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RESUMO 
 

 

Extrair e produzir óleo pesado apresentam muitas dificuldades, promovidas 

pela natureza das constantes grandezas envolvidas tais como: viscosidade do óleo, meio 

por onde este se desloca, a salinidade da água presente no meio, a composição do óleo, 

a temperatura do meio e outras. No bombeamento a quantidade arrastada de óleo não é 

bastante para fazer frente aos gastos, isto é, o custo-benefício, não tem sido satisfatório.  

O presente trabalho (Obtenção e Caracterização de Emulsão para Correção de 

Escoamento de Óleo Pesado) buscou analisar o comportamento físico-químico e 

reológico de emulsões quanto à mobilidade e o deslocamento do Óleo Pesado.  Com a 

caracterização prévia do óleo pesado em estudo proveniente de poços da região UN-

SEAL e utilizando o Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) foram obtidas emulsões tipo Água 

e Óleo (A/O). Para formulação e obtenção de emulsão tipo água-óleo, o uso de 

surfactante foi imprescindível. A escolha do aniônico SDS, uma vez que, este 

surfactante é muito utilizado na indústria do petróleo. Os desenvolvimentos realizados 

nesse trabalho, ou seja, a obtenção das emulsões A/O, mostrou uma diminuição da 

viscosidade, da tensão de cisalhamento com o aumento da taxa de cisalhamento com um 

comportamento de um fluido pseudo-plástico. De onde se conclui que a obtenção das 

emulsões A/O, nas concentrações micelares tais como: 6,67x 10
-2

 g.mL
-1

, 1,0x 10
-1

g. 

mL
-1

 e 3,75 g.mL
-1

 para a obtenção das emulsões A/O, foram satisfatórias, 

relativamente às concentrações de íons presentes na amostra de óleo, do pH, dos teores 

de aromáticos, resinas e asfaltenos, do grau API; da massa especifica,do tempo de 

agitação, 6 min, a velocidade de rotação 1000±50 RPM, a temperatura do meio 27 ºC, 

com tempo de quebra da emulsão 300 min observado que a viscosidade do óleo 

emulsionado, tensão e taxa de cisalhamento foram reduzidas. Portanto, emulsões 

água/óleo (A/O), obtidas neste estudo atingiram o objetivo do trabalho de reduzir os 

parâmetros que interferem na mobilidade do óleo pesado.  

 

Palavras-Chaves: Emulsões, Petróleo Pesado, Obtenção de Emulsão e Surfactantes. 
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ABSTRACT  

 

 

 

Extracting and producing heavy oil presents many difficulties, promoted by the nature 

of the constant quantities involved, such as viscosity of the oil, the means through 

where it moves the salinity of water, oil composition, the temperature and so forth.  

In the pumping, the amount of oil which is drawn is not enough to meet the expenses, 

that is, the cost-effectiveness has not been satisfactory. This work (Collection and 

Characterization of Emulsion to the correction of Heavy Oil Flow) sought to analyze the 

physical and chemical behavior and rheology of emulsions regarding the mobility and 

displacement of Heavy Oil. With the prior characterization of heavy oil from a study in 

the wells of the regions and UN-SEAL using sodium dodecyl sulfate (SDS) emulsion 

type water and oil were obtained (W / O).  

To the obtainment and the formulation of the oil-water emulsion type, the use of 

surfactant was essential to the choice of the anionic SDS, since this surfactant is widely 

used in the petroleum industry.  

The developments made in this work, in other words, obtaining the w / o emulsions, 

showed a decrease in viscosity, the shear stress with increasing shear rate with the 

behavior of a pseudo plastic fluid. It follows that achieving the w / o emulsions, in the 

micellar concentrations such as 6.67 x 10
-2

 g.mL
-1

, 1.0 x 10
-1 

g.mL
-1

 and 3.75 g.mL
-1

 to 

obtain the w / o emulsions were satisfactory, compared to concentrations of ions present 

in the oil sample, the pH, the levels of aromatics, resins and asphaltenes, the API 

gravity, the density, the shaking time, 6 min , the rotation speed of 1000 RPM ± 50, the 

temperature of 27 ° C, with the breaking time o the emulsion 300 min observed that the 

viscosity of emulsified oil, tension and shear rate were reduced. 

 Therefore, emulsion water / oil (W / O), obtained in this study achieved the goal of 

working to reduce the parameters that affect the mobility of heavy oil. 

 

Key Words: Emulsions, Heavy Oil, Obtaining emulsion and surfactant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A expectativa do impacto econômico produzido pela redução do suprimento de 

recursos energéticos devido à escassez de óleos convencionais tem conduzido à 

indústria petrolífera, pesquisadores e governos à busca de inovações tecnológicas no 

processo de recuperação e ao desenvolvimento de novas tecnologias para produção e 

transporte de óleos pesados. (DOS SANTOS, G. R. 2007). Um dos aspectos mais 

importantes dos óleos pesados é a sua elevada viscosidade. Embora não haja nenhuma 

relação direta entre massa específica e viscosidade, em geral, a relação do grau API é 

acompanhada pelo aumento da viscosidade. Óleos pesados possuem viscosidades que 

variam de poucas centenas a dezenas de milhões de centipoises nas condições do 

reservatório (SPEIGHT, J. G. 1998).  

 

Para reservatórios em que o petróleo não é do tipo “pesado” e possui 

mobilidade, a recuperação do óleo por injeção de água contendo polímeros 

hidrossolúveis de elevada massa molar tem sido considerada um dos métodos 

suplementares mais promissores. Mesmo em pequenas concentrações, os polímeros 

fazem com que a viscosidade da água (fluido deslocador) seja aumentada e aproxime-se 

da viscosidade do óleo (fluido deslocado). Dessa forma, a solução polimérica injetada 

no reservatório promove um deslocamento uniforme (do tipo pistão), em relação à fase 

óleo. O resultado é uma varredura mais eficiente do óleo presente no reservatório e um 

retardamento da invasão de água nos poços produtores, maximizando a eficiência de 

recuperação (SORBIE, K. S.1991 e TAYLOR, K. C. 1998). 

 

Lake (1989), em seu trabalho definiu recuperação avançada de petróleo como a 

recuperação do óleo pela injeção de materiais que normalmente não estão presentes no 

reservatório. Processos de recuperação melhorada utilizam efeitos térmicos, químicos e 

propriedades de comportamento de fases para reduzir ou eliminar as forças de 

capilaridade que aprisionam o óleo, para diluí-lo ou para melhorar sua mobilidade. 

 

Um dos mais antigos métodos para produção adicional de óleo faz o uso da 

adição de solvente para extrair o óleo do meio poroso e consiste da injeção de um fluido 

que dissolva ou se misture ao óleo (LAKE, L. W. 1989; GOGARTY, W. B. 1997). 
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Dentre os fluidos utilizados encontram-se, salmoura, surfatantes, aditivos químicos, 

poliméricos e diluentes orgânicos. 

 

As propriedades reológicas dos óleos pesados e as características dos seus 

reservatórios fazem da sua extração e produção um desafio para a indústria petrolífera. 

A ineficiência para a recuperação primária, as limitações de aplicações  o alto custo dos 

métodos de recuperação secundária  o consumo demasiado de energia e de solventes 

envolvidos na recuperação terciária; fazem necessários novos processos projetados  para 

as especificidades dos óleos pesados. A emulsificação do óleo pode ser empregada com 

método de recuperação melhorada do petróleo (LISSANT, K. J. SHAH, D. O. e 

SCHECTER, R. S. 1997).  

 

Entre os muitos problemas que afetam a extração e a produção de petróleo, 

em particular tem a ver com a imiscibilidade e a diferença de viscosidade entre o óleo e 

a água da formação. O fato de o óleo ser mais viscoso do que a água, faz com que no 

escoamento simultâneo, a água tenda a se deslocar numa velocidade mais elevada em 

relação ao óleo deixando-o para trás. A Injeção de fluidos contendo ou não aditivo para 

correção de perfil de escoamento de óleo representa uma das diversas técnicas que 

permitem alcançar, com objetividade, a melhoria do ambiente de escoamento da rocha 

reservatório para poço e deste para os tanques de armazenamento. As características que 

devem existir no fluido e no aditivo, presentes no processo de extração e produção de 

petróleo, estão diretamente ligadas ao poder de surfactar e emulsificar o óleo dando-lhe 

condições hidrodinâmicas para adquirir mobilidade.  

  

Emulsões são sistemas termodinâmico instáveis, formados por duas fases 

imiscíveis, que são estabilizadas por uma substância emulsificante. Para indústria de 

petróleo, as substâncias emulsificante devem apresentar estabilidades química, térmica e 

de emulsificação, além de características de não inflamabilidade, na faixa de 

temperatura e pressão de trabalho, possuir pH básico e ser não cáustica. Na extração e 

produção de petróleo a formação de emulsão se dá em sistema polifásico extremamente 

complexo que envolve grande número de variáveis, cujo efeito combinado não se 

encontra totalmente elucidado, tornando o estudo dos fatores que contribuem para a 

formação e a estabilidade de uma emulsão de grande interesse e importância econômica 

para a indústria de produção de petróleo. O processo de emulsificação pode começar já 
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no reservatório onde o petróleo bruto e a água são espremidos através de poros capilares 

a tensão superficial deve ser a força motriz para formação de esferuladas gotículas. 

Quando o petróleo bruto é deslocado a partir do poço para o coletor, geralmente há uma 

substancial redução de pressão com um gradiente de pressão mais forte nas válvulas 

onde a mistura de óleo e água é intensa. Depois disso o fluxo entra no separador 

(normalmente vários colocadas sequencialmente), onde a maior parte da água é 

separada do óleo. O tratamento final normalmente ocorre com a eletro-coalescência 

após a qual o nível de água deve ser inferior a 0,5%. No processamento de petróleo, a 

água oferece várias possibilidades de misturar as fases e criar emulsão. No entanto, isto 

não explica a diversidade de estabilidade nos níveis encontrados para emulsões com 

base em diferentes pontos da linha de escoamento. (XAVIER, A. D., REANATO, S. C. 

e ADALBETO, J. R.  2006). 

 

Diversos componentes do petróleo bruto podem provocar maiores ou 

menores níveis de estabilidade da emulsão. A opinião de vários pesquisadores é que as 

interações entre asfaltenos e resinas podem explicar a maior parte da estabilidade das 

emulsões. Além disso, a parcela sólida (orgânicos e inorgânicos) contribuirá para a 

estabilização. Ainda, de acordo com muitos autores, a química dos asfaltenos é o indício 

de uma compreensão dos mecanismos envolvendo a formação de interfaces existentes 

entre petróleo e água. A estrutura química dos asfaltenos é dependente da pressão e da 

presença de dispersantes orgânicos. Com uma redução de pressão, a solvabilidade ficará 

menos favorável para os asfalteno monômeros e uma associação terá lugar. Na ausência 

de um eficiente dispersante, uma precipitação em larga escala pode ocorrer. Quando 

uma interface é criada na emulsão A/O (com a introdução de água) uma mudança no 

padrão de interação entre os componentes em lugar. E quando o dispersante tem uma 

alta afinidade para a interface água/óleo, uma monocamada inicial pode ser formada e 

deve ser mais elásticas do que viscosa. Desta forma, o relaxamento interfacial será 

muito mais rápido. Esta abordagem, baseadas no efeito estérico e ou estabilização de 

partícula, explica a estabilidade da emulsão A/O. (SALAGER, J. L. 1999) 
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1.1OBJETIVOS GERAIS 

                A obtenção e caracterização de emulsão a partir de amostra de óleo pesado, 

cedido pela Petrobras SA– UNSEAL. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos. 

a) investigar o desempenho do Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) para obtenção de 

emulsões água-óleo; 

b)avaliar as potencialidades do SDS na correção do perfil de escoamento do óleo 

pesado; 

c) avaliar a influencia de configuração molecular, concentração, propriedades físico-

químicas, pH e condutividade do meio, temperatura, velocidade e tempo de agitação.; 

d) realizar análises das três emulsões (A/O) formuladas com diferentes concentrações de 

SDS e diferentes quantidades de óleo pesado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 – Emulsões 

 
Segundo, Salager et.al,as emulsões são dispersões de gotas de um líquido, (a 

fase interna ou descontínua), em um segundo líquido imiscível (a fase externa contínua) 

com o primeiro, que apresenta instabilidade termodinâmica referente à coalescência, 

instabilidade cuja magnitude ou escala de tempo depende essencialmente das 

aplicações.  A estabilidade, no sentido de inibição da coalescência das gotas entre si, 

está assegurada pela presença de uma pequena quantidade (em geral alguns % quando 

muito) de uma terceira sustância chamada emulsionante, que é em geral um surfatante. 

 

Na maioria dos casos a existência de uma emulsão ocorre com dois líquidos 

imiscíveis, um dos líquidos é uma fase aquosa e o outro uma fase óleo ou orgânica. 

Usam-se as abreviaturas A (água) e O (óleo) para significar fases. Se as emulsões 

contêm gotas de óleo (O) dispersadas em água (A), se chamará emulsão O/A, a emulsão 

normal para todas as aplicações com exceção da produção do petróleo, na qual se 

denomina emulsões inversas. Se a fase dispersada é água, se chamam uma emulsão 

A/O, emulsões normais para os industriários, inversas para os demais. A figura 1 mostra 

esquematicamente essas emulsões. 

Podem existir casos mais complexos, por exemplo, se as gotas de óleo de 

uma emulsão O/A contem em seu interior gotículas de água, se diz que se tem uma 

emulsão múltipla do tipo A/O/A (Figura 1). As emulsões múltiplas se encontram em 

forma espontâneas em certas circunstancias o podem preparar-se a propósito. As 

emulsões múltiplas não podem definir-se com a concentração de ambas as fases há que 

especificar o conteúdo de fases interna nos dois tipos de gotas.  O tipo de emulsão pode 

detectar-se de varias formas, em particular por uma medida de condutividade 

eletrolítica. (SALAGER, J. L. 1999) 

   

            O      A 

 A   

                                        O            A                                                 

      

O/A                                           A/O                                            A/O/A 

      Figura 1 - Esquemas de emulsões, O/A, A/O e A/O/A, respectivamente. 
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Uma emulsão pode ser classificada em água/óleo, (A/O), ou óleo-água, 

(O/A), seguindo o raciocino: a fase água dispersa em óleo A/O ou a fase óleo dispersa 

em água O/A. (Salager, 2005).  Bancroft, (1913), afirmou: “uma emulsão é água em 

óleo (A/O), se o surfatante for mais solúvel em óleo o contrário será O/A.”.  Nota-se 

que independentemente da quantidade água ou óleo, presente na emulsão, Bancroft, 

estabeleceu o critério empírico, (Regra de Bancroft), para definir emulsões água em 

óleo, (A/O) ou emulsões óleo/água, (O/A), afirmação pouco contestada até o momento.  

 

Na obtenção da emulsão água/óleo, (A/O), a caracterização do óleo bruto 

deve ser feita, considerando o já existente na literatura, isto é: a composição do óleo 

bruto, relativa a saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. 

 

Os asfaltenos são definidos como hidrocarbonetos precipitados de óleos ou 

betumes por excesso de n-alcanos (normalmente utiliza-se n-pentano ou n-heptano) e 

solúveis em tolueno. Do ponto de vista geoquímico, pode-se dizer que os asfaltenos (ou 

compostos NSO) são geomacromoléculas contendo átomos de nitrogênio, enxofre e 

oxigênio; bem como metais, em especial o vanádio e o níquel (TISSOT&WELTE, 1984 

– Tabela 1). A massa molecular média real do asfalteno não é bem conhecida, mas 

estudos de osmometria de pressão de vapor (VPO) e cromatografia por exclusão de 

tamanho (SEC) mostram que a massa molecular média varia entre 4000-10000 u.m.a. 

(STORM et al., 1990; REYNOLDS&BIGGS, 1988; WIEHE, 1992), e baseado nesses 

dados, sugere-se que o modelo estrutural básico dos asfaltenos são compostos por 

aglomerados aromáticos compostos de 10-20 anéis aromáticos (SPEIGHT, J. G. e 

SJOBLOM, J. 1998). 

 

Tissot e Welte (1984), a partir de um estudo com cerca de 550 diferentes 

amostras de petróleos, propuseram uma nova classificação dos petróleos, com base nos 

teores de hidrocarbonetos presentes no mesmo: alcanos (compostos parafínicos), ciclo-

alcanos (nafténicos), e aromáticos mais compostos de N, S, O (resinas e asfaltenos), 

levando em conta, adicionalmente, o teor de enxofre. Para seu estudo, os autores 

trabalharam apenas com o corte de resíduo do petróleo obtido a 210°C. Esta 

classificação pode ser visualizada pelo uso de um diagrama ternário, em que os vértices 

relacionam-se aos três tipos de componentes mencionados acima, e permite uma 



 

 

 

7 

subdivisão dos petróleos em grupos mais específicos, a partir da proporção dos grupos 

de componentes presentes nos mesmos. Na Tabela 1 são mostrados os seis grupos de 

petróleos classificados por Tissot e Welte. 

 

      Tabela 1 - Classificação do Petróleo de acordo com Tissot e Welte, 1984 

 
TIPO DE 

PETROLEO 
Concentração no petróleo (> 210 ºC) 

Teor de enxofre 

no óleo 

Parafínicos P>N e P > 40% 

S > 50%  

AA < 50% 
< 1% 

Parafínicos-

nafténicos 
P < 40% e N < 40% 

Nafténicos N > P e N > 40% 

Aromáticos 

intermediários 
P > 10% 

S < 50%  

AA > 50% 

> 1% 
Aromáticos 

asfálticos 
P < 10% e N < 25% 

Aromáticos 

Nafténicos 
P < 10% e N > 25% Geralmente < 1% 

Obs.: S= saturados, P= parafinas, N= nafténicos, AA= aromáticos+resinas+asfaltenos. 

 

 

A caracterização da fração pesada de petróleo pode ser feita através da 

divisão do óleo cru em sub frações com diferentes pontos de ebulição médios, cujas 

informações são obtidas por meio de um processo de destilação (PEV). Assim, define-

se um número de pseudocomponentes como sendo representativo da composição de 

cada faixa. Os fatores acêntricos e as propriedades críticas de cada sub fração são 

estimados a partir da densidade relativa, da massa molar, e dos pontos de ebulição 

usando diferentes correlações conforme demonstrado por Pedersen, Thomassen e 

Fredenslund (1984). Certo número de dados já se encontra disponível na literatura para 

cada componente puro (REID et al., 1977), mas, desde que a fração pesada é dividida, 

normalmente, em sub frações, como decorrência do ponto de ebulição, a qual pode 

compreender inúmeros componentes diferentes, é fundamental à estimação dos 

parâmetros pertinentes para o cálculo do equilíbrio de fases uma função das 

propriedades medidas em cada sub fração. 

 

Uma vez escolhidos os pseudo componentes, é preciso selecionar uma 

equação de estado para o cálculo do equilíbrio de fases. A equação de estado largamente 

utilizada nos cálculos de equilíbrio líquido-vapor por apresentar melhores resultados 
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para o cálculo das propriedades da fase líquida é a de Peng-Robinson, (WEI e SADUS, 

2000). A regra de mistura mais utilizada e por ser capaz de representar o equilíbrio 

líquido-vapor com a maioria das equações de estado, sendo também adequada para 

calcular o comportamento de fases para misturas apolares e pouco polares é a regra de 

mistura de van der Waals. 

 

Wang, 2001, apresentou estudo sobre a identificação de emulsão e tipo de 

surfatante intitulado: Valor do Balanço Volumétrico. 

 

Os Surfatantes têm estruturas moleculares características, com um grupo 

anfipático. A fim de identificar a emulsão e o surfatante, o método de balanço hidrófilo-

lipofílico (HLB) foi inventado para usar-se freqüentemente na formação de emulsão e 

para selecionar agentes de emulsificação (GRIFFIN, W. C. 1949 e 1954).  

 

O valor de HLB para alguns tipos de surfatantes não iônicos pode ser 

calculado a partir de seus agrupamentos estruturais (GRIFFIN, 1954). Assim para 

ésteres do ácido graxo de muitos álcoois polihidrico, HLB = 20 (1 − S/A), onde S é o 

número de saponificação do éster e o A é o número ácido do ácido graxo usado no éster. 

A fórmula é principalmente apropriada para cadeias lineares de álcoois polioxietileno e 

ésteres do poligliceril de ácidos graxos. 

 

Embora HLB indique o tipo da emulsão feita com o algum dos surfatantes, 

sua expressão é somente um resultado da fórmula empírica, que não é devido a uma 

constante da estrutura atômica, como peso atômico, raio atômico, etc. 

 

Todas as teorias qualitativas que explicam a formação de emulsões O/A e 

A/O foram baseadas na regra empírica de Bancroft (1913), mas não faz reserva para 

análise quantitativa. Outro método teórico para explicar a formação destes dois tipos de 

emulsões é baseado na diferença em ângulos de contato no limite do óleo-água-

emulsificante (SCHULMAN, 1954), mas não permite a análise quantitativa tampouco. 

 

É necessário encontrar um método para mostrar a natureza do agente 

surfatante em uma emulsão. Este método deve vir da constante elementar da estrutura 
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atômica e ser expresso em uma fórmula que possa ser operacional para análise 

quantitativa. 

 

O surfatante na emulsão habita pelo princípio de “como se dissolve como” 

(MORRISON, 1995), de modo que um grupo hidrófilo possa facilmente ser dissolvido 

em uma fase da água e em um grupo hidrofóbico em uma fase do óleo. Os grupos 

hidrófilos no surfatante não iônico são dissolvidos na água porque contem o oxigênio, 

que é fácil de ligar com hidrogênio na água e é responsável pela miscibilidade, quando 

os surfatantes iônicos forem dissolvidos na água. Assim, os íons hidrófilos são 

convertidos em íons hidratados.  

 

A frase “óleo e água não se misturam” expressa a mutua insolubilidade de 

muitos hidrocarbonetos líquidos com a água. As solubilidades de hidrocarbonetos em 

água são baixas, que varia desde 0,0022 ppm para o tetra decano até 1.760 ppm para o 

benzeno. A presença da dupla ligação carbono-carbono (por exemplo, alquenos e 

aromáticos) incrementa a solubilidade de hidrocarboneto na água. Nos hidrocarbonetos 

saturados a água está longe de ser solúvel, (como, por exemplo, nas parafinas ou 

alcanos) e sua solubilidade diminui com o incremento da massa molar dos 

hidrocarbonetos. 

 

Durante as operações de extração do petróleo, a mistura bifásica de 

petróleos e água de formação se deslocam no meio poroso a uma velocidade da ordem 

de 1 ft/dia, (aproximadamente 0,3048 m/dia), o que é insuficiente para que se forme 

uma emulsão.  Entretanto, ao passar por todo o aparato de produção durante a elevação 

e o transporte até a superfície (bombas, válvulas, cotovelos, contrições, etc.) se produz à 

agitação suficiente para que a água se disperse no petróleo em forma de emulsão (A/O) 

estabilizada pelas espécies de atividade interfacial, (asfaltenos e resinas), presentes no 

óleo. As emulsões formadas são macro emulsões A/O com diâmetro de gota entre 0,1 a 

100 μm.(SALAGER, J. L. 2005). 

 

 Existem três requisitos essenciais para formar uma emulsão: dois líquidos 

imiscíveis, como a água e o óleo, suficiente agitação para dispersar um dos líquidos em 

pequenas gotas no outro e um agente emulsionante para estabilizar as gotas dispersas na 

fase contínua. (MARFISI, S. e SALAGER, J. L. 2004). 
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Uma parte da água produzida no poço de petróleo, chamada água livre, se 

separa facilmente do óleo cru por ação da gravidade, de pronto com a velocidade dos 

fluidos suficientementes baixa. A outra parte da água está intimamente combinada com 

os óleos crus em forma de uma emulsão de gotas de água dispersadas no óleo, a qual se 

chama emulsão água/óleo (A/O). (MARFISI, S. – SALAGER, J. L. 2004) 

 

A quantidade de água remanescente emulsionada varia amplamente desde 1 

a 60 % em volume. Nos óleos crus medianos e leves (>20 °API) as emulsões contêm 

tipicamente de 5 a 20 % em volume de água. Entretanto, verificou-se que nos óleos crus 

pesados e extra-pesados (<20 °API) têm menos de 10 a 35 % de água. A quantidade de 

água livre depende da relação água/óleo e varia significativamente de um poço a outro. 

(XAVIER, A. D., RENATO, S. C. e ADALBERTO, J. R. 2006). 

A injeção de vapor e a injeção de água nos reservatórios são fatores que 

promovem a formação de emulsões. 

 

Os agentes emulsionantes são numerosos e foram classificados da seguinte 

maneira: 

a) Compostos naturais surfatantes tais como asfaltenos e resinas contendo 

ácidos orgânicos e bases, ácidos nafténicos, ácidos carboxílicos, 

compostos de enxofre, fenóis, cresóis e outros surfatantes naturais de alta 

massa molar. 

b) Sólidos finamente divididos, tais como areia argila fina de formação, 

lodos de perfuração, fluidos para estimulação, incrustações minerais, 

produtos da corrosão (por exemplo, sulfeto de ferro, óxidos), parafinas, 

asfaltenos precipitados. Os fluidos para estimulação de poços podem 

contribuir para formar emulsões muito estáveis. 

c) Produtos químicos: tais como inibidores de corrosão, biocidas, 

limpadores, surfatantes e agentes umectantes. (MARFISI S. e SALAGER 

J. L. 2004). 

 

Os surfatantes naturais se definem como macromoléculas com atividade 

interfacial que tem um alto conteúdo de aromáticos e, portanto relativamente planos 

com pelo menos um grupo polar e colas lipofílicas, com atividade interfacial. Estas 
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moléculas podem aglomerar-se em estruturas micelares. Formam-se das frações ácidas 

de asfaltenos, resinas, ácidos nafténicos e materiais porfirínicos. Estes surfatantes em 

primeiro momento podem adsorver-se a interfase da gota de água e formar uma película 

rígida que resulta em uma alta estabilidade da emulsão (A/O) formada, o que ocorre em 

menos de três dias. É por isso, que a emulsão deve ser tratada o mais rápido possível 

com diferentes agentes tais como: química desidratante, calor, sedimentação por 

centrifugação ou eletro-coalescência. (MARFISI, S. 2004). 

 

Segundo Pugh, 1996, película interfacial formada na emulsão A/O, 

estabiliza devido às seguintes causas: 

a) Aumento da tensão interfacial. Em geral, para emulsões de óleo cru a 

tensão interfacial é de 30 a 36 mN/m. A presença de sais também 

aumenta a tensão interfacial. 

b) Formam uma barreira viscosa que inibe a coalescência das gotas. Este 

tipo de película tem sido comparado com uma envoltura plástica. 

c) Se o surfatante ou partícula adsorvida na interfase é polar, sua carga 

elétrica provoca a repulsão entre as gotas. 

 

Um segundo mecanismo de estabilização ocorre quando os emulsionantes 

são partículas sólidas muito finas. Para ser agentes emulsionantes, as partículas sólidas 

devem ser menores que as gotas suspensas e devem ser molhadas pelo óleo e a água. 

Logo, estas finas partículas sólidas ou coloides (usualmente com surfatantes aderidos à 

sua superfície) se colam na superfície da gota e formam uma barreira física. Exemplos 

comuns deste tipo de emulsionante são o sulfeto de ferro e a argila.  

 

As dificuldades na remoção do óleo das jazidas, onde se encontram, são 

patentes, requerendo uma formulação de emulsões que dê mobilidade a essa “mistura 

semimóvel”, do interior da rocha reservatório. (CARDOSO, G. e SILVA, W. L.  2008). 

 

As principais propriedades das emulsões do tipo (O/A, A/O ou múltipla), 

estão relacionadas ao tamanho da gota, ou melhor, sua distribuição estatística, e 

estabilidade, é dizer à forma que evolui quando está submetida a condições particulares 

de armazenamento, transporte ou manipulação, e a viscosidade, ou melhor, seu 
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comportamento reológico já que em muitos casos as emulsões não são fluidos 

newtonianos. (SALAGER, 1999). 

 

Na realidade é às vezes difícil conseguir uma combinação de propriedades 

definidas a priori, visto que as propriedades não são sempre independentes umas das 

outras. Na atualidade, o problema científico/técnico é obter as propriedades desejáveis 

mediante o ajuste ou a manipulação das variáveis disponíveis, isto são as formulações 

(natureza dos componentes), das composições (proporções relativas dos diferentes 

ingredientes), assim como aquelas variáveis fluido-mecânicas que permitam descrever 

as condições do processo de agitação e mistura geralmente requerida para produzir uma 

dispersão. 

 

Afirma Salager J. L., (1999): “A formulação físico-química de uma emulsão 

tem a ver com a natureza dos componentes, entretanto as quantidades relativas se 

consideram variáveis de composição”. Em sistema mais simples tal como o ternário 

mínimo, há três componentes: o surfatante (S), a água (A) e o óleo (O), cada um com 

seu potencial químico Padrão que define seu estado físico-químico a certa temperatura e 

pressão.  As variáveis de formulação são, portanto pelo menos 5 em um ternário real, o 

que não é realmente a situação na maioria dos casos porque poucas vezes se usam 

substâncias puras.  O surfatante é em geral uma mistura de substâncias com grupos 

hidrofílicos e lipofílicos variáveis, por razões de custo ou para ajustar melhor as 

propriedades, ou seja, por acumular efeitos (por exemplo, detergente aniônico/não 

iônico em meio salino), ou seja, para intermediar uma propriedade como a 

hidrofilicidade, ou seja, para produzir uma sinergia como no caso das misturas 

aniônico-catiônicas. A fase água contém em geral eletrólitos, em tipo e quantidade 

variável. Enquanto à fase óleo pode ser um hidrocarboneto puro, ou conter desde alguns 

homólogos como os triglicerídeos naturais até milhares de substâncias como no caso de 

um petróleo cru.  Muitos produtos comerciais contêm outras substâncias funcionais, 

chamados aditivos como os co-surfatantes, os co-solventes, os hidrótropos, ou os 

coloides protetores que se incorporam para produzir um efeito adicional. 

 

O equilíbrio físico-químico depende de um grande número de variáveis 

susceptíveis de alterar o balanço hidrofílico-lipofílico do sistema, em particular as 

variáveis intensivas chamadas de formulação. As principais variáveis de formulação 
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têm sido reconhecidas como aquelas que caracterizam os três componentes principais e 

suas interações na interfase: o comprimento da cadeia alquila do surfatante, assim como 

seu grupo hidrofílico, salinidade da fase água (tipo de eletrólito e sua concentração), o 

tipo de óleo (sua estrutura, seu volume molar e sua polaridade), a presença de álcoois 

(tipo e concentração), a temperatura e a pressão.  É de primeira importância para o 

formulador poder quantificar o efeito destas variáveis sobre o balanço global de 

interações entre o surfatante e água e óleo, já que seu problema seja a recuperação 

melhorada do petróleo.  “Portanto, se vem tratando de descrever o conceito de 

formulação desde há muito tempo.” (SALAGER, J. L., 1999). 

 

Em estudo realizado por Sjöblom et. al. (2002), vê-se, as complexidades 

relativas ao estudo das emulsões tipo A/O.  O impacto teórico e experimental para criar 

um melhor entendimento de sistemas base água/óleo são de uma data mais recente. 

Pode-se dizer que estas necessidades, para um grau significativo, emergem a partir do 

petróleo bruto da indústria em que uma série de problemas de natureza prática está 

intimamente relacionada à química dos colóides. Nesta revisão, concentrou-se em uma 

descrição de água em petróleo bruto (ou modelo de petróleo) e emulsões localizadas 

relacionadas a estes. A diversidade dos níveis encontrados e estabilidade para emulsões 

com base em diferentes características. 

 

2.2 Composição química dos óleos brutos 

 

Óleo bruto é composto por dezenas de milhares de moléculas de diferentes 

hidrocarbonetos. No entanto, as proporções dos elementos em óleos brutos variam 

bastante ao longo de estreitos limites, apesar da grande variação encontrada em 

propriedades de óleos crus leve com elevada taxa de asfaltenos. O teor de carbono é 

normalmente na faixa 83 - 87% de hidrogênio o conteúdo variam entre os 10 e os 14%. 

Além disso, variando pequenas quantidades de hidrogênio, oxigênio, enxofre e metais 

(Ni e V) são encontrados em óleos brutos. (SPEIGHT, J. G.1998). 

 

Devido à complexa composição dos óleos brutos, a caracterização por tipo 

de molécula não tem sido possível. Em vez disso, o tipo de análise é por grupo de 

hidrocarboneto e a técnica comumente empregada. SARA é um exemplo deste tipo de 
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análise, separando o petróleo bruto em quatro principais classes químicas baseado em 

diferenças de solubilidade e polaridade. (LEONTARITIS, K. J., 1997). 

 

a) Saturados e aromáticos. 

Os ácidos graxos saturados (ou alifáticos) são os compostos não polares que 

não contenham duplas ligações e inclui tanto os alcanos e os ciclo-alcanos. Cera é uma 

subclasse dos ácidos graxos saturados. O composto de todos os compostos aromáticos 

com um ou mais anéis de benzeno. Estes sistemas podem ser ligados com anel 

nafténicos ou anéis alifáticos das cadeias laterais. 

 

b) Resinas  

Esta fração é composta de moléculas polares frequentemente contendo 

hetero átomos como nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Operacionalmente esta fração é 

definida como a fração solúvel em alcanos leves, como pentano e heptano, mas 

insolúveis em propano líquido. Ácidos nafténicos são uma parte dessa fração. 

 

c) Asfaltenos  

Asfaltenos são moléculas polares que podem ser consideradas semelhantes 

às resinas, mas com maior peso molecular, normalmente 500-1500 g/mol. A fração de 

asfaltenos, como as resinas, é definida como uma classe de fração de petróleo solúvel, 

ou seja, a fração de petróleo precipitado em alcanos leves, como pentano, hexano ou 

heptano. O precipitado é solúvel em solventes aromáticos, como tolueno e benzeno. A 

fração de asfaltenos contém o maior percentual de heteroátomos (O, S, N) e 

organometálicos constituintes no óleo bruto (Ni, V, Fe). A estrutura das moléculas de 

asfaltenos acredita-se, consistem em aglomerados aromáticos policíclicos, substituídos 

com diferentes cadeias alquila laterais. (SPEIGHT, J. G.1998 e LEONTARITIS, K.J. 

apud, 1997). 

 

Acredita-se que os asfaltenos estão suspensos como micro coloides no 

petróleo constituído por partículas 3 nm. Cada partícula é constituída por uma ou mais 

monômeros de Asfaltenos aromáticos, adsorvidos com resinas agindo como surfatantes 

para estabilizar a suspensão coloidal. Sob condições desfavoráveis de solventes, resinas 

se abstraem dos asfaltenos, levando a um aumento no tamanho agregado Asfaltenos e 
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eventualmente precipitação de grandes agregados asfaltenos. Este modelo é asfalteno 

agregação ou chamado modelo de estabilização estérico desenvolvido por Leontaritis 

(1997) baseada no trabalho anteriormente desenvolvido.  Uma visão alternativa sobre 

estabilização de Asfaltenos existe, referido como modelo termodinâmico, e os primeiros 

comunicados. Nesta abordagem, a resinas não são considerados explicitamente, mas são 

tratadas como uma parte do indiferenciado solvente médio. Esta perspectiva implica que 

os monômeros asfaltenos e agregados estão em equilíbrio termodinâmico, e solvatado 

pelo meio circundante. Deste modo, a distinção entre a termodinâmica crítica e 

estabilização estérica, entre modelos reside na questão de saber se asfalteno colóides são 

solvatado ou suspensos em hidrocarboneto médio. Modelos asfalteno-agregação foram 

examinados por Andersen e Speight, 1998. 

 

d) Solubilidade e agregação de asfaltenos  

 
Asfaltenos tendem a auto associação, um fato que tem levado a muita 

controvérsia sobre as massas molares, foram relatadas algumas centenas de milhões 

(SPEIGHT, J. G. 1998). Ultimamente, a média de massas molares é de 

aproximadamente 750 g/mol, o que se acredita ser uma boa estimativa de massa molares 

do monômero de asfaltenos. Acredita-se que a origem geoquímica é quem influência 

sua estrutura e massa molar. A auto associação dos asfaltenos é afetada tanto pelas 

condições de solvente, pressão e temperatura, e tem sido estudada em detalhe por 

diversos autores (MCLEAN e KILPATRICK, apud 2002). Geralmente, o aumento 

de solventes alifáticos e reduções de pressão são os principais contribuintes para 

aumento de tamanho dos agregados de asfaltenos.  A definição de classe de solubilidade 

de asfaltenos incorpora uma ampla distribuição de estruturas moleculares que podem 

variar muito de um petróleo bruto para o outro. Recentemente, Spiecker e Kilpatrick, 

(2002) investigaram subfrações de asfaltenos e sua influência sobre a estabilidade de 

emulsões de modelo. (SJÖBLOM, J. et al, 2002). 

A reversibilidade da agregação-asfalteno é também um assunto de algumas 

controvérsias na literatura, presume-se que a agregação foi reversível, mas, 

provavelmente, muito lenta, encontraram a partir do petróleo bruto ocorre a precipitação 

reversível em questão de minutos, à exceção de uma sutil irreversibilidade observada 

para a primeira despressurização do petróleo bruto. Todos também discutem os 
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comportamentos diferentes de asfaltenos precipitados a partir de petróleo bruto com 

excesso de n-alcanos e por asfaltenos contidos no petróleo original bruto, também se 

considera que a agregação é geralmente reversível, mas que a cinética de redissolução 

varia consideravelmente, dependendo do estado físico do sistema, relatam-se diferenças 

na reversibilidade da temperatura de solvatação induzida por agregação. (SJÖBLOM, J. 

et al, 2002). 

 

2.3 Substâncias Surfatantes 

 

Algumas substâncias, como ácidos graxos de cadeia curta, são anfifílicos ou 

Padrão Anfipático, ou seja, eles possuem parte da sua estrutura molecular com afinidade 

à associação não polar e parte com afinidade polar. As propriedades incomuns de 

soluções aquosas surfatantes podem ser atribuídas à presença de grupo hidrofílico e 

grupo hidrofóbico na molécula. Nas substâncias surfatantes, o grupo polar ou iônico 

normalmente interage fortemente com um meio aquoso, em cujo caso é solvatado via 

interações dipolo-dipolo ou íon-dipolo e é a natureza do grupo polar que é usada para 

classifica-los surfatantes em diferentes categorias, como aniônicos, não iônicos 

catiônicos e anfóteros. Estas moléculas formam monocamadas orientadas em interfaces 

e mostram atividade superficial, isto é, elas diminuem a tensão da superfície ou tensão 

interfacial do meio em que estão dissolvidas. Em alguns usos as substâncias surfatantes 

são definidas como moléculas capazes de associarem-se para formar estruturas 

micelares. Essas substâncias são também denominadas surfatantes, anfililos, agentes de 

superfície e ou, na literatura muito antiga, sais de cadeia-parafínica. (SCHRAMM-

MARANGONI, 2000). Contudo, o termo surfatante é comumente utilizado e será 

empregado neste trabalho. As principais classes de substância surfatantes são: sulfatos; 

sulfonatos e álcool etoxilados. 

 

 Sulfatos 

 

Os sulfatos compõem a maior e a mais importante classe de surfatantes 

sintéticos produzidos por reação de um álcool com ácido sulfúrico, i.e., ésteres de ácido 

sulfúrico. Na prática, o ácido sulfúrico é raramente usado e os cloros sulfônicos ou 

misturas de dióxido/gás de enxofre são os métodos mais comuns de sulfatação do álcool 
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devido à instabilidade química (hidrolisação do álcool em soluções ácidas). Os 

sulfonatos são compostos químicos estáveis em micro emulsões. (TADROS, T.F., 2005) 

 

As propriedades de substâncias surfatantes de sulfato dependem da natureza 

da cadeia de alquil e o grupo de sulfato. O metal alcalino (sódio) apresenta alta 

solubilidade em água, mas tende a ser afetado pela presença de eletrólito. O surfatante 

de sulfato mais comum é o Dodecil Sulfato de Sódio, abreviado como SDS e às vezes  

referido como lauril sulfato de sódio, é extensivamente usado em estudos fundamentais 

como também em muitas aplicações industriais. A Figura 2 mostra a representação 

esquemática da estrutura molecular do SDS. 

 

 

         Figura 2– Esquema da configuração molecular do SDS (Minatti, E. 1999). 

 

À temperatura ambiente (25 ºC), o SDS é muito solúvel em água, misturas 

de óleo com solução aquosa contendo 30% de SDS são bastante fluidas (baixa 

viscosidade). Contudo, abaixo de 25 ºC, as substâncias surfatantes podem separar-se da 

solução na forma de pasta pouco consistente (mole) quando a temperatura cai abaixo do 

seu ponto Krafft - temperatura acima da qual o surfatante apresenta rápido aumento na 

solubilidade. A temperatura na qual ocorre precipitação de substância surfatante em 

solução depende da distribuição do segmento alquil que quanto maior é a sua 

distribuição menor a temperatura Krafft. Assim, controlando esta distribuição pode-se 

alcançar uma temperatura Krafft de aproximadamente 10 ºC. Se a concentração de 

surfatante é em torno de 30–40%, a depender da distribuição de comprimento de cadeia 

no grupo alquil, a viscosidade da solução pode aumenta muito rapidamente e pode 

produzir um gel. (SCHRAMM, L. L., 2005) 

 

A concentração micelar crítica (C.M.C.) de surfatante é a concentração na 

qual a solução provoca mudanças abruptas no comportamento físico-químico de uma 

emulsão. Para o SDS a C.M.C. é 8x10
-3

 mol. dm
-3

 (0.24% em mol da solução). Os 

surfatantes de sulfato podem ser modificados de modo químico para alterar as suas 

propriedades obtendo-se a propriedade desejada. A modificação mais comum é a adição 
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de unidades de óxido de etileno na cadeia.. A presença de poli (óxido de etileno) - PEO 

confere melhor solubilidade que o sulfato de álcoois diretos. Além, do surfatante fica 

mais compatível com eletrólito em solução aquosa. Sulfato de éter também é mais 

estável que os sulfatos de álcool. A C.M.C. do sulfato de éter também é mais baixa que 

o surfatante correspondente sem unidades de óxido de etileno. (TADROS, T. F. 2005). 

 

Sulfonatos  

Nos surfatantes sulfonados, compostos quimicamente estáveis em micro 

emulsões, o átomo de enxofre está diretamente ligado ao átomo de carbono do grupo 

alquila que dá estabilidade à molécula contra a hidrólise, (quando comparado com os 

sulfatos, segundo o qual o átomo de enxofre está indiretamente ligado ao carbono 

através de grupos hidrofóbicos a um átomo de oxigênio).  

 

Os surfatantes alquila-arila-sulfonatos são os mais comuns. Por exemplo, o 

surfatante alquil benzeno sulfonato de sódio são geralmente preparados pela reação de 

ácido sulfúrico com alquil aril hidrocarbonetos. Uma classe especial de surfatantes 

sulfonatos é o naftaleno e alquil sulfonatos naftaleno, que são comumente usados como 

dispersantes.  

Uma classe especial de Sulfonatos surfatantes é o sulfo sucinatos, que são ésteres de 

ácido sulfo sucínico onde ambos os monos e diésteres são produzidos.  

A Figura 3 mostra de forma esquemática a estrutura molecular do sulfo sucinato 

(TADROS, T. F. 2005). 

 

 

            Figura 3 – Esquema da configuração molecular do Sulfo sucinato. (Tadros, 

2005) 

 

 

Álcoois etoxilados 

 

Estes surfatantes são geralmente produzidos pela etoxilação de uma cadeia 

de álcoois graxos, como dodecanol. Vários nomes genéricos são indicados para esta 

classe de surfatantes, tais como álcoois graxos etoxilados, alquila polioxietileno glicol, 
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monoalquila poli óxido etileno, éteres glicólicos, e outros. Um exemplo típico é 

hexaoxietileno dodecil glicol mono éter, C12H25(OCH2CH2O)6OH, (abreviado como 

C12E6). Na prática, o álcool terá comprimento de uma distribuição da cadeia alquila e os 

etoxilados resultantes terão um comprimento de uma distribuição da cadeia de óxido de 

etileno. Assim, os números listados na literatura referem-se à média dos números. A 

CMC de surfatante não iônico é de cerca de duas ordens de grandeza inferiores ao 

correspondente aniônico com o mesmo comprimento da cadeia alquila. A solubilidade 

dos álcoois etoxilados depende tanto do comprimento da cadeia alquila quanto do 

número de unidades de óxido de etileno na molécula. Molécula com uma média de 12 

átomos de carbono na cadeia alquila e que contenham mais de 5 unidades de óxido de 

etileno são geralmente solúveis em água à temperatura ambiente.  

A tensão superficial de soluções de álcoois etoxilados diminui com um 

decréscimo de unidades EO na cadeia. (TADROS, T. F. 2005). 

 

2.4 Emulsão A/O 

Os sistemas surfatante-água-óleo podem apresentar-se das mais diferentes 

formas; podem ser monofásicas como as soluções micelares ou as micro emulsões ou 

polifásicas com as presenças de varias fases líquidas (macro emulsões difásicas ou 

polifásicas), e de mesofases como os cristais líquidos. Na micro emulsão é frequente 

que uma das fases seja uma solução micelar ou uma micro-emulsão. A natureza do 

sistema depende de fatores físicos, especialmente aqueles que estão atuando durante sua 

formação assim, como de fatores físico-químicos; a influencia destes últimos 

corresponde ao efeito das variáveis de formulação, isto é a natureza das substancias suas 

respectivas concentrações ou proporções e adicionalmente se considera a temperatura 

que poderá afetar as interações físico-químicas. (SALAGER J. L.1999 e TADROS, T. 

F. 2005). 

 

O conceito de HLB (Balanço-Hidrofílico-Lipofílico) se embasa na máxima 

estabilidade de emulsões O/A. É perfeitamente possível estender sua utilização nas 

emulsões A/O, porém isto não tem interesse algum, já que é encontrado, que o HLB 

requerido, (HLB correspondente ao máximo de estabilidade de uma emulsão O/A), de 

praticamente todos os óleos para obtenção de emulsões A/O se situa entre 4 e 6. Com 

uma precisão de mais ou menos uma unidade, isto significa que todos os óleos têm um 
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HLB requerido de 5.Esta falta de sensibilidade, que limita consideravelmente a 

aplicação do HLB às emulsões A/O, se deve essencialmente à compressão da escala 

HLB nesta zona; em outras palavras, uma troca de HLB de 4 a 5 é muito mais 

importante que uma troca de HLB de 14 a 15. (SALAGER, J. L. 1999) 

 

O HLB que corresponde ao máximo de estabilidade de uma emulsão O/A se 

chama o HLB requerido do óleo; este HLB requerido é uma propriedade do óleo, e, 

portanto, o supõe independente do surfatante utilizado na mistura. 

A pesar destas limitações e de seu caráter empírico, é certo que o conceito 

de HLB é extremamente útil; tendo em conta certas aproximações, indica que ele possui 

um significado fundamental; entretanto, varias tentativa para sua generalização, não 

tiveram êxito, sua relação com muitos modelos recentes tem dado uma base teórica mais 

sólida (BECHER, P. 1965). 

 

As variáveis que afetam as condições de Emulsão: 

a) Variáveis de formulação: Se referem à natureza do agente emulsionante e 

das fases aquosa e oleosa, assim como a temperatura. Estas são 

características físico-químicas do sistema, que se corresponde com os 

conceitos de HLD e HLB (SALAGER, 1988). 

b) Variáveis de composição: Compreendem a proporção relativa de água e 

óleo (Water-Oil-Rate, WOR), e concentração do emulsionante. 

c) Fatores fluido-mecânicos: Incluem o procedimento técnico-engenheiro, o 

tipo e intensidade de agitação e os aparatos utilizados para formar as 

emulsões. (MÁRQUEZ, N.1998). 

Winsor (1954) citado por Salager (1988) apresentou uma metodologia para 

obtenção de emulsão a qual a fundamentação teórica descreve a relação das interações 

entre o surfatante e o óleo de um lado e o surfatante e a água do outro. As interações 

moleculares são entendidas por unidade de área interfacial. 

Chamam-se formulação físico-química a um conjunto de variáveis que 

definem a natureza das sustâncias utilizadas (surfatante, água, óleo e outros) assim 

como as variáveis de estado, temperatura e pressão. Há mais de 40 anos Winsor 

descreveu o conceito de formulação a partir da relação entre as interações do surfatante 

com a fase água de um lado com a fase óleo de outro (Figuras4 e 5). coA , é a somatória 
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das interações entre o surfatante e a fase óleo e cwA , a somatória das interações entre o 

surfatante e a fase aquosa. (SALAGER, J. L. 1999) 

Em sua forma original a relação R de Winsor é dada por: 
CW

CO

A

A
R  

 

Figura 4 - Relação R de Winsor, entre as interações hidrofílicas e lipofílicas. 

                      (Adaptado do Caderno FIRP S210A, 1998) 

Prefere-se usar a Relação: 
HHWWCW

LLOOCO

AAA

AAA
R  onde as interações são as 

indicadas na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Interações intermoleculares em volta da interface de acordo com Winsor.    

(Adaptado do Caderno FIRP S210A, 1998). 
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Pode-se dizer que geralmente é o valor de R que determina a curvatura 

interfacial, e como consequência o tipo de emulsão que se tem ao agitar um sistema 

surfatante-água-óleo. 

 

Se R > 1: 

 

As interações entre o surfatante e a fase óleo superam  as interações entre o 

surfatante a fase aquosa. 

Diz-se que o surfatante tem um comportamento lipofílico (relativo ao seu 

ambiente), porque tende a solubilizar-se na fase óleo. É o caso dos surfatantes de baixo 

HLB. 

Se R < 1: 

 

As interações entre surfatante e a fase aquosa superam aquelas entre o 

surfatante e a fase óleo, e, portanto se diz que o surfatante tem um comportamento 

hidrofílico. É o caso dos surfatantes de alto HLB. 

Se R = 1: 

 

As interações se equilibram e o surfatante está no que os pesquisadores dos 

anos 70 pensavam sobre a recuperação avançada do petróleo chamaram a formulação 

ótima, porque esta situação físico-química corresponde à obtenção de uma tensão 

interfacial extremamente baixa, portanto a eliminação quase total das forças capilares 

que atrapalham o deslocamento do petróleo no meio poroso. 

 

Segue que R > 1 ou R < 1, o surfatante tem mais interações com a fase óleo 

ou com a fase aquosa. Este conceito de interação pode associar-se a solvatação, a qual 

mede o número de moléculas de óleo ou de água que estão "combinadas" ou "ligadas" 

com a molécula de surfatante localizada na interface. (ANTÓN e SALAGER, 1998). 

 

2.5ª Influencia da Salinidade na obtenção de Emulsões. 

 

A adição de sal a uma solução contendo surfatante iônico causa uma 

blindagem das forças de repulsão eletrostáticas existentes entre os grupos carregados na 
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camada de Stern, (camada formada pelas cabeças iônicas do surfatante e seus 

respectivos contra íons).  Este fenômeno, segundo a literatura, favorece a micelização 

do surfatante (ocorre uma diminuição da CMC), e permite a formação de micelas 

maiores e maior número de agregação. (MINATTI, E. 1999). 

 

A Tabela 2 mostra valores da CMC na literatura para dodecil sulfatos na 

presença de diferentes contra íons. Observa-se que quanto menor for o contra-íon, maior 

é a CMC. Este fato é atribuído ao maior grau de hidratação para íons menores (mais 

eletropositivos), tornando maior o trabalho elétrico para a formação da camada de Stern 

e consequentemente a estrutura micelar. 

 

Tabela 2 - Variação da CMC em água a 25ºC (M) para Dodecil Sulfato em Função do 

Contra-íon. 

                                                                                     Fonte: Minatti, E. 1999 

Dodecil Sulfatos CMC (M) 

Li
+ 

8,92 

Na
+ 

8,32 

K
+ 

7,17 (32ºC) 

Cs
+ 

6,09 

(CH3)4N
+ 

5,52 

(C2H5)4N
+ 

3,85 

(n-C3H7)4N
+ 

2,24 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

3.1 Emulsão 

 

Quando dois líquidos imiscíveis são colocados em contato, resulta uma 

interface com tendência a se contrair, devido ao fato de as forças atrativas entre as 

moléculas na região interfacial diferirem das existentes entre as moléculas no interior de 

fase um dos líquidos.  

A energia livre (G) de formação de uma emulsão pode ser obtida pela 

relação de Gibbs escrita na forma da equação 1. 

 

                                       G A                                                   (1) 

 

Da qual se conclui que uma redução da tensão interfacial (γ) facilitará o 

aumento da área interfacial (A), mantendo valores mínimos para a energia do sistema; 

consequentemente, tal redução favorecerá a formação da emulsão. 

 

 Quando duas gotas, do meio disperso, colidem ou entram em contato, 

sofrem uma deformação, afastando-se da forma esférica e aumentam a área interfacial 

na região do contato. Este processo resulta em um aumento da tensão interfacial dado 

pela relação de Gibbs, que define a elasticidade (E), na forma da equação 2. 

 

                                            
2

d
E A

dA
                                                        (2) 

 

 Como consequência destas alterações, ocorre uma migração do agente 

emulsificante na direção da região modificada, para reduzir os valores da tensão 

interfacial ( ) a seus níveis originais.  

 

Há um efeito adicional quando existem forças atrativas entre as moléculas 

que formam o filme interfacial, acarretando uma resistência ao deslocamento relativo 

entre camadas vizinhas à interface, o que resulta num acréscimo da viscosidade 

superficial e os fatores visco elásticos nem sempre condicionam a estabilidade dos 
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sistemas dispersos. Normalmente as contribuições de longo alcance (eletrostáticas e 

entrópicas) são as mais importantes. Entretanto, as forças hidrodinâmicas e de 

viscoelasticidade da região interfacial são altamente relevantes para a formação e 

estabilização de emulsão de água em óleo. Vários estudiosos têm mostrado que a 

redução da tensão superficial, por si só, não é um fator de estabilização destas emulsões, 

pois sistemas que apresentavam valores comparáveis de tensão interfacial resultavam 

em emulsões de estabilidade bastante diferente. Contudo, ao se considerar a redução da 

área interfacial causada pela coalescência de gotas da fase dispersa, foi possível concluir 

que a propriedades dinâmicas da interface revelavam-se particularmente importantes. 

Uma redução da área interfacial pode resultar na dispersão de algumas frações polares 

menos viscosas, mas a subsistência de películas interfaciais altamente viscosas deve 

retardar a drenagem do filme líquido durante a coagulação. (TADROS, T. F. 2005). 

 

No caso de petróleo, as camadas interfaciais construídas pelos compostos 

polares e macromoleculares naturais podem constituir uma verdadeira barreira mecânica 

à floculação. Os asfaltenos, compostos de estrutura complexa, que apresentam uma 

parte polar constituída fundamentalmente por anéis aromáticos condensados e caudas 

alifáticas não polares e que são capazes formar agregados do tipo micelar em solução, 

provavelmente são os responsáveis pela formação de partículas interfaciais altamente 

viscosas nas emulsões de água em petróleo. (KALKMAN, J. 1999). 

 

As emulsões são termodinamicamente instáveis e, na ausência de outras 

forças, evoluem para o estado de áreas interfacial mínima, que representa o estado de 

mínima energia. As forças atrativas que determinam esta conduta são as forças de van 

der Waals, decorrentes das interações dos dipolos associados às moléculas que formam 

as fases dispersas. À medida que estas se aproximam o sistema perde energia. 

(TADROS, T. F.2005) 

 

Para obter uma emulsão estável, é necessário introduzir no sistema outras 

forças, do tipo repulsivo, que impeçam as gotas da fase dispersa de se aproximarem a 

uma distância tal que as forças atrativas possam atuar. Esta condição é obtida pela 

adição de agentes emulsificantes, os quais podem ser divido em dois grupos: o dos que 

provoca estabilização por compostos surfatantes iônicos, em que à repulsão é gerada por 
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força eletrostática; e o dos que resultam na estabilização por polímeros, em que a 

repulsão decorre de forças entrópicas. (SJÖBLOM, J. 2002). 

 

No caso de emulsões de água em petróleo, os asfaltenos são, em geral, 

considerados responsáveis pela sua estabilização. A estrutura destes compostos 

apresenta cadeias alifáticas que, no caso de uma emulsão do tipo A/O, estariam 

orientadas para a fase oleosa, conferindo estabilização estérica ao sistema, além dos 

efeitos visco elásticos.  

 

As partículas finas, sob certas condições, podem estabilizar emulsões. Este 

fenômeno é particularmente importante no caso de emulsões de água em óleo, formadas 

durante processos especiais de recuperação avançada de petróleo. Embora ainda não 

estejam totalmente esclarecidos os mecanismos por meio dos quais as partículas finas 

estabilizam emulsões, sabe-se que estas partículas devem ser pequenas em relação ao 

tamanho das gotas da fase dispersa e devem apresentar molhabilidade parcial para 

ambas as fases líquidas. As partículas hidrofílicas vão concentrar-se na fase aquosa, e as 

hidrofóbicas, na fase oleosa.  Somente se forem parcialmente hidrofóbicas é que haverá 

concentração na região interfacial, a qual, provavelmente, irá adquirir propriedades 

visco elástica adicional decorrente dos meniscos líquidos formados entre as partículas, 

propriedades estas que contribuirão para a estabilização das emulsões. (SALAGER, J. 

L. 2005). 

 

Se as partículas são hidrofóbicas, a interface partícula-óleo tende a ser 

maior, e a fase dispersa será, de preferência, água. Sílica oleofílicas, negro de fumo e 

argilas cumprem esta condição e, consequentemente, estabilizam emulsões de água em 

óleo. 

 

Outro fator importante na estabilidade das emulsões e a razão dos volumes 

das fases que em geral, o aumento do volume da fase dispersa provoca uma diminuição 

na estabilidade do sistema, devido a uma redução da distância entre as gotas que 

favorecem a coalescência. Esse aumento, porém ocasiona um aumento da viscosidade 

do sistema, e, por essa razão, em alguns casos, é observado um aumento na estabilidade 

da emulsão quando a razão fase dispersa/fase dispersante se encontra próxima da taxa 

de saturação, em que a viscosidade é muito elevada. A presença de um filme protetor 
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mecanicamente resistente, como no caso das emulsões de água em petróleo, permite 

incorporar maiores volumes da fase aquosa e aumentar a viscosidade do sistema, sem 

que ocorra coalescência.  

 

Em uma emulsão onde coexistem gotas de diferentes tamanhos, as maiores 

tenderão a crescer às custas das menores, desestabilizando o sistema. Por este motivo, 

uma emulsão com distribuição de tamanho mais uniforme será mais estável. (MARFISI, 

S. e SALAGER, J. L. 2004). 

 

As variações de temperatura causam um efeito indireto sobre a estabilidade 

das emulsões, por meio de alterações na tensão interfacial, na natureza e viscosidade do 

filme interfacial, na solubilidade relativa do agente nas duas fases, na pressão de vapor, 

na viscosidade das fases líquidas e na agitação térmica das gotas das fases. 

(KALKMAN, J. 1999). 

 

3.2 Termodinâmica da Micelização 

 

A formação de estruturas micelares em solução aquosa é geralmente vista 

como um compromisso entre a tendência para as cadeias alquil em evitar contatos 

energicamente desfavoráveis com a água, e o desejo de que as regiões polares 

mantenham contato com o meio aquoso. 

A descrição termodinâmica do processo de formação de micela vai incluir 

uma descrição das contribuições eletrostáticas e hidrofóbicas, a energia global de Gibbs 

do sistema. Hidrocarbonetos (por exemplo, dodecano)e água não são miscíveis, a 

solubilidade limitada de espécies hidrofóbicas na água pode ser atribuída ao efeito 

hidrofóbico. A hidrofóbica Energia de Gibbs (ou a transferência de energia de Gibbs) 

pode ser definida como a diferença entre o potencial químico padrão dos 

hidrocarbonetos soluto em água e um solvente hidrocarboneto na diluição infinita 

(SCHRAMM, L. L. e MARANGONI, 2000). 

. 

                                     
o

aq

o

HC

o

tG                                                      (3) 
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Onde o

HC
 e o

aq  são os potenciais químicos do hidrocarboneto e da água, 

respectivamente, e o

tG  a energia de Gibbs para o processo de transferência dos 

hidrocarbonetos soluto para a solvente água. Em uma série homóloga de 

hidrocarbonetos (por exemplo, o n-álcool, ou o n-alcanos), o valor de o

tG  geralmente 

aumenta em uma forma apresentada como, 

 

                                         
RTnbaG c

o

t
                                                             (4) 

Onde a e b são constantes particulares para determinadas séries de hidrocarbonetos e nc 

é o número de átomos da cadeia.  A energia de transferência de Gibbs, também pode ser 

dividida em duas contribuições. 

 

                                   
o

t

o

t

o

t STHG
                                                  

(5) 

Onde o

tH  e o

tST , são entalpia e entropia de transferência respectivamente. 

 

Uma característica importante do efeito hidrofóbico é que a entropia é o 

termo dominante, ou seja, a transferência do hidrocarboneto soluto para o solvente água 

é acompanhada por um aumento na transferência da energia de Gibbs ( 0G ), 

(SCHRAMM, L. L. e MARANGONI, 2000). 

 

A diminuição na entropia é concebida para ser o resultado da divisão da 

ligação hidrogênio aderente da água acompanhada pela formação de água estruturada de 

maneira diferente, muitas vezes denominada “icebergs”, em torno da cadeia de 

hidrocarbonetos. As presenças das espécies hidrofóbicas promovem um pacote de 

moléculas de água na proximidade da cadeia de hidrocarbonetos. Para minimizar o 

efeito grande entropia, os “icebergs'' tendem a enclausurar-se, a fim de reduzir a 

quantidade de moléculas de água envolvidas o “enclausuramento” entalpicamente é 

favorecida (ou seja, 0G ), mas entropicamente desfavorável”. O processo global tem 

a tendência a colocar o conjunto moléculas de hidrocarbonetos, que é conhecido como a 

interação hidrofóbica. Interações moleculares, decorrentes da tendência para as 

moléculas de água para recuperarem a sua estrutura normal tetraédrica bem como as 

forças entre as atrativas de dispersão de hidrocarbonetos cadeias, cooperativamente agir 
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para eliminar os hidrocarbonetos de cadeia “icebergs” na água, levando a uma 

associação de cadeias hidrofóbicas. 

 

Devido à presença do efeito hidrofóbico, moléculas de substâncias 

surfatantes adsorvem em interfaces, mesmo em baixas concentrações de surfatantes. 

Como não irá se um equilíbrio entre a adsorção e desorção (devido à proposta térmica), 

a condição interfacial requer algum tempo para se estabelecer. A atividade superficial 

do surfatante deve ser considerada, portanto, um fenômeno dinâmico. Isto pode ser 

determinada pela medição de tensões de superfície ou interfacial versus tempo para uma 

recém-formada superfície. (SCHRAMM, L. L.  e MARANGONI, 2000). 

 

Numa específica, mais elevada, concentração de surfatante, conhecida como 

a concentração micelar crítica (CMC), agregados moleculares formados são 

denominados micelas. A CMC é uma propriedade do surfatante e vários outros fatores, 

de micelização uma vez que se opõem as forças eletrostáticas e térmicas. Uma baixa 

CMC é favorecida pelo aumento da massa molecular da parte lipofílica da molécula, o 

que diminui a temperatura (em geral), e adicionando eletrólito. 

 

Massas molares de surfatantes vão de umas poucas centenas até vários 

milhares. A visão mais comum de uma micela de surfatante não é muito diferente da 

que foi publicada por Hartley em 1936 (ver Figura 6). Em concentrações de surfatantes 

ligeiramente acima do valor da CMC, os surfatantes tendem a associam para esferuladas 

micelas, (estruturas micelares), de cerca de 50 ± 100 monômeros, com um raio 

semelhante ao do comprimento de uma cadeia de hidrocarbonetos alongado. O interior 

micelar, é composto essencialmente de cadeias de hidrocarbonetos, tem propriedades 

intimamente relacionadas com os hidrocarbonetos líquidos. (SCHRAMM, L. L. 2000). 

                                                          

Figura 6- Ilustração de uma estrutura micelar esférica do Dodecil Sulfato de Sódio. 
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3.3 Estabilidade de Emulsões 

 

As forças de curto e longo alcance são importantes na determinação da 

estabilidade da emulsão. Forças de curto alcance determinam a estrutura das interfaces 

enquanto as forças de longo alcance podem ser usadas para determinar se uma emulsão 

será demulsificada.  

a) A ligação química de moléculas a grupos de superfície; 

b) Tendência física pela interação dipolo; 

c) Ligação hidrofóbica; 

d) Forças de repulsão.  

 

Importantes forças de longo alcance incluem:  

a) Forças de dispersão de London e de van der Waals de atração. 

b) Forças repulsivas de dupla camada elétrica. 

c) As forças London-van der Waals podem ser aproximadas por: 

 

                                                     
H

aA
U A

12
                                                               (6) 

Onde: 

 

UA é força atrativa, A constante Hamaker-London, a o raio da esfera, H igual a R-2a e 

R a distancia entre os centros das esferas. 

A constante de Hamaker para emulsões de betume pode ser calculada usando a teoria de  

Lifshit (SCHRAMM, L. L. 2005). 

 

Forças repulsivas de dupla camada elétrica são definidas como: 

 

                               
HaU oR exp1ln

2

1
                                                    (7) 

Onde: 

UR é força repulsiva,  é constante dielétrica, a o raio da esfera, o potencial de 

superfície,  parâmetro de Debye, e H medida da interação entre as camadas. 
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É usual assumir que o potencial de superfície é igual ao potencial Zeta. 

(KALKMAN, J. 1999). 

 

O potencial Zeta é calculado a partir da velocidade de eletroforese 

utilizando a equação de Helmholtz-Smoluchowski: 

 

                                                     E

4
                                                                (8) 

Onde; 

  é a viscosidade media,  é a velocidade eletroforética,  é a constante dielétrica  

Eé o campo de força. 

 

 

3.4 Viscosimetria. 

 

A viscosimetria é um segmento da Mecânica dos Fluidos que consiste na 

prática experimental de medir a resposta reológica dos fluidos, considerado puramente 

viscoso, onde a componente elástica possa ser desprezada. Consiste a viscosimetria, em 

medir as grandezas físicas, tais como velocidade angular, torque, ângulo de deflexão, 

tempo e outras, que possam ser transformados em unidades de tensão e de taxa de 

cisalhamento, consequentemente, de viscosidade, através de equações deduzidas a 

partir de princípios e leis da mecânica clássica. 

Denominamos os instrumentos utilizados para medir estas grandezas de 

viscosímetros ou reômetros, sendo que os reômetros são instrumentos projetados para 

medir propriedades visco elásticas de sólidos, semi-sólidos e fluidos enquanto os 

viscosímetros são instrumentos de aplicação mais limitada, uma vez que mede apenas 

os parâmetros viscosos do fluido, sob cisalhamento contínuo. Os projetos dos 

viscosímetros fundamentam-se em princípios de escoamento através de tubos e 

cilindros concêntricos. (MACHADO, J. C. V. 2002). 

 Fatores que afetam a viscosidade 

A viscosidade é a principal propriedade física que descreve a resistência ao 

fluxo de um líquido. Os principais fatores que afetam a medida da viscosidade ou dos 
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parâmetros viscosos são: natureza físico-química do líquido ou composição do sistema, 

temperatura, pressão, taxa de cisalhamento, tempo e campo elétrico, como especificado 

abaixo (MACHADO, J. C. V. 2002). A equação da viscosidade poderia ser expressa, 

portanto, em função dos seguintes parâmetros independentes: 

                                        tPTCf ,,,,                                              (9) 

Onde C é a composição do sistema, T  a temperatura, P  a pressão,   a taxa 

de cisalhamento, t  o tempo e  é a voltagem. 

Temperatura: é um parâmetro relacionado com a energia interna da 

substância ou mistura. Um aumento da temperatura provoca uma redução na 

viscosidade dos líquidos, porém, causa um aumento na viscosidade dos gases. A 

viscosidade dos líquidos incompressíveis varia inversamente com a temperatura 

absoluta, apresentando um comportamento exponencial conforme uma equação 

estatística semelhante à equação de Arrenhiuns, ou seja: 

 

T
B

eA  (10) 

Onde  é a viscosidade dinâmica do líquido, e A e B são constantes que 

dependem da natureza de cada líquido, e T é a temperatura absoluta. 

Pressão: é um parâmetro que, apesar de influenciar na viscosidade dos 

fluidos, não é tão experimentado quanto à temperatura. Um acréscimo na pressão 

provoca uma compressão no fluido, reduzindo a distância intermolecular média e, 

consequentemente aumentando a resistência ao fluxo. A pressão afeta muito menos a 

viscosidade dos líquidos do que a temperatura, porque o fator de compressibilidade de 

da maioria destes é baixo quando comparado ao dos gases, principalmente sob pressões 

inferiores a 6895 kPa (1000 psi). 

Quando a pressão aumenta, a viscosidade do líquido tende a aumentar 

devido à redução entre a distância Inter atômica, intermolecular ou Inter partículas. A 

influência da pressão sobre a viscosidade pode ser expressa por: 

 

                                            
12

12

ppA
e                                       (11) 

    

Onde
2
 e 

1
 são as viscosidades para duas condições de pressões, p1 e p2, 

respectivamente, e A é uma constante que depende da natureza do líquido. 
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Taxa de cisalhamento: é um parâmetro que afeta a viscosidade de vários 

líquidos. Um acréscimo na taxa de cisalhamento pode causar um aumento ou uma 

redução na viscosidade do líquido. Estes são denominados fluidos não-Newtonianos. 

Para se definir a viscosidade destes, é necessário registrar a taxa de cisalhamento do 

ensaio, ou então, traçar a curva de fluxo para um intervalo definido de taxa de 

cisalhamento. A viscosidade de um fluido não-Newtoniano não é uma propriedade que 

o caracteriza definitivamente. Estes fluidos precisam ter a taxa de cisalhamento, na qual 

a viscosidade é definida, além da temperatura e pressão. 

 

Tempo: em viscosimetria, o tempo está associado a mudanças de 

viscosidade de alguns fluidos, geralmente dispersões. Isto é, se o fluido foi cisalhado 

durante certo intervalo de tempo ou se permaneceu em repouso, antes do teste sob 

cisalhamento. 

 

Ao calcular a viscosidade de uma substância ou mistura, é fundamental 

garantir e preservar sua natureza físico-química ou composição. Portanto, é 

imprescindível manter a estabilidade do sistema, isto é, deve-se evitar que ocorram 

transformações físicas ou químicas que modifiquem a natureza físico-química do 

líquido ou alterem a composição da mistura. Algumas substâncias químicas complexas 

ou misturas, tais como polímeros, macromoléculas ou emulsões, apresentam 

viscosidade variável em função do tempo para certa taxa de cisalhamento, devido à 

modificação de sua estrutura ou forma durante o movimento. Este incremento da 

viscosidade com a redução da taxa de cisalhamento é denominado de viscosidade 

estrutural e estes sistemas exibem, muitas vezes, um acréscimo de viscosidade devido a 

esta mudança de estrutura ou forma (MACHADO, J. C. V. 2002). 

Os viscosímetros são equipamentos projetados e concebidos para medir, ou 

determinar, a partir de medições, a viscosidade ou parâmetros viscosos dos fluidos, sob 

condição de cisalhamento contínuo. Podem ser absolutos ou relativos. São absolutos 

quando a determinação da viscosidade se baseia na medida das grandezas físicas 

absolutas básicas, tais como força, comprimento e tempo. Já os relativos se baseiam na 

medida de uma única grandeza física, como o tempo para o escoamento de certo 

volume, por exemplo, sem, contudo se utilizar de equações paramétricas que 

transformem este tempo em viscosidade absoluta. Ou então, processam uma medida de 
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viscosidade relativa a um fluido padrão, geralmente Newtoniano, cuja viscosidade é 

conhecida.  

 

Para que um viscosímetro possa efetuar medições absolutas de viscosidade, 

é necessário que o perfil de fluxo seja conhecido e esteja bem definidas, a tensão 

cisalhante e a taxa de cisalhamento possam ser calculados e os fatores condicionais 

estejam controlados. Os projetos de viscosímetros mais usuais se baseiam em 

escoamentos através de geometrias bem definidas: 

 De bola ou esfera; 

 Tubular ou tubo-capilar; 

 Capilar de vidro; 

 Rotativo de cone-placa; 

 Rotativo de placa-placa. 

Para o presente trabalho, o viscosímetro utilizado foi o rotativo 

(viscosímetro Fann), que tem como princípio o sensor cilíndrico. Baseia-se na rotação 

de um corpo cilíndrico, cônico ou circular, imerso em um líquido, o qual experimenta 

uma força de resistência viscosa, quando se impõe uma velocidade rotacional ao 

sistema. Esta força é função da velocidade de rotação do corpo e da natureza do fluido. 

A grande vantagem destes viscosímetros é que as medidas podem ser efetuadas de 

modo contínuo por longos períodos de tempo, para certa condição de tensão e de taxa de 

cisalhamento. 

 

O viscosímetro rotativo é um equipamento concebido de tal modo que o 

corpo imerso, em contato com o fluido-teste, pode ser submetido a uma velocidade (ou 

rotação) ou uma tensão (ou torque) pré-definida. Portanto, em relação à variável 

controlada, ele pode ser classificado em dois tipos: 

a) Tensão controlada; 

b) Taxa de cisalhamento controlado. 

No primeiro, impõe-se uma tensão pré-definida e determina-se a taxa de 

cisalhamento resultante. No segundo, impõe-se uma taxa de cisalhamento e determina-

se uma tensão resultante.  
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O viscosímetro Fann é do tipo de taxa de cisalhamento controlada, e o 

sistema Coutte – o cilindro externo é quem gira a uma velocidade definida, provocando 

um fluxo na amostra do líquido entre os dois cilindros, isto é, o cilindro externo é quem 

gira enquanto o interno fica parado. O cilindro externo gira a uma velocidade constante, 

pré-selecionada. Uma força resultante de arraste, função da velocidade de fluxo e 

viscosidade do fluido, é transmitida pelo fluido e age sobre o cilindro interno. Este está 

conectado a uma parte superior e gira livre através de um sistema de rolamentos, como 

mostra a Figura 7. 

 

                                 

Figura7 – Viscosímetro FANN 35 A (Acervo de Silva, W. L - Laboratório de análise 

da SERQUIMICA/SE). 

. 

As grandezas calculáveis são: a tensão de cisalhamento; a taxa de 

cisalhamento e a viscosidade aparente. A análise do comportamento reológico de 

fluidos através dos resultados obtidos no viscosímetro rotativo pode ser efetuada 

mediante as transformações das rotações e deflexões, lidas no instrumento, para tensões 

cisalhantes e taxas de cisalhamentos, respectivamente.  

 

As viscosidades podem ser determinadas a partir da seguinte equação: 

 

                                       
N

A
NA

A

b

b

a

2

1
                                       (12) 
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A partir destes resultados são construídos reogramas de tensão cisalhante ou 

viscosidade versus taxa de cisalhamento, os quais permitem inferir sobre o 

comportamento do fluido. 

 

A expressão para o cálculo da tensão cisalhante, deduzida para qualquer 

fluido no estado estacionário ou em equilíbrio dinâmico, em função da leitura de 

deflexão, é: 

                                            
Hr

b 2

12
                                           (13) 

Onde,  é a tensão cisalhante na parede do cilindro interno, k  a constante 

da mola, r1  o raio do cilindro interno, H  a altura equivalente de imersão, e  é a 

deflexão lida no visor ou no monitor digital. 

 

Para fluidos Newtonianos, a relação entre a taxa de deformação e a 

velocidade de rotação pode ser obtida a partir da equação que se segue: 

                                      N
rr

r
b 2

1

2

2

2

2

60

4
                                         (14) 

Onde, N é o número de rotações por minuto. Considerando ainda que todos 

os parâmetros da equação entre parênteses são constantes para um determinado 

experimento, então podemos reescrevê-la: 

                                                NAb 2
                                                 (15) 

Onde, A2 é uma constante que depende de parâmetros construtivos do 

viscosímetro e das unidades empregadas. 

 

No viscosímetro rotativo Fann não se formam turbulências causadas por 

forças centrífugas. As faixas de tensão e taxa de cisalhamento estão bem definidas. Os 

pares de deflexão-rotação podem ser determinados diretamente no viscosímetro Fann. 

Estes valores, registrados e grafados em coordenadas cartesianas, já definem o 

reograma, comportamento e classe do fluido testado. Entretanto, a curva de fluxo 

construída com os pares da tensão cisalhante (ou viscosidade) versus taxa de 

cisalhamento, ao invés de rotação versus deflexão, possibilita uma informação mais 

clara, científica e precisa do ponto de vista da mecânica clássica.  
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3.5 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica de análise 

térmica na qual a diferença de temperatura advinda de fenômenos de reação química e 

transições físico-químicas ocorridas na amostra são medidas com relação a uma 

referência, quando sujeitos a um gradiente de temperatura controlada. 

A principal aplicação da DSC está em estudar transições de fase, 

temperatura de fusão (Tm) e transições vitreas (Tg). Essas transições envolvem variação 

de energia que são detectadas por DSC com grande sensibilidade. 

A Figura 8 mostra de forma ilustrativa curvas características de análise 

calorimétrica diferencial exploratória. 

 

 

Figura 8–Curvas características de análise calorimétrica diferencial exploratória 

Reproduzido de (Skoog, Holler e Nieman Ed. 2002). 
 

A forma, a posição e o número de picos das curvas de DSC, podem ser 

afetadas por fatores instrumentais, que por características intrínsecas da amostra e por 

fatores externos podem afetar os resultados da análise e sua reprodutibilidade.  

 

Os fatores instrumentais mais significativos são: a razão de aquecimento de 

temperatura, a geometria e o material do suporte e da amostra, o sensor de temperatura, 

a forma de registro e a influência dos gases da atmosfera do forno no DSC. Se a 

variação da temperatura de aquecimento for rápida (velocidade alta), pode haver o 
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deslocamento do pico de fusão para temperatura mais alta e um aumento na área sob a 

curva gerada. Mesmo na ausência de uma transição, o instrumento mede o efeito da 

capacidade de calor da amostra, que pode variar com a temperatura. Essa variação é 

geralmente quase linear, mas a curva torna- se perceptível em vastas faixas de 

temperaturas.(CLAUSSE, D. 2005) 

 

A DSC usa como referência uma panelinha vazia. Como a razão de 

aquecimentoda análise influencia o valor da temperatura da transformação e a 

resoluçãodo pico, a norma ASTM D-3418-82 especifica quais as razões de 

aquecimentosadequadas; para a determinação da temperatura de fusão cristalina (Tm ), 

10ºC/min; e para determinação da temperatura de transição vítrea (Tg), 20ºC/min. 

Obviamente, a análise pode ser feita na razão de aquecimentoque se desejar ou que for 

mais coveniente, mas, para comparação com resultados publicados na literatura, 

recomenda-se seguir a norma ASTM.  

 

3.6 Análise Microscópica  

 

A investigação morfológica em materiais por microscopia proporciona, 

através da aplicação de métodos adequados, importante informações sobre vários tipos 

de problemas.  

 

Em linhas gerais, o exame microscópico de um material pode ser dividido 

em três fases: seleção da técnica microscópica, preparação da amostra, e exame e 

interpretação de imagem. A seleção da técnica microscópica dependendo das 

características da amostra e das informações desejadas. Pode-se empregar microscopia 

com luz refletida ou transmitida, normal ou monocromática, polarizada ou não 

polarizada.  

 

O exame microscópico de uma amostra consiste na interpretação da 

imagem, que pode ser tratada em duas etapas: (a) compreender o que a imagem mostra 

– para tal a priori deve-se conhecer quais as características de formação de imagem do 

microscópio que se está utilizando, e quais as interpretações relevantes luz-matéria que 

ocorrem no material observado; (b) relacionar o que é visto ao microscópio com o 

material em si e com o problema que está sendo investigado (HEMSLEY, D. A.1984). 
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A microscopia óptica é uma técnica importante para o estudo da 

microestrutura e da morfologia dos materiais e a sua resolução é da ordem de mícron, a 

qual se associa um aumento de 1.000 vezes que pode ser realizada por refletância, 

transmitância, e, com ou sem luz polarizada.  

 

Algumas observações necessitam recorrer ao uso de métodos mais 

específicos que utilizam contrastes de fases, interferometria ou campo escuro, o que faz 

com que a preparação da amostra seja a etapa da maior importância para o sucesso na 

obtenção das informações desejadas. Amostra preparada de forma inadequada pode não 

revelar aspectos importantes e conduzir a interpretações completamente erradas. A 

observação do material utilizando um feixe de luz polarizada obtida pela passagem de 

luz branca através de um cristal polarizador está baseada no fenômeno de bi 

refringência, característica dos sistemas opticamente anisotrópicos. No caso de petróleo, 

a estrutura molecular anisotrópica de seus compostos pode causar polarizabilidade, 

fazendo com que a interação do campo elétrico da luz incidente com o material seja 

diferente em regiões com diferentes arranjos e orientação molecular. 

 

 

 

 



 

 

 

40 

4 MATERIAIS e MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

 Os materiais utilizados neste estudo foram amostras de petróleo, 

gentilmente cedida pela Petrobras/UN-SEAL, cujas características encontra-se na 

Tabela 3 e o surfatante comercial dodecil-sulfato-de- sódio (SDS) da VETEC 

QUÍMICA FINA LTDA. 

 

 

Tabela 3 – Características Físicas do Petróleo em estudo (Petrobras/UN-SEAL) 

 

Massa especifica g/cm
3
, (ASTM D 5002) 0,9607 

Grau API*,a 60 ºF,(ASTM D 5002) 15,50 

Teor de Água, (%), (Karl Fischer) 20,00 

Água por centrifugação – BSW, (%) 3,20 

Salinidade da Água (mg/L) 10.674,00 

Sólidos, (%) - NBR 14697 4,00 

Saturados (%) 43,80 

Aromáticos, (%) 22,90 

Resinas, (%) 26,70 

Asfaltenos, (%) 6,50 

Viscosidade a 37,8 ºF (cP) 7618 

Viscosidade a 50,0 ºF (cP) 2903 

Viscosidade a 60,0 ºF (cP) 1280 

Ponto de Fluidez (ºC) 15,00 

                                                           Fonte: Laboratório da Petrobras UN/SEAL 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1- Análise da água de formação do petróleo em estudo 

 

 

As amostras do petróleo em estudo foram obtidas com água produzida que 

foram separadas da amostra por decantação e analisadas no Instituto de Tecnologia e 

Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS/SE,  quanto a identificação e quantificação dos 

sais presentes. 
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4.2.2- Formulação das Emulsões A/O 

 

Foram preparadase analisadas 3 (três) emulsões de petróleo e água num 

volume de 360 mL cada, contendo15 mL de água produzida e concentração do 

surfatante SDS de 1, 1,5 e 4 g, denominadas de Emulsão I, Emulsão II e III, 

respectivamente. 

A obtenção das três emulsões se deu em duas etapas. Na etapa 1- foi obtida 

solução de SDS em água produzida sob agitação de 200 ± 50 rpm, durante 6 mim, 

utulizando um agitador Fisatom 710. Na etapa 2 – foi obtida a emulsão A/O misturado a 

solução de SDS na amostra de petróleo, sob agitação de 1000 ± 50 rpm, durante 6 min, 

utilizando um agitador Fistom 713 D. Ambas as etapas foram realizadas na temperatura 

ambiente. 

 

 

4.2.3Análise do Comportamento da Viscosidade das Emulsões em Estudo 

 

A determinação da viscosidade das emulsões I, II e III, na temperatura 

ambiente, foram realizadas utilizando um viscosímetro FANN, modelo 35 A, seguindo 

as normas API 10B-2/ISO 10426-2, com o objetivo de avaliar a influencia do SDS na 

viscosidade do petróleo.A determinação da viscosidade do óleo grau API 15,50 deixou 

de ser realizada devido a sua alta viscosidade não permitir que a mesma fosse medida 

através do viscosimetro FANN 35 A. 

 

 

4.2.4 Calorimetria Exploratória Diferencial 

 

As análises térmicas das amostras de SDS com água destilada e água 

produzida foram realizadas através do Pyris 6 DSC da Perkin Elmer, a uma razão de 

aquecimentode 10
0
C/min, com varredura de temperatura de – 20 ºC a 80 ºC, sob fluxo 

de nitrogênio gasoso de 40 mL/min, com o objetivo de avaliar possíveis existências de 

reações química do SDS com componentes da água produzida. As análises foram 

realizadas com a seguinte programação: aquecimento da temperatura ambiente até 80
o
C, 

com isotermica de 1 mim para apagar possível história térmica da amostra e, em segida 

resfriamento até a tempertura de -20
0
C com isoterma de 1mim e reaquecimento até 
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80
0
C. As amostras foram colocadas em panelinhas herméticade alumínio,com massa de 

amostra de 10,0 ± 2 mg.  

 

4.2.5 Análise da morfologia da emulsão por microscopia Óptica 

 

A análise por microscopia óptica das amostras de petróleo e emulsões I e III 

teve como objetivo avaliar a capacidade de emulsificação do SDS. Para tal, foiutilizado 

um microscópio óptico OLYMPUS BX 51, aplicando luz refletida polarizada e 

ampliação de 100x. 

 

4.2.6 Determinação da concentração micelar  

 

A determinação da concentração micelar, (CM), foi calculada através da 

equação: 

 

                                                     V

n
M i                                                  (16) 

Onde M e a molaridade da solução (mol/L), ni  é o número de moles do soluto e V o 

volume da solução em litros (L). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Análise da água produzida do petróleo em estudo 

A análise da água produzida foi realizadano ITPS/SEutilizando os métodos 

estabelecidos pela SMEWW – 4500 B: Standart Methods for Examination of Water and 

Wastewater, 21º. Ed Washington, 2005. (determinação de Cloretos em Cl
-
), US EPA 

300.7 : United States Environmental Protection Agency. (determinações de Cálcio, 

Magnésio, Potássio, Sódio e Sulfatos) e SMEWW 4500 H
+
 B. (determinação de pH). 

Os resultados das análises da água produzida são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela. 4 – Análise da água produzida da amostra de petróleo em estudo. 

 

Ensaio Resultado LDM
3 

Método 

Cloretos em Cl
- , 

mg/L 1933,2 1,75 SMEWW 4500 B
1 

Cálcio, mg/L 29,42 - US EPA 300.7
2 

Magnésio, mg/L 25,25 - US EPA 300.7 

Dureza Total 177 - Cálculo 

pH 7,53 - SMEWW 4500 H
+
 B 

Potássio, mg/L 42,24 0,01 US EPA 300.7 

Sódio, mg/L 1752,44 0,040 US EPA 300.7 

Sulfatos, mg/L 23,45 0,050 US EPA 300.0 
1
SMEWW:  Standart Methods for Examination of Water and Wastewater, 2005.

2
US 

EPA: United States Environmental Protection Agency.
3
LDM: Estimativa do Limite de 

Detecção do Método. 

 

 

A medida de condutividade elétrica realizada também pelo ITPS/SE em 

amostra de água produzida, aplicando método estabelecido pela SMEWW 2510 B 

mostrou que esta era de 8.049 µS/cm. 

Analisando os dados da Tabela 4 observa-se que a água produzida possui 

uma elevada concentração de íons dissolvidos, contudo, a sua condutividade elétrica é 

baixa, o que está de acordo com o valor do pH que se mostra neutro para o presente 

caso.  

 

A literatura tem informado (MINNATI, E. 1999), que uma grande 

quantidade de sais presentes em uma solução contendo surfatante causa uma blindagem 

das forças de repulsão, isto é, aumenta a estabilidade das emulsões. 
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Avaliando-se a estabilidade das emulsões em estudo foi observado que a 

mistura água produzida mais óleo (A/O) após agitação de 6 minutos esta logo se 

separava em duas distintas fases, enquanto as mesmas misturas contendo o agente 

surfatante SDS, submetidas ao mesmo tempo de agitação, apresentavam a mesma 

separação de fase após 300 ± 30 min. O que demonstra a eficiência do agente surfatante 

na formação de emulsão A/O. 

 

5.2 Comportamento da Viscosidade das Emulsões A/O em estudo 

A Tabela 5 apresenta os resultados das medidas de viscosidades obtidas 

através do viscosímetro FANN35 A para as Emulsões I, II, III. 

 
Tabela 5– Viscosidades, Tensão e Taxas de Cisalhamento das Emulsões em estudo 

obtidos das análises realizadas através do viscosímetro Fann modelo 35 A 

 

 

 

 

Emulsão I 

Velocidade 

(rpm ) 
100 50 3 1,5 1,0 0,5 

Viscosidade (cP) 1000 1000 150 112,5 80 95 

Tensão (Pa) 5,11 10,22 25,55 
38,325 

 
40,88 97,09 

Taxa de 

cisalhamento 

(s-1) 

5,1069 10,2128 170,23 340,46 510,69 1021,38 

 

 

Emulsão II 

 

Viscosidade (cP) 500 500 180 150 150 134 

Tensão (Pa) 2,555 5,11 30,66 51,1 76,65 131,838 

Taxa de 

Cisalhamento 

(s-1) 

5,1069 10,2138 170,23 340,46 510,69 1021,38 

 

 

Emulsão III 

Viscosidade (cP) 500 250 135 127,5 115 100 

Tensão (Pa) 2,55 2,555 22,955 43,435 58,765 102,2 

Taxa de 

Cisalhamento 

(s-1) 

5,1089 10,2138 170,23 340,46 510,69 1021,38 
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As Figuras9 e10apresentam os gráficos: Taxa de cisalhamento versus 

Viscosidade e Taxa de cisalhamento, versus Tensão de Cisalhamento das Emulsões I, II 

e III respectivamente. 

Analisando-se as emulsões em estudo na Figura 9, observa-se que estas 

apresentam um comportamento pseudoplástico, isto é, a literatura especializada, indica 

que os gráficos, taxa de cisalhamento versus viscosidade apresentam as mesmas 

características dos gráficos experimentais desse estudo.  Comparando o valor da 

viscosidade das emulsões com o valor da viscosidade do óleo, dado na Tabela 3 para a 

temperatura de 15,5 
0
C(60

0
F), observa-se que houve uma redução da viscosidade na 

ordem de dez vezes. Esta redução pode ser atribuída à presença da substância surfatante 

SDS, contudo, observa-se também que uma maior quantidade de SDS não modifica de 

forma significativa o valor da viscosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Comportamento da Viscosidade com a Taxa de Cisalhamento das emulsões 

I, II e III, A/O em estudo. 
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Com relação ao comportamento das emulsões, na Figura 10 observa-se que 

realmenteas emulsões têem comportamento de um pseudoplástico (confirmado o 

comportamento pelo que informa a literratura especializada, relativa aos graficos: taxa 

de cisalhamneto versus tensão de cisalhamentode fluidos.coeficiente angular para os 

gráficos das emulsões são menores que um). Dando maior valor ao estudo presente, 

estudos realizados por (SALAGER, 1990), afirma a tensão interfacialé a energia livre de 

Gibbs por unidade de área e depende das substâncias adsorvidas na interfase. Para água em 

equilíbrio com uma fase hidrocarboneto é da ordem de algumas dezenas de dina/cm (ou 

mN/m). Em presença de um surfatante se reduz geralmente a 1 ou 0,1 dina/cm, mas em 

certos casos muito particulares pode chegar a 0,001 dina/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 - Comportamento da Tensão de Cisalhamento com a Taxa de Cisalhamento 

das emulsões I, II e III, A/O em estudo. 
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5.3 Calorimetria Exploratória Diferencial 

As Figuras 11 e 12apresentam as curvas de aquecimento e resfriamento 

respectivamente; de massa hidratadas de SDS com água destilada (1 mL) ecom água 

produzida (1 mL). 

 

A Figura 11 mostra uma comparação de duas curvas da DSC, onde se pode 

observar que a amostra com SDS + água destilada mostra um evento endotérmico em 

torno de 0 ºC, referente à fusão da água. E a amostra com SDS + água produzida mostra 

dois eventos endotérmicos o primeiro próximo a 0 ºC fusão da água e o segundo um 

evento duplo em torno de 40 ºC, indicando uma mudança física ou reação na amostra. 
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Figura 11. Análises da DSC (curvas de aquecimento), de duas massas hidratadas de 

SDS, uma com água produzida e outra com água destilada. 

 

Observa-se na Figura 12 que a amostra de SDS hidratada com água 

produzida apresenta duas curvas de transição de forma acentuada, cristalizações, uma 

em torno de 25 ºC e outra em torno de – 5 ºC.  As curvas de resfriamento da Figura 12 

confirmam a existência de transformações físicas ou reações químicas na amostra (SDS 

+ água produzida). 
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Figura 12. Curvas da DSC (curvas de resfriamento), de amostra de SDS hidratada com 

água destilada e com água de produzida. 

 

5.4 Morfologia da emulsão por microscopia ótica 

As microfotografias a seguir foram retiradas da amostra de petroleo puro, 

Figura 13, é do óleo da Emulsão I a Figura 14e da Emulsão III Figura 15 (a) e (b). 

Amicrografia do óleo, Figura 13, mostra a quase uniformidade do óleo, não 

fosse três pontos na micrografia de prováveis impurezas. 

 

                   

      Figura13 – Microfotografia da amostra de óleo puro aumentada 100x. 
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Na Figura 14, emulsão I, apresenta uma estrutura formada pela ação do 

SDS, apresentando a parte lateral direita aberta, causada por um ruptura da estrutura 

micelar, prevista na literatura específica como circular ou mesmo esferulada. 

 

 

Figura14 – Microfotografia da emulsão I, aumentada 100x, estrutura micelar formada 

pelo SDS. 

 

Na Figura 15, (a), mostra a estrutura micelar formada pela ação do SDS, (parte inferior 

da micrografia, estrutura circular maior), e (b) a estrutura prevista, em primeiro plano,na 

literatura e obtida neste trabalho. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura15 – Microfotografias obtidas por microscopia óptica de luz refletida com 

ampliação de 100x: (a) Emulsão A/O. (b) Emulsão A/O outro campo de visão, 

formações micelares oriundas da ação do SDS. 
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Na Figura 16, a estrutura da figura 15 (b) isolada e aumentada 500x, mostrando a 

estrutura esferulada formada pela ação do SDS, na formação da emulsão A/O. 

 

 

 

 

Figura16 –  Microfotografia obtidas por microscopia óptica de luz refletida 

com ampliação de 500x da Emulsão A/O (detalhe da microfotografia fig. 18 (b)). 

 

Resumindo: as Figuras 14 e 15, mostram as morfologias formadas por ação 

do SDS usado na obtenção das emulsões I e III.  As estruturas vista nas figuras citadas, 

são responsáveis por, baixa viscosidade das emulsões e baixa tensão de cisalhamentoA 

Figura 16(detalhe da figura 15 (b))  mostra uma estrutura  esferulada o que significa a 

dar maior mobilidade as emulsões. 

 

2.3 – Concentração Micelar 

 

Os cáculos da concentração micelar nas amostras de emulsão revelaram que 

as emulsões I, II e III formuladas para este estudo com concentrações molares nos 

valores de 9,925x10
-2

  mol/L, e 3,392x10
-1 

mol/L, respectivamente, são maiores que a 

concentração micelar crítica do SDS. Como consta  consta na literatura relativa a CMC 

do SDS o valor de 8,1x10
-3

 molar (mol/L) 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os estudos demonstram claramente que o surfatante SDS é eficiente na 

formação de emulsão A/O e que para a sua a formação da emulsão não há necessidade de 

grandes quantidades. Contudo é importante determinar a concentração mínima ótima para o 

uso de forma otimizada da substância surfatante. 

A separação da emulsão se dá de forma eficiente e após 300 min., todo óleo 

está separada dá água. 

O SDS reduz de forma significativa à viscosidade do óleo e conduz a emulsão a 

um comportamento de fluido pseudo-plástico á altas taxas de cisalhamento. 

A presença do SDS na emulsão induz o escoamento do óleo a baixas taxas de 

cisalhamento. 

Foi observado que o SDS interage com componentes da água produzida. 

As concentrações micelares no meio em estudo foram de 9,92x10-2 mol/L 

(emulsão I), 1,411x10-1 mol/L (emulsão II) e 3,39x10-1 mol/L (emulsão III) o que esta de 

acordo com valores já relatados na literatura.  Observa-se que a primeira concentração 

micelar da emulsão I, é a mais próxima da concentração micelar crítica, relatada na 

literatura (8x10-3 mol/L), (TADROS 2005), significando que o aumento da massa de SDS, 

para a formulação de emulsões A/O é desnecessária. 

Estudos mais aprofundados devem ser realizados para melhor compreender 

as ações físico-químicas e reológicas na ação do SDS, para o escoamento do óleo 

pesado. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

a) Determinação da quantidade promissora de SDS para formação de 

emulsão de interesse para escoamento de óleo pesado; 

b) Estudo de escoamento da emulsão A/O em planta piloto; 

c) Análise da ação de mistura de surfatante aniônico e não iônico na 

formação e estabilidade de emulsão; 

d) Estudo da influência da temperatura e da pressão de poço nas 

propriedades reológicas, termodinâmicas e físico-química de emulsão 

A/O; 

e) Análise físico-química da solução-residual da solução de SDS, após sua 

utilização; 

f) Ensaios reológicos com óleo e diferentes reagentes; 

g) Caracterizar o óleo, emulsão com diferentes reagentes pelas técnicas de 

TG/DTG e DSC. 
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APENDICE 

 

Cáculo da viscosidade, da tensão de cisalhamento e Taxa de Cisalhamentro. 

(INSTRUCTION MANUAL MODEL 35 VISCOMETER, 2005). 

 

 

No calculo da Viscosidade usou-se a equação. 

N
 = S x L x f x C.                                                (1) 

Onde: 

S = fator de velocidade (Tabela 5, encontrada no manual do fabricante). 

L = leitura do viscosímetro. 

f = constante da mola. 

C = fator da combinação Rotor-Bob (Tabela 4, encontrada no manual do fabricante) 

N  = Viscosidade, (cP). 

Usando a combinação R1-B1-F1, o valor da viscosidade (primeira leitura 10), foi de 

1000 cP a 27 ºC. 

Viscosidade = 100 x 10 x 1 x 1 = 1000 cP (a 27 ºC). 

No cálculo da tensão de cisalhamento foi usada a equação: 

xFxF mola                               (2) 

Onde: 

.cos

;

;

cos

;

grausemimetrovisnoleitura

oinstrumentdotorçãodemoladaecoeficientF

fabricantedomanualnobobrotor

combinaçãodadaumaparaímetrovisdotocisalhamendetensãodafatorF

Patocisalhamendetensão

mola

 

O valor calculado para a tensão de cisalhamento foi de 5,11 Pa, para a primeiraleitura. 
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Tabela 4 - Valores calculados de C 

dimensões rotor bob 

Tabela 5 - Fator de velocidade S 

base 300 rpm = 1 

 

 Fonte: Manual de Instrução Viscosímetro Fann 35A. 

 

No cálculo da taxa de cisalhamento (
.

) foi utilizada a fórmula: 

xFs
.

1                               (3) 

 Onde: 

F  = fator da taxa de deformação nominal de 1 RPM do viscosímetro para uma dada 

combinação rotor-bob; 

 = velocidade de rotação do viscosímetro (RPM). 

 

 

 

 


