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Introdução 

   O polietileno-óxido (PEO) é um polímero linear, 

solúvel em água e em um grande número de 

solventes orgânicos. Devido a sua baixa toxicidade, 

alta estabilidade e boa capacidade lubrificante 

apresenta inúmeras aplicações na indústria química, 

farmacêutica, de cosméticos e de alimentos. Sendo 

o PEO compatível com biopolímeros, ele pode ser 

utilizado no lugar destes, fornecendo grandes 

informações no entendimento do comportamento 

desses biopolímeros e de suas funções biológicas. 

Além disso, devido a capacidade do PEO de inibir a 

adsorção de proteínas, micelas, géis e outras 

formas farmacêuticas a base de PEO são ótimos 

candidatos a propostas de liberação controlada de 

fármacos. Outro importante uso do PEO é na 

indústria do petróleo, como agente floculante para 

emulsões água-óleo. Para uma grande variedade de 

usos do PEO, o conhecimento de suas propriedades 

reológicas é de grande importância, tanto para a 

validação da qualidade, estudos de estabilidade e 

melhoria dos produtos finais, como para o correto 

projeto e operação dos equipamentos e processos 

industriais envolvidos. 

   Por outro lado, a Reologia e a Termodinâmica são, 

freqüentemente, visto como áreas do conhecimento 

diferentes. No entanto, se observarmos mais 

atentamente, podemos concluir que muitos 

resultados reológicos podem ser obtidos de 

argumentos termodinâmicos, especialmente através 

da Termodinâmica do Contínuo e da Termodinâmica 

dos Processos Irreversíveis. 

   Neste trabalho propomos uma interpretação 

termodinâmica, onde a partir dos dados reológicos 

experimentais de soluções aquosas de PEO100000 

e de PEO300000, obtemos a dependência da 

energia interna com a condição de cisalhamento. 

Resultados e Discussão 

   A partir da desigualdade de Clausius-Duhem,da 1ª 

Lei da Termodinâmcia em sua forma local, e da 

Equação de Navier-Stokes pode-se mostrar que a 

viscosidade de uma solução está relacionada a sua 

energia interna pela equação
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onde K representa a variação temporal da energia 

interna por volume de solução. 

   A partir dos dados reológicos experimentais (Fig. 

1), pode-se determinar a forma de K, e, portanto, da 

irreversibilidade temporal na energia interna (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Curvas de viscosidade para algumas das 
soluções pseudoplásticas de PEO estudadas. 
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Figura 2. Dependência de K com a concentração de 
cada solução para um dos PEO estudados. 

Conclusões 

   Das curvas reológicas obtidas, pode-se concluir 

que K pode ser expresso como sendo linearmente 

dependente da taxa de cisalhamento, confirmando 

que a tensão de cisalhamento pode mesmo ser 

expressa como uma equação integral do primeiro 

tipo em termo da taxa de cisalhamento e do módulo 

de Young
2
. A boa concordância apresentada na Fig. 

2 entre K e a concentração ponderal das soluções 

confirma essas conclusões. 
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