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RESUMO 

 

 

O comportamento pseudodilatante ou dilatante em meio poroso foi 
encontrado para soluções poliméricas com propriedades elásticas. O 
comportamento de fluxo em reômetro rotativo e arenito consolidado Berea  
para diferentes poliacrilamidas e carboximetilcelulose foram analisados, assim 
como as propriedades elásticas dos polímeros. Diversas técnicas de 
caracterização foram utilizadas, como viscosimetria capilar, espalhamento de 
luz estático e dinâmico, reometria em reômetro rotativo e fluxo das soluções 
poliméricas em arenito consolidado Berea. Os resultados obtidos do 
comportamento de fluxo dos polímeros no reômetro rotativo e no meio poroso 
foram discutidos em função da sua massa molar, grau de hidrólise, viscosidade 
intrínseca, concentração, raio de giração, segundo coeficiente virial, raio 
hidrodinâmico, flutuações de partículas submetidas a um espalhamento de luz, 
tempo de relaxação, curvas de viscosidade, fator de resistência e diferencial de 
pressão. Constatou-se que todos esses parâmetros se correlacionaram e que o 
comportamento pseudodilatante dos polímeros em solução pode ser atribuído 
às propriedades elásticas. Além disso, observou-se que a alta massa molar das 
poliacrilamidas nem sempre atribui comportamento mais pseudodilatante à 
solução polimérica, mas que o tempo de relaxação das cadeias e o raio 
hidrodinâmico podem interferir e causar anomalias de fluxo em meio poroso.  
 

 
Palavras-chave: poliacrilamida, poliacrilamida parcialmente hidrolisada, 

carboximetilcelulose, reologia, SLS, DLS, meio poroso.   
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 ABSTRACT 

 

 

The shear thickening was found in porous medium for polymeric 
solutions with elastic properties. The flow behavior by using rotational 
rheometer and consolidated sandstone Berea for different polyacrylamides and 
carboxymethylcellulose were analyzed, as well as the elastic properties of the 
polymers. Various characterization techniques were used, such as capillary 
viscosimetry, static and dynamic light scattering, rheometry rotational rheometer 
and flow of polymer solutions in consolidated sandstone Berea. The results of 
the flow behavior of the polymer in the rotational rheometer and porous medium 
were discussed on the basis of their molar mass, degree of hydrolysis, intrinsic 
viscosity, concentration, radius of gyration, second virial coefficient, 
hydrodynamic radius, particles fluctuations subjected to light scattering, 
relaxation time, viscosity curves, resistance factor and differential pressure. It 
was found that all these parameters are correlated and the shear thickening of 
polymers in solution can be attributed to the elastic properties. Furthermore, it 
was observed that the high molar mass of polyacrylamides not always assigns 
the shear thickening to the polymer solution, but that the relaxation time of the 
chains and the hydrodynamic radius can interfere and cause defects of flow in 
porous medium. 
 

 

Keywords: polyacrymalide, partially hydrolyzed polyacrylamide, 

carboxymethylcellulose, rheology, SLS, DLS, porous medium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de petróleo a partir de campos maduros vem declinando ao 

longo do tempo. Estima-se que cerca de 7 × 1012 barris de petróleo ainda 

continuarão nos reservatórios de petróleo, depois que os métodos 

convencionais forem aplicados. Devido à crescente preocupação das indústrias 

petrolíferas com a escassez de petróleo no mundo, novas tecnologias vêm 

sendo incentivadas. A recuperação avançada de petróleo (EOR) vem sendo 

destacada como importante para a continuidade do fornecimento de petróleo 

em todo o mundo, visto que fontes alternativas de energia ainda não se 

mostraram capazes de atender a demanda mundial  (THOMAS, 2008; WEVER; 

PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011).  

Um dos métodos mais importantes utilizado para a recuperação de 

petróleo é o da injeção de polímeros (STAHL; SCHULZ, 1986). 

A injeção de polímeros pode ser considerada, agora, tecnicamente e 

comercialmente um processo de recuperação avançada de petróleo, 

especialmente desde a aplicação em larga escala no campo de Daqing no 

norte da China onde aproximadamente 300,000 barris de incremento de óleo 

por dia foram atribuídos à técnica de injeção de polímeros (WANG et al., 2008). 

O principal objetivo da química na recuperação avançada de petróleo é 

minimizar a via de óleo remanescente aumentando a eficiência de varrido e 

reduzindo a razão de mobilidade para diminuir os caminhos preferenciais. Os 

polímeros têm sido utilizados com êxito na recuperação avançada de petróleo 

(JAE et al., 2012). 

A poliacrilamida (PAM) e a poliacrilamida parcialmente hidrolisada 

(HPAM) são os polímeros mais utilizados pela indústria petrolífera em 

aplicações de EOR. O uso da carboximetilcelulose (CMC), também, vem sendo 

investigado e tem sido relatado como favorável na recuperação de óleo, até 

mesmo quando comparados a polímeros como a goma xantana e a HPAM 

(DAVID; NORTON, 1976; MEZZOMO; LUVIZOTTO; PALAGI, 2000; MELO et 

al., 2002; WANG et al., 2008). 
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A característica chave para os polímeros serem usados na recuperação 

avançada de petróleo (EOR) é o seu comportamento reológico pseudoplástico, 

isto é, a viscosidade da solução polimérica diminui com o aumento da taxa de 

cisalhamento e com o fluxo de velocidade ou vazão. Esta propriedade é 

desejável, pois favorece a injetividade do polímero na rocha reservatório a altas 

velocidades de fluxo, ou seja, a altas vazões (DELSHAD et al., 2008).  

No entanto, um comportamento descrito como pseudodilatante, isto é, o 

aumento de viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, tem sido 

evidenciado ao injetar a solução polimérica bem próximo ao poço de injeção 

principalmente em zonas de baixa permeabilidade nos poros da rocha 

reservatório para uma boa parte do reservatório. Autores sugerem que esse 

comportamento descrito como pseudodilatante pode comprometer a 

injetividade e a eficiência da solução de polímero ao deslocar o óleo da rocha 

reservatório. Esse efeito tem sido alvo de muitas pesquisas a fim de 

compreender os fatores envolvidos nesse comportamento e como eles podem 

afetar a recuperação de petróleo (KEMBLOWSK; DZIUBINSKI, 1978; 

CHOPLIN; SABATIÉ, 1986; STAHL; SCHULZ, 1986; FLEW; SELLIN, 1993; 

DUPUIS et al., 1994; HU; WANG; JAMIESON, 1995; SAHIN; OWENS, 2004; 

SERIGHT; SEHEULT; TALASHEK, 2008; THOMAS, 2008; SERIGHT et al., 

2010a; DEHGHANPOUR; KURU, 2011; WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 

2011; JAE et al., 2012).     

A poliacrilamida (PAM) e poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) 

têm sido os polímeros mais relatados quanto ao comportamento reólogico 

pseudodilatante em meio poroso (SERIGHT et al., 2010a; WEVER; 

PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011)  

Há uma crescente evidência de pesquisas laboratoriais e de campo que 

atribuem as características viscoelásticas das soluções de polímeros à 

eficiência das injeções poliméricas. A elasticidade das soluções poliméricas é a 

propriedade característica mais importante para ser analisada, pois ela é 

normalmente o fator que causa anomalias de fluxo, principalmente, a altas 

taxas de cisalhamento. Relata-se que a elasticidade pode causar a 

fragmentação da solução polimérica a altas taxas de cisalhamento em meio 
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poroso. Comprometendo, assim, as taxas de injeção polimérica em 

reservatórios de petróleo, que geralmente são altas para alcançar um maior 

volume de rocha reservatório. A dimensão das moléculas de polímero é 

comparável em muitos casos ao diâmetro de poro da rocha, o que pode 

promover certos fenômenos elásticos. A conformação molecular do polímero 

em solução, o número de Deborah, o tempo de relaxação, a força normal, a 

tensão normal e a viscosidade extensional têm sido correlacionados com o 

comportamento pseudodilatante (SORBIE; CLIFFORD; JONES, 1989; 

DELSHAD et al., 2008). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Os objetivos desta dissertação consistiram em entender propriedades 

elásticas das soluções poliméricas. Correlacionar as propriedades estruturais 

das poliacrilamidas (PAM), poliacrilamidas parcialmente hidrolisadas (HPAM) e 

carboximetilcelulose (CMC) com os seus comportamentos reológicos em 

reômetro rotativo e em arenito Berea, avaliando-as em baixa e alta taxa de 

cisalhamento para aplicações em recuperação avançada de petroléo.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Entender as propriedades elásticas das moléculas poliméricas, 

tais como, tensão normal, força normal, primeira diferença de tensão 

normal, coeficiente de força normal e viscosidade extensional, a fim de 

compreender sua influência no comportamento reológico das soluções. 

 

 Caracterizar as soluções poliméricas por viscosimetria capilar com 

o intuito de obter suas respectivas massas molares, viscosidade 

intrínsecas, bem como suas concentrações críticas. 

 

 Caracterizar as soluções por espalhamento de luz estático (SLS), 

através da determinação da massa molar ponderal média, raio de 

giração e segundo coeficiente virial.   
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 Estudar o efeito do tempo de relaxação e o tamanho das cadeias 

poliméricas em regime diluído e semidiluído por espalhamento de luz 

dinâmico (DLS). 

 

 Avaliar o comportamento reológico da PAM, HPAM e CMC em 

reômetro rotacional, analisando suas curvas de fluxo e curvas de 

viscosidade em função da taxa de cisalhamento.   

 

 Analisar o comportamento de fluxo dos polímeros por 

deslocamento em meio poroso (arenito Berea).  

 

 Correlacionar a estrutura química dos polímeros com o 

comportamento reológico em reômetro rotacional e arenito Berea, 

visando a aplicação em recuperação avançada de petróleo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 REOLOGIA  

 

 

A primeira utilização do termo “Reologia” é creditada ao professor 

Eugene Bingham da Lehigh University (1928) em Easton, que também atribuiu  

o termo grego “panta rhei” que significa “tudo flui” a essa ciência.  A reologia é 

a ciência que estuda a deformação e o fluxo do corpo sob a influência de 

tensões. Esta definição foi aceita em 1929, quando a American Society of 

Rheology foi fundada (HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; MACHADO, 

2002; SCHARAMM, 2006).  

As propriedades reológicas de uma substância são determinadas por 

fatores dependentes do tempo ou variam com a continuidade da deformação. 

Compostos poliméricos, por exemplo, podem ter suas propriedades reológicas 

dependentes de vários fatores, tais como, massa molar, possível formação de 

ligações intermoleculares, conformação da macromolécula quando em solução, 

temperatura em que são efetuadas as análises, propriedade elástica inerente 

ao material, viscosidade extensional, tempo de relaxação, força normal, entre 

outros parâmetros (KULICHE; KNIEWSKE; KLEIN, 1982; STAHL; SCHULZ, 

1986; BIRD; ARMSTRONG; HASSAGER, 1987). 

Em 1678, Robert Hooke desenvolveu a teoria da elasticidade. De 

acordo com essa lei, a deformação de um corpo, por unidade de comprimento, 

é diretamente proporcional à tensão aplicada, o que definiria um sólido perfeito. 

Os sólidos perfeitos ou ideais sofrem deformação elástica, isto é, a energia 

requerida para a deformação é completamente recuperada quando a tensão é 

removida. Conferindo ao material uma medida de rigidez (HUTTON; BARNES; 

WALTERS, 1989; MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006). 

Os fluidos ideais, líquidos e gases, são aqueles cuja deformação é 

inelástica e irreversível. Ao remover a tensão aplicada no corpo, a energia 

requerida para a deformação é dissipada sob a forma de calor e não pode ser 
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recuperada. Seu escoamento é descrito pela lei de Newton, de viscosidade 

constante. A deformação de um fluido ou líquido Newtoniano cresce contínua e 

linearmente, qualquer que seja a tensão aplicada (HUTTON; BARNES; 

WALTERS, 1989; SCHARAMM, 2006).  

Os corpos reais não são nem sólidos ideais e nem fluidos ideais. Os 

sólidos reais, quando submetidos a uma força suficiente, fluem. Já a grande 

maioria dos líquidos apresenta um comportamento reológico viscoso e elástico, 

podendo ser descritos como viscoelásticos (SCHRAMM, 2006). 

Um material é descrito como viscoelástico quando, em suas 

propriedades mecânicas, parte da energia é armazenada e outra parte é 

dissipada, como calor. Na realidade, todos os corpos reais são viscoelásticos e 

possuem um tempo característico para ocorrer a deformação (HUTTON; 

BARNES; WALTERS, 1989; SCHARAMM, 2006).  

Estes materiais em equilíbrio, quando submetidos a uma tensão, 

apresentam propriedades caracterizadas como intermediárias, entre um sólido 

perfeito (elástico) e as de um líquido perfeito (viscoso), podendo exibir uma 

propriedade ou a combinação de ambas as propriedades ao mesmo tempo. O 

primeiro comportamento, elástico, corresponde ao deslocamento das 

moléculas de sua posição inicial para uma nova posição de equilíbrio. Isto 

ocorre em um intervalo de tempo relativamente pequeno, após a aplicação da 

tensão, chamado de tempo de relaxação. Durante esse tempo, a tensão que foi 

exercida sobre a molécula, sob a forma de energia, é armazenada. Se a tensão 

for removida, a molécula tende a recuperar a sua forma original, devido aos 

movimentos térmicos ou brownianos. No entanto, esta recuperação é 

incompleta, devido ao comportamento da parte viscosa do material (FRISCH; 

SIMHA, 1956; HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989).  

O segundo comportamento, viscoso, inicia-se logo que a tensão é 

aplicada. O escoamento viscoso ocorre se a tensão for mantida sobre a 

molécula, por conseguinte, é irreversível e pode continuar mesmo após o alívio 

da tensão (FRISCH; SIMHA, 1956; HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; 

SCHARAMM, 2006). 
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O comportamento viscoelástico a uma dada tensão depende da 

velocidade de reorganização estrutural espontânea, a nível molecular. Em 

polímeros, o rearranjo de cadeias flexíveis sob tensão pode ser bastante 

rápido.  A velocidade de rearranjo da molécula é normalmente influenciada pela 

estrutura molecular do polímero ao longo de toda sua cadeia. Normalmente, 

um composto macromolecular necessita de um tempo maior para alcançar uma 

nova conformação molecular quando submetido a uma tensão, isto quando 

comparado a um composto de baixa massa molar (GRAESSLEY, 1984).   

A elasticidade é normalmente o fator que contribui para anomalias de 

fluxo podendo limitar taxas de produção e causar fragmentação do material  

(STAHL e SCHULZ, 1986; SCHARAMM, 2006) 

Propriedades viscoelásticas das soluções de polímeros, tais como força 

normal, viscosidade extensional e tempo de relaxação podem influenciar na 

resistência ao fluxo em meios porosos (KEMBLOWSK; DZIUBINSKI, 1978; 

GRAESSLEY, 1984).  

O polímero ao fluir pelo poro de uma rocha pode ter seu comportamento 

reológico influenciado pela geometria do poro da rocha. O tempo de relaxação 

do polímero para sua passagem através da garganta do poro influencia 

significativamente a resistência ao fluxo em meios porosos (KEMBLOWSK; 

DZIUBINSKI, 1978; GRAESSLEY, 1984). 

A escala de tempo na reologia é conseguida por meio do número de 

Deborah (NDe) definido pela Equação 1. 

 

NDe = (r) / (E ) = r  ̇“  

 

(1) 

 

onde r é o tempo característico do material ou tempo de relaxação e E é o 

tempo característico do processo de deformação a ser observado, que pode 

ser descrito como (1/  ̇“), ou seja, o inverso da taxa de cisalhamento em meio 

poroso, onde  ̇“ é a taxa de cisalhamento no meio poroso (DELSHAD et al., 

2008). 

A taxa de cisalhamento ( ̇) é a taxa (ou velocidade) na qual as 

moléculas fluem umas em relação às outras (STEVENS, 1990). 
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O número de Deborah é adimensional e proporcional ao tempo de 

relaxação e à velocidade do fluido polimérico. Ele define o grau de 

viscoelasticidade de um fluido (HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; 

DEHGHANPOUR; KURU, 2011). 

Os números elevados de Deborah correspondem a um comportamento 

do tipo sólido elástico e números baixos de Deborah ao comportamento do tipo 

líquido (HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; CHHABRA; COMITI; MACHAC, 

2001). 

Poole e Escudier (2003) estudaram o comportamento de fluxo em 

regime turbulento da poliacrilamida e analisaram o comportamento 

pseudoplástico e o efeito da alta viscoelasticidade do polímero com massa 

molar 1,94x 106 g/mol dissolvida em água destilada,  à concentração de 

0,125%, ao deslocar-se em um duto. O polímero ao fluir no duto foi submetido 

a uma expansão ao atravessar orifícios com diâmetros diferentes. Segundo os 

autores, a diferença da primeira tensão normal N1 (Pa) foi tida como um bom 

parâmetro para analisar a viscoelasticidade do polímero. O número de Deborah 

encontrado para a poliacrilamida foi significativamente alto, indicando o seu 

comportamento elástico (POOLE; ESCUDIER, 2003).  

Kroger e Hess (1993) discutiram sobre o efeito do alinhamento das 

cadeias poliméricas em fluxo e sua influência na viscoelasticidade de polímeros 

fundidos e de polímeros em soluções concentradas. Eles encontraram uma 

dependência relevante do comprimento da cadeia polimérica com o 

comportamento viscoso do material (KROGER; HESS, 1993).  

Masuda e colaboradores (1992) simularam o fluxo de uma solução 

polimérica em material consolidado constituído por pérolas de vidro com 2,8 cm 

de diamêtro, 47 cm de comprimento, 37% de porosidade e 26m2 de 

permeabilidade, para averiguar o efeito da viscoelasticidade e a eficiência da 

recuperação de óleo através do polímero injetado. O comportamento reológico 

dos polímeros foi analisado com os modelos de Ellis e de viscoelasticidade. No 

modelo de viscoelasticidade a razão entre a viscosidade elástica e a viscosa foi 

relacionada com o número de Deborah, sendo esta consideração derivada da 

lei de Darcy (Equação 2) (MASUDA et al., 1992). 
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𝐶(𝑁𝐷𝑒)
𝑚𝑐 =

′𝑒𝑙𝑎𝑠

′𝑣𝑖𝑠
 

(2) 

 

onde NDe é o número de Deborah, C e mc são constantes que dependem do 

grau de complexidade da geometria do poro em meio poroso e ’elas e ’vis 

são, respectivamente,  viscosidade elástica e viscosa. No modelo de Ellis 

conseguiu-se prever o avanço da solução polimérica e quantidades mais 

baixas de recuperação de óleo, ao ser comparado ao modelo de 

viscoelasticidade. Já ao usar o modelo de viscoelasticidade conseguiu-se 

prever a recuperação de óleo muito bem. A elasticidade da solução de 

polímero foi descrita como um fator importante para analisar a recuperação de 

óleo (MASUDA et al., 1992).     

Jones e Walters (1989) analisaram o comportamento reológico, quanto 

ao efeito da concentração, do sal e dos mecanismos de degradação da solução 

da poliacrilamida e compararam os resultados encontrados com os dados da 

goma xantana listados em literatura. Eles encontraram que efeitos como a 

primeira diferença de tensão normal e a viscosidade extensional podem ser 

fatores importantes quando o polímero é submetido a condições mais críticas, 

como, elevadas taxas de cisalhamento em meio poroso. Foi constatado que a 

primeira diferença de tensão normal da goma xantana é bem menor, quando 

comparada aos valores encontrados para as soluções de poliacrilamidas, 

devido à diferença de flexibilidade das cadeias poliméricas. A viscosidade 

extensional da poliacrilamida apresentou valores significativos (JONES; 

WALTERS, 1989).   

Sólidos e fluidos reagem diferentemente quando submetidos a tensões 

de deformações (SCHARAMM, 2006). 

Os fluidos viscosos se deformam contínua e irreversivelmente, sob a 

ação de um sistema de forças, sendo esta deformação conhecida como 

escoamento (MACHADO, 2002). 

O escoamento de fluidos pode ocorrer em dois regimes de fluxo: 

laminar e turbulento. Reynolds experimentalmente mostrou que um fluido 

escoando em um tubo circular de diâmetro pequeno ou com baixa velocidade 
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flui em escoamento laminar, descrito também como viscoso. Em altas 

velocidades ou através de tubo de grande diâmetro, o escoamento do fluido 

torna-se turbulento (MACHADO, 2002). 

O cisalhamento é o nome dado à força aplicada paralelamente a uma 

superfície (STEVENS, 1990). 

O cisalhamento aplicado sob fluxo laminar em reômetros rotacionais 

pode ocorrer de quatro formas diferentes: fluxo entre duas placas paralelas, no 

espaço anelar entre dois cilindros concêntricos, através de dutos, tubos ou 

capilares ou entre um cone e uma placa (Figura 1) (SCHRAMM, 2006).  

  

 

Figura 1 – Diferentes tipos de fluxo laminar 

  

Fonte: (SCHRAMM, 2006) 

 

Os equipamentos que medem as propriedades viscoelásticas de sólidos, 

semi-sólidos e fluidos são chamados “reômetros” e os que limitam-se à medida 
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do comportamento de fluxo viscoso são descritos como “viscosímetros” 

(SCHARAMM, 2006).   
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3.1.1 Fluidos 

 

 

Na mecânica clássica, o estudo das propriedades dos corpos pode ser 

considerado como sistema contínuo. Os sistemas contínuos podem ser 

classificados em sólidos e fluidos (COSTA, 1973). 

Os corpos sólidos, devido a grande proximidade de suas moléculas, 

apresentam forças de coesão elevadas, de modo que, ao serem sujeitos a 

forças de cisalhamento deformam-se até o limite elástico. Ao aumentar a força 

submetida o corpo poderá sofrer uma deformação plástica seguida de ruptura 

(COSTA, 1973; FOX; MCDONALD, 1988). 

Nos fluidos, devido a maior distância apresentada pelas suas 

moléculas, as forças de coesão tornam-se muito baixas que, sob a ação das 

forças de cisalhamento ou tensões de cisalhamento à sua superfície. No 

entanto, por mais que estas forças sejam muito pequenas, o fluido se deforma 

continuamente, de tal forma que a cada força corresponderá a uma velocidade 

de deformação (FOX; MCDONALD, 1988). 

Portanto, no sólido, a intensidade da força determina a magnitude da 

deformação, nos fluidos, ela determina a velocidade da deformação também 

conhecida como grau de deformação, gradiente de velocidade ou taxa de 

cisalhamento. A deformação viscosa é geralmente em função da taxa de 

cisalhamento (FOX; MCDONALD, 1988; MACHADO, 2002). 

Issac Newton foi o primeiro a propor a lei básica da viscosimetria, 

descrevendo o comportamento de fluxo de um líquido ideal. O modelo de duas 

placas paralelas separadas entre si por uma distância dy, contendo um fluido 

submetido ao cisalhamento auxilia na definição da tensão de cisalhamento e da 

taxa de cisalhamento. A velocidade máxima do fluxo se encontra na placa 

superior e a velocidade diminui até chegar a zero (vmín = 0) na camada ligada a 

placa inferior que está parada (Figura 2) (SCHRAMM, 2006). 
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Figura 2 – Fluxo do fluido cisalhado por uma força aplicada na placa superior 

 

Fonte: Adaptado de (CHHABRA; RICHARDSON, 2008). 

 

 

A força F aplicada tangencialmente na área A (Figura 2), gera um fluxo 

na camada do fluido. A tensão de cisalhamento nesse caso pode ser definida 

como a razão entre a força aplicada sobre a área (Equação 3) (SCHARAMM, 

2006). 

  

 

(3) 

 

A tensão de cisalhamento pode conduzir o fluido a uma velocidade 

constante e a um fluxo laminar. O gradiente de velocidade gerado no fluido em 

fluxo laminar pelo efeito da tensão produz um deslizamento entre as camadas 

infinitamente finas de partículas. Esse deslocamento relativo entre as camadas 

em relação à distância entre elas é definido como taxa de cisalhamento ou 

shear rate ( ̇). O ponto acima do  indica que a taxa de cisalhamento (shear 

rate) é derivada do tempo da deformação causada pela aplicação da tensão de 

cisalhamento sobre a lâmina do fluido (Equação 4) (SCHRAMM, 2006). 

 

 

 

(4) 

 

̇ =
𝑑𝑉𝑥
𝑑𝑦

=
𝑚/𝑠

𝑚
=

1

𝑠
= 𝑠−1 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 = 

N [Newton

m
2  = Pa Pascal 
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Para fluidos viscosos ideais, a tensão de cisalhamento () também 

pode ser expressa pela Equação 5, onde a tensão de cisalhamento (τ) é igual 

ao produto da viscosidade dinâmica do fluido () e a taxa de cisalhamento ( ̇)  

(SCHRAMM, 2006): 

 

 

 

(5) 

 

A velocidade do fluxo que pode ser mantida com uma força constante é 

controlada pela resistência do fluido ao cisalhamento, isto é, por sua 

viscosidade (). A lei de Newton da viscosidade dinâmica é mostrada na 

Equação 6 (SCHRAMM, 2006): 

  

(6) 

 

A viscosidade dinâmica () tem sua unidade expressa em 

“Pascal.segundo” Pa.s. A unidade “mili Pascal.segundo” mPa.s também é 

utilizada. 

Medidas de viscosidade de soluções poliméricas fornecem informações 

valorosas para caracterização molecular de polímeros. A viscosidade de 

soluções macromoleculares é influenciada por diferentes parâmetros, massa 

molar e sua distribuição, tamanho e conformação da molécula, volume 

ocupado em solução, concentração do polímero, flexibilidade da cadeia, 

temperatura, pressão, qualidade do solvente, taxa de cisalhamento (HUTTON; 

BARNES; WALTERS, 1989; MANO, 1994; SCHARAMM, 2006).  

Os fluidos são classificados, de modo abrangente, em Newtonianos e 

não-Newtonianos (MACHADO, 2002).  

Normalmente, os polímeros em solução diluída demostram um 

comportamento reológico típico de fluido Newtoniano. Em solução concentrada 

ou estado fundido eles apresentam comportamento característico de fluido não-

Newtoniano (BRETAS, 1987). 

τ =  
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑦
=   ̇ 

 = 
τ

 ̇
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Os fluidos Newtonianos, conhecidos como fluidos perfeitos, 

apresentam em escoamento de regime laminar uma proporcionalidade entre a 

tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento. Sua deformação é inelástica e o 

seu escoamento pode ser descrito pela lei de Newton. Sua viscosidade é única 

e absoluta, não sofre variação com o efeito da taxa de cisalhamento, podendo 

ser influenciada somente pela temperatura e pressão. A viscosidade para 

esses fluidos é denominada viscosidade dinâmica absoluta (SCHARAMM, 

2006).   

Para um fluido não-Newtoniano, a relação entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa de cisalhamento não é proporcional, constante, a uma 

dada temperatura e pressão. Esses fluidos tem sua viscosidade denominada 

de viscosidade aparente, pois ela varia de acordo com a taxa de cisalhamento. 

Tais fluidos são classificados como tendo comportamento independente do 

tempo, dependente do tempo e viscoelásticos (FOX; MCDONALD, 1988; 

MACHADO, 2002).  

Os fluidos independentes do tempo são denominados de Binghamiano 

ou plástico ideal, pseudoplástico com limite de escoamento = líquido plástico, 

pseudoplásticos e dilatantes (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006). 

Os fluidos que requerem uma tensão de cisalhamento mínima (0) para 

que haja escoamento, mas a partir do momento que a resistência ao fluxo é 

vencida os fluidos se comportam de forma newtoniana, são chamados de 

Binghamiano ou plástico ideal. Em soluções poliméricas de alta massa molar, 

muitas vezes uma tensão de cisalhamento mínima se faz necessária para se 

romper as ligações intermoleculares existentes. Após o colapso destas 

ligações, o fluido escoa (BRETAS, 1987; SCHARAMM, 2006). 

Os fluidos pseudoplásticos com limite de escoamento também 

precisam vencer essa tensão de cisalhamento mínima para escoar. Os fluidos 

pseudoplásticos com limite de escoamento e os denominados pseudoplásticos, 

ambos, apresentam tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento não-

linear e sofrem diminuição de viscosidade com o aumento da taxa de 

cisalhamento (SCHARAMM, 2006).  
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Os fluidos pseudoplásticos são geralmente conhecidos como shear 

thinning. Em taxas de cisalhamento muito baixas e em taxas de cisalhamento 

extremamente altas, os fluidos pseudoplásticos têm sua viscosidade 

independente da taxa de cisalhamento, ou seja, se comportam similarmente 

aos fluidos Newtonianos. A viscosidade aparente em taxas de cisalhamento 

muito baixas e extremamente altas são denominadas de viscosidade de 

cisalhamento zero (0), referente à primeira região newtoniana, e viscosidade 

de cisalhamento infinita (), referente à segunda região newtoniana, 

respectivamente (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006).   

Diversos materiais apresentam comportamento pseudoplástico, como, 

tintas, produtos farmacêuticos, polímeros em solução e polímeros fundidos. 

Moléculas poliméricas em solução ou no estado fundido, geralmente, contêm 

longas cadeias entrelaçadas e enoveladas em repouso, as cadeias do polímero 

mantêm uma ordem interna irregular e considerável resistência interna ao fluxo, 

ou seja, uma alta viscosidade. Com o aumento da taxa de cisalhamento, os 

entrelaçamentos entre as cadeias poliméricas podem ser desfeitos, as 

moléculas se alinham e se orientam em direção ao fluxo, superando o 

movimento Browniano das moléculas. As cadeias poliméricas sofrem 

deslizamento uma sobre as outras e fluem a uma determinada tensão de 

cisalhamento e por seguinte ocorre a diminuição da viscosidade. Para a 

maioria dos fluidos pseudoplásticos, o efeito do cisalhamento é reversível, mas 

requer um determinado tempo para a sua viscosidade ser recuperada com a 

remoção do cisalhamento. Essa reversibilidade se deve aos movimentos 

Brownianos das cadeias poliméricas para retornarem ao seu estado natural de 

não-orientação (SCHARAMM, 2006). 

Quando a tensão de cisalhamento aumenta mais que a taxa de 

cisalhamento e sua viscosidade aumenta com o aumento da taxa de 

cisalhamento, o fluido é chamado de dilatante. Esses fluidos são conhecidos 

como shear thickening. O comportamento de fluxo dilatante em fluidos é raro, 

mas pode ser evidenciado em suspensões altamente concentradas, cujas 

partículas constituintes são irregulares e não se orientam facilmente, ou em 
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soluções poliméricas (SCHARAMM, 2006; WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 

2011).   

O termo dilatância é empregado normalmente para descrever tanto 

uma expansão de volume, sob cisalhamento, como para caracterizar o 

aumento de viscosidade, de certos fluidos, com o aumento da taxa de 

cisalhamento (LOPES, 1989).  

As soluções poliméricas de poliacrilamidas parcialmente hidrolisadas 

(HPAM), embora tenham um comportamento pseudoplástico (shear thinning) 

ao serem analisadas em viscosímetros simples ou em reômetros, quando 

submetidas ao deslocamento em meio poroso ou em viscosímetros a elevadas 

taxas de cisalhamento, demonstram comportamento de fluxo conhecido como 

dilatante (shear thickening) ou pseudodilatante. Esse efeito tem se mostrado 

dependente da taxa de cisalhamento crítica. A taxa de cisalhamento crítica 

(critical shear rate) é a taxa de cisalhamento acima da qual o aparecimento do 

comportamento pseudodilatante começa a ser evidenciado  (STAHL e 

SCHULZ, 1986; DUPUIS et al., 1994; CHHABRA, COMITI e MACHAC, 2001; 

BRONIARZ-PRESS, AGACINSKI e ROZANSKI, 2007; LEWANDOWSKA, 

2007; SERIGHT et al., 2010a).  

A taxa de cisalhamento crítica depende do grau de hidrólise do 

polímero, da concentração da solução, da temperatura, da qualidade do 

solvente e da massa molar do polímero. O aumento do grau de hidrólise 

conduz o polímero a apresentar comportamento dilatante a taxas de 

cisalhamento mais baixas. O decréscimo médio da massa molar e o 

incremento na concentração do polímero resultam em um aumento da taxa de 

cisalhamento crítica.  Os comportamentos de fluxo da HPAM, pseudoplástico e 

dilatante ou pseudodilatante, estão representados na Figura 3 (DUPUIS et al., 

1994; LEWANDOWSKA, 2007; SERIGHT et al., 2010a; WEVER; PICCHONI; 

BROEKHUIS, 2011).   
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Figura 3 – Representação esquemática do comportamento da HPAM submetida a 

fluxo de cisalhamento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (WEVER et al., 2011) 

 

O comportamento pseudoplástico (shear thinning) para a solução da 

HPAM é evidenciado quando a solução se apresenta abaixo da taxa de 

cisalhamento crítica (critical shear rate) (Figura 3). Esse comportamento pode 

ser devido aos entrelaçamentos das cadeias poliméricas serem desfeitos e a 

separação entre as cadeias poliméricas emaranhadas, ou seja, os “coils” das 

cadeias são desfeitos ao serem submetidas à pressão de injeção abaixo da 

taxa de cisalhamento crítica. O enrijecimento da estrutura polimérica, também, 

tem sido sugerido como possível esclarecimento para entender a dependência 

das soluções poliméricas com o cisalhamento. Um polímero enrijecido terá 

menor mobilidade e, por conseguinte, a viscosidade da solução sofre 

alterações com o aumento da taxa de cisalhamento (LEWANDOWSKA, 2007;  

WEVER; PICCHONI; BROEKHUIS,   2011). 

O comportamento pseudodilatante (shear thickening) tem sido atribuído 

a alterações na conformação molecular da HPAM, envolvendo a formação de 

ligações entre duas cadeias poliméricas quando a solução se apresenta acima 

da taxa de cisalhamento crítica (critical shear rate). Vários estudos atribuem 

esse comportamento da HPAM em meio poroso às transições das cadeias 

poliméricas esticadas – emaranhadas (coils).  A estrutura do meio poroso é 

constituída de vários tamanhos de poros. As cadeias poliméricas submetidas à 

pressão necessitam fluir através de todos os poros. Quando essas cadeias 

poliméricas encontram poros estreitos, elas são forçadas a deformar e esticar-

se a fim de fluir. Esta contração sucessiva e expansão da cadeia do polímero 

ao deslocar-se pelo meio poroso conduzem a um comportamento dilatante ou 

Pseudoplástico Pseudodilatante 

Taxa de cisalhamento  taxa 
de cisalhamento crítica  

Taxa de cisalhamento  taxa 
de cisalhamento crítica  
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pseudodilatante na solução proveniente da formação de interações reversíveis 

como a ligação de hidrogênio, entre os grupos carboxílicos, ou agregações de 

ligações hidrofóbicas. Estas ligações ainda estão sendo averiguadas 

detalhadamente. Além da conformação molecular da HPAM, vem sendo 

destacado outros fatores que podem influenciar no incremento da viscosidade 

na solução polimérica, tais como, viscosidade extensional, massa molar, 

concentração da solução, número de Deborah, força normal, tensão normal e 

tempo de relaxação (KEMBLOWSK; DZIUBINSKI, 1978; KULICKE; 

KNIEWSKE; KLEIN, 1982; STAHL; SCHULZ, 1986; DEHGHANPOUR; KURU, 

2011; WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011).  

O comportamento de fluxo ou reológico do fluido ou das soluções 

poliméricas pode ser mostrado graficamente em um diagrama de tensão de 

cisalhamento, eixo da ordenada, e taxa de cisalhamento, eixo da abscissa. 

Este diagrama é conhecido como curva de fluxo. Outro diagrama típico para 

analisar o comportamento reológico de soluções poliméricas é o da viscosidade 

versus taxa de cisalhamento. Esse diagrama é denominado de curva de 

viscosidade. A uma curva de viscosidade corresponde à curva de fluxo. As 

medidas de viscosidade primeiramente resultam em uma curva de fluxo. Os 

resultados experimentais são rearranjados matematicamente para se obter a 

curva de viscosidade correspondente a  cada curva de fluxo (Figura 4) 

(SCHARAMM, 2006). 
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Figura 4 – Comportamento de fluxo para vários tipos de fluidos: Newtoniano (1), 

pseudoplástico (2), dilatante (3), pseudoplástico com limite de escoamento = líquido 

plástico (4) e Binghamiano ou plástico ideal (5) 

Fonte: Adaptado de (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006) 

 

Um fluido Newtoniano apresenta uma curva de fluxo que é uma reta 

interceptando o encontro dos eixos cartesianos e sua curva de viscosidade é 

única e absoluta, ou seja, constante. Este fluido está representado 

graficamente pelas curvas 1. Os fluidos não-Newtonianos curvas 2, 3, 4 e 5 

apresentam curvas de fluxo não linear ou não se iniciam a partir do ponto de 

origem do eixo cartesiano. A curva de viscosidade é decrescente com o 

aumento da taxa de cisalhamento para fluido pseudoplástico e crescente para 

fluido dilatante. As curvas de fluxo 4 e 5 correspondem, respectivamente, a um 

fluido pseudoplástico com limite de escoamento e um Binghamiano. Ambos 

fluidos apresentam limite de escoamento e possuem uma tensão de 

cisalhamento mínima (0). Abaixo da tensão de cisalhamento mínima (0) os 

fluidos irão deformar-se elasticamente como sólidos. Acima desta tensão o 

fluido passa a fluir. O fluido cuja curva de fluxo é linear e não intercepta a 

ordenada no ponto de origem é conhecido como Binghamiano e caracteriza-se 

por valores constantes de viscosidade plástica e tensão de cisalhamento. Por 

outro lado, um fluido pseudoplástico com limite de escoamento apresenta curva 

de fluxo não-linear (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006). 

Outra maneira de representar o comportamento reológico ou de fluxo 

dos fluidos é através de modelos e equações matématicas. Na literatura são 
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encontrados diversos modelos para representar o comportamento dos fluidos. 

Dentre estes modelos, o modelo de Ostwald de Waale ou da lei de potência 

pode ser representado pela relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

cisalhamento em coordenadas logarítmicas, que pode ser aproximadamente 

uma linha reta para uma faixa limitada de taxa ou tensão de cisalhamento. 

Nesta região da curva de fluxo, o modelo pode ser expresso através da 

Equação 7 (MACHADO, 2002): 

 

  

(7) 

 

onde,  é a tensão de cisalhamento (Pa), ̇ é a taxa de cisalhamento (s-1), K é o 

índice de consistência do fluido (Pa.s) e n é o índice de comportamento de 

fluxo (grandeza adimensional).  

Em coordenadas logarítmicas, a Equação 7, produzirá uma reta log  = 

log K + n log ̇, cuja inclinação determinará o valor de n. O valor de K indica o 

grau de resistência do fluido diante do escoamento. Este será definido no ponto 

de interseção do eixo vertical com a reta, quando a taxa de cisalhamento for 

igual a 1 (MACHADO, 2002). 

Outra forma de interpretar o comportamento do fluido de potência 

consiste em analisar a variação de sua viscosidade aparente com a taxa de 

cisalhamento, ao combinar as Equações (6) e (7) para gerar a Equação (8) 

(MACHADO, 2002). 

  

(8) 

 

Os fluidos que assumem valores de n entre 0 e 1 são descritos como 

fluidos que possuem comportamento pseudoplástico. Quando menor o valor de 

n (n  1), maior é o grau de pseudoplasticidade. Para valores de n maiores do 

que 1 os fluidos são definidos como comportamento dilatante e quando n for 

igual a 1, o fluido descreve comportamento de um fluido Newtoniano 

(MACHADO, 2002).  

 = 𝐾(̇)𝑛 

 = 𝐾(̇)𝑛−1 
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Os fluidos dependentes do tempo são classificados em tixotrópicos e 

reopéticos. Estes fluidos apresentam interações moleculares dependentes da 

tensão de cisalhamento com o tempo para uma taxa de cisalhamento 

constante (MACHADO, 2002). 

Os fluidos chamados de tixotrópicos apresentam um comportamento 

onde a tensão de cisalhamento ou a viscosidade aparente diminui com o 

aumento do tempo sob uma taxa de cisalhamento constante. Os fluidos 

tixotrópicos podem formar reticulações em sua estrutura molecular, ou seja, 

uma estrutura tridimensional em rede ou ainda estrutura “gel”. Segundo Wang 

e colaboradores (2002), existem dois tipos de reticulações: a intramolecular e a 

intermolecular.  Outra classificação para as interações reticulares é proposta 

por Tillet (2010), que as divide em reticulações covalentes, iônicas e físicas 

(WANG et al., 2002).  

A reticulação ou estrutura gel é formada por ligações cruzadas, 

produzidas por ligações covalentes, iônicas e físicas. Estas ligações cruzadas 

são responsáveis pela elevação de viscosidade da estrutura polimérica, ou 

seja, viscosidade do fluido (ou solução polimérica). As reticulações por ligações 

iônicas possui menor estabilidade quando comparadas às formadas pelas 

ligações covalentes, se tornando, assim, mais reversíveis. As reticulações 

físicas são formadas por interações do tipo van der Waals, ligações de 

hidrogênio ou dipolo-dipolo, que são mais sensíveis ao rompimento de suas 

interações sob cisalhamento por um longo período de tempo, visto que suas 

interações atrativas são relativamente fracas (ZHAO et. al., 2009; AIROLDI, 

2008; LIU, 2007).  

A ligação cruzada da estrutura “gel” ao se romper pode causar uma 

diminuição exponencial da viscosidade com a taxa de cisalhamento até atingir 

o valor mínimo, para uma taxa de cisalhamento constante. O nível de 

viscosidade mínima descreve o estado “sol” da dispersão. O fluido tixotrópico é 

definido pelo seu potencial de tornar sua estrutura de “gel” reversível, sempre 

que a substância permanecer em repouso por um longo período de tempo. 

Podem-se levar segundos ou minutos para se romper a estrutura tixotrópica, 

mas horas ou até meses para o fluido ou solução polimérica recuperar por 
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completo o estado original de “gel”. A tixotropia é uma característica de grande 

importância para as indústrias farmacêutica, alimentícia e de petróleo 

(MACHADO, 2002; SCHRAMM, 2006).  

Os fluidos reopéticos ou de tixotropia negativa são caracterizados pelo 

aumento da tensão ou da viscosidade de cisalhamento com o tempo, a uma 

taxa de cisalhamento constante. Quando esses fluidos são deixados em 

repouso, eles recuperam a sua forma original, isto é, altos níveis de 

viscosidade. A reopeticidade e a tixotropia são propriedades de fluxos opostas 

(MACHADO, 2002; SCHRAMM, 2006). 

A histerese, um comportamento cíclico, é o fenômeno observado ao 

traçar um gráfico de tensão ou viscosidade de cisalhamento versus taxa de 

cisalhamento. As curvas de fluxo do primeiro trajeto (aumentando a taxa de 

cisalhamento) e do segundo trajeto (diminuindo a taxa de cisalhamento) não 

são coincidentes quando submetidos às mesmas condições experimentais, 

com a diferença apenas do fator tempo. Esse fenômeno pode ocorrer tanto 

para o comportamento tixotrópico como para o reopético (tixotrópico negativo) 

(MACHADO, 2002; SCHRAMM, 2006).   

Em geral, soluções de poliacrilamida (PAM) têm se mostrado com 

comportamento dependente do tempo, tendo comportamento tixotrópico e 

reopético dependendo da concentração e da taxa de cisalhamento. Kreiba 

(2000) estudou o comportamento reológico das PAMs e encontrou 

experimentalmente que em concentrações de 5% os polímeros apresentaram 

alto caráter tixotrópico (KREIBA, 2000).  

O comportamento reopético ou tixotrópico negativo foi encontrado em 

soluções de poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) e tem sido 

relatado como outro efeito importante para explicar o comportamento 

pseudodilatante do polímero na entrada dos poros da rocha visando aplicações 

na recuperação avançada de petróleo (Figura 5) (WEVER; PICCHIONI; 

BROEKHUIS, 2011).        
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Figura 5 – Comportamento reopético da solução da HPAM: a baixas taxas de 

cisalhamento (Tipo I) e a altas taxas de cisalhamento (Tipo II) 

 

 

Fonte: Adaptado (WEVER; PICCHIONI;  BROEKHUIS, 2011) 

 

O acréscimo da viscosidade com o aumento do tempo foi observado 

tanto à baixa taxa de cisalhamento constante, efeito reopético (Tipo I), como 

também a altas taxas de cisalhamento constante (Tipo II). No gráfico tipo II 

nota-se uma viscosidade mais íngreme e uma oscilação com o aumento do 

tempo (WEVER; PICCHIONI;  BROEKHUIS, 2011).   
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3.1.2 Propriedades viscoelásticas  

 

 

3.1.2.1 Força Normal, Tensões Normais, Diferença de tensão normal e 

Coeficiente da tensão normal       

 

 

A necessidade de caracterizar o comportamento elástico de muitos 

fluidos, tais como as soluções poliméricas tem criado um grande interesse nas 

medidas de força normal e de tensão normal (STAHL; SCHULZ, 1986; 

SCHARAMM, 2006; DEHGHANPOUR e KURU, 2011).    

A determinação das propriedades elásticas permite aos cientistas uma 

excelente elucidação da estrutura molecular das soluções poliméricas e as 

tornam capazes de adequá-las as exigências do uso através de modificações 

estruturais. Um efeito importante da elasticidade das soluções poliméricas é o 

efeito conhecido como Efeito de Weissenberg (Figura 6) (SCHARAMM, 2006).    

 

Figura 6 – Efeito de Weissenberg  

 

Fonte: (SCHRAMM, 2006) 
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O efeito de Weissenberg é característico de materiais viscoelásticos. 

Quando uma solução polimérica com comportamento Newtoniano é submetida 

a uma rotação constante, se geram forças centrífugas, sendo estas 

predominantes no líquido. Essas forças centrífugas lançam as partículas do 

líquido com comportamento Newtoniano para fora do eixo de rotação em todas 

as direções. No entanto, se o líquido possuir comportamento viscoelástico 

atuam as forças centrífugas e também as forças normais de sentido contrário à 

força da gravidade. Estas forças normais se sobrepõem às forças centrífugas, 

para o líquido viscoelástico, devido à viscoelasticidade do material o líquido cria 

camadas concêntricas de acordo com a velocidade do eixo de dentro para fora, 

assim, as moléculas mais próximas deformam-se com menor intensidade do 

eixo e tende a subir pelo eixo da rotação, quando submetida à rotação 

constante. No entanto, as moléculas mais afastadas do eixo deformam-se mais 

e tendem a “escapar” do eixo, devido o alto estado de energia. Só existe uma 

possibilidade das moléculas deformadas escaparem, diminuindo sua 

deformação, movendo-se na direção do eixo (SCHRAMM, 2006). 

A rotação em torno do eixo para líquidos viscoelásticos gera não 

apenas tensão cisalhante ao longo das camadas concêntricas, mas também 

uma tensão perpendicular chamada de tensão normal. A tensão normal força 

os líquidos viscoelásticos a deslocar-se para cima do eixo de rotação e criar 

uma força normal. A força normal medida é proporcional à tensão normal 

(HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; SCHARAMM, 2006).  

Em reômetros rotacionais, ao analisar uma solução viscoelástica em 

um sensor cone-placa, a força normal formada pela rotação das moléculas 

tende a tentar separar o sensor cone de sua placa. O fluxo do sensor cone-

placa foi mostrado na Figura 1 (SCHARAMM, 2006; DEHGHANPOUR e KURU, 

2011). 

O professor Weissenberg foi o primeiro a descrever esse fenômeno 

para líquidos viscoelásticos, que posteriormente recebeu o seu nome. Esse 

efeito também tem sido relatado como possível responsável pelo 

comportamento pseudodilatante de soluções poliméricas ao deslocar-se em 
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meios porosos (AIT-KADI; CARREAU; CHAVETEAU, 1987; DOSHI; DEALY, 

1987; HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; SCHARAMM, 2006).  

A visualização das componentes de tensão de cisalhamento e das 

tensões normais em um corpo é importante para ampliar o conhecimento deste 

efeito (Figura 7) (SCHRAMM, 2006). 

 

 

Figura 7 – Componentes de tensões de cisalhamento e de tensões normais em um 

corpo de volume cúbico 

 

 

 

Fonte: (SCHRAMM, 2006) 

 

A força F aplicada sobre um corpo, contendo um elemento de volume 

cúbico, promove deformação. Esta deformação do material gera diversas 

tensões que podem ser decompostas em nove componentes (Figura 7). A 

componente de tensão é dita positiva quando atua na direção do eixo das 

coordenadas e podem ser simplificadas em 6 tensões independentes, onde as 

tensões normais são 11, 22, 33 (SCHARAMM, 2006). 

 Para fluidos incompressíveis, a deformação depende somente de 3 

tensões de cisalhamento, que são, 12, 13, 32, onde, 12 = 21 , 13 = 
31

, 

32 = 
23

 e de 2 diferenças de tensões normais, N1 = 11 − 22  e N2 =

22 − 33 (HUTTON; BARNES; WALTERS, 1989; SCHARAMM, 2006). 
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Equipamentos que determinam a tensão de cisalhamento, como é o 

caso de reômetros rotacionais, com sensores de placas paralelas, cone-placa e 

cilindros coaxiais, têm sua deformação descrita apenas pela tensão de 

cisalhamento 12, pela N1 (primeira diferença de tensão normal) e N2 (segunda 

diferença de tensão normal), onde N1 fornece a pressão axial do cone contra a 

placa e N2 está relacionada à variação de pressão dentro do gap como função 

do raio. N1 é responsável pelo efeito de Weissenberg e a segunda diferença da 

tensão normal é, normalmente, muito pequena em relação à primeira (DOSHI; 

DEALY, 1987; SCHARAMM, 2006). 

Três funções matemáticas são necessárias para descrever as 

propriedades do fluido como função da taxa de cisalhamento: a de viscosidade, 

onde  = 12 (Equação 6), o primeiro coeficiente da tensão normal (1) 

(Equação 9)  e o segundo coeficiente da tensão normal (2) (Equação 10) 

(SCHARAMM, 2006). 

 

  

(9) 

 

  

(10) 

 

No caso de fluidos ou soluções poliméricas com comportamento 

Newtoniano que não possuem tensões normais, portanto nem forças normais, 

o valor de N1 é igual à zero, logo, 1 e 2 são iguais à zero.  

 

  

1 =
11−22

(̇)2
=

1

(̇)2
  

  

 
 

2 =
22−33

(̇)2
 =

2

(̇)2
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3.1.2.2 Viscosidade Extensional       

 

 

A viscosidade extensional ou elongacional tem sido relatada como uma 

propriedade importante para ser analisada, principalmente, quando se quer 

utilizar soluções de polímeros para aplicações em recuperação avançada de 

petróleo (EOR). Complicações podem surgir no meio poroso quando a variação 

de pressão é suficientemente alta e o efeito da viscosidade extensional passa a 

ser significativo. Esse efeito ocorre, especialmente, acima das condições 

críticas, onde observamos um significativo aumento de resistência de fluxo no 

meio poroso. Em muitas soluções de polímeros, tem sido observado o efeito de 

alta viscosidade extensional próximo à entrada dos poros da rocha 

reservatório, onde as taxas e tensão de cisalhamento são altas (STAHL; 

SCHULZ, 1986; JONES; WALTERS, 1989; DEHGHANPOUR; KURU, 2011).  

A viscosidade extensional (
𝐸
) pode ser definida como a diferença 

entre as tensões normais (11 − 22) de sentidos perpendiculares ou como N1 

(diferença da primeira tensão normal) divido pela velocidade de deformação ou 

taxa de cisalhamento em meio poroso ("̇) (Equação 11) (DOSHI; DEALY, 

1987; JONES; WALTERS, 1989; PINHO, 2003; DEHGHANPOUR;  KURU, 

2011).  

 

  

 (11) 

 

A representação esquemática de um escoamento extensional em que 

um fluido é submetido a fluir por dentro de um capilar é mostrado na Figura 8, 

onde pode-se observar o efeito da viscosidade extensional do fluido ao 

comprimir-se por um orifício de diâmetro menor.  

  

𝐸 =
11−22

 


"
̇   
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Figura 8 – Representação esquemática de um escoamento com deformação 

extensional em um capilar a velocidade de deformação ( "̇) constante 

 

 

Fonte: (PINHO, 2003) 

 

A viscosidade extensional não pode ser medida diretamente como a 

viscosidade de cisalhamento. O fluido ou solução polimérica precisa ser 

submetido a um fluxo onde necessita ser gerada uma diferença de pressão, 

como ocorre durante a passagem por um orifício (PINHO, 2003).  

As moléculas da solução polimérica quando forçadas a fluir através de 

um orifício, precisam se alinhar e esticar a fim de conseguir atravessar o poro. 

Assim, as moléculas em solução precisam deformar. No entanto, é necessário 

certo tempo para que as moléculas consigam obter uma nova conformação. No 

caso da molécula submetida a um deslocamento em meio poroso, a solução 

polimérica irá passar por vários poros sofrendo sucessivas contrações e 

relaxações. Quando o tempo entre duas deformações é maior que o tempo de 

relaxação, isso significa que as propriedades das cadeias no fluxo não foram 

observadas.   No entanto, a velocidades altas, as moléculas não tem tempo de 

relaxar totalmente entre as deformações e o aumento provocado pela diferença 

de pressão pode ser detectado. Assim, o polímero ao passar pelos poros é 

permanentemente deformado em velocidade alta.  Portanto, o efeito do raio 

hidrodinâmico da molécula é maior que o das cadeias moleculares em 

equilíbrio, ou seja, alinhadas para fluir (STAHL; SCHULZ, 1986; KROEGER; 

HESS, 1993; DEHGHANPOUR; KURU 2011). 

 Durst e Hass (1986) propuseram um método para calcular a 

viscosidade extensional, onde o número de Deborah foi considerado como 

sendo 0,5. Os cálculos só podem ser validados para uma estrutura molecular 
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em forma de novelo, não podendo ser utilizado para polieletrólitos, como a 

goma xantana. O método mostrou a dependência de viscosidade extensional 

com o coeficiente de resistência e o número de Reynolds, enquanto o número 

de Reynolds mostrou-se dependente da concentração. A condição do método 

foi que as cadeias estivessem permanentemente estendidas na velocidade do 

fluxo ou que a energia das moléculas não fosse mais utilizada, considerando, 

portanto, a quebra de cadeia. Em meio poroso, fraturas e buracos aumentam a 

velocidade do fluido e podem gerar um aumento no fator de resistência, 

portanto, o fluido é capaz de deslocar o óleo em sistemas heterogêneos 

(STAHL; SCHULZ, 1986).    

Todos os fluidos possuem uma viscosidade extensional. No caso do 

fluido Newtoniano, seu valor é igual a três vezes a viscosidade de cisalhamento 

(JONES; WALTERS, 1989;  DEHGHANPOUR;  KURU, 2011). 

Para um fluido não-Newtoniano com comportamento viscoelástico, o 

valor pode exceder bastante o triplo da viscosidade de cisalhamento e depende 

da taxa de cisalhamento do meio poroso (JONES; WALTERS, 1989;  

DEHGHANPOUR;  KURU, 2011). 

Pinho (2003) mostrou o comportamento da viscosidade extensional em 

função da taxa de cisalhamento para vários polímeros em solução, dentre eles 

se encontra a carboximetilcelulose (CMC) e a poliacrilamida (PAM) (Figura 9) 

(PINHO, 2003). 

  



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Patricia Gabrielle Costa Andrade  

 

 

50  

Figura 9 – Viscosidade extensional de vários fluidos poliméricos  

 

Fonte: (PINHO, 2003) 

 

As soluções medidas foram analisadas em regime diluído e semi-

diluido. Pode-se observar que as soluções de carboximetilcelulose (CMC) 

apresentaram uma viscosidade extensional muito baixas. Já a poliacrilamida 

(PAM) apresentou valores maiores (PINHO, 2003).    

Muitas pesquisas têm relatado que é difícil medir a viscosidade 

extensional com a mesma precisão que se mede a viscosidade de 

cisalhamento. A dificuldade da medida pode ser atribuída à dificuldade em 

garantir que as moléculas poliméricas sejam submetidas a deformação 

constante em um intervalo de tempo suficiente para eliminar efeitos transitórios 

(JONES; WALTERS, 1989; PINHO, 2003; SCHRAMM, 2006; 

DEHGHANPOUR; KURU, 2011).  

A viscosidade extensional tem sido estudada através do número de 

Trouton (𝑇𝑟), definido como a viscosidade extensional sobre a viscosidade de 

cisalhamento (Equação 12). 

  

M 
M 
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 (12) 

 

 

Ao combinar as equações 6 e 12, o número de Trouton pode passar a 

ser descrito pela Equação 13.   

 

𝑇𝑟 =
 1 

         
  

 

(13) 

A Equação 13 representa um valor aproximado de viscosidade 

extensional e pode ser considerada uma boa medida das propriedades 

elásticas de uma solução de polímero, onde 1 é a primeira diferença de 

tensão normal e  é a tensão de cisalhamento  (DEHGHANPOUR; KURU, 

2011). 

 𝑇𝑟 =
𝐸 (



") 

 (


)       
  

  

 
 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Patricia Gabrielle Costa Andrade  

 

 

52  

3.2 POLÍMEROS 

 

 

Os polímeros são definidos como macromoléculas orgânicas, de 

massa molar da ordem de 103 a 106, contendo em sua estrutura várias 

unidades químicas repetidas (meros), interligadas por ligações covalentes 

(MANO, 1994; CANEVAROLO; SEBASTIÃO, 2002).   

A importância dos polímeros ao longo dos anos vem ampliando 

exaustivamente com uma crescente utilização em indústrias petrolíferas, 

alimentícias, farmacêuticas, cosméticas e biomédicas, entre várias outras 

(CANEVAROLO;  SEBASTIÃO, 2002).   

Na indústria de petróleo, o uso de compostos poliméricos abrange 

diversos segmentos como nas atividades de exploração, perfuração, produção, 

tratamento de efluentes, transporte, armazenamento de petróleo e recuperação 

de petróleo, tendo várias funções, como: viscosificante, estabilizante 

espessante e outros (MORGAN; MCCORMICK,  1990).  

Em geral, os polímeros podem ser classificados como polímeros 

naturais, semi-sintéticos  e  sintéticos. Suas cadeias podem ser lineares, 

ramificadas ou reticuladas (MANO, 1994; MELO, 2008).  

A escolha de um polímero depende da função que ele precisa exercer 

no determinado processo. No caso da escolha do polímero para a recuperação 

avançada de petróleo (EOR), alguns parâmetros precisam ser avaliados para 

que se tenha uma maior eficiência do método.  Massa molar, concentração, 

tamanho, forma, estrutura química, degradação por cisalhamento, degradação 

biológica e resistência à temperatura são apenas alguns dos parâmetros que 

precisam ser analisados ao se escolher uma solução polimérica e aplicar em 

uma determinada rocha reservatório (STAHL; SCHULZ, 1986). 

O comportamento reológico a baixas e altas taxas de cisalhamento são 

indispensáveis para a análise das soluções poliméricas para EOR.  Estima-se 

que seja em torno de 10 s-1 a taxa de cisalhamento do polímero ao se deslocar 

no interior da rocha, valor ainda questionável, e que a taxa de cisalhamento de 

injeção a que a solução precisa ser submetida pelas bombas seja entre 103-104 
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s-1. Logo, as análises nestas duas faixas são extremamente importantes 

(STAHL; SCHULZ, 1986).  

 

 

3.2.1 Poliacrilamida (PAM) 

 

 

Na década de 80, a poliacrilamida já ocupava, destaque na literatura, e 

o posto de polímero mais comum usado em operações de EOR   

(CHAUVETEAU, 1981). 

O uso de poliacrilamidas em processo de recuperação de petróleo é 

atrativo, pois elas possuem alta massa molar e elevam significativamente a 

viscosidade da água, mesmo em baixas concentrações, além de serem 

economicamente viáveis (NEEDHAM; DOE, 1987; BORCHARDT, 1996).     

A poliacrilamida é classificada como polímero sintético, hidrossolúvel e 

de cadeia flexível. Sua massa molar comercial varia entre 2x 103 a 15x 106 

g/mol, porém poliacrilamidas com massas molares maiores que 2x 107 não são 

improváveis (KREIBA, 2000). 

Em geral, os polímeros contendo acrilamida são homopolímeros 

neutros, aniônicos (gerados pela hidrólise parcial dos grupamentos amidas) ou 

modificados quimicamente (HAVEROEN; MACKINNON; FEDORAK, 2005).  

A poliacrilamida neutra possui uma viscosidade menos sensível à 

salinidade. Em temperatura e pH elevados, o grupo amida sofre hidrólise, 

formando grupos carboxilato (R’COO-). A poliacrilamida foi o primerio polímero 

usado como agente dilatante para soluções aquosas (TAYLOR; NASR-El-DIN 

1998; WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

Em geral, a poliacrilamida é utilizada como “sistema modelo” para 

modificação química de polímeros empregados em recuperação avançada de 

petróleo (EOR), devido suas propriedades, como, resistência ao cisalhamento 

e boa estabilidade térmica (WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

As poliacrilamidas adsorvem sobre a superfície da rocha, favorecendo 

a redução da permeabilidade do meio rochoso. Além do mais, esses polímeros 
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podem ser empregados em reservatório de baixa salinidade sob temperatura 

máxima de 107 a 121 °C. Porém, as poliacrilamidas tendem a degradar sob 

altas taxas de cisalhamento, tais como aquelas encontradas nas bombas 

(CLARK, 1996; MAERKER, 1975; NEEDHAM; DOE, 1987). 

Poliacrilamida é o termo atribuído aos polímeros constituído por 

monômeros de acrilamida como seu principal constituinte. Podendo ser obtido 

a partir da polimerização do monômero acrilamida via radical livre ou através 

da copolimerização entre dois ou mais monômeros (Figura 10) (HAVEROEN; 

MACKINNON; FEDORAK,  2005).  

 

 

Figura 10 – Estrutura química de uma poliacrilamida: (a) PAM, (b) 

parcialmente hidrolisada – HPAM  
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3.2.2 Poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) 

 

 

A HPAM de longe é o polímero mais utilizado na recuperação 

avançada de petróleo, uma vez que pode tolerar as forças mecânicas elevadas 

presentes durante a injeção. Além disso, é um polímero de baixo custo e 

resistente ao ataque bacteriano (WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

A HPAM (Figura 10) é um copolímero de acrilamida e ácido acrílico, 

obtido pela hidrólise parcial de poliacrilamida ou por copolimerização de acrilato 

de sódio com acrilamida. É também classificada como poliacrilamida aniônica 

(WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

A maioria dos polímeros à base de acrilamida, associativos ou não, 

usados nas atividades de produção de petróleo, é parcialmente hidrolisada, ou 

seja, apresentam grupos carboxilato incorporados à cadeia polimérica. Na 

maioria dos casos, o grau de hidrólise dos monômeros de acrilamida ideal para 

ser empregado na EOR está entre 25 e 35% (ZHU et al., 2007; WEVER; 

PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

De acordo com a teoria geral das soluções de polieletrólitos, a 

presença das cargas eletrostáticas (COO-) ao longo de uma cadeia polimérica 

é responsável pelo alongamento das cadeias, devido às repulsões elétricas ao 

longo da estrutura, considerando que o polímero esteja dissolvido em água. A 

presença destas unidades carregadas melhora a solubilidade do polímero em 

água e aumenta o volume hidrodinâmico da cadeia, devido à repulsão 

eletrostática entre os grupos iônicos e, consequentemente, aumenta a 

viscosidade da solução. Os resultados de viscosidade deste polímero 

hidrolisado, polieletrólitos, com o seu polímero análogo não hidrolisado, ou 

seja, não carregado, quando comparados observa-se que há um incremento de 

viscosidade. Assim, nota-se que polieletrólitos podem possuir comportamento 

reológico diferente (AIT-KADI; CARREAU; CHAVETEAU, 1987; WEVER; 

PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

No entanto, estudos realizados por Shupe (1981) relatam que o grau 

de hidrólise não deve ser muito alto, pois senão a solução de polímero se torna 
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muito sensível à salinidade e dureza da água salgada. Os eletrólitos em 

solução passam a ter um "efeito de blindagem" das cargas que anteriormente 

era responsável pela repulsão eletrostática  (SHUPE, 1981).  

A HPAM pode apresentar também baixa viscosidade em meio de alta 

salinidade, que contem íons Ca2+ (cálcio) e Mg2+ (magnésio), podendo ser 

utilizada até atingir uma temperatura de 77 °C na presença dos íons Ca2+ 

(cálcio).  Os íons bivalentes reduzem mais a viscosidade da solução polimérica 

em meio salino do que os íons monovalentes, devido a possível formação de 

complexação entre as cadeias poliméricas com os íons da solução salina, 

referente às interações das cargas dos íons bivalentes do sal, como o Ca2+ 

(cálcio) ou Mg2+ (magnésio), com os grupos carboxilatos (COO-) das cadeias 

poliméricas, ocasionando formação de agregados e precipitados (FUOSS; 

STRAUSS, 1948a; b; FUOSS, 1949). 

A aplicação da HPAM em reservatório de alta salinidade é possível, 

dependendo do grau de hidrólise em que são submetidas para evitar a 

precipitação do polímero (WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). 

O comportamento pseudodilatante da HPAM tem sido atribuído a sua 

elevada massa molar e também à repulsão eletrostática intra e 

intermoleculares ao longo da sua estrutura molecular. Quando polieletrólitos 

são dissolvidos em água contendo eletrólitos (sais), tem se relatado que há 

uma redução da viscosidade. Este efeito tem sido atribuído a blindagem das 

cargas, ocasionando uma redução de repulsão eletrostática e, 

consequentemente, menor afastamento entre as cadeias poliméricas na 

solução. O que resulta em um menor volume hidrodinâmico, por sua vez, 

menor viscosidade (AIT-KADI; CARREAU; CHAVETEAU, 1987; DUPUIS et al., 

1994). 

Além do grau de hidrólise e do sal, outros fatores vêm sendo 

destacados por influenciar na viscosidade das soluções de HPAM, como a 

temperatura da solução, massa molar, solvente, viscosidade intrínseca e o raio 

de giração (SUKPISAN et al., 1998). 
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Cook, King e Peiffer (1992) realizaram estudos onde demostraram que 

a viscosidade intrínseca e o raio de giro são fatores significantes e que podem 

afetar a viscosidade da solução da HPAM (COOK; KING; PEIFFER, 1992). 

Outro parâmetro que afeta a viscosidade da solução de polímero é o 

cisalhamento. Sob alto cisalhamento, as cadeias poliméricas da HPAM são 

reduzidas em tamanho, devido à fragmentação das cadeias, levando a uma 

redução da viscosidade da solução polimérica (MARTIN et al., 1983).  

 

 

3.2.3 Carboximetilcelulose (CMC) 

 

 

A celulose (Figura 11) é um polímero natural de elevada massa molar, 

considerável grau de cristalinidade, insoluvél em água e estrutura rígida. É 

formada por anéis de D-glicose unidos por ligações glicosídicas do tipo -

(14). A estrutura rígida da celulose pode ser modificada químicamente 

(MACHADO, 2000). 

 

 

Figura 11 – Estrutura química da celulose 
 

 

Fonte: (CHAPLIN, 2015) 

 

 

 A carboximetilcelulose (CMC) é derivada da celulose. A preparação do 

polímero é feita em duas etapas, a partir da reação entre a celulose e hidróxido 

de sódio (NaOH), formando o álcali-celulose, que em seguida reage com o 

ácido monocloroacético, para a eterificação sob condições controladas, 

formando a carboximetilcelulose (CMC). O polímero formado é um polieletrólito 
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aniônico, com cadeia molecular mais flexível e com forças intermoleculares 

mais fracas, assim como, cadeias menos regulares, apresentando 

propriedades que diferem da celulose de partida. Normalmente, é vendido na 

forma de sal, pois sua forma ácida apresenta baixa solubilidade em água 

(Figura 12) (MACHADO, 2000; CHAPLIN, 2015).    

  

Figura 12 – Estrutura química da carboximetilcelulose - CMC 

 

 

Fonte: (CHAPLIN, 2015) 

 

Diversas aplicações da CMC são encontradas, especialmente  

na indústria alimentícia, tecnologia de revestimentos, produtos farmacêuticos, 

processos de armazenamento e indústria do petróleo (BARTDORF; 

ROSSAMAN 1973).  

David e Norton (1976) analisaram o efeito da massa molar e do grau de 

substituição da CMC sobre o desempenho do polímero como controlador de 

mobilidade das soluções aquosas em EOR. Eles utilizaram um simulador de 

fluxo em arenito Berea. Os melhores resultados de recuperação de óleo 

obtidos para a CMC foram comparados com os resultados da HPAM e da 

goma xantana. Os pesquisadores analisaram as propriedades físicas e 

químicas do sistema, dados de estabilidade, propriedades de controle de 

mobilidade e recuperação de óleo em arenito Berea. Verificou-se que o 

deslocamento do óleo, ao utilizar a CMC, foi bastante eficiente para 

concentrações de 250 ppm até 1500 ppm, quando comparados com resultados 

de HPAM e goma xantana    (DAVID; NORTON, 1976). 
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Para caracterizar o polímero derivado de celulose, é importante saber 

o comportamento reológico das soluções de CMC sob vários efeitos, tais como 

concentração do polímero, temperatura e condições externas.  A viscosidade 

da solução aquosa de CMC é diretamente relacionada com a rigidez do 

polímero, bem como sua massa molar e concentração, temperatura, força 

iônica e tensões de cisalhamento utilizadas nas medições das análises 

(GREENWAY, 1994). 

Montané (2002) analisou o comportamento reológico da CMC em 

soluções de 0,1 M de NaCl em função da concentração do polímero. A 

concentração crítica foi discutida em termos de viscosidade dinâmica e 

experimentos de fluxo. As propriedades reológicas da CMC encontradas se 

mostraram dependente em grande parte do grau de substituição do polímero e 

da reatividade do polímero inicial (celulose). A alta massa molar da celulose foi 

acompanhada por uma alta viscosidade intrínseca do polímero produzido 

(CMC). Encontrou-se que dependendo da concentração e do grau de 

eterificação (substituição) da CMC, a solução pode se comportar como gel. O 

comportamento do gel de CMC foi estudado em função da temperatura. Em 

temperaturas de 25 a 40 0C, o comportamento reológico permaneceu quase 

contante, devido à existência de agregados dispersos. Esta característica 

incomum representa uma vantagem para aplicações de recuperação de óleo 

na indústria do petróleo, pois com o aumento da temperatura, a viscosidade da 

solução polimérica, pode não diminuir significativamente (MONTANÉ, 2002). 
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3.3 APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

3.3.1 Recuperação Avançada de Petróleo (EOR) 

 

Na década de 50, estudos já tinham sido realizados com o objetivo de 

melhorar a razão de mobilidade água/óleo em operações de injeção de 

polímeros para a recuperação avançada de petróleo, principalmente para óleos 

de alta viscosidade. O uso de materiais como glicerina e polissacarídeos 

apresentavam limitações de custos. Por isso, os polímeros sintéticos solúveis 

em água, que conferem uma boa viscosidade à solução, foram considerados 

atrativos (PYE, 1964). 

Em 1969 e 1972, surgiram as primeiras experiências brasileiras 

envolvendo a utilização de polímeros, mas somente anos depois começaram a 

surgir estudos e projetos para viabilizar o método. Anteriormente, já se 

acreditava que se a água de injeção tivesse uma maior viscosidade seria 

possível recuperar maiores quantidades de óleo do reservatório, sendo 

economicamente viável efetuar operações de campos (CAUDLE; WITTE, 

1959).   

 No final do século XIX, houve um aumento de valorização do petróleo, 

com a invenção dos motores. A partir desta época, empresários começaram 

analisar os custos para a produção de petróleo de forma diferente e 

companhias do mundo todo começaram a investir mais na produção do óleo. 

Esse interesse econômico gerou uma corrida em busca de reservas em locais 

anteriormente não viáveis. As novas dificuldades encontradas forçaram o 

desenvolvimento de engenharias voltadas aos reservatórios que até hoje tem 

como desafio extrair a maior quantidade de petróleo, tentando preservar da 

melhor forma possível os reservatórios encontrados (CAUDLE; WITTE, 1959).   

A recuperação avançada de petróleo (EOR), que se caracteriza pela 

injeção de produtos que tem como função a modificação do meio poroso em 

reservatórios de petróleo, tem sido um método cada vez mais estudado e 

viabilizado economicamente, devido ao aumento dos preços dos barris de 

petróleo, que estão cada vez mais valorizados no mercado. Esta técnica surgiu 
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como uma alternativa ao método de injeção de água, visto que este método 

produzia uma taxa de recuperação de petróleo relativamente baixa. A 

recuperação avançada de petróleo possui métodos descritos como térmicos, 

miscíveis ou químicos (STAHL; SCHULZ, 1986; MARLE, 1991).  

O método químico consiste na injeção de água aditivada de produtos 

como álcali, tensoativos e polímeros. A injeção de polímero é sugerida como 

uma boa alternativa para melhorar a razão de mobilidade e a eficiência de 

varrido. Depois da injeção de água, o óleo contido no reservatório pode ainda 

variar de 50 a 60 % do óleo inicial. Por isso, a principal meta desse processo 

de recuperação é minimizar o óleo remanescente através do aumento da 

eficiência de varrido, reduzindo a razão de mobilidade para um valor menor ou 

igual a 1 (SHEDID, 2006; ZHAO et al., 2008). 

O reservatório de petróleo é constituído de diversas propriedades 

inerentes à rocha. Porosidade, permeabilidade, capilaridade e molhabilidade 

são apenas algumas destas propriedades para o estudo de recuperação de 

óleo do reservatório. O conhecimento do comportamento destas propriedades 

é fundamental para compreender o comportamento do reservatório de petróleo 

e do fluido ou do polímero ao deslocar-se no seu interior (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

A porosidade é uma das mais importantes propriedades das rochas, 

pois ela mede a capacidade de armazenamento de fluidos. Ela é definida como 

a razão entre o volume de poros vazios de uma rocha sob se o seu volume 

total. O volume total de poros vazios é denominado de volume poroso. A 

porosidade independe do tamanho dos grãos que a rocha é formada. Os 

valores obtidos para esta propriedade é em percentual, pois se considera o 

volume total da rocha como 100% (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

A porosidade pode ser absoluta ou efetiva. A absoluta é a razão entre o 

volume de todos os poros, interconectados ou não, e o volume total da rocha. A 

efetiva é a razão entre o volume dos poros interconectados e o volume total da 

rocha (ROSA, 2006). 

A permeabilidade é a capacidade que um fluido tem de deslocar-se em 

meio poroso. Representa o inverso da resistência que o material oferece ao 
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fluir. A equação de maior utilização prática para o estudo do fluxo de fluidos em 

meios porosos foi formulada por Henry Darcy, em 1856, estabelecida nas 

seguintes condições: fluxo “Darcyano” é o termo referente ao fluxo laminar; o 

fluido deve ser incompressível, homogêneo e de viscosidade invariável com a 

pressão e meio poroso deve ser homogêneo, e não reagir com o fluido (PYE, 

1964; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

Um fluido incompressível tem sua vazão constante ao longo de todo o 

comprimento do meio poroso. A equação da vazão de Darcy para fluxo 

horizontal é descrita na Equação 14 (PYE, 1964; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006): 

 

𝑞 =
𝐾𝐴 ∆𝑝

𝜇𝐿
 

(14) 

onde, 𝑞 é a vazão do fluido (cm3/s), 𝐴 a área da seção transversal (cm2), ∆𝑝 é o 

diferencial de pressão (atm), 𝜇 é a viscosidade do fluido em meio poroso (cp), 𝐿 

é o comprimento do meio poroso (cm) e 𝐾 é a permeabilidade do meio poroso 

(Darcy) podendo ser usado o (miliDarcy).  

A permeabilidade pode ser absoluta, efetiva ou relativa. A absoluta é a 

permeabilidade ao fluido no caso de 100% de saturação, ou seja, com apenas 

um fluido presente no meio poroso. A efetiva é referente à permeabilidade de 

um fluido na presença de outro(s) fluidos no meio poroso, e depende das 

saturações de cada um dos fluidos. A relativa é a permeabilidade efetiva 

dividida pela permeabilidade absoluta e, portanto, é adimensional (LAKE, 

1989). 

Em um reservatório de petróleo, estão contidos vários componentes, 

como óleo, água e gás. Considerando-se que haja apenas óleo e água, pode-

se dizer que a saturação total do reservatório é a saturação (quantidade 

máxima) do óleo mais a saturação (quantidade máxima) de água. A saturação 

total é igual a 1, logo o reservatório terá uma quantidade relativa de óleo e de 

água. Esse valor é relativo para cada reservatório, onde cada fluido (óleo/água) 

possui uma propriedade diferente ao fluir no meio poroso. Essa capacidade 
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que cada fluido apresenta em deslocar-se no meio definiu-se como 

permeabilidade relativa. 

Em um meio poroso, a permeabilidade relativa à água diminui com o 

aumento da consolidação da rocha, porém a permeabilidade relativa ao óleo 

aumenta (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

O efeito da capilaridade ocorre no interior dos poros da rocha 

reservatório, quando esta possui dois ou mais fluidos imiscíveis. Meios porosos 

apesar de possuir fluidos imiscíveis, devido às forças capilares não apresentam 

separação de fases bruscas, mas apenas zonas de transição.  A força que 

tende a puxar uma superfície para o centro chama-se força capilar e a pressão 

capilar é a força capilar sobre a área da superfície. As forças capilares atraem 

as moléculas em todas as direções suavizando o efeito das repulsões inerente 

à diferença dos líquidos que estão contidos no reservatório (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). 

A molhabilidade é a propriedade que atua sobre a superfície de 

contato, e esta relacionada com o ângulo de contato, que pode variar de 00 a 

1800. Quando dois fluidos imiscíveis estão em contato com uma superfície 

sólida, um deles tenderá a se aderir mais à superfície (fluido molhante) do que 

o outro fluido (fluido não-molhante). Isto é resultado das diferentes energias de 

superfície entre os fluidos e o sólido. O ângulo de contato entre o fluido mais 

denso (no caso de reservatórios, este fluido é a água) e a superfície rochosa é 

uma medida da molhabilidade da rocha. Se o ângulo de contato for menor que 

90 0C, a rocha é molhável preferencialmente à água, mas se for maior que 90°, 

a rocha é molhável preferencialmente à fase óleo (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

O efeito de Jamim é o fenômeno que impede ou dificulta a retirada do 

óleo de dentro de uma garganta de poro. Consiste na resistência ao fluxo por 

parte do óleo, provocada pela diferença de pressões (na entrada e na saída da 

garganta do poro). A pressão na saída geralmente é menor que a da entrada 

da garganta de poro e, consequentemente, o ângulo de contato próximo da 

saída é menor, logo as interações ou forças de adesão são maiores (maior 

molhabilidade). Estas forças de interação fazem com que o óleo trapeado 
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apresente resistência ao fluir. A pressão na entrada do poro, quando submetida 

a um fluxo é maior e empurra o óleo a sair pela garganta de poro, porém, esta 

pressão deve ser maior que as forças de adesões ocasionadas na saída do 

poro, para que se consiga retirar o óleo do interior do poro (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). 

A permeabilidade relativa está relacionada diretamente com a 

mobilidade. A mobilidade é a permeabilidade relativa de cada fluido dividido 

pela sua respectiva viscosidade, sendo a viscosidade inversamente 

proporcional à mobilidade (Equação 15) (PYE, 1964; NEEDHAM; DOE,  1987; 

SABHAPONDIT; BORTHAKUR; HAQUE,  2003; ROSA; CARVALHO; XAVIER,  

2006).   

 

𝑀 =
 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎

 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜
=
 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜K 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎

K 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎
 

 

(15) 

 

onde M é a razão de mobilidade da salmoura em relação ao polímero,  a 

mobilidade,  a viscosidade em meio poroso e  a permeabilidade. 

A razão de mobilidade da solução em meio poroso diminuirá ao 

adicionarmos polímero, pois o polímero em solução confere uma boa 

viscosidade ao meio. Esta viscosidade promove a redução de permeabilidade 

da salmoura e, consequentemente, a solução reduz sua mobilidade.  A solução 

ao deslocar-se agora com uma maior resistência passa mais lentamente 

através dos poros do reservatório aumentando, assim, sua eficiência de 

varredura. Esse aumento de varredura tende a recuperar uma maior 

quantidade de óleo quando submetido a processo de recuperação de petróleo. 

Na recuperação avançada de petróleo, ao se obter valores de M iguais 

a 1, significa dizer que ambos fluidos, a solução com polímero adicionado e o 

óleo (petróleo), podem fluir através do meio poroso com a mesma facilidade ou 

mobilidade, ou seja, obtendo maiores eficiências de varrido.  

Quando M apresenta um valor igual a 5, significa dizer que a 

capacidade da solução com polímero adicionado  fluir é 5 vezes maior que a do 

óleo (petróleo) e, consequentemente, a eficiência do varrido é pobre e a 
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solução com polímero adicionado  tende a formar caminhos preferencias ao se 

mover através do óleo na direção dos poços produtores, deixando parte da 

área do reservatório sem ser varrida. Portanto, as maiores eficiências de 

varrido são alcançadas com razões de mobilidades baixas (NEEDHAM; DOE, 

1987; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

A eficiência de varrido refere-se à eficiência de varredura volumétrica, 

definida por Lake (1989), como a razão do volume de óleo deslocado pela 

solução polimérica sobre o volume de óleo original do reservatório (NEEDHAM; 

DOE, 1987).  

Lutchmansingh et al. (1988), indicaram que a injeção de solução 

polimérica melhora a eficiência de varrido devido a três mecanismos: (1) 

aumento da viscosidade da água, (2) redução da permeabilidade do meio 

rochoso à água e (3) capacidade de varrer uma enorme área do reservatório. A 

solução polimérica é usada como um bom agente de controle de mobilidade 

devido à habilidade de reduzir a permeabilidade do meio rochoso à água sem 

afetar a permeabilidade da rocha ao óleo (SHIRIF, 2000; SHEDID, 2006). 

Em 1970, foram realizadas investigações com o polímero HPAM 

buscando entender suas propriedades e seu comportamento em meio poroso, 

bem como a relação do efeito da massa molar, tipo de rocha, propriedades de 

fluidos, taxas de fluxo e temperatura (SMITH, 1970).  

Smith (1970) observou que a adsorção dos polímeros em rochas ricas 

em carbonato de cálcio era bem superior às contendo sílicas e que a eficácia 

do polímero na redução da mobilidade ocorria em maior intensidade em baixas 

salinidades e para polímeros com maior massa molar. Ele relatou que o 

polímero residual em um arenito Berea faz com que sua permeabilidade inicial 

jamais seja recuperada, mesmo após vários volumes porosos de injeções de 

salmoura.  Esse efeito deve contribuir fortemente para a redução de mobilidade 

(SMITH, 1970). 

Jeannings e colaboradores (1971) estudaram o efeito das interações 

dos polímeros e os respectivos comportamentos em condições de fluxo em 

reservatório. Um dos efeitos importantes produzidos por alguns polímeros é a 

mudança de comportamento viscoso para viscoelástico com o aumento da taxa 
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de fluxo em meio poroso, com implicações importantes sobre o fator de 

resistência (FR) e o fator de resistência residual (FRR). O fator de resistência 

(FR) é a razão entre a diferença de pressão do polímero em relação à 

diferença de pressão da salmoura sendo expressa em termos de mobilidade e 

permeabilidade, definida de acordo com a lei de Darcy (Equação 16) (DUPUIS 

et al., 2012): 

 

FR =
P 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜

P 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎
=
 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎

 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜
=
 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜K 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎

K 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎
 

 

(16) 

onde  é a mobilidade, P é a diferença de pressão,  é a viscosidade em 

meio poroso e  é a permeabilidade. 

O aumento da pressão do polímero resulta em uma maior viscosidade 

da solução polimérica, onde maiores fatores de resistência são gerados.   

O fator de resistência também está relacionado com a mobilidade e a 

permeabilidade, onde quanto menor a mobilidade da salmoura maior eficiência 

de varredura do reservatório (maior o arraste de óleo).  Dessa forma, é possível 

avaliar a eficiência da solução polimérica no controle de mobilidade da 

salmoura. Em reservatórios de alta permeabilidade, os polímeros de alta massa 

molar são selecionados para atingir um fator de resistência mais adequado. 

Outra observação importante é que a massa molar do polímero apresenta 

maior influência sobre a resistência ao fluxo, possivelmente, devido à 

modificação no tempo de relaxação do polímero  (HODAIE; BAGCI, 1993; DU; 

GUAN, 2004).  

O fator de resistência residual (FRR) mede a redução de 

permeabilidade do meio rochoso à água devido à adsorção do polímero. O 

FRR fornece uma indicação quantitativa da redução de permeabilidade à água, 

o que pode ser útil para controlar os caminhos preferenciais da água após a 

injeção da solução polimérica (OGUNBERU; ASGHARI, 2006; SHEDID, 2006). 

Em geral, o desempenho da poliacrilamida no processo de recuperação 

de petróleo depende da massa molar e do grau de hidrólise. Por sua vez, o 

grau de hidrólise ótimo depende da aplicação, da composição da água de 

injeção e das condições do reservatório (CLARK, 1996; DU; GUAN, 2004). 
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A poliacrilamida parcialmente hidrolisada, polímero aniônico, contém 

grupos carboxilato, que causam a expansão da cadeia polimérica devido às 

repulsões eletrostáticas entre esses grupos iônicos, conduzindo a alta 

viscosidade em meio aquoso. Em água destilada, esse polímero apresenta 

viscosidade máxima quando o grau de hidrólise é em torno de 35 % 

(TAYLOR; NASR-EL-DIN, 1994; CLARK, 1996). 

A carboximetilcelulose, polímero aniônico, apresenta grupos 

carboxilatos, assim como a poliacrilamida parcialmente hidrolisada, e tem se 

mostrado como um polímero potencialmente relevante para aplicações em 

EOR (DAVID; NORTON, 1976). 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 

3.4.1 Reômetro rotacional 

 

 

A análise comportamental de fluxo em reômetro rotacional pode ser 

feita em vários sensores diferentes, tais como, cilindros coaxiais, cone-placa e 

placas paralelas. As análises das medidas podem apresentar variações, 

dependendo do sensor em que a solução está sendo analisada. O fluxo em 

todos os sensores é descrito como laminar (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 

2006). 

No sensor cilindros coaxiais a amostra preenche o espaço anular entre 

os dois cilindros (gap), e é submetida a um cisalhamento por um tempo 

determinado, que produz resultados de tensão de cisalhamento, taxa de 

cisalhamento e viscosidade. Sensores do tipo cone-placa e placas paralelas 

possuem áreas especiais de aplicações  (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 

2006). 
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Existem diferentes tipos de reômetros. Reômetros com tensão 

controlada (CS) do tipo Searle com sensores do tipo cilindros coaxiais, cone-

placa e  placas paralelas. O cilindro externo ou as placas inferiores são 

estacionárias e o cilindro interno, o cone ou a placa superior são 

movimentados. O controle de temperatura é facilmente realizado através de um 

banho com temperatura constante. A tensão é mantida fixa e as taxas de 

cisalhamento medidas no eixo do rotor.  Os sensores são projetados de 

maneira que os dados do torque podem ser convertidos em tensão de 

cisalhamento e a velocidade do rotor em taxa de cisalhamento, a partir destes 

valores obtém-se a viscosidade (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006). 

Reômetros com taxa controlada de cisalhamento (CR) podem ser de 

dois tipos: Searle e Couette, com sensores do tipo cilindros coaxiais, cone-

placa e  placas paralelas. 

Sistema de medida tipo Searle: o rotor gira, o torque é medido no eixo 

do rotor e o cilindro externo e as placas inferiores são estacionárias. No caso 

do sensor ser do tipo cilindros coaxiais, o movimento do cilindro interno força o 

líquido presente no espaço anular entre os cilindros (gap) a fluir, a resistência 

do líquido causa uma deformação, geralmente, sobre a mola, assim, o 

equipamento mede a viscosidade. A temperatura é facilmente controlada. O 

equipamento com esse tipo de modelo é projetado para apresentar baixos 

custos, eles são amplamente utilizados no mercado mundial (MACHADO, 

2002; SCHARAMM, 2006).  

Sistema de medida tipo Couette: O cilindro externo ou as placas 

inferiores são movimentados por um motor. O controle de temperatura 

normalmente apresenta dificuldades técnicas e o custo é mais alto. Estes 

equipamentos promovem o entendimento da natureza viscoelástica dos fluidos. 

Para líquidos não tixotrópicos, ambos reômetros CS e CR com 

sistemas de medidas Searle e Couette fornecem curvas de fluxo e viscosidade 

idênticas (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006). 

A maioria dos reômetros com tensão controlada (CS) apresenta alta 

sensibilidade e boa resolução a baixíssimas taxas de cisalhamento, sendo mais 

eficientes, quando comparado aos reômetros com taxa de cisalhamento 
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controlada (CR), ao analisar amostras semi-sólidas com comportamento 

viscoelástico (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006).  

As medições ao serem efetuadas em sensores do tipo cone-placa, 

normalmente, empregam uma quantidade menor de amostra. Outra vantagem 

do sensor é a limpeza do equipamento, que é facilitada. O efeito de 

Weissenberg é evidenciado ao analisar um material viscoelástico neste sensor, 

quando submetido a uma faixa de baixa a média taxa de cisalhamento, com 

tensões controladas (MACHADO, 2002; SCHARAMM, 2006).  

 

 

3.4.2 Deslocamento em meio poroso 

 

 

O sistema de deslocamento em meio poroso foi desenvolvido com a 

finalidade de simular o fluxo de injeção de fluidos em uma rocha reservatório, 

em escala laboratorial, a fim de simplificar as análises de campo e entender o 

comportamento dos fluidos, ao deslocar-se no interior do meio poroso.  

A maioria das rochas, onde se encontra jazidas de petróleo, é 

sedimentar.  Logo, para poder validar o método laboratorial de análise 

precisaria que o “plug” ou rocha, a ser utilizado em laboratório, fosse a mesma 

ou com características mais próximas possíveis da rocha reservatório (MOHAN 

et al., 1993). 

As formações naturais apresentam em suas composições argilas 

expansíveis e não expansíveis.  As argilas expansíveis são abundantes nos 

arenitos (MOHAN et al., 1993). 

Mohan (1993) mostrou que a composição das argilas, bem como sua 

distribuição, desempenha um papel importante nas determinações dos 

problemas de danos à formação. Observações de trabalhos mencionados ao 

longo dos últimos sessenta anos se referem sempre a estudos com arenitos de 

várias partes do mundo, tais como, Fontainebleau na França; Mirador, Wingate 

e Entrada, naturais da Colômbia; Navajo, Steven, Jewett, Wilcox e Berea, dos 

Estados Unidos (GRAY; REX, 1966). 
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O arenito Berea tem atraído a atenção de muitos pesquisadores ao 

redor do mundo, inclusive no Brasil, devido à sua abundância e constância de 

propriedades. Há duas razões para essa preferência. A primeira é a sua 

composição que é composta por 80% de quartzo, 12 % de feldspato, 8 % de 

argilas dispersáveis, todas composta de caulinita primária com traços de ilita. A 

ilita é um material argiloso com baixa capacidade de troca de cátions (CTC), 

devido ao elevado teor de potássio entre os estratos, que ocasiona a formação 

de cristais no espaço interfoliar, tornando a sua estrutura inacessível à água e 

outros líquidos, ou seja, o Berea é constituído de argilas não expansíveis 

(KRILAR; FOGLER, 1984). 

O segundo motivo para o grande número de trabalhos realizados com 

o arenito Berea é o fato desse arenito, de porosidade média 19% ter sido 

adotado como o meio poroso de referência nas indústrias de produção de 

petróleo (KRILAR; FOGLER, 1984; BAUDRACCO; AOUBOUAZZA, 1995). 

 O fluxo dos fluidos (polímeros) ao deslocar-se no meio poroso gera 

parâmetros como taxa de cisalhamentos (")̇ , que é definida de acordo com as 

expressões de Carman-Kozeny e Blake-Kozeny (Equação 18): 

 

"̇ =
3𝑛 1 

4𝑛

12q

 A150 k1/2 
 

(18) 

 

onde "̇ é a taxa de cisalhamento em meio poroso (s-1); (3 n + 1/ 4n) é o fator 

de correção de Rabinowitsch; n é o índice comportamental do fluido;  q é a 

vazão (cm3/s), A é a área da seção do “plug” (cm2);  k é a permeabilidade do 

meio poroso (cm2= 1011 md) e  é a porosidade (%). 

A Equação 18 é o resultado de várias deduções, onde foram 

substituídos termos como comprimentos de raio, velocidade intersticial e fator 

de tortuosidade (DELSHAD et al., 2008). 
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3.4.3 Viscosimetria Capilar 

 

 

A técnica de viscosidade capilar fornece resultados importantes 

relativos à qualidade do solvente e a caracterização dos polímeros em solução, 

pelos valores de viscosidade intrínseca e das constantes viscosimétricas, bem 

como a massa molar (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001; MELLO et al., 

2006).    

As moléculas poliméricas, quando em solução, preenchem um volume 

chamado de volume hidrodinâmico. O volume hidrodinâmico depende das 

interações com as moléculas do solvente e com outras moléculas poliméricas, 

a presença de ramificações e grupos polares na cadeia polimérica, assim como 

a menor ou maior dificuldade de rotação dos segmentos da cadeia polimérica 

(LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001).  

O raio hidrodinâmico efetivo reflete o tamanho aparente de uma 

molécula de polímero expandida solvatada. O valor de raio hidrodinâmico 

corresponde a um raio de uma esfera rígida que difunde com a mesma 

velocidade que a molécula em estudo (Figura 13) (STEVENS, 1990; 

TERAOKA, 2002). 

   

 

Figura 13 – Conformação macromolecular de um polímero flexível em solução - raio 

hidrodinâmico (Rh), linha pontilhada, e raio de giração (Rg), linha cheia 

 

Fonte: (SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008)  

 

A diferença entre o raio hidrodinâmico e o raio de giração é mostrado 

na Figura 13. A linha pontilhada, representa a dimensão do raio hidrodinâmico 
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(Rh) e a linha cheia, a dimensão do raio de giração (Rg) (SILVEIRA; 

GIACOMELLI, 2008). 

O raio de giração é definido como a distância radial desde o centro de 

massa, no qual toda a massa de uma molécula pode ser concentrada, para se 

obter o momento de inércia. Teoricamente, em solução, uma cadeia de 

polímero flexível ocupa um novelo macromolecular no espaço de uma esfera 

com dimensão linear (TERAOKA, 2002; SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008). 

Quanto maior a afinidade entre o polímero e o solvente, maior será a 

esfera, por conseguinte, maior o seu volume hidrodinâmico e o seu raio 

hidrodinâmico. À medida que diminuem as interações polímero-solvente, as 

interações intramoleculares do polímero se tornam mais importantes, levando a 

uma contração do volume hidrodinâmico e diminuindo, assim, seu raio 

hidrodinâmico (STEVENS, 1990).  

O comportamento reológico das macromoléculas depende do seu 

tamanho, a sua conformação no meio em que está dissolvida e da 

concentração (Figura 14) (STEVENS, 1990). 

 

Figura 14 – Soluções de polímeros flexíveis em diferentes regimes de concentrações: 

a) Diluída b) Crítica c) Semidiluída 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (TERAOKA, 2002) 

 

 Em baixas concentrações (a), quando c está abaixo da concentração 

critica (c*), a solução é chamada de diluída. Nesse caso, as cadeias 

a) b) c) 
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poliméricas estão mais separadas umas das outras e as interações com o 

solvente são favorecidas. A mobilidade das cadeias poliméricas é alta 

(TERAOKA, 2002). 

Em altas concentrações (c), quando c está acima da concentração 

critica (c*), a solução é chamada de semidiluída.  Quando, as concentrações 

estão acima da concentração crítica, as interações intermoleculares do 

polímero são em grande quantidade, as cadeias estão sobrepostas e 

interpenetradas, e as moléculas estão com a sua mobilidade intensamente 

diminuída (TERAOKA, 2002; BROWN; NICOLAI, 1993). 

Quando a concentração da solução torna-se maior, as cadeias 

poliméricas vão se aproximando umas das outras e as interações 

intermoleculares aumentam e a mobilidade do polímero é reduzida. A 

concentração crítica (c*) é a concentração em que ocorre a transição de regime 

diluído para o regime semidiluído. Caracteriza-se como a região limite, onde as 

sobreposições e interpenetrações das cadeias começam a acontecer. A 

concentração crítica pode ser definida pelas equações 19, 20 e 21 (BROWN; 

NICOLAI, 1993; TERAOKA, 2002). 

 

𝐶𝑅𝑔
∗
=

3 �̅�

 4  𝑁𝐴𝑅𝑔
3 

(19) 

 

𝐶∗ =
1 

 [ ] 
 

 

(20) 

 

onde �̅� é a massa molar média,  𝑁𝐴 é o número de Avogadro, 𝑅𝑔 é o raio de 

giração.  

As Equações 19 e 20 são utilizadas para calcular as concentrações 

críticas de soluções de polímeros lineares ou não-lineares, polímeros com 

cadeias flexíveis, tais como, as poliacrilamidas. 

À medida que as cadeias poliméricas tornam-se mais esféricas, 

considerando a mesma massa molar, o 𝑅𝑔 diminui e a concentração crítica 

ocorre em uma concentração maior (TERAOKA, 2002). 
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A Equação 21 é referente à concentração crítica para cadeias 

poliméricas em forma de bastão ou rodlike (cadeia rígida), tais como, a 

carboximetilcelulose que é derivada de polissacarídeo.   

 

𝐶∗ =
 �̅�

  𝑁𝐴 𝐿
3 

(21) 

 

Uma molécula em forma de bastão de comprimento L ocupa um 

volume de L3 para evitar que as moléculas colidam. C* de uma cadeia rígida é 

muito menor do que de uma cadeia flexível linear. 

Medidas de viscosidade de soluções poliméricas fornecem informações 

valorosas para caracterização molecular de polímeros. A viscosidade é 

dependente de vários fatores, como conformação e tamanho das cadeias 

poliméricas, interações das moléculas de polímeros com o solvente, presença 

de ramificações e grupos polares na cadeia polimérica. Assim, a molécula com 

menor ou maior dificuldade de rotação ao longo de suas cadeias poliméricas, 

pode sofrer alterações em suas propriedades (STEVENS, 1990; HIGIRO, 2006; 

MELLO et al., 2006). 

A viscosidade intrínseca está relacionada com as dimensões 

moleculares (volume hidrodinâmico) de cadeias poliméricas isoladas 

(STEVENS, 1990; HIGIRO, 2006; MELLO et al., 2006).  

A viscosidade intrínseca de uma solução polimérica pode ser 

determinada através de um gráfico com medidas de viscosidade reduzida 

versus concentração, em regime diluído. A extrapolação da reta do gráfico 

resulta em um valor numérico, que é a medida de viscosidade intrínseca. A 

variação da viscosidade reduzida com a concentração (c), quando, c 0, é 

dada por uma reta que obedece à equação de Huggins (Equação 22) (MELLO 

et al., 2006). 

  

𝑠𝑝 = 𝑐 [ ] + 𝑘 (𝑐 [ ])2 (22) 
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onde 𝑠𝑝 é a viscosidade específica, 𝑐 é a concentração da solução polimérica 

(g/dl) utiliza-se também a unidade (g/ml) e 𝑘 é a constante de Huggins, 

normalmente, varia entre 0,3 em um solvente  e 0,7 em um bom solvente 

(MELLO et al., 2006).  

A viscosidade intrínseca do polímero depende da sua massa molar. Em 

concentrações baixas, é possível calcular a massa molar viscosimétrica média 

(𝑀𝑣 ̅̅ ̅̅ ̅), pela viscosidade intrínseca, a partir da equação de Mark-Houwink-

Sakurda (Equação 23) (MELLO et al., 2006). 

 

[ ] = 𝑘 𝑀𝑣 ̅̅ ̅̅̅𝑎 (23) 

em que 𝑀𝑣
̅̅ ̅̅̅ 

 é a massa molar viscosimétrica média; 𝑘 e 𝑎 são constantes 

viscométricas, que variam em função da natureza do solvente, da temperatura 

e da estrutura química do polímero (STEVENS, 1990). 

A relação empírica de Mark-Houwink-Sakurada é valida somente para 

polímeros monodispersos. Para a maioria dos polímeros lineares flexíveis, o 

valor de 𝑎, pode variar de 0,5 a 0,8. A rigidez da molécula contribui para 

valores superiores a 0,8 (STEVENS, 1990).  

Em soluções de polieletrólitos, não só a [ ] como também os valores 

de 𝑘 e 𝑎 dependem da concentração do eletrólito presente na solução. No caso 

de polieletrólitos não-neutralizados, a viscosidade reduzida aumenta, 

consideravelmente, com a diluição, o que torna impossível a extrapolação da 

reta à concentração zero, para obtenção da viscosidade intrínseca. Assim, as 

análises de polieletrólitos devem ser feita apenas em soluções salinas para 

minimizar o efeito das cargas. Nestas condições, as dimensões do novelo da 

molécula do polieletrólito é equivalente ao do polímero não-iônico (STEVENS, 

1990). 

A razão entre a viscosidade da solução polimérica () e a do solvente 

puro (0) é chamada de relativa (r). A viscosidade relativa pode ser 

determinada através das medidas do tempo de escoamento da solução 

polimérica (t) e do tempo de escoamento do solvente puro (t0) em um 

viscosímetro, considerando a densidade das soluções poliméricas diluídas e 
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praticamente igual ao do solvente puro (Equação 24) (LUCAS; SOARES; 

MONTEIRO, 2001; MELLO et al., 2006): 

 

𝑟 =
 

0

=
𝑡

 𝑡0
 

 

(24) 

 

  A viscosidade da solução polimérica pode ser expressa também pela 

viscosidade específica (sp), que é a viscosidade relativa menos um. E a 

viscosidade reduzida (red), que é a viscosidade específica sobre a 

concentração. 

A medida de viscosidade é feita através de um viscosímetro capilar do 

tipo Ubbelhohde e depende do tempo de escoamento do solvente e da solução 

polimérica. O tempo de escoamento depende das propriedades da solução. O 

escoamento das moléculas pelo capilar envolve a ação da gravidade. O 

viscosímetro Ubbelhohde é composto por uma seção reta ao lado direito e uma 

cavidade com marcas acima (M1) e abaixo (M2) ao lado esquerdo. Na parte 

inferior do lado direito tem um reservatório.  A solução polimérica irá subir 

acima da marca M1 por sucção e depois é liberada para escoar pelo capilar até 

percorrer as marcas M1 e M2 por ação da força gravitacional. A medida é 

realizada sob o controle de um banho termostático. A solução ao passar pelas 

marcas M1 e M2 terá o seu tempo de escoamento medido pelo equipamento. É 

este tempo que é utilizado para determinar as propriedades das soluções 

poliméricas. Os viscosímetros capilares de força gravitacional são excelentes 

para analisar soluções de baixa ou média viscosidade (Figura 15) (STEVENS, 

1990; TERAOKA, 2002; SCHRAMM, 2006).    
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Figura 15 – Viscosímetro capilar do tipo Ubbelohde 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (TERAOKA, 2002) 

 

 

A simplicidade do método faz da viscosimetria uma técnica conveniente 

e aplicável em qualquer laboratório, tanto no meio acadêmico, quanto no 

industrial, para determinações rotineiras de viscosidade intrínseca, bem como 

da massa molar, no entanto, por não ser um método absoluto é comum utiliza-

lo juntamente com outras técnicas absolutas. As determinações das análises 

podem ser realizadas por extrapolações gráficas de soluções poliméricas em 

diversas concentrações e por equações específicas que são dependentes do 

sistema polímero-solvente-temperatura (MELLO et al., 2006).  

 

  



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Patricia Gabrielle Costa Andrade  

 

 

78  

 3.4.4 Espalhamento de Luz (LS) 

 

 

Lord Rayleigh, em 1871, investigou a teoria do espalhamento de luz 

(LS), e o desenvolvimento da técnica foi continuado, no inicio do século XX, por 

Mie e Debye. As investigações experimentais tiveram um grande avanço, na 

década de 1940, com a invenção do fotomultiplicador, com o desenvolvimento 

de fontes de luz/ lasers mais potentes (BILLMEYER, 1984; OTTEWILL, 1997).  

O espalhamento de luz consiste em um conjunto de técnicas, nas quais 

o evento básico é a interação da radiação com a solução ou dispersão coloidal. 

A onda eletromagnética incidida sobre a partícula provoca um processo de 

polarização na direção do campo elétrico, gerando um momento de dipolo 

oscilante, com o ângulo de espalhamento e com parâmetros característicos da 

solução irradiada, permitindo o espalhamento de pequenas quantidades de luz 

em todas as direções (Figura 16) (PECORA, 2000; SILVEIRA; GIACOMELLI, 

2008).   

 

Figura 16 – Esquema representativo do espalhamento de luz 

 

  

 

Fonte: Adaptado de (TERAOKA, 2002) 
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O vetor (�⃑⃑� i) é referente à radiação incidente na amostra, com 

magnitude de 2/,  é o comprimento de onda da luz incidente, (�⃑⃑� e) é a 

frequência do vetor de onda da luz espalhada. Com os vetores �⃑⃑� i e �⃑⃑� e 

predefinidos, define-se o parâmetro do vetor de espalhamento 𝑞 , cujo módulo 

pode ser representado apenas por 𝑞. O vetor de espalhamento permite a 

observação das amostras com maior ou menor nitidez. Quanto maior for valor 

de 𝑞 maior a resolução da estrutura da amostra é observada (Equação 25) 

(SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008; GIACOMELLI, 2009).  

 

𝑞 =
4 𝑛0   


 sen (



2
) 

(25) 

 

.  

O ângulo de espalhamento () e o índice de refração do solvente (n0) 

devem ser considerados, uma vez que o índice de refração muda com o meio, 

em que as partículas são refratadas (SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008; 

GIACOMELLI, 2009).  
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3.4.4.1 Espalhamento de Luz Estático (SLS) 

 

   

O SLS é um dos métodos mais utilizados para a caracterização de 

polímeros. A intensidade média da luz espalhada é detectada em função do 

tempo (TERAOKA, 2002). 

O índice de refração depende da concentração e amplitude de 

vibração. Para se avaliar a turbidez gerada pelo espalhamento, combinam-se 

equações derivadas do espalhamento e medidas de índice de refração 

(STEVENS, 1990).  

A determinação da massa molar ponderal média pode ser expressa 

pela Equação 26 (BILLMEYER, 1984). 

 

𝐻𝑐


=

𝐾𝑐

𝑅 
=

1 

𝑀𝑤
̅̅ ̅̅̅𝑃()

 + 2𝐴2c 
(26) 

 

onde H e K são definidos pelas Equações (27) e (28): 

 

𝐻 =
32  3

3 
=

𝑛0
3 (

𝑑𝑛
𝑑𝑐

)2

4
 𝑁𝐴

  

(27) 

  

𝐾 = 2  2
𝑛0

2 (
𝑑𝑛
𝑑𝑐

)2

4
 𝑁𝐴

  

 

(28) 

 

onde c é a concentração,  é a turbidez, R é a razão de Rayleigh, 𝑀𝑤
̅̅ ̅̅ ̅ é a 

massa molar ponderal média, P é o fator forma (varia de acordo como  e 

depende da forma da molécula em solução), 𝐴2 é o segundo coeficiente virial, 

 é 3,14, 𝑛0 é o índice de refração do solvente,  é o comprimento de onda da 

radiação incidente, 𝑁𝐴 é o número de Avogrado, dn/dc é o incremento do índice 
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de refração este é constante para um determinado conjunto polímero-solvente-

temperatura (BILLMEYER, 1984; STEVENS, 1990).  

A equação de Deybe expressa na Equação 26 só é valida para uma luz 

incidente polarizada verticalmente ou para partículas opticamente isotrópicas 

(BILLMEYER, 1984). 

A turbidez é o espalhamento total integrado sobre todos os ângulos. 

Pode ser frequentemente substituído pela razão de Rayleigh (BILLMEYER, 

1984).  

A razão de Rayleigh, R , é obtido do sistema espelhante em relação ao 

R de um padrão, como o tolueno ou o benzeno (Equação 29). 

 

𝑅  =
𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 − 𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
 𝑅 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜   

(29) 

 

 é definido como o ângulo da medida de espalhamento com relação a 

direção de luz incidente.  

As medidas de espalhamento de luz (LS) são feitas a diferentes 

concentrações e também a diferentes ângulos, para tentar compensar as 

variações na forma da molécula. No método de Zimm é feito um gráfico com 

dupla extrapolação referente aos dados dos resultados experimentais, a 

concentrações e ângulo zeros, quando o ângulo é igual a 0 o fator forma  P() 

adquire valor igual a 1, assim, o intercepto corresponde a 1/ 𝑀w é encontrado. O 

espalhamento de luz é, largamente, usado para a determinação de massas 

molares na faixa de 103 a 106 . A exatidão nas medidas é favorecida pela a 

escolha adequada do solvente (BILLMEYER, 1984; STEVENS, 1990). 

A partir do gráfico de Zimm-plot é possível calcular também o segundo 

coeficiente virial (A2), o raio de giração (Rg) ou raio de giração médio quadrático 

( 𝑠𝑧 ̅̅ ̅̅ 2
) e a assimetria da molécula (z).  Valores de A2 não muitos altos 

favorecem a exatidão da análise quando se faz a extrapolação à concentração 

zero, e deve ser independente do ângulo (BILLMEYER, 1984).  
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Ao determinar o incremento do índice de refração (dn/dc) do sistema 

polímero-solvente, um único experimento de Zimm-plot pode fornecer a massa 

ponderal média (𝑀w) e o segundo coeficiente virial (A2). Se o raio do novelo 

polimérico for maior que /20, onde  é o comprimento da onda da luz 

incidente, é possível obter uma medida do tamanho da cadeia polimérica, 

através do raio de giração (Rg). A luz espalhada será composta de ondas 

originadas de diferentes partes da partícula e interferem entre si. 

Consequentemente, a intensidade da luz espalhada varia com o ângulo 

(BILLMEYER, 1984).  

 A obtenção desses três parâmetros (𝑀w, A2, Rg) são fundamentais para 

a caracterização da cadeia polimérica. No entanto, a expansão do novelo 

polimérico e as propriedades termodinâmicas da solução de polímero 

dependem das interações polímero-solvente. Portanto, o segundo coeficiente 

virial e o raio de giração são dependentes do solvente (PECORA, 2000; 

SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008). 

 

 

3.4.4.2 Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) 

 

 

A técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS- dynamics light 

scattering), também, é denominada de espectroscopia de correlação de fótons 

(PCS- photon correlation spectroscopy) e espalhamento de luz quase elástico 

(QELS - quasi-elastic light scattering) (PECORA, 2000). 

DSL é uma técnica, muito sensível, para determinar o tamanho e a 

distribuição dos tamanhos das cadeias individuais (polímero-solvente) ou 

agregados (polímero-polímero) em solução, devido á intensidade do 

espalhamento de luz, ao considerar a aproximação de equação de Rayleigh 

(PECORA, 2000). 

As partículas em uma dispersão podem ser consideradas como um 

arranjo de difração tridimensional aleatório, apresentando um padrão de 

manchas consistindo de pequenos pontos luminosos, resultantes das 
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interferências construtivas que ocorrem entre a luz espalhada por diferentes 

partículas ou partes de uma mesma macromolécula, e áreas escuras, que são 

consequência das interferências destrutivas. Considerando que as partículas 

coloidais estão movimento térmico constante. Os padrões de manchas mudam 

constantemente e as flutuações temporais de concentrações ou 

polarizabilidade do meio fornecem informações sobre a mobilidade ou difusão 

das partículas (OTTEWILL, 1997). 

Em um experimento de espalhamento de luz dinâmico, DSL, um feixe 

de luz incide sobre a amostra e a luz espalhada pelas moléculas é coletada por 

um fotodetector em um ângulo , com relação à luz incidente onde é gravado e 

o amplificador-discriminador converte o sinal analógico do fotodetector, I (t), em 

um sinal digital (Figura 17). O sinal digital é convertido pelo autocorrelator 

digital em uma função de autocorrelação temporal (Equação 30) (OTTEWILL, 

1997).  

 

Figura 17 – Esquema representativo do espalhamento de luz dinâmico 

 

Fonte: (TERAOKA, 2002) 

As flutuações na intensidade de luz espalhada estão correlacionadas 

entre si. Em tempos curtos, a correlação é alta e, em tempos longos, a 

correlação tende a zero. 
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 𝑔2 (𝑡) =
 𝐼(𝑡).  𝐼 (𝑡 +   ) 

 𝐼(𝑡)
2   

(30) 

 

A função de autocorrelação temporal da intensidade de luz espalhada 

normalizada para um dado tempo de retardo, g2 (t), é uma função de 

decaimento exponencial e pode ser relacionada com a função de correlação de 

campo elétrico, g1 (t), através da relação de Siegert (Equação 31). 

  

 𝑔2 (𝑡) = 1 +      𝑔1  (𝑡) 
2
 (31) 

 

Onde  é um parâmetro instrumental. 

 

Em muitos casos,  𝑔1  (𝑡) está relacionada com a frequência de 

relaxação das partículas (Equação 32).  

 

 𝑔1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−𝑡/  ) = 𝑒𝑥𝑝 (− 𝑡 ) (32) 

 

onde   é o tempo de relaxação e 1/   =  representa a frequência de 

relaxação do movimento dinâmico da partícula analisada.  

As funções de autocorrelação são classicamente tratadas aplicando-se 

operações matemática denominada de inversa de Laplace. Esta transformação 

é feita com o auxílio de programas comerciais como o CONTIN ou o algoritmo 

REPES incorporado ao programa comercial GENDIST (SILVEIRA; 

GIACOMELLI, 2008). 

O resultado desta transformação é uma distribuição de tempos de 

relaxação que pode consistir de um pico ou de vários picos, correspondendo à 

quantidade de populações das partículas (SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008). 

Através do valor de  obtido na análise de função de autocorrelação 

temporal pode-se determinar o coeficiente de difusão mútua (Dm) (Equação 

33).  

  



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Patricia Gabrielle Costa Andrade  

 

 

85  

𝐷𝑚 =  /  𝑞 2
 
 (33) 

 

Em seguida, o cálculo do raio hidrodinâmico pode ser determinado 

através da Equação de Stokes-Einstein (Equação 34) 

 

𝐷𝑚 =
 𝐾𝐵 𝑇

6  𝑅ℎ 
   

(34) 

 

onde  𝐾𝐵  é a constante de Boltzmann, 1,38 x 10-23 JK-1, T a temperatura 

absoluta e  é a viscosidade do meio em Pa.s e  𝑅ℎ o raio hidrodinânimo.  

Para uma mesma massa molar, o valor do coeficiente de difusão varia 

de acordo com as condições de análise (𝐷  M-v). Em condições , v=0,5 e em 

bons solventes v= 0,6. Em bons solventes, a cadeia polimérica é expandida, 

devido às interações repulsivas entre os segmentos, enquanto que em maus 

solventes as interações atrativas entre os segmentos das cadeias são 

favorecidas, o que leva a uma conformação mais compacta (BROWN; 

NICOLAI, 1993). 

Quando se deseja eliminar os efeitos da concentração nos cálculos de 

 𝑅ℎ , calcula-se o coeficiente de difusão através da inclinação de  vs.  𝑞 2
 
 com 

a concentração c  0 chegando ao valor de coeficiente de difusão a diluição 

infinita.  

A forma das moléculas, submetida a espalhamento de luz, pode ser 

estimada ao combinar os resultados das técnicas de SLS e DSL, por meio de 

cálculo com o parâmetro sensitivo à forma () ou fator forma, através da 

Equação 35 (BROWN; NICOLAI, 1993). 

 

 =
 𝑅𝑔 

 𝑅ℎ 
   

(35) 

Valor adimensional, que conduz a uma importante indicação de 

topologia da molécula, especialmente para partículas pequenas (com dimensão 

entre 20-100 nm). 
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Para moléculas com  em torno de 0,77 a topologia é tida como uma 

esfera rígida homogênia,  aproximadamente 1,5 novelo aleatório 

monodisperso em solvente com condições teta,   1,78 em um bom solvente e 

  2 bastão rígido (SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008). 

A técnica de espalhamento de luz dinâmico fornece informações dos 

movimentos translacionais da cadeia polimérica, quando o produto entre o raio 

de giração e o vetor de espalhamento é muito pequeno (qRg  1), até a 

medida de movimentos internos das cadeias, quando qRg  1. A técnica 

permite o cálculo de raios grandes com precisão de erro  0,5 % (BROWN; 

NICOLAI, 1993).   
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

Poliacrilamidas (PAM): 

PAM 1: grau de hidrólise 0% e 
___

wM = 7,6 x  105 g/mol 

PAM 2: grau de hidrólise 0% e 
___

wM = 1,0 x  107 g/mol 

 

Poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM):  

HPAM 1: grau de hidrólise 4% e 
___

wM = 7,2 x  106 g/mol 

HPAM 2: grau de hidrólise 4% e 
___

wM = 1,0 x  10
7
 g/mol 

 

Carboximetilcelulose (CMC): 

Grau de hidrólise baixo e  
___

wM = 1,7 x 106 g/mol 

 

As amostras de PAM e HPAM foram gentilmente doadas pela 

FLOEGER e a CMC doada pela Petrobras. Os dados referentes ao grau de 

hidrólise das poliacrilamidas foram fornecidos pela FLOEGER e o da CMC 

comercial é em torno de 0,42 a 1,05%, segundo a literatura (AMBJORNSSON; 

SCHENZEL; GERMGARD, 2013). 

  As massas molares ponderais médias foram obtidas a partir da 

técnica de Espalhamento de Luz Estático (SLS).  

 

Os demais produtos químicos e respectivos fabricantes são descritos a seguir: 

 

▪ Cloreto de Sódio P.A. (M = 58,44 g/mol) - NaCl, fornecido pela Synth; 

▪ Bicarbonato de Sódio P.A. (M= 84,01 g/mol) - NaHCO3, fornecido 

CHEMCO Indústria e Comércio Ltda. 
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4.2 MEDIDAS REOLÓGICAS EM REÔMETRO ROTACIONAL 

 

4.2.1 Preparação das Salmouras 

 

A salmoura utilizada como meio de dispersão do polímero (2,3% de 

NaCl e 0,22% de NaHCO3) foi filtrada através de membranas de acetato de 

celulose, com diâmetro de poro 3 µm, à temperatura ambiente.  

 

4.2.2 Preparação das Soluções Poliméricas 

 

As soluções das PAM e HPAM foram solubilizadas em salmoura, à 

concentração de 2,5 g/L e a da CMC, à 3,0 g/L, sob agitação constante, 

durante uma noite, à temperatura ambiente. 

As seleções das concentrações poliméricas devem-se ao 

comportamento reológico relativo à viscosidade dos polímeros na taxa de 

cisalhamento em torno de 10s-1. A viscosidade considerada para o polímero foi 

em torno de 10 cP, relativa à viscosidade do óleo do reservatório (SERIGHT et 

al., 2010b). 

A solução de CMC foi filtrada através de membranas de acetato de 

celulose, com diâmetro de poro 3 µm, para retirar impurezas inerentes a 

amostra. Os resultados experimentais obtidos foram referentes à CMC filtrada.  

A dissolução dos polímeros em salmoura se deve à simulação 

laboratorial, simplória, da rocha reservatório em meio salino. 

  

 

4.2.3 Medidas Reológicas 

 

As soluções poliméricas com concentrações de 2,5 g/L e 3,0 g/L em  

salmoura foram analisadas em reômetro rotacional com sensor do tipo Searle, 

Haake Mars , da Thermo, utilizando os cilindros coaxiais de fluxo laminar, DG 

41, à 25º C. 

O comportamento reológico foi analisado com a variação da taxa de 

cisalhamento de 10s-1 a 1000s-1, para a obtenção das curvas de fluxo e 
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viscosidade para cada solução polimérica. A variação da taxa de cisalhamento 

deve-se ao interesse de avaliar o comportamento dos polímeros a baixas 

taxas, em torno de 10 s-1, próximo à taxa de cisalhamento de deslocamento da 

solução polimérica no interior do reservatório de petróleo, e a altas taxas, em 

torno de 1000 s-1, valor mais próximo à taxa de injeção da solução polimérica 

pelas bombas (STAHL; SCHULZ, 1986). 

 

 

4.3 DESLOCAMENTO EM MEIO POROSO 

 

 

O teste de fluxo em meio poroso consistiu na injeção dos fluidos 

(salmoura e soluções poliméricas), a 25 oC, através do plug (arenito Berea) 

confinado em core holder, simulando um modelo físico de reservatório (Figura 

18). 

 

Figura 18 - Diagrama esquemático do sistema de fluxo em meio poroso: 1- Plug de 

rocha, 2- Difusor de fluidos, 3- Estufa, 4- Core holder, 5- Bomba, 6- Transdutores de 

pressão, 7-Válvulas, 8- Recipiente de fluido, 9- Coletor de efluentes 

 

 

 

Fonte: (CARDOSO; BALABAN, 2015) 
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Os fluidos foram submetidos a diferentes taxas de injeções pela bomba. 

Cada taxa de injeção gerou uma diferença de pressão correspondente e uma 

taxa de cisalhamento relativa. Essa variação de pressão, medida através dos 

transdutores, permitiu determinar a interação fluido-rocha, representada pelo 

fator de resistência. As propriedades físicas do plug de arenito Berea utilizado 

nos testes de fluxo em meio poroso encontram-se na Tabela 1, parâmetros 

obtidos segundo literatura ( CARDOSO; BALABAN, 2015).  

 

Tabela 1- Propriedades físicas e petrofísicas do plug (arenito Berea) 

 

 

Arenito Berea PAM 1 PAM 2 HPAM 1 HPAM 2 CMC 

Comprimento (cm) 7,18 7,18 7,11 7,15 7,12 

Diâmetro (cm) 3,80 3,82 3,81 3,81 3,81 

Volume (cm3) 81,64 82,29 81,06 81,52 81,23 

Volume poroso, VP (cm3) 9,09 8,24 8,24 10,79 9,02 

Porosidade (%) 11,14 10,46 10,16 13,23 17,7 

Permeabilidade ao ar (mD) 85,10 69, 60 45,40 55,20 57,8  

Permeabilidade à salmoura 

(mD) 22,49 23,83 11,99 5,32 

30, 

89 

Permeabilidade ao polímero 

(mD) 13,12 14,72 4,73 3,08 * 

        * (dado não computado) 

 

 

4.4 VISCOSIMETRIA CAPILAR 

 

 

O viscosímetro capilar da SCHOTT permite realizar, de forma 

automática, medidas consecutivas de tempo de escoamento e diluição das 

soluções poliméricas através do capilar. A precisão do equipamento é da 

ordem de milésimo de segundos. As análises foram medidas em capilar do tipo 

Ubbelohde. A temperatura do equipamento foi controlada por um banho 

termoestatizado, de modelo CT 1650 da SCHOTT, constante a 25 0C.  Para 

uma medição confiável, se fez necessário uma limpeza do capilar, evitando 
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colisões das partículas das soluções poliméricas com impurezas. Foram 

realizadas 5 diluições automáticas. A concentração inicial das soluções foi de 

1,8 g/L com variação de 0,2 g/L para as soluções de poliacrilamidas. No 

entanto, a carboximetilcelulose foi analisada em concentrações de 0,6 a 1 g/L, 

com variação de 0,1 g/L.    

As poliacrilamidas foram solubilizadas em 0,5 mol L-1 de NaCl e a 

carboximetilcelulose em 0,1 mol L-1 de NaCl para a blindagem dos grupos 

iônicos ao longo da cadeia molecular. A inserção de sal na solução promove a 

diminuição da viscosidade dos polieletrólitos, permitindo a redução das 

repulsões eletrostática, tornando possível a análise destes polímeros 

(STEVENS, 1990).  

A partir dos resultados de tempo de escoamento do solvente e das 

soluções poliméricas, foram calculados a viscosidade relativa, viscosidade 

específica, viscosidade reduzida e foi plotado um gráfico (concentração versus 

viscosidade reduzida) onde a linha de tendência é linear. O coeficiente linear 

da reta é referente à viscosidade intrínseca da solução []. A viscosidade 

intrínseca está relacionada com as dimensões moleculares (volume 

hidrodinâmico) de cadeias poliméricas isoladas (MELO et al., 2006; HIGIRO et 

al., 2007). A Equação 23, que está mostrada na revisão bibliográfica, permitiu o 

cálculo de determinação da massa molar.  
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4.5 ESPALHAMENTO DE LUZ ESTÁTICO (SLS) 

 

 

As medidas de espalhamento de luz estático foram feitas em um 

espectrofotômetro, instrumento Brookhaven, equipado com um goniômetro (BI-

200SM) e uma fonte de luz laser He-Ne,  = 632,8 nm, com potência de 35 

mW, que fornece uma fonte estável de luz monocromática. Utilizou-se um 

fotodiodo como detector de luz e um sistema de detecção de ângulo móvel, 

controlado por computador. O sinal foi digitalizado por um discriminador-

amplificador e analisado por um correlator digital múltiplo. A intensidade da luz 

espalhada foi medida de 400 a 1500, com intervalos de 50, usando decalina 

como referência interna. As células utilizadas foram ampolas cilíndricas feitas 

de vidro com 10 mm de diâmetro.  Durante as análises, as ampolas foram 

colocadas em um banho de decalina. As amostras foram termostatizadas a 25 

0C. Os dados obtidos nos ângulos () foram analisados pelo diagrama de 

Zimm. Os diagramas foram obtidos usando-se o programa fornecido pelo 

fabricante. 

Os valores de 𝑀w, A2, Rg, foram determinados em solução aquosa de 

(0,5 mol L-1 ) NaCl . O experimento analisado ocorreu em regime diluído, em 

que a concentração variou de 0,25 a 1,5 mg/mL. O incremento de índice de 

refração (dn/dc) foi 0,158 e 0,163 mL/g para a poliacrilamida e a 

carboximetilcelulose, respectivamente.  

  



 

 

Patricia Gabrielle Costa Andrade  
 

94 4 METODOLOGIA 

4.6 ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO (DLS) 

 

As análises de espalhamento de luz dinâmico foram feitas usando o 

mesmo equipamento utilizado no estático. As concentrações das soluções 

poliméricas analisadas foram a 1,0 e 2,0 g/L em soluções de  (0,5 mol L-1) 

NaCl. A intensidade da luz espalhada foi medida no ângulo de 900 com um  

tempo de aquisição de 5 minutos. As soluções foram termoestatizadas a 250C 

em decalina como líquido de referência interna. As distribuições de tempos de 

relaxação foram obtidas a partir da função intensidade tempo-autocorrelação 

utilizando o programa GENDIST que emprega o algoritmo REPES. Neste 

estudo, as distribuições dos tempos de  relaxação são mostradas como A () 

versus log  (s). A frequência de relaxamento,  (s-1) pode ser 

quantitativamente associada ao coeficiente de difusão, D (m2s-1), de acordo 

com a equação, D = / q2, em que q (m-1) é a magnitude do espalhamento 

vetor, q = (4  n / ) sin (/2).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 

5.1.1 Viscosimetria Capilar 

 

 

As propriedades macroscópicas de soluções poliméricas são 

fortemente influenciadas pela conformação das cadeias poliméricas (estendida 

ou enovelada) no meio. Assim, a viscosimetria é um método apropriado para 

fornecer informações sobre o tamanho e a forma das macromoléculas em 

solução (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001; HIGIRO, 2006; MELLO et al., 

2006). 

Valores de viscosidade intrínseca, massa molar e a concentração 

crítica dos polímeros encontram-se na Tabela 2 e os gráficos de viscosidade 

intrínseca dos polímeros no Anexo A e B. 

As poliacrilamidas (PAM), as poliacrilamidas parcialmente hidrolisadas 

(HPAM) e a carboximetilcelulose (CMC) apresentaram suas viscosidades 

intrínsecas dependente das massas molares. O polímero que apresentou maior 

viscosidade intrínseca, consequentemente, obteve a maior massa molar. O 

comportamento observado foi gradual e consecutivo. Fenômeno já relatado por 

diversos autores (STEVENS, 1990; HIGIRO, 2006; MELLO et al., 2006).  

O valor utilizado de constante, K, para os polímeros de poliacrilamida, 

PAM e HPAM, foi de 7,19 x 10-3 
(mL/g) e para a carboximetilcelulose, CMC, 7,2 

x 10-4 
(mL/g). Todas as PAMs e HPAMs foram dissolvidas em 0,5 mol/L de NaCl 

e a CMC em 0,1 mol/L para blindar as cargas contidas em suas estruturas 

moleculares, evitando erro de medições (HIGIRO, 2006; MELLO et al., 2006).   

O valor do “a” referente à Equação 23 utilizado para as poliacrilamidas 

foi 0,7 e o da carboximetilcelulose 0,95. Para a maioria dos polímeros lineares 

e flexíveis o valor “a” pode variar de 0,5 a 0,8 (STEVENS, 1990). A 



 

 

 

Patricia Gabrielle Costa Andrade  

 

 

97 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

poliacrilamida possui valor de “a” dentro da faixa podendo estar incluída na 

regra, no entanto, a carboximetilcelulose apresenta valor maior. Essa 

característica pode ser atribuída à rigidez da sua cadeia molecular. 

 

Tabela 2 - Massa molar viscosimétrica média, viscosidade intrínseca e concentração 

crítica dos polímeros, em 0,5 mol/L de NaCl para as PAMs e HPAMs e 0,1 mol/L de 

NaCl para a CMC, à 25 ºC   

 

 

Polímeros  Viscosidade 

intrínseca (dL/g) 

Massa molar 

viscosimétrica 

média (g/mol) 

Concentração 

crítica (g/L) 

PAM 1 2,59 8,0 x 105 3,84 

PAM 2 8,00 3,6 x106 1,25 

HPAM 1 6,87 3,0 x 106 1,45 

HPAM 2 7,34 3,2 x 106 1,36 

CMC 2,75 7,6 x 105 3,62 

 

 

Observou-se que os polímeros (PAM 1 e CMC) de menor massa molar 

atingem a sua concentração crítica a concentrações mais altas. A concentração 

crítica das soluções poliméricas foi obtida segundo a Equação 20 que está 

mostrada na revisão bibliográfica. Esta equação fornece valores aproximados. 

A concentração crítica (c*) é a concentração em que ocorre a transição de 

regime diluído para o regime semidiluído (BROWN; NICOLAI, 1993; 

TERAOKA, 2002).   

A determinação desta medida é importante para obter informações 

sobre interações intramoleculares e intermoleculares (polímero-polímero e 

polímero-solvente). A viscosidade das soluções poliméricas pode ser afetada 

pela concentração do polímero no meio. As moléculas poliméricas abaixo da 

concentração crítica estão mais afastadas umas das outras e as interações 

com o solvente são favorecidas. A mobilidade das moléculas nessa solução, 

regime diluído, é alta. No entanto, acima desta concentração crítica as 

moléculas estão mais próximas uma das outras, o que favorece as interações 
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intermoleculares (polímero-polímero), podendo causar interpenetrações de 

cadeias. Neste caso, regime semi-diluído, a mobilidade das moléculas fica 

intensamente reduzida (BROWN; NICOLAI, 1993; TERAOKA, 2002). 
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5.1.2 Espalhamento de Luz Estático (SLS) 

 

 

Medidas de espalhamento de luz estático podem fornecer informações 

sobre a massa molar ponderal média (𝑀𝑤
̅̅ ̅̅ ̅), o raio de giração (𝑅𝑔) e o segundo 

coeficiente virial (𝐴2), através de um único experimento, e essas propriedades 

se relacionam como está mostrado na Equação 36 (BILLMEYER, 1984). 

 

𝐾𝑐

𝑅 
=

1 

𝑀𝑤
̅̅ ̅̅̅

(1 +
𝑞2𝑅𝑔

2

3
 )  + 2𝐴2c 

(36) 

 

O SLS é um dos métodos mais utilizados para a caracterização de 

polímeros (PECORA, 2000). 

A massa molar ponderal média, o raio de giração e o segundo 

coeficiente virial dos polímeros dos polímeros PAM, HPAM e CMC foram 

determinados pelos diagramas de Zimm que encontram-se nos Anexos C,D e 

E e os dados obtidos estão listados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Propriedades físico-químicas das soluções poliméricas, em 0,5 mol/L de 

NaCl,  concentrações de 0,25 a 1,5 g/L, a 25 ºC, = 40º a 150º com intervalos de 5º   

 

 

Propriedades de solução   PAM 1  PAM 2 HPAM 1 HPAM 2  CMC 

�̅�w (g/mol) 7,6 x105 1,0 x 107 7,2 x 106  1,0 x 107 1,7x106 

Rg (nm) 67 238 220 270 130 

A2 (mol.mL.g
-2

) 3.9x10-4 3.1x10-4 4.2x10-4 3.9x10-4  8,1x10-4 

CRg* (g/L) 1,0 0,3 0,4 0,2 1,3 

 

 A massa molar dos polímeros tem mostrado correlação com o raio de 

giração das macromoléculas. Um aumento da massa molar foi observado da 

PAM1 para PAM 2. O raio de giração apresentou o mesmo comportamento, ou 

seja, houve um aumento. Esses polímeros possuem uma mesma estrutura 
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molecular com diferença, apenas, na massa molar. A HPAM 1 e HPAM 2, 

polímeros parcialmente hidrolisados, apresentaram a mesma característica, 

evidenciando o comportamento observado anteriormente. Stevens (1990) 

relatou que o raio de giração é um bom parâmetro de análise para estudar o 

tamanho das cadeias moleculares (STEVENS, 1990). 

A PAM 2, não hidrolisada, e HPAM 2, parcialmente hidrolisada, 

apresentaram relativamente o mesmo valor numérico de massa molar. No 

entanto, o raio de giração da HPAM 2 mostrou-se maior, provavelmente, devido 

ao efeito das interações eletrostáticas referentes aos grupos carboxilatos ao 

longo da sua cadeia molecular (FUOSS; STRAUSS, 1948a; FUOSS; 

STRAUSS,  1949; WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011). Apesar da 

HPAM 2 ser de baixo grau de hidrólise, o comportamento de suas repulsões 

eletrostáticas foi significativo.  

O segundo coeficiente virial e o raio de giração são dependentes do 

solvente. A exatidão nas medidas é favorecida pela escolha adequada do 

solvente. A qualidade do solvente pode ser estimada com os valores de A2 

(PECORA, 2000; SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008). 

Todos os polímeros mostrados na Tabela 3 apresentaram valores 

positivos, indicando que solução a 0,5 mol/L NaCl é um bom solvente.  A CMC, 

quando comparada aos polímeros PAM e HPAM, apresentou um valor de A2 

relativamente maior, indicando que entre os outros polímeros ela se encontra 

em um solvente mais apropriado. 

Baseado nos dados de SLS, a concentração crítica (C*) dos polímeros, 

foi calculada pelas Equações 19 e 21, mostradas na revisão bibliográfica, 

indicando a região limite em que ocorre sobreposição e interpenetração das 

cadeias poliméricas  (BROWN; NICOLAI, 1993; TERAOKA, 2002).  

A Equação 19 foi utilizada para calcular as concentrações críticas das 

poliacrilamidas, polímeros com cadeias flexíveis e a Equação 21 a da 

carboximetilcelulose, derivada de polissacarídeo, polímero de estrutura rígida.    

A obtenção desses três parâmetros é fundamental para a 

caracterização da cadeia polimérica,  e são referentes às propriedades 
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estáticas das macromoléculas solvatadas (PECORA, 2000; SILVEIRA; 

GIACOMELLI, 2008). 
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5.1.3 Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) 

 

 

A técnica é eficaz para se detectar flutuações temporais na intensidade 

de luz espalhada, devido a flutuações de concentração e densidade na amostra 

(causadas pelo movimento Browniano) (PECORA, 2000; SILVEIRA; 

GIACOMELLI, 2008).  

Os gráficos que serão mostrados foram gerados através de um 

equipamento de espalhamento de luz, onde houve a incidência de um feixe de 

luz sobre as soluções poliméricas. A luz espalhada atingiu o fotodetector e o 

sinal foi gravado em um amplificador-discriminador. Em seguida, o 

equipamento converteu o sinal analógico obtido  (t) em um sinal digital. Esse 

sinal digital foi convertido em uma função de autocorrelação temporal  𝑔2 (𝑡). 

Ao correlacionar  𝑔2 (𝑡) com  𝑔1(𝑡), através da relação de Siegert que está 

mostrada na Equação 31 da revisão bibliográfica, foi obtida a correlação 

( 𝑔2(𝑡) − 1),  que pode ser visualizada no eixo y das Figuras 19 a 23. O seu 

comportamento está representado pelas linhas pretas com pontos. 

Através da correlação de  𝑔1(𝑡) foi obtida a frequência de relaxação do 

movimento dinâmico das partículas analisadas (), a distribuição dos tempos 

de relaxação 𝐴() e o tempo de relaxação , através do algoritmo REPES. Os 

resultados destas transformações, para cada polímero, estão nos gráficos em 

forma de picos. As distribuições dos tempos de relaxação são representadas 

pela linha azul.  

Na Tabela 4, encontra-se o tempo de relaxação e o raio hidrodinâmico 

das soluções poliméricas de concentrações 1 g/L e 2 g/L, em 0,5 mol/L de 

NaCl, à 25 ºC. 
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Tabela 4 – Tempo de relaxação () e raio hidrodinâmico (Rh) das soluções poliméricas 

obtidas pelo espalhamento de luz dinâmico, em 0,5 mol/L, à 25 ºC,  = 90º 

 

 

Polímeros C (g/L)  (s) Rh (nm) 

PAM 1 
1,0 308 26 

2,0 264 22 

PAM 2 
 1,0 

2,0 

477 

399 

40 

34 

 

HPAM 1 

1,0 

2,0 

481 

387 

41 

33 

 

HPAM 2 
1,0 

2,0 

467 

365 

40 

31 

CMC 
1,0 387 30 

2,0 369 31 

 

  

O tempo de relaxação e o raio hidrodinâmico dos polímeros foram 

analisados em duas concentrações diferentes a 1 g/L e a 2 g/L. O tempo de 

relaxação para todas as soluções poliméricas, na concentração de 1 g/L , 

apresentaram-se maiores. Com o aumento da concentração, observou-se que 

estes valores para todos os polímeros diminuíram. O aumento da concentração 

polimérica favorece a aproximação das cadeias moleculares, podendo causar 

sobreposições de cadeias ou interações entre as cadeias (polímero-polímero).  

Assim, o tempo de relaxação observado em concentrações mais altas pode 

não ser o comportamento individual das cadeias poliméricas no meio (BROWN; 

NICOLAI, 1993; TERAOKA, 2002).  
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Figura 19 – Função de autocorrelação e distribuição do tempo de relaxação para a 

PAM 1 obtidas por espalhamento de luz dinâmico, em 0,5 mol/L de NaCl, à 25º C,  = 

90º,   a) concentração de 1,0 g/L b) 2,0 /L  

 

 

 
 

 

A PAM 1, Figura 19, apresentou flutuações  na intensidade da luz 

espalhada ao longo do tempo menor quando comparada a todos os demais 

polímeros. Esse resultado é referente à movimentação das partículas deste 

polímero que, por possuir tamanhos menores, apresenta uma movimentação 

mais rápida e sua flutuação na intensidade de luz espalhada aparece em um 

tempo menor (SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008; HASSAN; RANA; VERMA, 

2014). Dentre os polímeros analisados, ela foi a que apresentou tempo de 

relaxação e raio hidrodinâmico menor comportamento referente ao tamanho da 

sua cadeia polimérica. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 20 – Função de autocorrelação e distribuição do tempo de relaxação para a 

PAM 2 obtidas por espalhamento de luz dinâmico, em 0,5 mol/L de NaCl, à 25º C,  = 

90º,  a) concentração 1,0 g/L b) 2,0 g/L  

 

 

  

 

 

Figura 21 – Função de autocorrelação e distribuição do tempo de relaxação para a 

HPAM 1   obtidas por espalhamento de luz dinâmico, em 0,5 mol/L de NaCl, à 25º C,  

= 90º,  a) concentração 1,0 g/L b) 2,0 g/L 
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Figura 22 – Função de autocorrelação e distribuição do tempo de relaxação para a 

HPAM 2 obtidas por espalhamento de luz dinâmico, em 0,5 mol/L de NaCl, à 25º C,  

= 90º,  a) concentração 1,0 g/L b) 2,0 g/L 

 

 

  

 

Nas Figuras 20 e 22, encontram-se os gráficos da PAM 2 e HPAM 2. 

Os polímeros analisados apresentaram a mesma grandeza de massa molar de 

acordo à técnica SLS. As flutuações na intensidade de luz espalhada 

encontradas para os dois polímeros ocorreram aproximadamente no mesmo 

tempo. Esse fator pode ser atribuído às movimentações das cadeias 

moleculares dos polímeros que por apresentarem o mesmo tamanho demoram 

praticamente o mesmo tempo para reorganizarem suas cadeias moleculares. O 

tempo de relaxação da HPAM 2 na concentração de 1 g/L apresentou-se 

menor que a da PAM 2 (Tabela 4). Esse fator pode ser atribuído aos íons 

carboxilatos ao longo da sua cadeia molecular, que provocam uma repulsão 

eletrostática, tornando maior o raio de giração, as cadeias encontram-se mais 

afastadas uma das outras e as moléculas reorganizam-se com mais rapidez 

(FUOSS; STRAUSS, 1948a; FUOSS; STRAUSS, 1948b; FUOSS; STRAUSS, 

1949; SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008).  
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Figura 23 – Função de autocorrelação e distribuição do tempo de relaxação para a 

CMC obtidas por espalhamento de luz dinâmico, em 0,5 mol/L de NaCl, à 25º C,  = 

90º,  a) concentração 1,0 g/L b) 2,0 g/L 

 

 
 

 

 

Nas Figuras 19 a 22, podemos observar que as distribuições dos 

tempos de relaxação para a PAM 1, PAM 2, HPAM 1 e HPAM 2, 

respectivamente, apresentaram apenas um pico, correspondendo à presença 

de uma única população de partículas. No entanto, na Figura 23 , CMC, pode-

se observar dois picos, referentes a populações de partículas diferentes, nota-

se que as partículas encontradas possuem tempo de relaxação diferente, na 

concentração de 1 g/L, o pico menor apareceu em um tempo de relaxação 

maior, esse pico pode ser atribuído à formação de agregados no material 

analisado (SILVEIRA; GIACOMELLI, 2008; HASSAN; RANA; VERMA, 2014).  
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5.1.4 Comportamento de fluxo em reômetro rotacional 

 

Foi analisado o comportamento de fluxo dos polímeros a uma taxa de 

cisalhamento de 10 s-1 a 1000 s-1, visando uma correlação com a aplicação 

destes polímeros na recuperação avançada de petróleo, EOR. Os valores 

mínimo e máximo fixados de taxas foram selecionados baseados na literatura, 

que atribui essas faixas ao deslocamento do óleo ou polímero no interior do 

reservatório e a injeção das soluções ou fluidos pelas bombas, 

respectivamente (STAHL; SCHULZ, 1986).     

Na Tabela 5 estão listados os valores de R2 (coeficiente de correlação 

linear) e “n” (índice de fluxo) obtidos a partir das curvas de fluxo (Figura 24) 

para todos os polímeros. Os valores de R2 apresentados para todos os 

polímeros foram próximos de 1, indicando um bom ajuste das curvas de fluxo 

que correspondem à equação matemática definida pela lei de potência 

referente aos dados experimentais (MACHADO, 2002). 

 As soluções poliméricas apresentam uma relação entre tensão de 

cisalhamento e taxa de cisalhamento que seguem a lei de potência , 

em que “n” indica fisicamente o afastamento do fluido do modelo Newtoniano. 

Para fluidos pseudoplásticos o “n” deve apresentar valores entre 0 e 1, e para 

fluidos Newtonianos “n” é igual a 1. Fluidos com valores de “n” mais próximos 

de 1 apresentam um comportamento cada vez mais próximo de um fluido 

Newtoniano, viscosidade constante.  Todos os polímeros apresentaram “n” 

menor que 1, indicando um comportamento pseudoplástico, comportamento 

desejável para que os polímeros possam ser aplicados na EOR. A viscosidade 

dos polímeros diminui com o aumento da taxa de cisalhamento, esse 

comportamento beneficia a injeção das soluções poliméricas na rocha 

reservatório pelas bombas que bombeiam os fluidos a altas taxas de 

cisalhamento (MACHADO, 2002).  

 
 

 

n  
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Tabela 5 - Valores de R2 e n obtidos a partir da lei de potência aplicada à curva de 
fluxo para as soluções dos polímeros PAM 1, PAM 2, HPAM 1, HPAM 2 e CMC, em 
salmoura, à 25 ºC 

 

Polímeros  PAM 1 PAM 2 HPAM 1 HPAM 2 CMC 

R2 a partir da Equação     

 
 0,9994 0,9986 0,9981 0,9987 0,9992 

n da Equação 

 
 0,9593 0,7392 0,8387 0,8870 0,8212 

 

  

As Figuras 24 e 25 apresentam as curvas de fluxo e viscosidade, 

respectivamente, para todas as soluções poliméricas, onde a concentração 

para as soluções de PAM 1, PAM 2, HPAM 1 e HPAM 2 foi de  2,5 g/L e  3 g/L 

para a solução de CMC, em salmoura, à 25 °C.  

 

Figura 24 – Curvas de fluxo para as soluções dos polímeros PAM 1, PAM  2, HPAM 1, 

HPAM 2 e CMC: Tensão em função da taxa de cisalhamento, em salmoura, à 25ºC 
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A solução polimérica, PAM 1, polímero com menor massa molar,  

apresentou valor de “n” mais próximo de 1, ou seja, um comportamento mais 

próximo de um fluido newtoniano. Esse fato pode ser relativo ao alinhamento 

das suas cadeias moleculares a baixas taxas de cisalhamento, causado pela 

rápida reorganização das suas cadeias que são de tamanhos menores 

(STAHL; SCHULZ, 1986; MACHADO, 2000; SCHARAMM, 2006). Na Figura 

25, foi observada uma baixa viscosidade desta solução polimérica próximo a 2 

(mPa.s). O comportamento da PAM 1 é representado pelas linhas verdes. 

 A PAM 2 apresentou valor “n” mais afastado de 1, ou seja 

comportamento mais pseudoplástico mostrado na Figura 25. Esse 

comportamento pode ser explicado pela sua cadeia molecular maior. Uma 

cadeia molecular maior leva mais tempo para se orientar no sentido do fluxo e 

confere uma maior viscosidade ao meio. Com o aumento da taxa de 

cisalhamento, há redução de viscosidade, devido às cadeias moleculares 

sofrerem maiores alinhamentos (STAHL; SCHULZ, 1986; MACHADO, 2000; 

SCHARAMM, 2006). 

 

Figura 25 – Curvas de viscosidade dos polímeros PAM 1, PAM  2, HPAM 1, HPAM 2 

e CMC: Viscosidade em função da taxa de cisalhamento, em salmoura, à 25ºC 
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A HPAM 1 apresentou  um valor de “n” menor que a HPAM 2, mostrando  

um comportamento mais pseudoplástico. Comportamento mostrado pela curva 

de viscosidade, linha azul claríssimo. As curvas de viscosidade das duas 

soluções poliméricas apresentaram praticamente o mesmo comportamento 

com o aumento da taxa de cisalhamento.  

A CMC apresentou um valor de “n” relativamente baixo, sugerindo um 

comportamento mais pseudoplástico. A CMC apresentou uma viscosidade 

maior ao longo do aumento de todas as taxas de cisalhamento. Esse efeito 

pode ser atribuído a sua estrutura molecular que, por ser derivada de um 

polissacarídeo, possui uma cadeia molecular mais rígida, devido às ligações 

glicosídicas do tipo β-(14), que diminuem a mobilidade da molécula em 

solução, bem como aos anéis de 6 membros, que conferem maior volume 

hidrodinâmico e aos grupamentos (OH), que podem favorecer a formação das 

ligações de hidrogênio entre suas cadeias (GREENWAY, 1994; CHAPLIN, 

2015).  
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5.1.5 Deslocamento em meio poroso 

 

 

Desde muito tempo pesquisadores investigam o comportamento de 

fluxo dos polímeros. Entender o comportamento dos polímeros ao se deslocar 

ao longo de um reservatório de petróleo é um fator crucial para garantir taxas 

de recuperações de óleo maiores (SMITH, 1970). 

Neste trabalho, buscou-se correlacionar propriedades elásticas, como o 

tempo de relaxação e o comportamento das soluções poliméricas em meio 

poroso. Analisou-se o efeito da massa molar, propriedades elásticas, com o 

aumento da taxa de cisalhamento.  

Na Tabela 6 encontram-se alguns parâmetros que já foram discutidos e 

agora serão analisados como fatores interligados para uma melhor 

compreensão das suas influências no comportamento de fluxo das soluções 

poliméricas no meio poroso. O tempo de relaxação abaixo é referente a 

concentração de 1 g/L, considerado para análise, devido os polímeros 

apresentarem-se, nesta faixa, concentrações mais próximas ao regime diluído, 

facilitando, portanto, a compreensão das análises obtidas.   

 

 

Tabela 6 – Massa molar média (�̅�w), Raio de giração (Rg), Raio hidrodinâmico (Rh) e 

Tempo de relaxação ( ). Valores obtidos pelas técnicas de SLS e DLS. 

 

 

 

Propriedades dos 

polímeros   PAM 1  PAM 2 HPAM 1 HPAM 2  CMC 

�̅�w (g/mol) 7,6 x105 1,0 x 107 7,2 x 106  1,0 x 107 1,7x106 

Rg (nm) 67 238 220 270 130 

Rh (nm) 26 40 41 40 30 

 (s) 308 477 481 467 387 
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Os fluxos das soluções poliméricas ao longo do meio poroso geram 

vários parâmetros. Aqui serão analisados apenas o fator de resistência, o 

diferencial de pressão e a taxa de cisalhamento das soluções poliméricas. 

Todos os dados obtidos foram referentes às análises do 

comportamento dos polímeros ao serem injetados na rocha ou “plug” do arenito 

Berea. A injeção foi realizada com auxílio de uma bomba que conseguia 

manter um fluxo constante, permitindo, portanto, a realização dos experimentos 

de maneira confiável. A partir do fluxo constante, ou vazão da bomba, foi 

calculada a taxa de cisalhamento referente ao meio poroso, a partir da 

Equação 18 que está mostrada na revisão bibliográfica. 

O fator de resistência foi calculado com o auxílio da Equação 16 que 

relaciona a razão entre a diferença de pressão exercida pelo polímero em 

relação à diferença de pressão promovida pela salmoura, sendo expressa em 

termos de viscosidade e permeabilidade. 

A injeção das soluções, pela bomba, gerou um diferencial de pressão, 

permitindo o cálculo do fator de resistência. A pressão das soluções 

poliméricas em diferentes vazões de injeção encontra-se na Tabela 7.   

 

 

Tabela 7 – Diferencial de pressão das soluções poliméricas em diferentes vazões de 
injeção  

 

Vazão (mL/min)  PAM 1  PAM 2 HPAM 1 HPAM 2  CMC 

   P (psi)   

0,1 2,3 4,8 20,4 27,8 221,0 

0,2 5,2 15,3 41,6 48,9 357,0 

0,4 9,5 31,9 78,3 100,0 -  

0,6 14,4 52,0 115 175,9 - 

0,8 19,6 72,9 155 262,6 - 

1,0 24,7 93,9 231 331,5 - 

1,2 29,8 119,0 265 404 - 
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Observa-se na Tabela 7 que o diferencial de pressão aumentou com a 

massa molar do polímero. No entanto, a CMC, apesar de ter uma cadeia 

molecular com tamanho menor que a HPAM 2, foi a que apresentou a maior 

pressão. Esse fator pode ser atribuído a sua estrutura molecular, onde estão 

contidas ligações glicosídicas, que causam a diminuição da flexibilidade de sua 

cadeia ao entrar pelo poro de uma rocha, bem como anéis de 6 membros, que 

ocupam um grande espaço em solução, e grupamentos (OH), que podem 

favorecer interações, como ligações de hidrogênio entre suas cadeias, todos 

esses fatores, juntos ou individualmente, dificultam a passagem do polímero 

através de um poro em uma rocha, e podem favorecer o acréscimo de pressão 

registrado pelo equipamento (SILVEIRA e GIACOMELLI, 2008; CHAPLIN, 

2015). 

A partir dos dados obtidos no espalhamento de luz dinâmico, Figura 23, 

para a CMC na concentração de 1 g/L, foi encontrado dois picos, referente a 

população de partículas com tempo de relaxação diferente, esse resultado 

pode, também, ter contribuído para o aumento de resistência do polímero ao 

fluir pelo poro. A existência deste segundo pico, ocorrido a um tempo de 

relaxação maior, pode ser atribuído à formação de agregados, estas moléculas 

demoram mais tempo para se reorganizarem, a fim de deslocar-se pelo meio 

poroso, portanto, altas pressões podem ser obtidas (SILVEIRA e GIACOMELLI, 

2008). 

Os valores de pressão para a CMC com vazões acima de 0,2 mL/min 

não foram medidos, em decorrência dos altos valores alcançados, 

ultrapassando o limite do equipamento.  

A Figura 26 apresenta o comportamento das soluções poliméricas PAM 

1, PAM 2, HPAM 1 e HPAM 2 ao se deslocarem no meio poroso. 
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Figura 26 – Fator de resistência em função da taxa de cisalhamento das soluções 

poliméricas PAM 1, PAM  2, HPAM 1 e HPAM 2, na concentração 2,5 g/L em 

salmoura, à 25ºC, em plug de arenito Berea 

 

 

 

O aumento do fator de resistência pode ser correlacionado pela 

Equação 16 com a viscosidade, visto que são diretamente proporcionais. 

Portanto, um maior fator de resistência pode significar uma maior viscosidade 

da solução polimérica no meio.  Esse aumento de viscosidade em função do 

aumento de taxa de cisalhamento é chamado de comportamento dilatante ou 

pseudodilatante.  Segundo Lopes (1989) o termo dilatante pode ser empregado 

normalmente para descrever tanto uma expansão de volume, sob 

cisalhamento, como para caracterizar o aumento de viscosidade, de certos 

fluidos, com o aumento da taxa de cisalhamento (LOPES, 1989).  

Pode-se observar que todas as soluções poliméricas apresentaram um 

comportamento dilatante ao serem submetidas a deslocamento pelos poros da 

rocha. A HPAM 1 apresentou um alto fator de resistência, apesar de possuir 

valor de massa molar menor que a HPAM 2 e PAM 2. A HPAM 1 mostrou um 

comportamento fortemente dilatante. Ao se analisar o tempo de relaxação para 

a HPAM 1, nota-se que ela apresentou o maior tempo de relaxação e maior 
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raio hidrodinâmico. Esse fator pode ter sido o que causou a anomalia no seu 

comportamento de fluxo, visto que se esperava que, por apresentar uma 

massa molar menor, seu comportamento dilatante fosse menos evidenciado. 

Esse comportamento mostrou uma correlação da propriedade do tempo de 

relaxação com o comportamento dilatante. Uma molécula que possui um tempo 

maior de relaxação quando submetida a uma vazão ou taxa de cisalhamento 

muito alta não consegue reorganizar sua cadeia molecular a tempo de alinhar-

se e atravessar o poro da rocha. Isso pode causar um alto nível de degradação 

física e mecânica do polímero, comprometendo a recuperação de oléo no 

interior da rocha. Estes resultados mostram, portanto, a importância de um 

estudo mais detalhado das propriedades elásticas das soluções poliméricas  

(CHOPLIN; SABATIE, 1986; STAHL; SCHULZ, 1986; SILVEIRA; 

GIACOMELLI, 2008).  
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6 CONCLUSÕES 

 

O polímero que apresentou a maior viscosidade intrínseca, 

consequentemente obteve a maior massa molar. 

 

O aumento de massa molar dos polímeros foi acompanhado de um 

crescimento no raio de giração. 

 

O raio de giração demostrou-se maior quando a solução polimérica 

continha ao longo da sua cadeia molecular grupamentos carboxilatos.    

 

As flutuações na intensidade de luz mostraram-se dependentes do 

tamanho das cadeias poliméricas ao longo do tempo.   

 

O tempo de relaxação para polímeros com grupos carboxiliatos 

mostrou-se menor, indicando, uma reorganização mais rápida para as cadeias 

moleculares com o efeito da repulsão eletrostática. 

 

Os polímeros derivados de acrilamida apresentaram apenas um pico 

referente às distribuições dos tempos de relaxação. No entanto a CMC 

apresentou mais de um pico, este pico é atribuído ao número de populações 

das cadeias moleculares.  

 

Os polímeros apresentaram um comportamento pseudoplástico quando 

analisados em reômetros rotativos, mas em meio poroso a PAM1, PAM 2, 

HPAM 1 e HPAM 2 um comportamento dilatante. Ao compararmos esse 

comportamento dilatante dos polímeros em meio poroso com o tempo de 

relaxação, notou-se que o polímero que apresentou o maior caráter dilatante 

não foi o que tinha a maior massa molar, mas sim o que possuia o maior tempo 

de relaxação e raio hidrodinâmico.  

 

O efeito do tempo de relaxação pode realmente interferir no 

comportamento reológico dos polímeros podendo causar anomalias de fluxos.  
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Portanto, é importante estudar não apenas o comportamento reológico 

das soluções poliméricas em reômetros rotativos, mas também em meio 

poroso e ainda analisar as propriedades elásticas referentes a cada solução 

polímérica. 
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129 ANEXOS 

ANEXO A - Gráficos de viscosidade intrínseca para os polímeros: 

poliacrilamida (PAM) e poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) 

nas concentrações analisadas  

 

 

  

a) Variação da viscosidade reduzida em 

função da concentração para a PAM 1 em 
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b) Variação da viscosidade reduzida em 

função da concentração para a PAM 2 em 

0,5 M de NaCl, a 25 ºC   

  

c) Variação da viscosidade reduzida em 

função da concentração para a HPAM 1 
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d) Variação da viscosidade reduzida em 

função da concentração para a HPAM 2 

em 0,5 M de NaCl, a 25 ºC   
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130 ANEXOS 

ANEXO B - Gráfico de viscosidade intrínseca para a carboximetilcelulose 

(CMC) nas concentrações analisadas  

 

 

 

a) Variação da viscosidade reduzida em função 

da concentração para a CMC em 0,1 M de 

NaCl, a 25 ºC 
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131 ANEXOS 

ANEXO C - Gráficos de Zimm plot para a poliacrilamida (PAM) nas 

concentrações analisadas  

 

 

 

a) Gráfico de Zimm para a PAM 1 em 0,5 M de NaCl, a 25 ºC. 

Concentração de polímero de 0,25 a 1,5 g/L 

 

b) Gráfico de Zimm para a PAM 2 em 0,5 M de NaCl, a 25 ºC. 

Concentração de polímero de 0,25 a 1,5 g/L 
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132 ANEXOS 

ANEXO D - Gráficos de Zimm plot para a poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada (HPAM) nas concentrações analisadas  

 

 

 

a) Gráfico de Zimm para a HPAM 1 em 0,5 M de NaCl, a 25 ºC. 

Concentração de polímero de 0,25 a 1,5 g/L 

 

b) Gráfico de Zimm para a HPAM 2 em 0,5 M de NaCl, a 25 ºC. 

Concentração de polímero de 0,25 a 1,5 g/L 
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133 ANEXOS 

ANEXO E - Gráfico de Zimm para a carboximetilcelulose (CMC) nas 

concentrações analisadas 

 

 

 

a) Gráfico de Zimm para a CMC em 0,5 M de NaCl, a 25 ºC. 

Concentração de polímero de 0,25 a 1,5 g/L 
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