas inversas com adição 

de isopropóxido de titânio. Com esse estudo foi possível demonstrar através dos módulos de 

perda (G’’) e de armazenamento viscoelastico (G’) em função da frequência aplicada, os 

momentos em que pode estar ocorrendo essa transição sol-gel. Além disso, também foi 

enfatizado o uso de técnicas de espalhamento de luz como auxiliares na demonstração 

estrutural dessas microemulsões nos dois estados. 

Simovic et al., 1999, estudaram as possíveis interações entre um emulsificante 

polimérico e um tensoativo não iônico, visando observar o mecanismo de estabilidade das 

emulsões formadas. Para esse estudo foi utilizado o polímero reticulado acrilato de alquila 

com C10-C30 (Pemulen TR-2) e o tensoativo sorbitol polioxietileno 20 mono-oleato 

(Polisorbato 80). Foram preparadas soluções de tensoativos 0,2% e concentrações de polímero 

que variaram desde 0,01 a 1,0% em massa. A interação foi analisada através da tensão 

superficial. Já as análises de mudança estrutural de rede foram estudadas por reologia através 

do cisalhamento das soluções. Um estudo da influência dos grupos alquila presentes no 

polímero foi realizado com polímero de ácido poliacrílico (Carbopol 934P). O resultado das 

análises dos dois polímeros em presença do tensoativo demonstrou bastante influência na 

adsorção na superfície. Para o Pemulen TR-2 em toda a faixa de concentração estudada foi 

observado uma dessorção do polímero além de um significativo aumento de viscosidade 

acima das concentrações 0,3%. Já para o Carbopol 934P não foram observados sinais de 

dessorção do tensoativo, apenas pequenas mudanças na rede estrutural com o aumento da 

concentração do tensoativo, o que pouco modificou sua viscosidade. 

Seng et al., 1999, realizaram estudos de comportamento reológico da interação entre 

polímeros e tensoativos do tipo catiônico, aniônico e não iônico. Para esse estudo o polímero 

escolhido foi um polímero do tipo HASE (Emulsões solúveis hdrofobicamente alcalinas) um 

polímero hidrofobicamente modificado que tem em sua estrutura três diferentes monômeros, 

o ácido metacrílico, etilacrilato e um monômero hidrofóbico etoxilado. Os resultados 

reológicos demonstraram relativa sensibilidade, tanto pela estrutura do tensoativo, quanto por 

sua concentração. A adição de tensoativo não iônico à solução polimérica próximo de sua 

c.m.c, resultou em um aumento na viscosidade, já os tensoativos aniônicos e catiônicos, 

diminuíram a viscosidade do sistema. Quando a concentração de tensoativo foi maior que a 

c.m.c., para o tensoativo não iônico o sistema apresentou gelificação. 
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Berni et al., 2002, estudaram a reologia da fase lamelar de cristais líquidos em uma 

ampla gama de sistemas com diferentes tensoativos aniônicos, catiônico e não iônicos, além 

de copolímeros. O artigo apresenta uma revisão das últimas duas décadas antes de sua 

publicação, onde são descritas técnicas de elucidação estrutural, chamadas reo-óticas, que 

permitiram a observação da conformação microestrutural na fase lamelar durante o 

cisalhamento. Com isto, foi possível determinar as mudanças estruturais com diferentes 

concentrações de tensoativo, mas deixando ainda pendentes questões como a mudança de 

cisalhamento em conformações do tipo lamelar, que embora haja uma forte dependência da 

reologia dessa fase lamelar com a concentração de tensoativo, os resultados demonstraram 

certa independência quanto à natureza do tensoativo. 

Xue et al., 2004, estudaram as propriedades da poliacrilamida (PAM) 

hidrofobicamente modificada, com 1, 3 e 5% em massa molar de grupos hidrofóbicos, sendo 

o grupo di-alquil da amida, substituído pelos grupos di-n-propil (DPAM) e di-n-octil 

(DOAM). Para esse estudo, foi utilizado o tensoativo aniônico dodecil sulfato de sódio (SDS) 

como um controlador do número de grupos hidrófobos inseridos em cada bloco NH. Assim, 

foi observado que a concentração de tensoativo e o grau de conversão dos grupos não 

influenciaram na composição dos copolímeros. Quanto à sua solubilidade, o DPAM 

apresentou uma baixa contribuição hidrofóbica, o que o tornou solúvel nas três concentrações 

percentuais utilizadas. Já o DOAM, apresentou uma alta hidrofobicidade, ou seja, foi 

insolúvel em água nas concentrações estudadas. Em relação a viscosidade, o DPAM 

apresentou baixa viscosidade em solução, principalmente na concentração mais baixa, e não 

foi tão alta mesmo na concentração de 5% em massa molar, que se deve também por sua 

pouca interação hidrofóbica. Já o DOAM apresentou na sua menor concentração valores 

muito altos de viscosidade, independente da quantidade de grupos NH. 

Farias et al., 2006, estudaram a influência de aditivos dispersantes e umectantes 

aniônicos nas viscosidades aparente e plástica e na espessura do reboco de fluidos de 

perfuração a base de água e argila bentonítica. Os resultados demonstraram que as espessuras 

do reboco foram significativamente reduzidas pela presença do agente umectante, sem que 

com isso tenham sido alteradas as taxas de filtração dos fluidos estudados. Além disso, 

observaram que a viscosidade aparente e a plástica sofreram redução em seus valores, o que 

pode estar relacionado à concentração micelar crítica desse aditivo. 

Acharya et al., 2007, estudaram a formação e o comportamento reológico de uma 

solução micelar viscoelástica do tipo wormlike, uma solução aquosa de um sistema misto de 

tensoativo alquilsulfato etoxilado (AES) e do éter dodecilpolietoxilado (C12EO3) sob efeito da 
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temperatura. Após a adição sucessiva de C12EO3 à solução diluída de AES, a viscosidade 

aumentou rapidamente até atingir um pico máximo quando uma solução viscoelástica é 

formada. 

Fijan et al., 2007, realizaram estudo da interação entre tensoativos não-iônico e um 

espessante polissacarídeo usado na indústria têxtil. Para esse estudo foram utilizados quatro 

diferentes tensoativos polioxietilenos, o 7 isododecil e 11 isododecil éter e 10 cetil éter e 20 

cetil éter. As amostras foram estudadas reologicamente. Como primeira observação teve-se 

que o aumento da concentração de polímero tornou as soluções de tensoativos muito mais 

viscosas, além de conferir um caráter viscoelástico as soluções. Esse efeito foi mais acentuado 

para concentrações acima de 3% de polímero, causando desestabilização da solução com 

separação de fases devido à ligações de hidrogênio formada pelos grupos hidroxila presentes 

na cadeia de oxietileno. Além disso, os dados foram analisados matematicamente através do 

modelo de Cross e a equação de Roberts-Barnes-Carew, com resultados satisfatórios. 

Suraj Chandra Sharma et al., 2007, estudaram a formação e o comportamento 

reológico de um sistema misto de tensoativos iônicos fluorados, sulfonamida etoxilados, na 

formação de micelas do tipo wormlike em soluções viscoelásticas. Eles observaram que os 

sistemas binários de água e os diferentes tensoativos formaram uma solução isotrópica 

micelar sobre vasta gama de concentrações, à 25°C. 

Em um trabalho de revisão Taylor et al., 2007 demonstraram estudos desenvolvidos 

com o avanço das técnicas analíticas que possibilitaram a compreensão de como ocorrem as 

interações entre polímero e tensoativo e sua adsorção na interface ar/água. No trabalho são 

relatados diversos tipos de combinações entre polímero e tensoativo, sendo esses neutros ou 

carregados. Interações em relação ao tamanho da cadeia e principalmente das cargas 

envolvidas, também são apresentadas. Dentre os principais trabalhos, destaca-se o uso de 

tensoativos e polímeros de cargas opostas, que têm grande contribuição em termos de 

comportamento adsortivo, já que envolve interações eletrostáticas, dando origem à superfícies 

significativamente ordenadas. 

Biruss e Valenta, 2008, trabalhando com liberação de fármacos através de sistemas 

microemulsionados, estudaram a influência e a estabilidade química da progesterona 

aprisionada dentro da micela. Para isso utilizaram como tensoativo não iônico o éter 10-

dodecil-polioxietileno, triutirina como fase orgânica e água como fase aquosa. Eles 

observaram que a adição da progesterona não alterou o tamanho da gotícula, seu pH e sua 

condutividade. No entanto, em um teste de armazenagem de 6 meses a progesterona perdeu 

suas propriedades químicas. Na tentativa de aumentar essa estabilidade química foram 
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adicionados polímeros à microemulsão, e como resultados obtiveram um aumento 

significativo dessa propriedade e, também, quanto à sua permeabilidade na pele que 

demonstrou um promissor avanço no uso de aditivos poliméricos também a indústria 

farmacêutica. 

Com o objetivo de investigar a influência das interações entre o polímero 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e o tensoativo aniônico dodecilsulfato de sódio (SDS), 

Petrovic et al., 2010, utilizaram técnicas reológicas para determinar as propriedades, o 

comportamento e a estabilidade das emulsões formadas. Assim, observaram que seu 

comportamento depende do mecanismo de interação. Foi observado um aumento na 

viscosidade e um comportamento tixotrópico das emulsões, para o intervalo de concentração 

de SDS 0,15-1,00% (w/v) que é resultado das interações HPMC-SDS na fase contínua. Além 

disso, eles observaram que o diâmetro médio das partículas da emulsão formada diminui com 

o aumento da concentração de SDS. Já a estabilidade das emulsões aumentou à medida que 

foram aumentando as interações HPMC-SDS, deixando uma camada do complexo adsorvido 

mais compacta. 

Um estudo de Lima, 2010, teve como objetivo principal o comportamento viscoso da 

poliacrilamida hidrofobicamente modificada, com 0,75% de grupos hidrofóbicos, em relação 

à sua densidade de carga e a temperatura de análise. Para o polímero comercial não 

hidrolisado (HAPAM), em soluções contendo uma alta concentração de polímero, foi 

observado que para a densidade de carga do polímero a viscosidade sofreu um aumento, já 

para o aumento da temperatura houve também um aumento na viscosidade. Para as soluções 

com o polímero hidrolisado (HAPAM – 10N – R) em relação ao HAPAM observou-se um 

grande aumento. Em relação a densidade de carga e a temperatura, ocorreu uma diminuição 

na viscosidade, devido ao alto grau de hidrólise e um baixo grau de grupos hidrofóbicos. 

Estudando sistemas microemulsionados Silva et al., 2012, realizaram análises 

reológicas de comportamento frente à variações de temperatura, fazendo uso da equação de 

Arrhenius. Para isso foi utilizado o sistema formado por xileno, água, butanol e como 

tensoativo um composto alquil polietoxilado. Eles realizaram tratamento de dados em 

cisalhamento zero, para que apenas efeitos termodinâmicos e não cinéticos, governassem o 

comportamento dos sistemas frente à variação de temperatura de 5, 15, 25, 35 e 45 °C 

aplicando a equação de Arrhenius para a determinação de suas energias de ativação. Com isso 

foi observado um comportamento peculiar, já que as análises demonstraram a existência de 

duas entalpias de ativação, sendo uma superior e outra inferior a 25°C. 
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Estudando a interação entre tensoativo e polímero, Santos et al., 2013, utilizaram a 

quitosana em solução com o tensoativo octaetilenoglicol e realizaram estudos reológicos e 

DLS para investigar fenômenos de relaxação. A princípio eles observaram que a solução 

apresentava comportamento pseudoplástico bastante acentuado, que se tornou bem menos 

evidente com o aumento da concentração de tensoativo. Além disso esses sistemas, através do 

modelo de Arrhenius, demonstrou uma temperatura característica resultado da entalpia de 

ativação variando de 3 a 40 kJ/ mol. Essa variação foi correlacionada com a possível transição 

de agregados coloidais para uma configuração do tipo wormlike. Os resultados do DSL 

convergiram com os obtidos através da reologia. Nele, soluções de quitosana pura 

apresentaram uma taxa de relaxação característica em torno de 4,6.10
-6

 s
-1

, e com a adição de 

tensoativo apareceu um novo componente com uma taxa mais baixa na ordem de 10
-3

 s
-1

. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e procedimentos experimentais 

utilizados na realização deste trabalho.  

Como procedimentos serão apresentados: a escolha do sistema e do ponto de 

microemulsão trabalhado a partir de um diagrama pseudoternário conhecido, a preparação dos 

sistemas microemulsionados e dos pontos de adição polimérica, conhecendo também como 

serão os polímeros escolhidos para esse trabalho. Serão demonstradas também, as análises 

reológicas, envolvendo a determinação de viscosidade dos sistemas, o comportamento 

reológico frente à variações de temperatura, concentração de polímero e salinidade do meio 

estudado, além da aplicação de modelos reológicos. 

 

4.1. Materiais 

 

Os reagentes utilizados correspondem essencialmente àqueles necessários para a 

preparação das microemulsões. Assim, foram utilizados RNX – 95 (nonil fenol etoxilado) da 

empresa oxiteno, álcool isopropílico da empresa Cromoline, p-tolueno sulfonato de sódio da 

empresa Cromoline, querosene, água destilada e o sal de KCl necessário para o preparo da 

solução salina 2%. 

Além desses reagentes, também foram utilizados três polímeros comerciais de 

poliacrilamida da empresa SNF FLOERGER como aditivos à microemulsão, que por serem 

patenteados, seus rótulos não indicam informações quanto a sua estrutura ou fórmula 

molecular, mas são especificados quanto a duas propriedades de interesse nesse trabalho, sua 

massa molar e densidade de carga. 

O polímero AN913SH (Pol1) possui a menor massa molar e a menor densidade de 

carga entre os três. O AN934SH (Pol2) possui densidade de carga mais alta que o primeiro, 

porém com a mesma massa molar. Já o terceiro polímero AN934VHM (Pol3) possui 

densidade de carga e massa molar mais elevada que o primeiro. 

A Tabela 1 apresenta a relação massa molar e densidade de carga entre os três 

polímeros estudados. 
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Tabela 1. Relação de densidade de carga e massa molar entre os três polímeros poliacrilamida. 

Polímero Sigla Massa molar Densidade de Carga 

AN913SH Pol1 baixa baixa 

AN934SH Pol2 baixa alta 

AN934VHM Pol3 alta baixa 

 

Uma aproximação estimada da massa molar dos polímeros utilizados em função da 

densidade de carga pode ser observada na Figura 25. 

 

Figura 25 – Massa molar da poliacrilamida em função da densidade de carga para os polímeros do tipo SH. 

 
Fonte: SNF FLOERGER, 2006. 
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4.2. Preparo dos sistemas microemulsionados (SME) 

 

A microemulsão utilizada foi selecionada através da revisão da literatura de acordo 

com Vale, 2009. Foram escolhidos os seguintes constituintes: RNX – 95 como tensoativo; 

uma solução de álcool isopropílico com a adição de 5% de p-tolueno sulfonato de sódio como 

cotensoativo; água destilada como fase aquosa e querosene como fase orgânica. O diagrama 

pseudoternário estudado anteriormente por Vale, 2009 para esse sistema microemulsionado é 

apresentado na Figura 26. 

 

Figura 26 – Diagrama pseudoternário do sistema microemulsionado. 

 
Fonte: Adaptado de Vale, 2009 

 

Esse diagrama apresenta região de microemulsão, (Winsor IV) nas suas extremidades, 

uma fina faixa onde existe excesso de água e querosene e uma faixa bem maior em excesso de 

C/T. Com a adição do hidrótopo p-tolueno sulfonato de sódio essa região de Winsor IV 

aumentou, isso porque quando adicionado ao sistema o hidrótopo atuou diminuindo a tensão 

interfacial e aumentando a afinidade da microemulsão com a fase orgânica que estava em 

excesso. Assim, após a escolha do sistema, obteve-se o ponto de maior percentual de água 

possível, com as concentrações de cada constituinte na região de Winsor IV, como mostra a 

Tabela 2. 
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Tabela 2. Constituição e concentração do ponto de microemulsão estudado. 

Vértice do diagrama Constituinte Concentração (%) 

Fase aquosa Água destilada 73 

Fase Orgânica Querosene 2 

C/T = 1 

RNX-95 12,5 

Álcool isopropílico 12,45 

p-tolueno sulfonato de sódio 0,05 

Total - 100 

 

Todas as adições de polímero, e de substituição de fase aquosa foram realizadas com 

base nesses percentuais, e resultaram nos pontos a serem estudados reologicamente.  

 

4.3. Adição dos Polímeros 

 

Foram adicionados a microemulsão os polímeros (poliacrilamida) em concentração 

mínima de 0,1% e máxima de 2,0%. Resultando em seis novos pontos de microemulsão com 

os três aditivos poliméricos, Pol1, Pol2 e Pol3, nas duas concentrações já citadas. Essa adição 

se deu em relação à massa de água, mas com o cuidado de não ter as características da 

microemulsão alteradas, ou seja, mantendo as mesmas concentrações percentuais para seus 

constituintes. Nesse caso, as concentrações de aditivos que correspondem a 0,1% e 2,0% são 

tomadas em relação à massa total da microemulsão final, sendo então subtraído da massa total 

de água. Nesse caso a fase aquosa (água destilada) foi substituída por uma solução polimérica 

nas concentrações 0,1 e 2,0% de cada polímero, como estão mostrados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Sistemas microemulsionados com adição dos polímeros na fase aquosa. 

Ponto de micro Concentração de poliacrilamida (%) Polímero Legenda 

Ponto 1 0,0 - H2O Pol0 0,0% 

Ponto 2 0,1 AN913SH H2O Pol1 0,1% 

Ponto 3 0,1 AN934SH H2O Pol2 0,1% 

Ponto 4 0,1 AN934VHM H2O Pol3 0,1% 

Ponto 5 2,0 AN913SH H2O Pol1 2,0% 

Ponto 6 2,0 AN934SH H2O Pol2 2,0% 

Ponto 7 2,0 AN934VHM H2O Pol3 2,0% 

 

4.4. Estudo da Salinidade 

 

A estabilidade das microemulsões foi estudada frente à solução salina de KCl 2%. Assim, 

foram estudados outros sete pontos sendo o primeiro o de microemulsão sem aditivo, apenas 

com a fase aquosa sendo substituída pela solução salina de KCl, e os outros seis pontos, com 

os três aditivos poliméricos nas concentrações de 0,1 e 2,0%, como apresenta a Tabela 4. 

Para essas amostras não só o comportamento reológico foi observado, como também a 

estabilidade frente ao sal, que poderia trazer a quebra dos sistemas de microemulsão, o que 

faria com que a microemulsão perdesse suas características e sua aplicabilidade. 

 

Tabela 4. Sistemas microemulsionados com adição de polímero em solução aquosa de KCl 2%. 

Ponto de micro Concentração de aditivo (%) Polímero Legenda 

Ponto 8 0,0 - KCl Pol0 0,0% 

Ponto 9 0,1 AN913SH KCl Pol1 0,1% 

Ponto 10 0,1 AN934SH KCl Pol2 0,1% 

Ponto 11 0,1 AN934VHM KCl Pol3 0,1% 

Ponto 12 2,0 AN913SH KCl Pol1 2,0% 

Ponto 13 2,0 AN934SH KCl Pol2 2,0% 

Ponto 14 2,0 AN934VHM KCl Pol3 2,0% 



Metodologia Experimental                                                                                                        60 

Rosemiro Marinho Barros   

4.5. Ensaios Reológicos 

 

Os ensaios reológicos foram realizados em dois reômetros rotacionais diferentes, o 

modelo HAAK MARS, da empresa Thermo Electron Corporation, e o outro o modelo MCR 

52 Toolmaster
TM

, da empresa Anton Paar. Foi utilizado o método de cilindros coaxiais em 

ambos. As análises foram realizadas em duplicata e quando necessário uma terceira análise 

foi realizada para que os dados pudessem ser obtidos com mais confiabilidade, diminuindo 

assim possíveis erros sistemáticos. 

 

4.5.1. Estudo reológico em função da variação da temperatura (10 a 60°C) 

 

O comportamento reológico dos SME em relação à mudanças de temperatura, foi obtido 

com uma variação de 25 a 60 °C em intervalos de 5 °C, e observado através de análises 

viscosas que foram realizadas em 8 curvas para as diferentes temperaturas, variando a taxa de 

cisalhamento. 

Os dados foram analisados fazendo uso do programa Origin 8.5, com o cálculo dos erros e 

dados estatísticos sendo obtidos. Para que os resultados não apresentassem interferência de 

parâmetros cinéticos os mesmos foram extrapolados para as viscosidades em cisalhamento 0 e 

∞, sendo eliminados efeitos como da taxa de cisalhamento, torque e força normal, sendo então 

observado o real comportamento desses sistemas frente à temperatura. 

Esse comportamento foi analisado, ainda, em relação à equação de Arrhenius, que fornece 

um dado importante, a energia de ativação aparente das soluções nessas condições de análise. 

Durante as análises também foi observada a estabilidade dos SME, já que alguns dos 

constituintes podem se volatilizar durante o processo, afetando assim as propriedades da 

microemulsão. 

Para isso foi utilizada a equação de Eyring que correlaciona à viscosidade aparente 

com a temperatura absoluta. 

 

𝜂 =  𝐴0𝑒
∆𝐻

𝑅𝑇                                                                                                                               (12) 

 

Sendo assim, aplicando o logaritmo natural para a equação 12 chega-se a seguinte 

relação: 

𝑙𝑛 𝜂0 = 𝑙𝑛 𝐴0 +  
∆𝐻𝑎

𝑅𝑇
                                                                                                               (13) 
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A equação 13 foi utilizada para determinar a energia de ativação dos sistemas em 

relação a taxa de cisalhamento zero. Para isso, foram plotados gráficos do ln de η0 em função 

do inverso da temperatura absoluta. 

A equação 14 foi utilizada na determinação da energia de ativação em relação à 

viscosidade à taxa de cisalhamento infinita: 

𝑙𝑛 𝜂𝑖𝑛𝑓 = 𝑙𝑛 𝐴1 −  
∆𝐻𝑏

𝑅𝑇
                                                                                                            (14) 

 

- Condições e parâmetros: 

 Temperaturas (°C): 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60. 

 Taxa de cisalhamento (s
-1

): 1 a 700; 

 Tempo (s): 120; 

 Dados: 120 pontos. 

- Especificações técnicas: 

 Método: rotacional com cilindros coaxiais; 

 Controle: CR, taxa de cisalhamento controlada; 

 Rotor: CC27, de diâmetro 26,659 mm e comprimento de  40,014 mm; 

 Copo: CC27, de diâmetro de 28,923 mm. 

 

4.5.2. Curvas de Escoamento (determinação de viscosidades aparente) 

 

As curvas de escoamento foram obtidas com taxa de cisalhamento variável. A taxa foi 

determinada dentro de um intervalo, de baixas taxas de cisalhamento a fim de garantir o 

escoamento laminar dos SMEs 

 

- Condições e parâmetros: 

 Temperaturas (°C): 25 e 60; 

 Taxa de cisalhamento (s
-1

): 1 a 700; 

 Tempo (s): 120; 

 Dados: 120 pontos. 
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- Especificações técnicas: 

 Método: rotacional com cilindros coaxiais; 

 Controle: CR, taxa de cisalhamento controlada; 

 Rotor: Z41, de diâmetro 41; 

 Copo: DIN 53018, de diâmetro de 42 mm. 

 

4.5.3. Modelagem Reológica (Bingham, Ostwald de Waale, Herschell-Buckley) 

 

Todos os gráficos foram analisados através do modelo de Newton. Quando essa 

condição não é atingida outros modelos reológicos devem ser aplicados, para que o 

comportamento do fluido seja determinado. Para este trabalho foi estudado a aplicação de três 

dos principais modelos reológicos, Bingham, Ostwald de Waale e Herschell-Buckley. Para a 

aplicação desses modelos foram utilizadas as curvas de escoamento em que a viscosidade 

aparente foi determinada. Cada modelo tem parâmetros reológicos que são utilizados para 

caracterização do tipo de fluido correspondente: 

 

 O modelo de Bingham, onde dois parâmetros podem ser analisados, o limite de 

escoamento e a viscosidade plástica, características do plástico de Bingham ou 

plástico ideal; 

 O modelo de Ostwald de Waale, onde são analisados o índice de consistência e o 

índice de comportamento ou de escoamento, que mostra fluidos dilatantes ou 

pseudoplásticos; 

 O modelo de Herschell–Buckley, que por possuir três parâmetros reológicos, é o 

modelo mais completo e pode representar todos os tipos de fluidos não 

newtonianos. 

 

4.5.4. Histerese (determinação de tixotropia ou reopexia) 

 

Curvas de histerese também foram analisadas para cada amostra preparada. Dessa vez, 

foram testados os limites de cisalhamento desses sistemas, com um tempo maior de análise, já 

que agora o interesse era determinar essa dependência com o tempo de cisalhamento. Nessas 

análises, assim como nas curvas de escoamento, a taxa de cisalhamento foi variável. A grande 

diferença é que na histerese são realizadas duas curvas seqüenciais, uma curva de ida, com 
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variação crescente de taxa de cisalhamento e uma curva de volta, com variação  de taxa de 

cisalhamento decrescente . A tixotropia ou reopexia pode então ser determinada pelo cálculo 

da área existente entre as duas curvas. Com isso observou-se como o tempo de cisalhamento 

tem influência na viscosidade dos fluidos. 

A área entre as duas curvas pode ser determinada usando-se a seguinte relação: 

 

𝑨 =  𝝉 . 𝜸 = 𝑷𝒂/𝒔                                                                                                                  (15) 

Onde A é área da curva em relação ao eixo x, τ é a tensão de cisalhamento e 𝛾 é a taxa 

de cisalhamento aplicada. 

Assim, pode ser calculada a área correspondente a cada uma das curvas e depois 

subtraída a curva de ida (taxa de cisalhamento ascendente) da curva de volta (taxa de 

cisalhamento descendente), para que possa ser determinada a área entre as duas curvas, que é 

chamada de área tixotrópica. 

 

- Condições e parâmetros: 

 Temperaturas (°C): 25 e 60; 

 Taxa de cisalhamento (s
-1

): curva de ida de 1 a 700 e curva de volta de 700 a 1 

 Tempo (s): curva de ida de 150 e curva de volta de 150; 

 Dados: 300 pontos. 

 

- Especificações técnicas: 

 Método: rotacional com cilindros coaxiais; 

 Controle: CR, taxa de cisalhamento controlada; 

 Rotor: CC27, de diâmetro 26,659 mm e comprimento de  40,014 mm; 

 Copo: CC27, de diâmetro de 28,923 mm. 

 

Os fatores de influência estudados nesse trabalho para descrever a interação entre 

polímero e tensoativo foram: 

 a taxa de cisalhamento limite desses sistemas, em que são preservadas as suas 

características, e o comportamento de escoamento laminar; 

 a concentração do polímero utilizado como aditivo; 

 a influência da densidade de carga do polímero; 
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 a influência da massa molar; 

 a temperatura a que essas amostras foram submetidas; 

 a presença de um meio salino relativamente alto. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Obtenção dos sistemas microemulsionados 

 

A escolha do diagrama estudado por Vale, 2009, é justificada pelo fato dele apresentar 

a região de interesse, microemulsão (Winsor IV), nas suas extremidades, onde pode-se 

encontrar concentrações elevadas dos três constituintes principais, o que pode ser de grande 

importância dependendo do tipo de aplicação desses SME. Além disso, o estudo realizado por 

Vale, 2009, teve a adição do hidrótopo p-toluenosulfonato de sódio que aumentou a região de 

microemulsão nas extremidades do diagrama (Oliveira, 2004). 

Para esse trabalho, um dos objetivos foi formular um sistema com a menor 

concentração possível de tensoativo e de fase orgânica, tendo a fase aquosa em excesso, sem 

que a microemulsão perdesse em eficiência e estabilidade. Com isso, possíveis danos 

ambientais serão minimizados já que em sua composição está sendo usada uma maior 

proporção de água. Além disso, sua utilização também será favorável economicamente, sendo 

a água o constituinte de menor custo comercial. 

Para obtenção do sistema microemulsionado os métodos tradicionais foram suficientes 

para completa solubilização e homogeneização dos constituintes. Visualmente, as 

microemulsões se apresentaram estáveis, translúcidas e de fácil formação. Mas apesar desses 

fatores favoráveis o preparo do ponto necessita que o tensoativo, a fase orgânica e o 

cotensoativo sejam homogeneizados separadamente e, posteriormente adicionados à fase 

aquosa. Isso pode acontecer devido ao processo de micelização ocorrer de duas formas 

distintas. 

A primeira seria quando a fase aquosa é adicionada seguida da solução C/T. Nesse 

caso, formam-se micelas do tipo direta, com a fase aquosa em grande percentual (73%) 

formando a fase dispersa, deixando então, micelas vazias. Na sequência, quando ocorre a 

adição da fase orgânica em um percentual muito baixo (2%), a micela deve abrir para que a 

fase orgânica ocupe o espaço vazio, formando o que se chama de micela inchada. Essa 

abertura da micela torna-se muito difícil e por isso o sistema microemulsionado tende a não se 

formar, sendo observada separação de fases, mesmo com um tempo relativamente alto sob 

forte agitação. 
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Já quando a fase orgânica e a fase C/T são colocadas primeiramente sob agitação, 

formam micelas do tipo inversa, além de um excesso de fase C/T que apresenta um percentual 

bem maior (25%) que a fase orgânica. Na sequência, quando da adição da fase aquosa, a 

micela sofre uma inversão deixando a fase orgânica no seio. Essa inversão já é bem mais 

favorável de ocorrer já que a fase orgânica em proporção bem menor pode migrar livremente 

para o seio da micela. 

 

5.2. Adição do polímero aos SME 

 

Na adição do polímero aos SME, o fator solubilidade mais uma vez foi determinante 

para a escolha da metodologia. Os polímeros não se mostraram solúveis nos SME já 

preparados, mesmo em forte agitação e por um longo período de tempo. Por isso, os testes de 

solubilidade do polímero foram realizados em três fases. 

A primeira, como já foi dito, foi a tentativa de solubilização no próprio SME, que não 

ocorreu. Testes de solubilidade dos polímeros em meio orgânico não foram realizados, já que 

quando pronta a microemulsão a fase orgânica só representaria 2,0 % em massa de toda a 

solução. 

O segundo meio foi na solução formada pelo C/T e querosene, nessa solução também 

não foi observada uma alta solubilidade desse polímero. O terceiro meio foi em água destilada 

que demonstrou maior solubilidade com um tempo considerável de agitação constante. Sendo 

assim, esse foi o meio escolhido para a solubilização dos polímeros. 

Os três polímeros foram então solubilizados em duas concentrações percentuais 

diferentes 0,1 e 2,0 %, sob intensa agitação. Os polímeros não possuem alto grau de 

solubilidade, devido a sua alta massa molar, mas a solubilidade pode ser alcançada com a 

agitação continua por um longo período, algo em torno de aproximadamente 2 a 6 horas. Sua 

solubilização completa é percebida quando a solução torna-se uniforme e homogênea e 

quando agitado não se percebe a formação de aglomerados do polímero existentes no início. 

Não foi possível, o preparo de microemulsões com adição de polímero superior a 2,0 %. 

Provavelmente uma concentração maior poderia ter sido atingida se usados tensoativos 

iônicos, ao invés de tensoativo não iônico (Wever et al., 2011). 

A formação das microemulsões aditivadas segue então a mesma sequência da 

microemulsão sem polímero. Ainda sob forte agitação foi adicionado o hidrótopo p-tolueno 

sulfonato de sódio a solução de polímero, que se dissolveu facilmente na solução. Depois foi 

adicionada a solução C/T e fase orgânica, que foi homogeneizada separadamente. 
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As seis microemulsões aditivadas com poliacrilamida apresentaram boa formação, 

sendo translúcida quando a concentração de polímero utilizada foi de 0,1%, o que deve ter 

como característica a formação de partículas pequenas. Já nas soluções onde foram 

adicionados 2,0% dos polímeros observou-se certa opacidade. Os sistemas demonstraram ser 

estáveis a variações de temperatura, e visualmente apresentando um aumento de viscosidade, 

o que já era esperado principalmente com o aumento da concentração de polímero utilizado. 

Uma das grandes preocupações quanto ao uso de polímeros em uma composição 

química é quanto à quantidade que ele pode ser adicionado ao sistema. Principalmente devido 

a sua alta massa molar e a sua longa cadeia, resultando em um aumento significativo na 

quantidade de interações intermoleculares na solução. 

Esse fator resultaria em um brusco aumento na viscosidade da solução ou atingiria um 

limite máximo de solubilidade do polímero. Por vezes pode-se chegar até à situações onde um 

líquido gelatinoso comece a se formar. 

Por isso a solubilidade do polímero em água foi observada a partir de concentrações 

0,1% dos aditivos até um máximo de 2,0%. Observou-se que em concentrações acima de 

2,0% de polímero já não há completa solubilização, mesmo que sob forte agitação e por um 

longo período de tempo. 

 

5.3. Estudo reológico dos SME 

 

As microemulsões apresentam estabilidade termodinâmica, mas podem sofrer grandes 

deformações e até separação de fases quando postas sob forte cisalhamento. Por isso, antes de 

análises finais serem tomadas como válidas uma série de testes prévios precisaram ser 

realizados. 

Foi obitido o gráfico da viscosidade em função da taxa de cisalhamento aplicada, sem 

a presença de polímero para o SME com taxa de cisalhamento variando de 1 a 3000 s
-1

, como 

mostra a Figura 27. 

Os primeiros ensaios reológicos realizados foram as curvas de escoamento. Nesses 

ensaios a viscosidade absoluta ou aparente foi determinada inicialmente, nas curvas onde a 

tensão de cisalhamento foi variada e seu gráfico plotado em relação à uma resposta de tensão 

em função dessa variação. Nesse caso, o primeiro modelo reológico foi aplicado, o modelo de 

Newton, que ao apresentar uma relação linear em sua curva, a viscosidade absoluta pode ser 

determinada, ou seja, a viscosidade real do fluido, já que ela será constante em toda a faixa 

estudada. 
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Figura 27 – Curva de escoamento para o sistema microemulsionado sem polímero realizada com variação de 

taxa de cisalhamento de 1 a 3000 s
-1

. 
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No gráfico apresentado na Figura 25, a região de taxa de 1 até aproximadamente 800 s
-1

 

apresenta um melhor comportamento para a análise, pois acima desse ponto pode-se observar 

um aumento brusco bastante significativo na viscosidade, que pode representar uma mudança 

de regime de cisalhamento de laminar para turbulento, o que poderia levar a um erro quanto a 

determinação do comportamento reológico, já que os modelos não se aplicam ao regime 

turbulento. Por isso, a faixa em que as amostras foram cisalhadas foi de 1 a 700 s
-1

, escolhida 

abaixo de 800 s
-1

 para que os pontos onde houvesse a adição dos polímeros pudessem ser 

analisados comparativamente, já que em taxas mais altas a adição desses compostos resultaria 

em certa desordem no regime de escoamento. 

Determinados os parâmetros de análise, uma nova curva de escoamento e de 

viscosidade foi obtida para o sistema microemulsionado como mostra a Figura 28. 
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Figura 28 – Curva de escoamento para o sistema microemulsionado sem polímero realizada com variação da 

taxa de cisalhamento de 1 a 750 s
-1

. 
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Fonte: Autor 

 

Observa-se na Figura 28 que a curva de escoamento se apresentou de forma linear, e 

dentro da faixa de interesse. Com isso todas as outras viscosidades foram obtidas na faixa de 

cisalhamento de 1 a 700 s
-1

. 

Como forma de comparação entre os dois pontos com a presença de polímero uma 

análise foi realizada com o sistema microemulsionado sem a presença de qualquer dos três 

polímeros, como mostra a Figura 29 (I) e (II) que apresenta as curvas de escoamento para a 

microemulsão sem a adição de polímero. 
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Figura 29 – Curva de escoamento (I) e de viscosidade (II) da microemulsão sem adição da poliacrilamida (H2O 

Pol0 0,0%). 
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Fonte: Autor 

Observa-se na Figura 29 (II) que a microemulsão sem a presença de polímero 

apresentou viscosidade relativamente baixa, com um valor de η = 4,4 cP próximo à 

viscosidade da água nessas mesmas condições, que é de aproximadamente 1,0 cP. Essa 

viscosidade pode ser considerada como a viscosidade absoluta para a microemulsão, já que 

como será apresentado adiante na Tabela 5, sua linearidade se aproxima de 1, o que o 

caracteriza o fluido como newtoniano. 

No reograma apresentado na Figura 30 (I), (II) e (III), nota-se que a microemulsão 

com a adição de 0,1% de polímero não se apresenta de forma linear para todo o intervalo de 

taxa de cisalhamento aplicada tendo uma mudança de comportamento, principalmente, na 

região de cisalhamento acima de 500 s
-1

, caracterizando a transição do regime de escoamento 

laminar para o turbulento.  

Para os aditivos Pol1 e Pol2, o regime de escoamento mudou acima de 400 s
-1

, já para 

o aditivo Pol3 a mudança foi observada acima de 600 s
-1

, como observado na Figura 30 (I), 

(II) e (III), respectivamente. 
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Figura 30 – Curvas de escoamento para as microemulsões com adição de 0,1% de polímero. (I) H2O Pol1 0,1%. 

(II) H2O Pol2 0,1%. (III) H2O Pol3 0,1%. 
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Fonte: Autor 

A Figura 31 (I), (II) e (III) apresenta as curvas de viscosidade para os sistemas 

microemulsionados com a adição de 2,0% de polímero. 
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Figura 31 –  Curva de viscosidade dos sistemas microemulsionados com adição de 2,0% do polímero. (I) H2O 

Pol1 2,0%. (II) H2O Pol2 2,0%. (III) H2O Pol3 2,0%. 
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Fonte: Autor 

 

A Tabela 5 mostra os valores das viscosidades aparentes para o sistema 

microemulsionado sem a presença de poliacrilamidas e em presença dos polímeros Pol1, Pol2 

e Pol3 nas concentrações de 0,1 e 2,0%, além de apresentar, ainda, as viscosidades a 

cisalhamento zero, que elimina a influência de parâmetros cinéticos deixando apenas fatores 

termodinâmicos como interferentes. 
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Tabela 5. Viscosidade aparente e viscosidade a taxa de cisalhamento zero dos sistemas microemulsionados com 

diferentes concentrações de polímero e seus respectivos coeficientes lineares. 

Sistemas ηa (cP) R
2
 η0 (cP, à 25°C) R

2
 

H2O Pol0 0,0% 4,42 ± 0,03 0,99732 0,99± 0,07 0,96269 

H2O Pol1 0,1% 11,73 ± 0,09 0,99795 1,53 ± 0,10 0,97574 

H2O Pol1 2,0% 125,26 ± 3,77 0,93964 4,61 ± 0,20 0,98752 

H2O Pol2 0,1% 13,88 ± 0,09 0,99816 1,99 ±0,10 0,97377 

H2O Pol2 2,0% 129,08 ± 4,26 0,94334 8,55 ± 0,81 0,98222 

H2O Pol3 0,1% 12,84 ± 0,08 0,99779 1,86 ± 0,08 0,97872 

H2O Pol3 2,0% 124,52 ± 4,18 0,94471 5,47 ± 0,61 0,98817 

 

Observa-se na Tabela 5 que para a adição de 0,1% dos três polímeros a viscosidade 

teve um aumento de aproximadamente 3 vezes em relação a microemulsão inicial. Em 

comparação entre os três polímeros estudados, o Pol2 foi o que apresentou maior viscosidade. 

Os sistemas microemulsionados com adição de 2,0% dos três polímeros apresentaram 

uma viscosidade muito elevada, devido à cadeia longa da poliacrilamida, que aumenta as 

interações intermoleculares da microemulsão. Observa-se que os três sistemas apresentam um 

aumento de aproximadamente 10 vezes o valor das soluções com concentração 0,1% de 

polímero. Além disso, a ordem de viscosidade se repete entre os sistemas, sendo o Pol1 

aquele com a menor viscosidade e o Pol2 aquele com a maior viscosidade em ambas as 

concentrações estudadas. 

As viscosidades a cisalhamento zero, analisadas a 25°C, confirmam as tendências de 

aumento de viscosidade com as concentrações de polímero, resultado esperado, já que a 

adição de polímero ao sistema resulta em um aumento significativo em sua massa molar. 

Além disso, confirma também a tendência do sistema aditivado com o Pol2 em apresentar 

maior viscosidade. 
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A comparação do efeito da densidade de carga dos polímeros nos sistemas 

microemulsionados será realizada tomando como referência os sistemas aditivados com os 

polímeros Pol1 e Pol2, que diferem nessa propriedade. Assim, comparando os dados da 

Tabela 5, o SME aditivado com o Pol1 em concentração de 0,1% apresenta viscosidade ηa = 

11,73 cP, enquanto o polímero Pol2 apresenta viscosidade ηa = 13,88 cP, um aumento pouco 

significativo de aproximadamente 2 cP. 

Quando comparados os mesmos polímeros na microemulsão com concentração de 

2,0%, observamos que a diferença de viscosidade continua sendo pouco significativa, sendo 

de aproximadamente 4,0 cP. 

Se for levado em consideração o erro experimental que é de aproximadamente 4,0 cP 

para as duas análises, pode-se dizer que esses valores são experimentalmente equivalentes. 

Isso significa que a mudança na densidade de carga do polímero poliacrilamida utilizado, não 

reflete em grande alteração no valor de sua viscosidade. 

O fato do tensoativo ser do tipo não iônico pode estar relacionado ao motivo dessa 

viscosidade não ser significativamente alterada. Ou seja, apesar da densidade de carga 

aumentar as interações eletrostáticas entre polímero e tensoativo, na solução, não são essas 

forças que interagem mais fortemente, por esse motivo não são determinantes na variação de 

viscosidade. 

Um ponto interessante é sua viscosidade a taxa de cisalhamento zero. Quando 

comparadas as viscosidades em baixa concentração de polímero, a diferença de viscosidade é 

pouco significativa. Já quando comparados os sistemas de concentração 2,0% a diferença de 

viscosidade aumenta significativamente, chegando a 4,0 cP, mas com o erro estatístico bem 

abaixo disso. 

Nesse caso quando se observa a viscosidade à taxa de cisalhamento zero, a viscosidade 

é significativamente aumentada quando se aumenta também a densidade de carga do polímero 

(poliacrilamida) adicionado à microemulsão, isso pode significar uma influência da 

viscosidade em relação a temperatura, ou que pode estar ocorrendo alguma mudança 

estrutural com o aumento da taxa de cisalhamento. 

Durante o cisalhamento as cadeias poliméricas tendem a se estender para que essas 

partículas se orientem na direção do escoamento (Scharamm, 2006). Com o estiramento da 

cadeia do polímero, podem surgir novas interações entre o polímero e as micelas formadas. 

Isso faz com que a viscosidade apresente um aumento significativo e quanto maior for a 

concentração de polímero presente na microemulsão maior será esse aumento (Winnik, 1991). 
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Em uma comparação entre os Pol2 e o Pol3, onde o Pol3 tem como grande diferencial 

sua massa molar que é maior, mas com densidade de carga baixa, pode-se observar, ainda na 

Tabela 5, que não existe uma diferença significativa entre as viscosidades dos sistemas com 

os dois polímeros, isso quando a concentração do polímero é a menor (0,1%). 

Em relação a maior concentração de polímero estudada (2,0%), a diferença entre as 

viscosidades passa a ser ainda menos significativa, já que entre os dois tem-se uma diferença 

de aproximadamente 4,5 cP, mas com um erro experimental em torno de 4,0 cP. Mais uma 

vez a massa molar parece não ter tanta influência na viscosidade das soluções 

microemulsionadas contendo os polímeros estudados. 

Diferença significativa foi observada quando foram analisadas as viscosidades a 

cisalhamento zero. À concentração mais baixa de polímero não houve uma diferença 

significativa na viscosidade dos sistemas, mas em relação à concentrações mais elevadas 

novamente um diferença mais significativa pode ser observada, sendo de aproximadamente 

3,0 ± 0,7 cP. 

Esperava-se que com o aumento da massa molar dos polímeros adicionados ao sistema 

microemulsionado aumentasse sua viscosidade. Nesse caso ocorreu o inverso, a viscosidade 

diminuiu, quando foi mantida fixa a densidade de carga e aumentado a massa molar do 

polímero. 

Isso pode ter relação com o fato da densidade de carga ser baixa para os dois 

polímeros, mas a massa molar aumenta. Nesse caso, a carga é bem mais distribuída pela 

cadeia carbônica, a interação entre polímero e os tensoativos irá ocorrer ao longo da cadeia já 

que poderá ocorrer em diferentes pontos nas regiões hidrofóbicas, através de ligações de 

hidrogênio. Essa maior distribuição pode estar resultando na diminuição de sua viscosidade 

(Biggs et al., 1992). 
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5.4. Estabilidade dos SME em meio salino 

 

Um fator de grande importância na caracterização das microemulsões é seu 

comportamento quando em presença de sais, já que a presença desses eletrólitos na solução 

pode modificar as interações entre o polímero e o tensoativo, principalmente quanto maior for 

à densidade de carga do polímero e a valência do sal envolvido. O KCl foi o sal escolhido 

para esse estudo, pois é de fácil aquisição e tem um valor de mercado relativamente baixo, 

além de ser um dos sais mais usados em aplicações na industria de petróleo, quando o 

objetivo é a recuperação avançada de petróleo. 

Assim, uma solução salina de KCl 2,0% foi preparada em laboratório e utilizada como 

substituinte da água destilada como fase aquosa nos SME. Nesse caso, além da microemulsão 

sem os aditivos poliméricos, preparou-se microemulsões cuja fase aquosa é a solução salina e 

aditivou-se com os polímeros.  

Antes que os sete pontos pudessem ser estudados reologicamente, foram observadas 

suas estabilidades, ou seja, uma análise visual na obtenção e suas características, que permitiu 

então análises posteriores.  

A microemulsão não aditivada mais uma vez mostrou-se muito estável. Sua formação 

foi espontânea precisando apenas de uma leve agitação para acelerar sua homogeneização. 

Além disso, variações leves de temperatura também não afetaram a estabilidade da 

microemulsão, ou seja, ela permaneceu translúcida e sem separação de fases ou turvamento. 

A formação da microemulsão desse ponto foi ainda mais rápida que em água destilada, já que 

a adição do sal ao sistema aumenta a hidrofilicidade, como a microemulsão ocorre em maior 

quantidade de fase aquosa, sua formação foi favorecida (Argillier et al., 1996). 

A concentração de polímero foi um fator determinante para a formação das 

microemulsões. Na solubilização dos polímeros em solução, os pontos que apresentavam 

concentração de 0,1% necessitaram de um tempo de agitação relativamente superior aos 

mesmos sistemas com água destilada. Já os sistemas que apresentam concentração de 

polímero 2,0% foram muito pouco solúveis na solução de KCl 2,0% 

É importante dizer que os sistemas com meio salino e concentração de polímero acima 

de 0,5% apresentam uma interação polímero/eletrólito muito forte. Essa interação leva a 

microemulsão a formar gel quando se faz a adição tanto do C/T e do querosene, devido à 

interação entre as cargas do sal e do polímero, formando uma conformação de rede (Zhong, 

2009). Um sólido gelatinoso é formado, principalmente quando se utilizou o polímero pol3, 

que possui maior densidade de carga, forma-se uma maior quantidade desse gel. A 
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microemulsão também é formada ao mesmo tempo em que o gel, mas com uma viscosidade 

bem mais baixa do que se esperaria com a adição de 2,0% dos polímeros. Isso pode significar 

que a microemulsão está se formando sim, mas provavelmente sem a participação do 

polímero. 

Esse fato pode estar ocorrendo pelo fato do sal presente na solução inicial interagir 

fortemente com o polímero, ou seja, com interações do tipo eletrostáticas. Quando o 

tensoativo entra em contato com o polímero suas interações, em comparação com as 

microemulsões sem a presença do sal, são impedidas, já que ele está fortemente ligado ao sal. 

Na tentativa de diminuir a interação entre o polímero e o sal ou de promover uma 

melhor interação entre polímero e tensoativo, parte do polímero foi solubilizado na solução 

salina, até quanto possível, e parte foi solubilizado na solução C/T/Querosene. Depois então 

as duas soluções foram misturadas e homogeneizadas. Dessa forma, foi possível obter as 

microemulsões aditivadas em meio salino com concentração de 2,0% do polímero, que 

visualmente apresentavam uma viscosidade muito elevada, o que posteriormente poderia ser 

confirmado com os testes reológicos. 

 

5.4.1. Estudo reológico do SME em meio salino 

 

A viscosidade dos sistemas microemulsionados com aditivos poliacrilamida foi então 

estudada com a substituição da fase aquosa por uma solução salina 2,0% de KCl. 

A princípio, a adição do sal aparentemente conferiu maior estabilidade ao sistema que 

pode ser cisalhado a taxa de 700 s
-1

, com menor característica da existência de transição de 

regime, dentro dessa faixa. A Figura 32 (I) e (II) apresenta bem essas observações. 
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Figura 32 – Curva de escoamento (I) e de viscosidade (II) para a microemulsão com FA KCl 2,0% sem adição 

de polímero. 
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Fonte: Autor 

 

No gráfico da Figura 32 (I) e (II) pode-se perceber que o comportamento reológico 

dentro da faixa estudada, é linear até próximo de 500 s
-1

, sua viscosidade aparente possui 

valor de η = 4,270 cP. 

Uma importante observação quanto a esse valor, é o fato de que apesar da substituição 

da fase aquosa por uma solução salina a viscosidade absoluta teve pouca alteração, passando 

de 4,42 cP em água destilada, para 4,27 cP em meio salino. 

O resultado obtido indica que esse sistema pode ser utilizado em regiões com 

concentração de sal relativamente elevadas (até a faixa estudada), sem que tenha interferência 

significativa na viscosidade. 

Como repetição desse resultado pode-se analisar as viscosidades a cisalhamento zero 

que também demonstraram valores experimentalmente equivalentes, sendo de 0,99 cP em 

água destilada e de 0,98 cP em meio salino. 

A Figura 33 apresenta as curvas de escoamento para os sistemas microemulsionados 

com fase aquosa KCl 2,0% e adição de 0,1% dos três polímeros estudados. 

 



Resultados e Discussão                                                                                                           80 

Rosemiro Marinho Barros   

Figura 33 – Curva de escoamento do dos sistemas com FA KCl 2,0% com a adição de 0,1% dos polímeros Pol1, 

Pol2 e Pol3. 
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Fonte: Autor 

 

Observa-se na Figura 33 que quando aditivados com os polímeros, os sistemas com 

fase aquosa KCl 2%, em concentração 0,1% dos polímeros Pol1 e Pol3, apresentaram 

cisalhamento com regime de escoamento laminar em toda a faixa analisada. A exceção se faz 

ao ponto KCl Pol3 0,1%, que assim como os sistemas com água destilada apresentaram uma 

transição no regime de escoamento em cisalhamento próximos a 500 s
-1

. 

Na Tabela 6 estão listados os valores das viscosidades aparente, ou absoluta quando 

Newtonianas, e das viscosidades a cisalhamento zero da microemulsão sem o aditivo e das 

demais microemulsões com a adição de polímero. Além disso, todos os valores apresentam 

seus respectivos erros experimentais e coeficientes de correlação quadráticos (R
2
) para o 

modelo Newtoniano, ou seja, modelo linear de cada amostra. 
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Tabela 6. Viscosidade aparente e viscosidade a taxa de cisalhamento zero para sistemas microemulsionados com 

fase aquosa KCl 2,0%. 

Sistemas ηa (cP) R
2
 η0 (cP, à 25°C) R

2
 

KCl Pol0 0,0% 4,27 ± 0,05 0,99292 0,98 ± 0,05 0,98106 

KCl Pol1 0,1% 9,23 ± 0,03 0,99944 1,12 ± 0,60 0,98275 

KCl Pol1 2,0% 122,66 ± 3,65 0,94156 5,28 ± 0,26 0,98855 

KCl Pol2 0,1% 7,47 ± 0,03 0,99882 0,86 ± 0,28 0,96253 

KCl Pol2 2,0% 130,60 ± 2,91 0,96583 5,56 ± 0,13 0,99736 

KCl Pol3 0,1% 8,40± 0,21 0,97272 1,03 ± 0,02 0,98162 

KCl Pol3 2,0% 144,50 ± 4,50 0,93798 5,24 ± 0,97 0,99665 

 

 

5.4.2. Análise de concentração do aditivo 

 

Observando a Tabela 6, verifica-se que assim como ocorreu com os sistemas com água 

destilada, os sistemas salinos também apresentaram um aumento na viscosidade em relação ao 

aumento da concentração de polímero, porém dessa vez, o aumento da viscosidade foi um 

pouco menos pronunciado que no caso anterior, apresentando um aumento de 

aproximadamente 2 vezes o valor da viscosidade nos sistemas de concentração 0,1% em 

relação a viscosidade da microemulsão sem a adição de polímero. 

Analisando as viscosidades em concentração de polímero 2,0%, observou-se um 

aumento de 30 a 35 vezes a viscosidade da microemulsão original e de aproximadamente 20 

vezes a viscosidade da microemulsão com adição de 0,1% do polímero. 

Já entre os três diferentes tipos de polímero analisados, a diferença de viscosidade foi 

pequena. Esse resultado está de acordo com o observado visualmente, quando o uso de um 

eletrólito aumentou a solubilidade do polímero na solução (Argillier et al., 1996). 

Em relação às viscosidades a taxa de cisalhamento zero, a diferença é pouco 

significativa, principalmente em relação a concentração de 2,0%, onde todos os sistemas 

apresentaram viscosidade em torno de 5,0 cP. Em comparação com as viscosidades de 

concentração 0,1% que tiveram viscosidades próximas de 1,0 cP, as viscosidades aumentaram 

em torno de 4 cP. 
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O comportamento dos sistemas em relação as diferentes densidades de cargas dos 

polímeros foi vez realizada para as duas concentrações de trabalho. Os resultados serão 

discutidos de acordo com os dados apresentados na Tabela 6. 

Nesse caso, com o aumento da densidade de carga houve uma diminuição na 

viscosidade das soluções quando a concentração de polímero era de 0,1%. Já na concentração 

de 2,0% de polímero, a viscosidade aumenta com o aumento da densidade de carga do 

polímero. 

Esse comportamento para os sistemas com KCl 2,0%, diferenciou-se do 

comportamento apresentado pelos sistemas microemulsionados com fase aquosa sendo água 

destilada porém apenas em baixa concentração de polímero, mas apresentou um aumento 

significativo nos valores de viscosidade. Isso pode estar ocorrendo devido à presença do 

eletrólito gerar uma competição, pela água que antes atuava na solvatação das cargas do 

polímero, agora também atuará na solvatação dos íons do sal (Nystroem, 1995). 

Quanto às viscosidades à taxa de cisalhamento zero, esse comportamento se repete, 

mas como seus valores apresentam resultados analíticos equivalentes, eles não puderam ser 

confirmados. Tanto o ponto KCl Pol1 0,1% quanto o ponto KCl Pol2 0,1%, apresentaram 

viscosidades η0 próximas a 1 cP. Enquanto que os sistemas KCl Pol1 2,0% e o ponto KCl 

Pol2 2,0%, apresentaram viscosidades η0 próximas de 5,0 cP. 

Ainda analisando os dados da Tabela 6, observa-se que a massa molar dos polímeros 

demonstrou influência semelhante à apresentada pela densidade de carga quando foram 

observadas as suas viscosidades η0 e quanto a sua viscosidade aparente em concentração de 

2,0% de polímero. 

O ponto KCl 0,1% Pol2, onde o polímero tem menor massa molar que o polímero 

Pol3, apresentou menor viscosidade (η = 7,47 cP) que o ponto KCl Pol3 0,1% (8,40 cP). Ou 

seja, em baixas concentrações de polímero, quando também aumentou a massa molar do 

polímero aumentou a viscosidade do sistema, comportamento esperado, apesar de serem 

valores muito próximos, porém tal comportamento não foi observado quando a fase aquosa da 

microemulsão era água destilada. 

Esse efeito é ainda mais pronunciado quando a concentração de polímero aumenta, 

onde a diferença de viscosidade aparente entre as duas soluções é de 14 cP. 

O ponto 2,0% Pol3, que em água destilada apresentou viscosidade aparente em torno 

de 124 cP, para o sistema com a solução salina de KCl 2,0% atingiu-se o máximo de 

viscosidade entre todas as soluções estudadas (144 cP).  
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5.5. Modelos Reológicos 

 

Aos dados obtidos com as curvas de escoamento e viscosidades foram aplicados os 

três principais modelos reológicos. O modelo de Bingham, modelo linear, apresenta dois 

parâmetros reológicos. O modelo de Ostwald de Waale, que também possui dois parâmetros 

reológicos. Além do modelo de Herschell-Buckley, que apresenta três parâmetros reológicos e 

por isso é considerado o modelo mais completo dos três. 

A aplicação dos modelos reológicos tem como importância a identificação ou 

confirmação do tipo de fluido correspondente ao comportamento viscoso quando a amostra é 

submetida ao cisalhamento. 

Analisando os dados de viscosidade da Tabela 6 que representa a tendência à 

linearidade das soluções cisalhadas, pode-se observar pelos valores do coeficiente de 

correlação quadrático, que tanto a microemulsão, quanto os sistemas onde a concentração de 

polímero foi de 0,1%, assumiram valores muito próximos de um, o que significa que esses 

sistemas se adequam muito bem à modelos lineares. Assim, pode-se tomar os resultados de 

viscosidade aparente para essas soluções como sendo suas viscosidades absolutas e classificá-

los como fluidos newtonianos, dentro da faixa de cisalhamento estudada. 

Apesar de apenas o modelo de Bingham ser um modelo linear, não só ele como 

também os modelos de Ostwald e de Herschell, podem ser utilizados para reafirmar essa 

condição linear. 

Para isso, os valores de limite de escoamento (τ0) devem tender a zero, os parâmetros 

de índice de consistência (K) devem ser muito pequenos e os valores de índice de 

comportamento (n) devem tender a 1. 

Para as análises realizadas à concentrações mais elevadas de polímero, ocorre um 

desvio do modelo linear, e o modelo newtoniano, não pode mais ser observado. Por isso, a 

viscosidade só pode ser considerada aparente. 

A Figura 34 representa esse comportamento linear, onde a viscosidade pode ser 

tomada em qualquer ponto como sendo constante. 
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Figura 34 – Curva de escoamento da microemulsão sem aditivo polimérico com a aplicação de modelo linear. 
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Fonte: Autor 

O primeiro modelo analisado foi o modelo de Bingham. Os dados obtidos para esse 

modelo estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Parâmetros reológicos do modelo de Bingham para os sistemas microemulsionados com e sem a 

adição do polímero. 

Sistemas 
Parâmetros de Bingham (25°C) 

R
2
 

τ0 (Pa) ηP (mPa.s ou cP) 

H2O Pol0 0,0% 0,007 ± 0,002 4,61 ± 0,06 0,99278 

H2O Pol1 0,1% 0,04 ± 0,03 11,57 ± 0,17 0,99216 

H2O Pol2 0,1% 0,20 ± 0,03 13,20 ± 0,13 0,99595 

H2O Pol3 0,1% 0,35 ± 0,03 11,97 ± 0,08 0,99727 

H2O Pol1 2,0% 24,70 ± 0,75 72,94 ± 1,84 0,95729 

H2O Pol2 2,0% 18,00 ± 0,62 77,04 ± 1,96 0,96612 

H2O Pol3 2,0% 17,03 ± 0,60 75,14 ± 2,00 0,96510 

 

Analisando os dados da Tabela 7 pode-se observar que para a microemulsão sem a 

adição de polímero, o modelo se adéqua muito bem aos dados experimentais. Além disso, o 

valor do limite de escoamento é muito baixo (0,007 Pa) significando que a microemulsão não 

tem resistência ao escoamento, o que confirma sua caracterização como um fluido 

newtoniano. 
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Para os três sistemas onde a concentração é de 0,1%, o modelo de Bingham também se 

adequa muito bem e todos podem ser classificados como linear. O limite de escoamento é 

baixo e também representam uma pequena resistência ao escoamento. Com isso, os sistemas 

H2O Pol1 0,1%, H2O Pol2 0,1% e H2O Pol3 0,1% correspondem a fluidos de comportamento 

linear e podem ser classificados como newtoniano para a faixa de cisalhamento estudada. 

Para concentração de polímero 2,0%, os três sistemas se apresentam fora da 

linearidade e por isso não se adequam bem ao modelo de Bingham. Com os valores de R
2
 

abaixo de 0,96 confirma-se que os dados experimentais não se adequam a esse modelo, mas 

analisando os valores de τ0 pode-se perceber a forte tendência que os sistemas apresentam de 

resistência ao escoamento. 

O segundo modelo aplicado foi o modelo de Ostwald de Waale. Os parâmetros 

reológicos desse modelo estão listados na Tabela 8, que apresenta os valores de R
2
. 

 

Tabela 8. Parâmetros reológicos do modelo de Ostwald de Waale para os sistemas microemulsionados com e 

sem a adição do polímero. 

Sistemas 
Parâmetros de Ostwald de Waale(25°C) 

R
2
 

KO (mPa.s
n
) n 

H2O Pol0 0,0% 2,35± 0,24 1,11± 0,02 0,99463 

H2O Pol1 0,1% 11,24 ± 1,43 1,01 ± 0,02 0,99191 

H2O Pol2 0,1% 20,75 ± 1,88 0,93 ± 0,02 0,99448 

H2O Pol3 0,1% 25,29 ± 1,51 0,89 ± 0,01 0,99658 

H2O Pol1 2,0% 5060,96 ± 202,61 0,40 ± 0,01 0,98881 

H2O Pol2 2,0% 4073,81 ± 221,97 0,42 ± 0,01 0,98401 

H2O Pol3 2,0% 3670,12 ± 238,37 0,42 ± 0,01 0,97898 

 

Para o sistema microemulsionado sem polímero, têm-se mais uma vez a confirmação 

de tendência a comportamento newtoniano. O valor do índice de consistência (n) está 

próximo de 1 e sua constante de consistência é relativamente baixa (2,350 mPa.s
n
). 

Os três pontos com concentração 0,1% também se confirmam com tendência a 

linearidade, apresentando valores de n próximos de 1, com valores relativamente baixos de 

índice de consistência. Mas dessa vez, pode-se observar que n diminui quando mudou-se de 

Pol1 para Pol2 e para Pol3. O ponto H2O Pol3 0,1% apresenta n = 0,89, caracterizando uma 

tendência a fluido pseudoplástico. 
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Os três pontos de concentração de polímero 2,0%, não apresentaram uma boa 

adequação ao modelo de Ostwald de Waale. Mas, em relação ao modelo de Bingham tem uma 

adequação bem maior. A curva de escoamento da Figura 35 representa a não linearidade dos 

fluidos estudados. 

 

Figura 35 – Curvas de escoamento dos sistemas microemulsionados com adição de 2,0% de polímero. (I) Pol1. 

(II) Pol2. (III) Pol3. 
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Fonte: Autor 

 

Nos gráficos apresentados na Figura 35, pode-se observar como a curva foge da 

linearidade. Observa-se também, um comportamento claro de fluido pseudoplástico, onde o 

fluido começa a escoar com mais dificuldade em baixas taxas de cisalhamento e que com o 

aumento da taxa esse escoamento ocorre mais facilmente, por isso ocorre diminuição de 

viscosidade. 

Foi aplicado o terceiro modelo reológico, que representa fluido de potência, com 

limite de escoamento. Assim, o modelo de Herschell-Buckley irá confirmar se o fluido de fato 

é pseudoplástico ou plástico. 
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A Tabela 9 lista os parâmetros reológicos característicos do modelo de Herschell 

obtidos para os SME sem e com a adição de polímero. 

 

Tabela 9. Parâmetros reológicos do modelo de Herschell-Buckley para os sistemas microemulsionados com e 

sem a adição de polímero. 

Sistemas 
Parâmetros de Herschell-Buckley 

R
2
 

τ0 (Pa) KH (mPa.s
n
) n 

H2O Pol0 0,0% 0,03 ± 0,02 1,93 ± 0,40 1,14 ± 0,03 0,99465 

H2O Pol1 0,1% 0,19 ± 0,06 5,60 ± 1,43 1,12 ± 0,04 0,99343 

H2O Pol2 0,1% 0,25 ± 0,06 10,84 ± 1,95 1,03 ± 0,03 0,99596 

H2O Pol3 0,1% 0,26 ± 0,06 15,42 ± 1,90 0,96 ± 0,02 0,9974 

H2O Pol1 2,0% 9,01 ± 1,19 2170,13 ± 300,81 0,51 ± 0,02 0,99268 

H2O Pol2 2,0% 9,40 ± 0,93 1225,81 ± 194,78 0,58 ± 0,02 0,99271 

H2O Pol3 2,0% 8,81 ± 1,09 1040,65 ± 218,31 0,60 ± 0,03 0,98811 

 

Segundo os dados da Tabela 9, pode-se observar que a microemulsão sem o aditivo 

polimérico demonstra um limite de escoamento baixo τ0 = 0,027 Pa, e baixo índice de 

consistência K = 1,930 mPa.s
n
. Esse resultado converge para os resultados obtidos através dos 

outros modelos aplicados anteriormente.  

Em relação aos pontos de menor concentração, os resultados convergiram para fluidos 

de comportamento linear. Seus limites de escoamento são relativamente baixos, entre 0,1 e 

0,2 Pa e os caracterizam como fluidos Newtonianos. 

O índice de comportamento aponta valores muito próximos de 1, mais uma vez 

confirmando que com a adição de 0,1% dos polímeros, o sistema microemulsionado 

resultante da adição de polímero permanece newtoniano na faixa de cisalhamento estudada. 

Para os sistemas que apresentam concentração mais elevada de polímero, foi o modelo 

de Herschell-Buckley que apresentou o melhor resultado. A Figura 36 apresenta a região de 

taxa de cisalhamento mais baixa, onde pode ser observado o limite de escoamento existente 

nos SME contendo 2,0% dos polímeros. 
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Figura 36 – Curva de escoamento da microemulsão com adição de 2,0% de Pol1 mostrando em destaque a 

existência de limite de escoamento 
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Com os resultados de índice de comportamento apresentados na Tabela 9, os valores 

que resultaram entre 0,5 e 0,6 apontam para uma diminuição na viscosidade dos sistemas com 

o aumento da taxa de cisalhamento. Mas como observado na Figura 36 existe um limite de 

escoamento, ou seja, há certa resistência do fluido ao escoamento que não pode ser 

descartada. 

Esse limite de escoamento é o que caracteriza os sistemas com 2,0% de polímero 

como fluidos de Herschell-Buckley, ou seja, são plásticos, pois necessitam de uma tensão 

mínima para que o escoamento comece a ocorrer e a partir do aumento da taxa de 

cisalhamento aplicada a viscosidade começa a cair gradativamente com valores de índice de 

comportamento de aproximadamente n = 0,55. 
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5.6.  Histerese 

 

Alguns fluidos apresentam dependência com o tempo de cisalhamento, podendo 

apresentar uma diminuição na viscosidade em relação ao tempo em que esse fluido é 

cisalhado, são classificados como fluidos tixotrópicos. Outros apresentam um aumento em 

sua viscosidade com o tempo e são classificados como fluidos reopéticos. 

Foram obtidas curvas de histerese, onde os sistemas foram submetidos a duas curvas 

sequenciais. Uma curva ascendente, com a taxa de cisalhamento aumentando com o tempo de 

cisalhamento determinado. E uma curva descendente, com a mesma taxa sendo aplicada, mas 

diminuindo com o tempo. 

A Figura 37 representa a curva de histerese para a microemulsão sem a adição do 

polímero. 

 

Figura 37 – Curva de histerese para a microemulsão sem a adição de polímero.  
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Fonte: Autor 

Pode-se observar pela Figura 37, que a área entre as duas curvas é pequena, estando 

quase sobrepostas.  

As áreas calculadas para as demais curvas de ida e curvas de volta, assim como as 

áreas tixotrópicas para as microemulsões com os aditivos poliacrilamida estão listadas na 

Tabela 10. 

 



Resultados e Discussão                                                                                                           90 

Rosemiro Marinho Barros   

Tabela 10. Áreas calculadas das curvas de histerese para as microemulsões com e sem a adição de polímero. 

Sistemas 
Áreas Tixotrópicas 

Aida (Pa/s) Avolta (Pa/s) Atixotrópica (Pa/s) 

H2O Pol0 0,0% 1258 1228 30 

H2O Pol1 0,1% 2021 1926 95 

H2O Pol2 0,1% 2295 2115 180 

H2O Pol3 0,1% 3355 3301 54 

H2O Pol1 2,0% 15911 11221 4690 

H2O Pol2 2,0% 61887 40123 21764 

H2O Pol3 2,0% 24922 14298 10624 

 

Para o sistema microemulsionado sem o aditivo polimérico a tixotropia é 

relativamente baixa. A curva de ida apresentou valores de área igual a Aida = 1258 Pa/s, 

enquanto que a curva de volta Avolta = 1228 Pa/s. Assim, a tixotropia para o sistema 

microemulsionado sem a adição do polímero é de A = 30 Pa/s. 

Pode-se observar pelos dados apresentados na tabela 10 que os sistemas com 

concentração 0,1% de polímero apresentaram uma pequena área tixotrópica, muito próxima a 

área observada para a microemulsão sem a adição de polímero. Isso significa que com essa 

concentração de aditivo os sistemas microemulsionados apresentam uma pequena diminuição 

em sua viscosidade com o tempo de cisalhamento. Nesse caso, a adição de polímero não 

representa influência nesse aspecto. 

Quando observados os sistemas aos quais foram adicionados 2,0% dos polímeros, 

observou-se que todos eles apresentaram dependência com o tempo. A adição do polímero 

Pol2 foi o que resultou em maior contribuição tixotrópica. A tixotropia para o ponto H20 2,0% 

Pol1 atingiu valor de tixotropia A = 21764 Pa/s, sendo esse ponto constituído pelo polímero 

com densidade de carga alta e baixa massa molar. 

A Figura 38 representa as curvas de histerese para as três microemulsões com adição 

de 0,1% dos Polímeros. 



Resultados e Discussão                                                                                                           91 

Rosemiro Marinho Barros   

Figura 38 – Curvas de histerese para as microemulsões com adição de 0,1% dos polímeros. 

(I) Pol1, (II) Pol2 e (III) Pol3. 

0 300 600
0

4

8

12
0

2

4

6

80

2

4

6

0 300 600

 

(III)

 

(II)

(s
-1
)


(P

a)

 

 

(I)

 
Fonte: Autor 

 

Observando a Figura 38 (II) observa-se que os resultados também mostraram que a 

microemulsão quando aditivada com 0,1% do polímero Pol2 apresenta maior significância 

quanto ao tempo de cisalhamento. Sua área de histerese apresenta valor de 180 Pa/s, um valor 

significativamente baixo, mas que corresponde a seis vezes a área tixotrópica da 

microemulsão sem a adição de polímero. 

A Figura 39 apresenta as curvas de histerese para as microemulsões com adição de 

2,0% dos polímeros Pol1 (I), Pol2 (II) e Pol3 (III). 
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Figura 39 – Curvas de Histerese para as microemulsões com adição de 2,0% de polímero: (I) Pol1, (II) Pol2 e 

(III) Pol3. 
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Fonte: Autor 

 

Os gráficos da Figura 39 representam os três pontos de concentração 2,0%, em que se 

observa o comportamento a existência de uma área tixotrópica bem maior que nos sistemas de 

concentração 0,1% de polímero. 

Para os polímeros com concentração 0,1% de polímero, os baixos valores de 

tixotropia, demonstram que a dependência com o tempo é muito pequena, enquanto para a 

concentração de 2,0% o sistema apresenta alto valor de tixotropia, ou seja, sua viscosidade 

está diminuindo com o tempo de cisalhamento 

Em comparação ao aumento na densidade de carga dos polímeros nos sistemas, que 

ocorre entre o polímero Pol1 e o polímero Pol2, tanto em concentração 0,1%, quanto para 

concentração 2,0%, o aumento na densidade de carga representa um aumento no valor da 

tixotropia, mais acentuada em concentração mais alta. 

Quanto ao aumento na massa molar do polímero, que aumenta do Pol2 para o Pol3, 

observa-se que a baixas concentrações, o aumento na massa molar resulta em uma solução 

com menor dependente com o tempo. Comportamento também mais acentuado em 

concentração mais elevada. 
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5.7. Estudo de comportamento reológico dos sistemas frente à temperatura 

 

A viscosidade é uma propriedade de transporte fundamental para os processos das 

mais diferentes indústrias, sejam elas químicas ou petroquímicas, onde estão envolvidos 

processos de transporte, agitação, filtração, misturas e transferência de calor (Lin et al., 2007). 

Pode-se dizer que a viscosidade de um fluido mede a resistência interna ao 

escoamento oferecida ao movimento das diferentes partes que formam esse fluido. Por isso 

pode-se determinar a viscosidade de líquidos com base na teoria de estado ativado de Eyring 

de 1941. Em sua teoria Eyring diz que um líquido é constituído por moléculas intercaladas 

por espaços vazios e que mesmo o líquido estando em repouso essas moléculas se movem 

para ocupar esses espaços vazios. Então a viscosidade seria essa resistência ao movimento. 

Sendo assim, maior será a barreira potencial que uma molécula terá que vencer para 

ocupar esses espaços vazios, quanto maior for à viscosidade desse fluido. Essa barreira 

energética é conhecida como Energia de ativação aparente. 

Nesse sentido, a temperatura é um parâmetro relacionado com a energia interna de 

uma substância. Por isso a viscosidade de um fluido é altamente influenciada pelas variações 

na temperatura. A viscosidade é diretamente proporcional as forças de interação existentes 

entre as moléculas. O aumento da temperatura faz com que as forças de atração diminuam, ou 

seja, aumentando a energia cinética e consequentemente diminuindo a sua viscosidade. 

Análises de viscosidade em diferentes temperaturas foram realizadas para a 

determinação de suas viscosidades a taxa de cisalhamento zero (η0) e taxa de cisalhamento 

infinita (ηinf), e consequentemente, a determinação de suas energias de ativação viscosa. Com 

isso pode-se determinar como essas microemulsões se comportam em mudanças de 

temperatura. 

A Figura 40 representa a viscosidade aparente em função da taxa de cisalhamento para 

a microemulsão sem o aditivo polimérico, com a fase aquosa água destilada. 
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Figura 40 – Curvas de viscosidade aparente a diferentes temperaturas do sistema microemulsionado sem a 

adição dos polímeros 
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Fonte: Autor 

Na Figura 40 pode-se observar que ocorre um ligeiro aumento na viscosidade para 

temperaturas mais baixas. De 25 a 35°C a viscosidade se mantém praticamente constante com 

o aumento da taxa de cisalhamento, mas com o aumento da temperatura a viscosidade está 

aumentando e para uma temperatura fixa a viscosidade cai com o aumento da taxa de 

cisalhamento. 

Para temperaturas mais altas a viscosidade aumenta, e diminui com o aumento da taxa 

de cisalhamento. As viscosidades à temperaturas de 40 a 60 °C são maiores que as 

viscosidades de 25 a 35 °C.  

Esse comportamento pode parecer um pouco contraditório, já que a teoria diz que com 

o aumento da temperatura os fluidos tendem a diminuir sua energia de ativação aparente, 

sendo menos resistentes ao escoamento, consequentemente diminuindo sua viscosidade. 

Nesse caso o fato da viscosidade aparentemente estar aumentando com o aumento da 

temperatura, pode significar que ao aumentar a temperatura, o polímero pode estar se 

estendendo aumentando as interações com as micelas formadas, ou que a microemulsão pode 

estar sofrendo uma mudança estrutural. Esse fato pode ser confirmado com a medida das 

energias de ativação viscosa dos sistemas. 
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Para as microemulsões com concentração de 0,1% de polímero, para temperatura 

constante a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento. Mais uma vez essa 

diminuição é muito pouco perceptível. Para a variação da temperatura, a viscosidade diminui 

com o aumento da temperatura. 

A Figura 41 apresenta o ponto H2O Pol3 2,0% em função da taxa de cisalhamento 

aplicada, para as temperaturas de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60°C. 

 

Figura 41 – Curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento aplicada para o sistema 

microemulsionado com a adição de 2,0% do polímero Pol3 
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Fonte: Autor 

 

Observando-se a Figura 39 verifica-se que as microemulsões que apresentam 

concentração de polímero 2,0%, o aumento da temperatura diminui a viscosidade das 

microemulsões. Nesse caso, a diminuição da viscosidade pelo aumento da temperatura se dá 

pela quebra térmica das interações intermoleculares (Wu, 2009). 

Ainda em relação à Figura 41, observa-se que cada temperatura as microemulsões 

aditivadas estão diminuindo sua viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Esse 

comportamento pode ser explicado pela quebra das interações intermoleculares devido ao 

cisalhamento. 
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Como já foi demonstrado na seção 1.5, onde se discutiu modelos reológicos, essas 

microemulsões apresentaram comportamento de fluidos plásticos à temperatura de 25°C. Esse 

comportamento se repete com o aumento da temperatura, mas ele se mostra bem menos 

acentuado, chegando a ser pouco perceptível quando a temperatura se aproxima de 60°C. 

Esse comportamento pode ser observado não só nos sistemas onde a concentração de 

polímero é de 2,0%, mas no ponto H2O Pol3 0,1% esse comportamento também ocorre, mas 

com menor intensidade, chegando a ser confundido com um comportamento linear. 

Com isso a dependência da taxa de cisalhamento e da temperatura foi analisada 

segundo a relação empírica: 

 

𝜂 =  𝜂𝑖𝑛𝑓 + (𝜂0 − 𝜂𝑖𝑛𝑓 )𝑒𝑡1                                                                                                   (16) 

 

Onde η0 representa a viscosidade a taxa de cisalhamento zero, ηinf representa a 

temperatura limite a taxa de cisalhamento infinita e t1 representa a constante de 

decaimento exponencial. 

A Equação 16, que tem a forma de uma função de decaimento exponencial se adequou 

bem aos dados experimentais. A Tabela 11 representa os parâmetros do modelo aplicado aos 

dados experimentais para o sistema com a microemulsão sem a adição de polímero. 

 

Tabela 11. Dados obtidos através do modelo matemático de decaimento exponencial para a microemulsão sem a 

adição dos polímeros. 

Temperaturas (°C) 
Parâmetro do modelo aplicado 

ηinf η0 t1 R
2
 

25 0,56 ±0,03 0,10 ± 0,07 0,50 ± 0,21 0,98269 

30 0,54 ± 0,27 0,73 ± 0,33 2,48 ± 0,02 0,97523 

35 0,47 ± 0,17 0,48 ± 0,18 0,86 ± 0,10 0,98591 

40 0,21 ± 0,07 1,83 ± 0,14 1,89 ± 0,18 0,98930 

45 0,20 ± 0,02 2,35 ± 0,15 2,54 ± 0,30 0,98734 

50 0,30 ± 0,17 2,83 ± 0,26 2,28 ± 0,36 0,99067 

55 0,28 ± 0,10 2,96 ± 0,13 2,02 ± 0,19 0,99090 

60 0,13 ± 0,13 2,17 ± 0,24 2,92 ± 0,31 0,98181 

 

Os dados obtidos com esse modelo foram ajustados para a determinação das energias 

de ativação aparente para cada solução de microemulsão aditivada e para o sistema sem os 

polímeros. 
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A Tabela 12 apresenta as energias de ativação aparente para as microemulsões com e 

sem a adição de polímero em taxa de cisalhamento zero (η0) e taxa de cisalhamento infinita 

(ηinf). 

 

Tabela 12. Energias de ativação dos sistemas microemulsionados com e sem a adição de polímero em relação a 

η0 e ηinf. 

Sistemas Energia de Ativação dos sistemas (Ea = kJ/mol) 

η0 R
2
 ηinf

 
R

2
 

H2O Pol0 0,0% -35,60 ± 1,41 0,85119 38,43 ± 1,47 0,93274 

H2O Pol1 0,1% 2,64 ± 0,65 0,92168 3,32 ± 0,14 0,91886 

H2O Pol2 0,1% 8,98 ±0,14 0,90427 -3,69 ± 0,25 0,89665 

H2O Pol3 0,1% 6,31 ± 0,32 0,89172 -7,06 ± 0,40 0,93462 

H2O Pol1 2,0% 13,33 ± 0,56 0,92922 -49,43 ± 1,44 0,96229 

H2O Pol2 2,0% 14,27 ± 0,48 0,90426 -77,14 ± 1,39 0,93086 

H2O Pol3 2,0% 17,50 ± 0,63 0,89308 -32,04 ± 1,22 0,95675 

 

Com uma análise dos dados da Tabela 12 pode-se confirmar algumas informações 

obtidas na análise dos modelos reológicos de Bingham, Ostwald de Waale e Herschell-

Buckley. 

Pode-se analisar a energia de ativação aparente a taxa de cisalhamento zero como as 

energias antes dos sistemas sofrerem deformação. As energias de ativação aparente a taxa de 

cisalhamento infinita, como o momento depois das microemulsões terem sofrido deformação. 

Assim, observou-se que a microemulsão sem adição de polímero sofre um aumento 

em sua energia de ativação aparente, o que pode ser observado na Tabela 12. Isso significa 

que a viscosidade da microemulsão aumenta em função tanto da taxa de cisalhamento, como 

também com o aumento da temperatura, de forma mais intensa. 

Além disso, os três sistemas em que a concentração de polímero é de 0,1% 

apresentaram comportamentos próximos ao observado também com o cisalhamento. As 

viscosidades sofreram uma diminuição, atingindo o mínimo de viscosidade e depois começam 

a sofrer um aumento. 
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Analisando a Tabela 12, observa-se que o ponto H2O Pol1 com concentração 2,0% é o 

único sistema em que a energia de ativação diminui com o aumento da temperatura, tornando-

se cada vez menos viscosa, mesmo depois de atingir o ponto de taxa de cisalhamento crítica. 

Já os demais pontos H2O Pol2 e H2O Pol3, apresentam comportamento contrário aos demais 

sistemas onde as viscosidades sofrem um ligeiro aumento com o aumento da temperatura e 

depois de atingir o ponto onde a taxa de cisalhamento atinge seu valor crítico a viscosidade 

volta a cair, apresentando menores valores de energia de ativação, ou seja, com menor 

resistência ao escoamento. 

Essas energias foram determinadas através de modelo linear, mas só podem ter 

significado para energias aparente, já que nem todos os sistemas estudados demonstraram esse 

comportamento. 

As Figuras 42 e 43, apresentam os gráficos da determinação das energias de ativação 

aparente em relação à taxa de cisalhamento zero e à taxa de cisalhamento infinita 

respectivamente. 

 

Figura 42 – Determinação das energias de ativação aparente para taxa de cisalhamento zero (η0). (I) H2O Pol3 

2,0%, (II) H2O Pol2 2,0%, (III) H2O Pol1 2,0%, Oliveira,  H2O Pol3 0,1%, (V) H2O Pol2 0,1%, (VI) H2O Pol1 

0,1%, (VII) H2O Pol0 0,0%. 
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Figura 43 – Determinação das energias de ativação aparente para taxa de cisalhamento infinita (ηinf). (I) H2O 

Pol3 2,0%, (II) H2O Pol2 2,0%, (III) H2O Pol1 2,0%, Oliveira,  H2O Pol3 0,1%, (V) H2O Pol2 0,1%, (VI) H2O 

Pol1 0,1%, (VII) H2O Pol0 0,0%. 
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Fonte: Autor 

 

A melhor forma de entender o comportamento desses sistemas em relação a variações 

de temperatura é realizando análises qualitativas. Assim, podemos observar como os sistemas 

microemulsionados se comportam em temperaturas variando de 25 a 60°C. 

A Figura 44 apresenta a relação entre Ea/R em função da variação de temperatura. 

 



Resultados e Discussão                                                                                                           100 

Rosemiro Marinho Barros   

Figura 44 – relação Ea/R em função da variação de temperatura para a microemulsão sem a adição de polímero. 

(I) taxa de cisalhamento zero, (II) taxa de cisalhamento infinita. 
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Fonte: Autor 

 

Na Figura 44 pode-se observar que existe uma temperatura limite para uma possível 

transição de estrutura. Observa-se que a energia de ativação aparente sofre decaimento até a 

temperatura de 40°C e depois sofre um significativo aumento, tanto em taxa de cisalhamento 

zero, quanto em taxa de cisalhamento infinita. 

A Figura 45 apresenta o comportamento em função da variação de temperatura, da 

microemulsão com a adição de 0,1% do polímero Pol1. 
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Figura 45 – Relação Ea/R em função da variação de temperatura para a microemulsão com adição de 0,1% do 

polímero Pol1. (I) taxa de cisalhamento zero e (II) taxa de cisalhamento infinita. 
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Para o polímero pol1 em que tanto a densidade de carga quanto a massa molar são 

baixos essa temperatura característica se repetiu para os sistemas com concentração 0,1% do 

polímero. 

Esse comportamento não é dependente do polímero adicionado, já que ele é observado 

também na microemulsão sem a adição de polímero, o que indica que a própria microemulsão 

está sofrendo mudança de estrutura. 

A Figura 45 apresenta o comportamento em função da variação de temperatura para a 

microemulsão com adição de 2,0% do polímero Pol1. 
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Figura 46 – Relação Ea/R em função do aumento da temperatura para a microemulsão com adição de 2,0% do 

polímero Pol1. (I) taxa de cisalhamento zero e (II) taxa de cisalhamento infinita. 
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Em concentração 2,0% do polímero pol1 a mudança de energia ocorre em 

aproximadamente 35 °C, mas apenas em taxa de cisalhamento zero, ou seja, antes que as 

moléculas possam sofrer deformações.  

Em taxa de cisalhamento infinita, após as moléculas sofrerem deformação esse 

comportamento é contrário. A viscosidade aumenta até aproximadamente 35 °C quando sofre 

decaimento, mas parece sofrer nova mudança estrutural acima de 50 °C, quando a energia 

volta a subir. 

A Figura 47 (I) apresenta esse comportamento da microemulsão com concentração 

0,1% do polímero Pol2 em relação à variação de temperatura. 
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Figura 47 – Relação entre Ea/R em função da variação da temperatura para a microemulsão com adição de 0,1% 

do polímero Pol2. (I) taxa de cisalhamento zero e (II) taxa de cisalhamento infinita. 
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Fonte: Autor 

Em relação ao polímero Pol2 em concentração 0,1%, podemos observar que a energia 

de transição é abaixo de 35 °C, para taxas de cisalhamento zero e que acima de 50 °C a 

energia começa a diminuir novamente. 

Observa-se também, na Figura 47 (II) que em taxa de cisalhamento infinita a energia 

de ativação aparente sofre um decréscimo até aproximadamente 40 °C, mas passa por uma 

região constante entre 40 e 50 °C e acima disso sofre novo decréscimo, o que indica que após 

a transição de configuração o sistema microemulsionado tem sua viscosidade diminuída. A 

Figura 48 apresenta esse comportamento em função do aumento da temperatura. 
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Figura 48 – Relação entre Ea/R em função da variação da temperatura para a microemulsão com adição de 2,0% 

do polímero Pol2. (I) taxa de cisalhamento zero e (II) taxa de cisalhamento infinita. 

20 30 40 50 60

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

E
a
/R

 (
1

0
3
 K

)

T (°C)

E
a
/R

 (
1

0
3
 K

)

T (°C)

(I)

20 30 40 50 60

-1

0

1

(II)

 
Fonte: autor 

A Figura 48 representa a relação entre Ea/R em função do aumento da temperatura. A 

temperatura de transição ocorre abaixo de 35 °C, para os dois cisalhamentos e uma nova 

temperatura de transição pode ser observada acima de 50 °C. 

Observa-se também que para a curva a taxa de cisalhamento zero a energia decai 

próximo de 35 °C, a partir daí sofre um aumento até aproximadamente 55 °C onde sofre novo 

decaimento. Já em taxa de cisalhamento infinita ocorre ao contrário, ou seja, a energia 

aumenta até aproximadamente 35 °C, a partir daí sofre decaimento até a temperatura próxima 

de 55 °C, onde a energia de ativação aparente volta a subir. 

Em relação ao polímero Pol3 em concentração 0,1% observa-se que a temperatura de 

transição da estrutura da microemulsão ocorre acima das demais, em aproximadamente 45 °C, 

tanto em cisalhamento zero, quanto em cisalhamento infinito, como mostra a Figura 49. 
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Figura 49 – Relação entre Ea/R em função da variação da temperatura para a microemulsão com adição de 0,1% 

do polímero Pol3. (I) taxa de cisalhamento zero e (II) taxa de cisalhamento infinita. 
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Fonte: Autor 

Para a concentração 0,1% do Pol3 só foi observada uma temperatura de transição 

assim como para a microemulsão com concentração 2,0% de Pol3, como mostrado na Figura 

50. 

 

Figura 50 – Relação entre Ea/R em função da variação da temperatura para a microemulsão com adição de 2,0% 

do polímero Pol3. (I) taxa de cisalhamento zero e (II) taxa de cisalhamento infinita. 
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Na Figura 50 (I) e (II) observa-se que a temperatura de transição é diferente para os 

dois tipos de cisalhamento. Em taxa de cisalhamento zero a temperatura de transição ocorre 

próxima de 40 °C. Já em cisalhamento infinito essa transição ocorre em aproximadamente 50 

°C. 

Não é possível determinar o tipo de transição estrutural que essas microemulsões estão 

sofrendo apenas com análises reológicas. Seria necessário o uso de técnicas reo-óticas, ou 

seja, fazendo uso de técnicas óticas como complemento na caracterização estrutural dessas 

soluções, como por exemplo, DLS, RMN ou SAXS. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com a realização desse trabalho podemos tirar as seguintes conclusões: 

A adição de polímero aos sistemas microemulsionados aumentou a estabilidade dos 

mesmos. Sistemas com até 2,0% de polímero puderam ser preparados tanto em meio aquoso 

água destilada (mais facilmente), quanto em meio aquoso KCl 2,0% (mais difícil a obtenção). 

A microemulsão sem a presença de polímero apresentou taxa de cisalhamento limite 

próximo de 700 s
-1

, sendo essa taxa limite mais baixa para sistemas com a adição de 0,1% dos 

polímeros e taxa limite superior para sistemas com adição de 2,0% dos polímeros. 

Confirmando assim, a maior estabilidade dos sistemas com a adição da poliacrilamida. 

A adição de 0,1% dos polímeros resultou em um aumento de 3 vezes a viscosidade da 

microemulsão sem adição de polímero. Quando adicionados 2,0% dos polímeros esse 

aumento foi de 10 vezes a viscosidade da microemulsão sem polímero. 

Em relação ao meio salino, as microemulsões apresentaram boa estabilidade em 

relação ao KCl 2,0% em solução aquosa. A adição de 0,1% de polímero a esses sistemas 

resultou em um aumento em sua estabilidade, já com 2,0% dos polímeros forma-se gel. 

As microemulsões com fase aquosa KCl 2,0% foram menos viscosas em concentração 

0,1% dos polímeros e mais viscosa em concentração 2,0% dos polímeros em relação aos 

mesmos sistemas com fase aquosa água destilada. 

As microemulsões sem aditivo polimérico e com concentração 0,1% dos três 

polímeros apresentaram comportamento newtoniano. As microemulsões com adição de 2,0% 

dos polímeros apresentaram limite de escoamento e diminuição da viscosidade com o 

aumento da taxa de cisalhamento, isso os caracteriza como fluidos plásticos. 

A microemulsão sem aditivo e com concentração 0,1% de aditivo apresentaram pouca 

dependência com o tempo de cisalhamento. Já em relação aos sistemas com concentração de 

polímero 2,0% as microemulsões demonstraram uma área tixotrópica elevada, sendo o 

sistema com o polímero Pol2, aquele que apresentou maior tixotropia. 
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Em relação ao aumento na concentração de aditivo utilizado as microemulsões 

apresentaram maior viscosidade quanto maior foi a sua concentração, tanto em água destilada 

quanto em KCl 2,0%. 

As entalpias de ativação aparente demonstraram que a microemulsão sem adição dos 

polímeros apresenta dependência com a temperatura de cisalhamento. Existe uma temperatura 

crítica em que uma transição estrutural pode estar acontecendo. A adição de polímero apenas 

altera a temperatura em que essa transição ocorre, ou atua no surgimento de uma nova 

temperatura de transição. 

O aumento da temperatura resulta em uma diminuição na viscosidade dos sistemas 

microemulsionados até aproximadamente 40 °C, quando a viscosidade começa a aumentar 

com o aumento da viscosidade. 
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Apêndice 1. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa água destilada sem a adição de polímero. 
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Apêndice 2. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa KCl 2,0% sem a adição de polímero. 
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Apêndice 3.Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa água destilada com adição de 0,1% do polímero Pol1. 
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Apêndice 4. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa KCl 2,0% com adição de 0,1% do polímero Pol1. 
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Apêndice 5. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa água destilada com adição de 0,1% do polímero Pol2. 

0 100 200 300 400 500

0

1

2

3

4

5

6

7

(I)

0 100 200 300 400 500

-0,2

0,0

0,2

0,4

(s
-1
) (s

-1
)

 (
Pa

.s)

(
Pa

)

(II)

 

Apêndice 6. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa KCl 2,0% com adição de 0,1% do polímero Pol2. 
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Apêndice 7. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa água destilada com adição de 0,1% do polímero Pol3. 
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Apêndice 8. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa KCl 2,0% com adição de 0,1% do polímero Pol3. 
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Apêndice 9. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema microemulsionado 

com fase aquosa água destilada com adição de 2,0% do polímero Pol1. 
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Apêndice 10. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema 

microemulsionado com fase aquosa KCl 2,0% com adição de 2,0% do polímero Pol1. 
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Apêndice 11. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema 

microemulsionado com fase aquosa água destilada com adição de 2,0% do polímero Pol2. 
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Apêndice 12. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema 

microemulsionado com fase aquosa KCl 2,0% com adição de 2,0% do polímero Pol2. 
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Apêndice 13. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema 

microemulsionado com fase aquosa água destilada com adição de 2,0% do polímero Pol3. 
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Apêndice 14. Curvas de escoamento (I) e de viscosidade (II) para o sistema 

microemulsionado com fase aquosa KCl 2,0% com adição de 2,0% do polímero Pol3. 
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Apêndice 15. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada sem adição de polímero. 
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Apêndice 16. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 0,1% do polímero Pol1. 
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Apêndice 17. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 0,1% do polímero Pol2. 
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Apêndice 18. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 0,1% do polímero Pol3. 
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Apêndice 19. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 2,0% do polímero Pol1. 

0 100 200 300 400 500 600 700

0

5

10

15

20

25

30

35

40

(s
-1
)


(P

a)

 

 

Apêndice 20. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 2,0% do polímero Pol2. 
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Apêndice 21. Curva de histerese para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 2,0% do polímero Pol3. 
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Apêndice 22. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada sem adição de polímero a diferentes temperaturas. 
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Apêndice 23. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 0,1% do polímero Pol1 a diferentes temperaturas. 
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Apêndice 24. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 0,1% do polímero Pol2 a diferentes temperaturas. 
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Apêndice 25. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 0,1% do polímero Pol3 a diferentes temperaturas. 
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Apêndice 26. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 2,0% do polímero Pol1 a diferentes temperaturas. 
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Apêndice 27. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 2,0% do polímero Pol2 a diferentes temperaturas. 
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Apêndice 28. Curva de escoamento para o sistema microemulsionado com fase aquosa água 

destilada com adição de 2,0% do polímero Pol3 a diferentes temperaturas. 
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