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Introdução 

 
A reologia é a ciência que estuda a viscosidade, 

plasticidade, elasticidade e o escoamento de 
variados tipos de matéria. Sendo muito empregada 
na indústria do petróleo porque fornece o 
conhecimento do comportamento reológico dos 
diversos tipos de fluidos empregados nas etapas de 
perfuração, produção de poços, transporte e refino 
do petróleo1. A definição dos parâmetros reológicos 
permite que se estimem as perdas de pressão por 
fricção além das especificações dos fluidos de 
perfuração, materiais viscosificantes, petróleos e 
derivados2. 
A relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento 
define o comportamento reológico dos líquidos 
considerados puramente viscosos, onde sua 
equação matemática é conhecida como equação de 
fluxo. Os fluidos se classificam em Newtonianos, 
quando apresentam uma relação linear entre a 
tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, e 
não-Newtonianos onde esta relação não é 
constante1, 2

. 

Este estudo tem como objetivo estudar a 
classificação reológica, pela determinação da curva 
de fluxo, de alguns petróleos pesados. 
 

Resultados e Discussão 

 
Neste estudo foram analisadas três amostras de 
petróleos(A, B e C), com °API 22, 17 e 14 
respectivamente, in natura, pertencentes a campos 
de produção diferentes, onde se fez a análise 
reométrica variando-se a taxa de cisalhamento de 1 
a 500 1/s e selecionou-se um ponto a cada 1/s, 
totalizando cem pontos. Mediu-se a tensão de 
cisalhamento, taxa de deformação viscosidade 
dinâmica, a temperatura constante de 80±2 ºC. 
Observa-se (Fig. 1) que existe uma relação linear 
entre a tensão e a taxa deformação, obedecendo 
assim a equação de fluxo para um fluido 
Newtoniano, sendo sua inclinação igual à 
viscosidade dinâmica.  
Matematicamente, os fluidos Newtonianos são 
definidos pela equação τ = µγ, onde τ é a tensão de 
cisalhamento, µ a viscosidade dinâmica absoluta e γ 
a taxa de cisalhamento. As diferentes inclinações 
das retas representadas na figura1 correspondem 
as diferenças entre as viscosidades dinâmicas entre 
os óleos. Observa-se que a viscosidade dinâmica é       

 
independente da taxa de cisalhamento, sendo sua 
curva de viscosidade uma reta paralela.  
Através dos testes realizados pode-se observar que, 
quanto menor o °API mais vísivel fica a propriedade 
newtoniana do óleo. O estudo comprovou o a teoria 
de fluidos Newtonianos. Observa-se na Fig.1 o 
comportamento reológico dos Óleos A, B e C (°API 
22, 17 e 14, respectivamente). 

 

 
 
Figura 1. Gráfico com curva de fluxo e viscosidade de 
amostras de óleos pesados 

Conclusões 

 
A classificação reológica dos petróleos foi 

realizada através do estudo do comportamento do 
fluido a temperatura e pressão constante. 

O estudo mostrou que os petróleos analisados 
podem ser classificados como fluidos newtonianos, 
por apresentarem um comportamento reológico 
chamado de comportamento viscoso ideal do fluxo. 
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