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RESUMO 
 

Dentre os principais interesses da indústria do petróleo, destaca-se a 

compreensão do comportamento mecânico de óleos e emulsões A/O. A 

compreensão deste comportamento é fundamental para o correto 

dimensionamento das etapas de produção, transporte e refino do petróleo. 

Sendo assim, o presente trabalho estudou o comportamento de fluência 

viscoelástica de dois óleos brasileiros (A e B) e suas emulsões com diferentes 

teores de água. Foram propostos seis modelos distintos, baseados na teoria do 

cálculo fracionário, que crescem em complexidade e número de parâmetros, 

para a descrição do conjunto de onze curvas experimentais. Testou-se a 

aplicação de duas definições diferentes de derivada fracionária – Riemann-

Liouville e Caputo – para a solução dos modelos, sendo que todos os modelos 

foram capazes de descrever muito bem os dados experimentais, com coeficiente 

de correlação ( ) acima de 0,99 para todas as curvas. Dos resultados obtidos, 

observou-se que a definição de Caputo é mais adequada a solução de 

problemas práticos, pois possibilita a interpretação física da condição inicial do 

problema e dos parâmetros do modelo. Além disso, foi possível correlacionar os 

parâmetros dos modelos de Scott-Blair e Kelvin-Voigt ao teor de água das 

emulsões. Por fim, desenvolveu-se um modelo teórico para a descrição da 

viscosidade relativa de emulsões e, com base na teoria desenvolvida, foi 

possível correlacionar os parâmetros do modelo ao teor de saturados, 

aromáticos, resinas e asfaltenos (SARA) presente nos óleos. 

 

Palavras-chave: Reologia. Viscoelasticidade. Fluência viscoelástica. 
Viscosidade relativa. Petróleo. Emulsões. Modelagem. 
Cálculo fracionário. 

 

 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The understanding of the mechanical behavior of crude oils and W/O 

emulsions is among the main interests of the petroleum industry. The 

comprehension of this behavior is fundamental for the correct design of crude oil 

production, transportation and refining facilities. Therefore, the present work 

studied the creep behavior of two Brazilian crude oils (A and B) and their 

emulsions with different water contents. Six different models, based on the theory 

of fractional calculus, that increases in complexity and number of parameters, 

were proposed for a description of the set of eleven experimental curves. It was 

tested the application of two different definitions of fractional derivatives - 

Riemann-Liouville and Caputo - for the solution of the models. All models were 

able to describe experimental data very well, with correlation coefficient ( ) 

above 0.99 for all the curves. From the obtained results, it was observed that the 

definition of Caputo is more suitable for the solution of practical problems, 

because a physical interpretation can be provided towards the initial condition of 

the problem and the parameters of the model. In addition, it was possible to 

correlate the parameters of both Scott-Blair and Kelvin-Voigt approaches to the 

water content of the emulsions. Finally, a theoretical model was developed for a 

description of relative viscosity and, based on the developed theory, it was 

possible to correlate the parameters of the model to the saturated, aromatic, 

resins and asphaltenes (SARA) fractions of the crude oils and emulsions. 

 

Keywords: Rheology. Viscoelasticity. Viscoelastic creep. Relative viscosity. 
Petroleum. Emulsions. Modeling. Fractional calculus. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O petróleo é um líquido natural formado por uma mistura complexa de 

espécies químicas. Dentre estas, destacam-se os hidrocarbonetos e compostos 

orgânicos pesados. Os hidrocarbonetos são moléculas constituídas 

essencialmente por átomos de carbono (C) e hidrogênio (H), compreendem 

desde compostos simples, com poucos átomos, até compostos muito complexos 

de alta massa molecular.  

Assim como as resinas, os asfaltenos são compostos orgânicos pesados 

presentes no petróleo. Por definição, os asfaltenos são uma fração do óleo 

solúvel em solventes aromáticos e insolúveis em alcanos leves. Devido a essa 

definição, a classe dos asfaltenos engloba uma ampla gama de compostos e, 

por isso, não apresentam uma identidade química comum (PADULA. 2013). No 

entanto, sabe-se que consistem de macromoléculas, de alta massa molecular, 

formada por anéis aromáticos policondensados e cadeias alifáticas laterais, 

apresentam grupos funcionais ácidos e básicos, além de conter heteroátomos 

em sua estrutura, tais como: enxofre (S), oxigênio (O) e nitrogênio (N). 

Estas características fazem dos asfaltenos substâncias com 

significativas propriedades tensoativas, com tendência a autoassociação, 

principalmente por interação entre os anéis aromáticos, formando agregados 

que ficam dispersos na fase rica em aromáticos. Tais agregados podem ser 

estáveis ou não a depender das condições de temperatura, pressão e 

composição do sistema (ALCAZAR-VARA et al., 2012). 

Dentre os aspectos de interesse na indústria petrolífera, destaca-se o 

comportamento reológico do petróleo pesado e suas emulsões. Este depende 

da composição química e de fases, do grau de dispersão das partículas e das 

interações intermoleculares. Em particular, reconhece-se que a fração de 

asfaltenos no petróleo é um dos principais responsáveis pelas altas viscosidades 

dos óleos pesados (EVDOKIMOV et al., 2001). A compreensão deste 

comportamento é essencial para a as etapas de produção, transporte e refino do 

petróleo.  
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 

Nos últimos anos, a teoria do cálculo fracionário vem se expandindo e, 

atualmente, observa-se aplicação dessa ferramenta em diversas áreas do 

conhecimento. Apesar de ser uma teoria antiga (surge em 1695 com Leibniz 

discutindo o significado da derivada de ordem ½), apenas recentemente deixou 

de ser encarada como uma ferramenta matemática puramente teórica e vem 

contribuindo para investigações no campo da reologia (PODLUBNY, 1999).  

Apesar da existência de modelos reológicos detalhados capazes de 

descrever o comportamento viscoelástico de uma série de fluidos e misturas, 

ainda há uma carência de modelos adequados para a descrição do 

comportamento de fluidos complexos como petróleos e emulsões. 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

O presente trabalho busca desenvolver um modelo matemático, com 

base em cálculo fracionário, para descrição do comportamento de fluência 

viscoelástica do petróleo e emulsões do tipo água em óleo. De forma mais 

aprofundada, busca-se avaliar a influência de características químicas dos óleos 

e emulsões sobre a ordem da derivada e demais parâmetros. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender e aplicar o método de solução de equações 

diferenciais fracionárias; 

 Desenvolver uma rotina confiável para estimação dos parâmetros 

e incertezas do modelo; 

 Compreender a influência da escolha da definição de derivada 

fracionária sobre o comportamento do modelo matemático;  

 Verificar o efeito da concentração de água das emulsões no 

comportamento reológico da emulsão em estudo; 

 Compreender a influência do teor de água sobre os parâmetros 

do modelo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. ÓLEOS PESADOS 

 
Com a crescente redução na disponibilidade de óleos considerados 

leves ou médios, despertou-se a necessidade e o interesse pela extração, 

produção e refino de óleos pesados. Com isso, há a necessidade de se 

desenvolver estudos e pesquisas com o objetivo de criar maneiras mais 

eficientes para se extrair e processar essas reservas. 

Óleos pesados são aqueles que possuem densidade elevada, muitas 

vezes, próxima a densidade da água. Esse fato leva a ocorrência de diversos 

problemas durante a extração e refino, tais como: formação de emulsões 

estáveis, deposição de alguns componentes do óleo, entupimento de dutos entre 

outros. 

Muitos óleos são classificados de acordo com a prevalência de algum 

dos grupos de hidrocarbonetos que o constituem, destacando-se a classificação 

em: parafínicos, naftênicos e aromáticos (ANP, 2017). 

Outra maneira de se classificar os óleos, relacionada à sua densidade, 

é chamada de grau API. Tal medida foi criada pelo Instituto Americano do 

Petróleo e é útil como indicador de leveza do óleo. O grau API é calculado 

através da equação (01) (CHAUDHURI, 2010).  

 

 (01) 

 

Onde R é a densidade relativa do óleo medida a 60°F (15,5°C).  

Para os óleos de interesse comercial, por serem mais leves que a água, 

o grau API é maior que 10 e quanto mais leve o óleo, maior será seu grau API. 

De forma simples, pode-se classificar os óleos de acordo com as indicações 

abaixo (ZADYMOVA et al. 2017). 

 Óleo leve: ; 

 Óleos médios: ; 

 Óleos pesados: ; 
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Há diversos estudos que tentam explicar o comportamento de cada tipo 

de óleo, em especial, tem-se o interesse em compreender o comportamento 

reológico dos óleos pesados. Segundo Evdokimov et al. (2001), a fração de 

asfaltenos, presente nos óleos pesados, é a responsável pelas altas 

viscosidades do óleo, e em alguns casos essa fração pode ser de até 10% em 

massa. 

 
3.1.1. Asfaltenos 

 
Os asfaltenos são definidos através de sua solubilidade em alguns 

solventes em específico. Por isso, constituem a maior, mais densa e com maior 

polaridade, fração do óleo. Os asfaltenos são insolúveis em alcanos leves, tais 

como n-pentanos (C5) ou n-heptanos (C7). No entanto, são altamente solúveis 

em solventes aromáticos, tais como benzeno, tolueno ou piridina (ADAMS, 

2014).  

Como os asfaltenos são classificados por sua solubilidade, acabam por 

abranger um amplo espectro de diferentes tipos de moléculas. Por esse motivo, 

não se conhece exatamente as propriedades de cada molécula e com isso, os 

asfaltenos são tratados como uma fase e são caracterizados por suas 

propriedades macroscópicas. 

Houve grande debate quanto à forma das moléculas que constituem a 

classe dos asfaltenos. A princípio, acreditava-se que eram formadas por vários 

anéis aromáticos, interligados por grupamentos alquil, esse modelo ficou 

conhecido como modelo do tipo arquipélago.  No entanto, outra teoria afirma que 

as moléculas são compostas por um centro poliaromático condensado com os 

grupamentos alquil ligados a ele, semelhante a uma ilha (ADAMS, 2014). 

Estudos recentes apontam para a validade do modelo da ilha (SABBAH et al. 

2011). 

Quanto à massa molecular das macromoléculas asfaltênicas não há 

consenso. Segundo Adams (2014), as macromoléculas possuem massas 

moleculares relativamente baixas, que variam de 500 a 1500 g/mol com média 

em torno de 600 g/mol. Para Moreira et al. (1998), as massas molares variam de 

1000 a 10000 g/mol. No entanto, concordam que, sem sua maioria, as 

macromoléculas são compostas por um núcleo poliaromático, com uma 
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porcentagem de heteroátomos – nitrogênio (N), oxigênio (O) e enxofre (S) – 

podendo possuir anéis não aromáticos, cadeias alifáticas e metais complexados, 

tais como vanádio, níquel e ferro. 

A Figura 01, publicada por Moreira et al. (1998), apresenta uma 

representação bidimensional de como são as moléculas de asfaltenos. 

 
FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL DE UMA MOLÉCULA DE ASFALTENO. 

 
FONTE: Moreira et al. (1998) 

 

Como visto na Figura 1, as moléculas de asfaltenos apresentam diversos 

heteroátomos que constituem diferentes funções orgânicas. Devido ao tamanho 

das moléculas e à presença de diferentes funções orgânicas, as macromoléculas 

tendem a interagir umas com as outras, levando a formação de agregados 

(ADAMS, 2014). Diversos estudos apontam que a agregação dos asfaltenos é 

altamente dependente da fonte, da concentração, da presença de solventes ou 

presença de resinas, da pressão e temperatura. 

Gray et al. (2011) apresentaram uma representação da interação 

asfalteno-asfalteno. Para eles, as forças intramoleculares presentes no processo 
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de associação são as interações ácido-base, ligação de hidrogênio, ligações de 

van der Waals, complexação e ligações . 

A Figura 2, publicada por Gray et al. (2011), ilustra as forças 

intramoleculares e como se dá a interação entre as moléculas de asfaltenos. 

 
FIGURA 2 - MOLÉCULAS DE ASFALTENOS E AS INTERAÇÕES INTERMOLECULARES. 

 
FONTE: Gray et al. (2011) 

 

A formação desses agregados pode levar à ocorrência de diversos 

problemas, como deposição, entupimento das linhas de operação e transporte e 

entupimentos dos poros da rocha produtora. Para Kharrat (2009), os agregados 

são a maior causa do aumento de viscosidade dos óleos. 

 
3.2. EMULSÕES 

 

Emulsões são um sistema onde uma fase líquida imiscível é dispersa em 

uma segunda fase contínua. Existem três tipos de emulsões: emulsões do tipo 

água em óleo (A/O), onde as gotas de água estão dispersas no óleo, emulsões 

do tipo óleo em água (O/A), onde as gotas de óleo são dispersas na água e 

emulsões complexas onde emulsões A/O ou O/A estão dispersas em outra fase 

imiscível (WONG et al. 2015). 
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O transporte e processamento de emulsões é cada vez mais comum na 

indústria do petróleo, pois a produção de petróleo é geralmente acompanhada 

de teores variáveis de água, a depender das características do reservatório e da 

estratégia de recuperação empregada, possibilitando-se assim, a formação de 

emulsões estáveis ao longo do caminho entre o reservatório e as instalações de 

superfície (KELESOGLU et al. 2012).  

A estabilidade destas emulsões é promovida em parte pelas espécies 

superficialmente ativas que estão presentes no petróleo, tais como resinas, 

asfaltenos dentre outros, e por outro lado pelo comportamento mecânico das 

fases contínua e dispersa (KARCHER et al. 2015).  

A viscosidade das emulsões pode sofrer influência de diversos fatores, 

tais como: fração volumétrica da fase dispersa, viscosidade da fase contínua e 

dispersa, temperatura, natureza e concentração de agentes emulsificantes, 

diâmetro e distribuição do tamanho de gotas da fase dispersa e presença de 

sólidos na fase dispersa (ROZANSKA et al. 2014). Além disso, a viscosidade de 

emulsões A/O é maior que a viscosidade do óleo cru e, tipicamente, apresentam 

comportamento não-newtoniano principalmente quando apresentam altas 

frações volumétricas de água (FARAH et al. 2005).  

 

3.3. CÁLCULO FRACIONÁRIO 

 
A teoria do cálculo fracionário começa a se desenvolver em 1695 através 

do diálogo entre Leibniz e L’Hôpital. Em carta enviada, L’Hôpital questiona 

Leibniz sobre qual seria o resultado da derivada de ordem  da função 

 (PODLUBNY, 1999) . 

Por três séculos a teoria do cálculo fracionário se desenvolveu apenas 

como um campo da matemática pura, sem aplicações práticas. No entanto, nas 

últimas décadas, muitos autores demonstraram sua enorme capacidade como 

ferramenta para descrever e solucionar problemas práticos. 

Muitos trabalhos têm surgido, em especial, nas áreas de: modelagem 

matemática de propriedades físicas e elétricas dos materiais; na modelagem 

reológica de diversas substâncias; no estudo de estruturas porosas; no estudo 
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de sistemas dinâmicos utilizando controladores descritos por equações 

diferenciais fracionárias; entre outras. 

A modelagem matemática, a simulação e resolução de problemas 

utilizando o cálculo fracionário naturalmente levam à necessidade de se resolver 

equações diferenciais fracionárias. 

Algumas funções desempenham um papel importante na resolução de 

equações diferenciais fracionárias e na obtenção de derivadas de ordens 

arbitrária. Dentre essas funções, em especial, pode-se citar: a função gama e as 

funções de Mittag-Leffler (PODLUBNY, 1999).  

 
3.3.1. Função Gama 

 

Sem dúvidas, a função gama é uma das funções mais importantes na 

teoria do cálculo fracionário. Foi introduzida por Euler em 1730, como resultado 

de uma pesquisa sobre a interpolação de fatoriais. A função gama generaliza o 

fatorial possibilitando o cálculo do fatorial de números não inteiros e complexos. 

A função gama é definida pela integral, mostrada na equação (02). A 

seguir, mostram-se algumas propriedades importantes. 

 

 
(02) 

 

Uma das propriedades básicas da função gama, que a conecta 

diretamente ao fatorial, é dada pela equação (03). 

 

 (03) 

 

Além disso, outra propriedade importante da função gama, que 

generaliza a expressão acima, é dada pela equação (04). 

 

 (04) 

 

Esses resultados serão importantes, mais adiante, durante a resolução 

de equações diferenciais fracionárias. 
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3.3.2. Função de Mittag-Leffler 

 

A função de Mittag-Leffler de um parâmetro foi proposta pelo matemático 

sueco Magnus Gösta Mittag-Leffler (MITTAG-LEFFLER, 1903). Ela é 

originalmente definida pela equação (05). 

 

 
(05) 

 

Posteriormente, uma generalização desta função, utilizando dois 

parâmetros, foi proposta por Agarwal (AGARWAL, 1953) e estudada por 

Humbert (HUMBERT; AGARWAL, 1953). A função de Mittag-Leffler de dois 

parâmetros podia ser então denominada função de Agarwal. No entanto, 

Agarwal, generosamente, manteve a mesma notação e a denominação como 

função de Mittag-Leffler de dois parâmetros (PODLUBNY, 1999). A função de 

Mittag-Leffler de dois parâmetros é definida pela equação (06).  

 

 
(06) 

 

Fazendo um paralelo entre o cálculo fracionário e o cálculo de equações 

diferenciais de ordem inteira, a função de Mittag-Leffler desenvolve para o 

cálculo fracionário o mesmo papel que a função exponencial desenvolve para o 

cálculo de ordem inteira. No cálculo de ordem inteira, a função exponencial é 

solução das equações diferenciais lineares de coeficientes constantes. 

Analogamente, a função de Mittag-Leffler é solução natural das equações 

diferenciais fracionárias lineares. 

A própria função exponencial pode ser escrita como um caso especial 

da função de Mittag-Leffler de dois parâmetros, equação (07). A seguir, 

apresenta-se esse resultado e algumas outras propriedades que serão 

importantes durante a resolução das equações diferenciais fracionárias, dadas 

pelas equações (08) e (09). 
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(07) 

 
(08) 

 (09) 

 

Outro resultado importante, necessário durante a resolução de equações 

diferenciais fracionárias, é a integral da função Mittag-Leffler, descritas abaixo 

pelas equações (10) e (11). 

 

 
(10) 

 (11) 

 

3.3.3. Derivadas fracionárias 

 

Após a realização do primeiro congresso, a respeito do cálculo 

fracionário, na Universidade de New Haven em 1974, surgiram muitas 

aplicações em pesquisas cientificas (BATTAGLIA et al. 2001; IONESCU et al. 

2017;  JAQUES et al. 2017; OBEMBE et al. 2017; VINNETT et al. 2015; XU; 

JIANG 2017; YANG et al. 2016; ZHANG et al. 2017).  Como consequência, foram 

desenvolvidas diferentes abordagens para a solução de problemas usando 

cálculo fracionário, e estão disponíveis diferentes definições de derivada 

fracionária (OLIVEIRA; MACHADO, 2014). Dentre elas, podemos destacar as 

definições propostas por: Riemann-Liouville, Grünwald-Letnikov e Caputo 

(PODLUBNY 1999). 

 

3.3.3.1. Definição de Grünwald-Letnikov 

 

A definição de derivada fracionária de Grünwald-Letnikov, dada pela 

equação (12), foi obtida assumindo-se que a função  tem que ser  
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vezes diferenciável, no intervalo  (PODLUBNY, 1999). Sendo assim, tem-

se: 

 

 
(12) 

 

Com a restrição de: 

 

 (13) 

 

3.3.3.2. Definição de Riemann-Liouville 

 

A definição de Riemann-Liouville, dada pela equação (14), é a mais 

conhecida definição de derivada fracionária. Para Podlubny (1999), a definição 

de Riemann-Liouville é equivalente à definição de Grünwald-Letnikov para uma 

classe de funções  com  derivadas continuas em . Ainda segundo 

ele, do ponto de vista da matemática pura, essa é uma classe muito restrita de 

funções.  

No entanto, os processos reais, em sua grande maioria, são descritos 

por esse tipo de função. Portanto, para a aplicação da definição de Riemann-

Liouville, requer-se apenas que a função  seja integrável. 

 

 
(14) 

 
 
Onde  é o inteiro imediatamente maior que . 

 

3.3.3.3. Definição de Caputo 

 

A definição de Riemann-Liouville foi muito importante para o 

desenvolvimento do cálculo fracionário. No entanto, surgiram diversos trabalhos, 

especialmente no campo da viscoelasticidade, onde a derivada fracionária é 

usada para melhor descrever as propriedades físicas do material. A modelagem 
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matemática desses problemas naturalmente leva a equações diferenciais 

fracionárias e à necessidade de formulação de condições iniciais adequadas. 

Tais problemas necessitam de uma definição de derivada fracionária 

onde as condições iniciais possuam interpretação física. Para isso, as condições 

iniciais devem ser do tipo: . A solução para esse problema 

foi a introdução da definição de derivada fracionária por Caputo (1967), dada 

pela equação (15). Com isso, é possível a utilização de condições iniciais para a 

resolução de equações diferenciais fracionárias, do mesmo tipo das utilizadas 

para resolver problemas de valor inicial, utilizando derivadas de ordem inteira. 

 

 
(15) 

 
 

Onde  é o inteiro imediatamente maior que . 

 

3.3.4. Integral fracionária 

 

Assim como para a derivada fracionária, também há diversas definições 

para a integral fracionária. Podem-se citar as definições de Riemann-Liouville, 

Hadamard, Weyl, Chen, entre outras (OLIVEIRA; MACHADO, 2014). No entanto, 

a mais difundida é a definição de Riemann-Liouville, dada por: 

 

 
(16) 

  

Importante ressaltar que, na notação apresentada, há apenas a 

mudança de sinal da ordem entre a derivada e a integral fracionária. A fim de se 

evitar confusão, adota-se também a seguinte notação, para a integral: 

 

 
(17) 
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3.4. REOLOGIA 

 
O termo reologia foi primeiramente proposto pelo Professor Bingham, da 

Universidade de Indiana, e quer dizer: o estudo da deformação e escoamento da 

matéria. O estudo da reologia é essencial para o desenvolvimento de diversas 

indústrias, entre elas a indústria de polímeros, tintas, detergentes e a indústria 

do petróleo. 

O início da reologia se dá em 1678 a partir do estudo de Robert Hooke 

e o desenvolvimento da sua teoria de elasticidade dos corpos. Em 1687, Isaac 

Newton dá prosseguimento ao desenvolvimento da reologia com o estudo de 

escoamento de líquidos e a postulação da lei de Newton da viscosidade 

(BARNES; WALTERS, 1989).  

 

3.4.1. Lei de Hooke 

 

A lei de Hooke descreve a força restauradora em diversos sistemas, 

mesmo estando eles comprimidos ou distendidos. Hooke, observando o 

comportamento mecânico de uma mola, constatou que as deformações sofridas 

por uma mola eram tão maiores quanto maior fosse o peso do corpo suspenso 

por ela. 

Analisando outros sistemas, Hooke observou que sempre havia a 

proporcionalidade entre as forças deformantes (tensões) e a deformação elástica 

produzida. Assim, ele enunciou: as forças deformantes são proporcionais às 

deformações elásticas produzidas. 

Essa relação linear entre tensão e deformação é observada para todos 

os materiais. No entanto, os materiais sólidos apresentam dois comportamentos 

diferentes. Primeiramente, há o comportamento elástico, onde as deformações 

causadas no material não são permanentes, isto é, findada a aplicação de tensão 

o material retorna ao seu ponto de equilíbrio. Nesse regime, há a relação linear 

entre tensão  e deformação , e que pode ser descrito matematicamente 

pela equação (18). 

 

 (18) 
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Por outro lado, há o comportamento plástico, em que as tensões são 

suficientemente grandes a ponto de produzirem deformações irreversíveis no 

material, isto é, findada a aplicação de tensão o material não retorna ao seu 

ponto de equilíbrio anterior. No regime plástico, não há a relação linear entre 

tensão e deformação, não se aplicando a lei de Hooke. 

 

3.4.2. Lei de Newton da Viscosidade 

 

Em 1687, Newton postula que, para o movimento em uma direção de um 

determinado fluido, a tensão tangencial entre duas camadas adjacentes de fluido 

é proporcional ao gradiente de velocidade na direção perpendicular as camadas 

(MASSEY; WARD-SMITH, 2008), isto é: 

 

 (19) 

 

Adicionando uma constante de proporcionalidade  entre o gradiente de 

velocidade e a tensão aplicada, constante essa particular para cada fluido, pode-

se escrever:  

 

 (20) 

 

É possível demonstrar que a igualdade apresentada na equação (21) é 

verdadeira. 

 

 (21) 

 

Portanto, pode-se escrever a lei de Newton da viscosidade conforme a 

equação (22). 

 

 
(22) 
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3.4.3. Viscoelasticidade 

 

Durante muito tempo, a lei de Hooke para sólidos elásticos e a lei de 

Newton para fluidos descreveram o comportamento dos materiais estudados 

sem problemas. Muitos pensavam que eram leis universais e que se aplicavam 

a todas as substâncias (BARNES; WALTERS, 1989). 

No entanto, em 1835, Wilhelm Weber, citado por Barnes; Walters, 

(1989), conduziu experimentos utilizando fios de seda e concluiu que eles não 

eram perfeitamente elásticos, e não podiam ser completamente descritos pela 

lei de Hooke. Já para as observações realizadas com fluidos, Maxwell (1867)  

publicou, em seu artigo “On the dynamical theory of gases”, um novo modelo 

matemático para descrever o comportamento de fluidos que apresentam algum 

comportamento elástico. 

Portanto, as equações (18) e (22) não são leis universais e devem ser 

encaradas apenas como modelos matemáticos para descrever sólidos e fluidos 

ideais, respectivamente (PODLUBNY, 1999). Tais extremos não existem em 

materiais reais, todos os materiais apresentam propriedades que combinam 

elementos de sólidos e fluidos ideais. 

Sendo assim, o termo viscoelasticidade significa a existência, 

concomitante, de propriedades viscosas e elásticas no material. Desde então, 

muitos modelos foram desenvolvidos para tentar descrever o comportamento de 

tais materiais. Para o desenvolvimento desses modelos, são utilizadas 

composições entre a lei de Hooke e a lei de Newton. Todos os modelos a seguir 

seguem a notação apresentada por Podlubny (1999). 

 

3.4.3.1. Modelo de Maxwell 

 

No modelo de Maxwell é feita a associação em série entre os elementos 

mola (lei de Hooke) e amortecedor (lei de Newton). Portanto, o modelo de 

Maxwell é representado pela equação (23). 

 

 
(23) 
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3.4.3.2. Modelo de Voigt 

 

Neste modelo, há a associação em paralelo entre os elementos mola e 

amortecedor. O modelo de Voigt é representado pela equação (24). 

 

 
(24) 

 

3.4.3.3. Modelo de Kelvin 

 

No modelo de Kelvin há um aumento de complexidade da associação, 

sendo usados três elementos. De forma simplificada, podemos entender como a 

associação em série entre o elemento mola (lei de Hooke) e o modelo de Voigt. 

O modelo de Kelvin é representado pela equação (25). 

 

 
(25) 

 

 

 

3.4.3.4. Modelo de Zener 

 

No modelo de Zener há a associação em paralelo entre o modelo de 

Maxwell e o elemento mola (lei de Hooke). Este modelo possui uma boa 

descrição qualitativa dos dados experimentais, no entanto, nem sempre boa 

representação quantitativa. 

 

 
(26) 

 

 



33 
 

3.4.3.5. Modelos de Scott Blair 

 

O primeiro modelo proposto, utilizando cálculo fracionário, foi o modelo 

de Scott-Blair. Blair (1947) observou que para sólidos ideais a tensão é 

proporcional a derivada de ordem zero da tensão, e que para fluidos ideais a 

tensão é proporcional à derivada de primeira ordem da deformação. Sendo 

assim, ele propôs que para materiais viscoelásticos, com comportamento 

intermediário entre sólidos e fluidos ideais, a tensão seria proporcional à derivada 

de ordem fracionária de deformação. Sendo assim, o modelo é dado pela 

equação (27) 

 

 (27) 

 

3.4.3.6. Modelo dos Multielementos 

 

Diversos outros modelos podem ser obtidos através da substituição, nos 

modelos clássicos anteriores, das derivadas de primeira ordem por derivadas de 

ordem fracionárias. No entanto, pode-se generalizar esses modelos através da 

equação (28). 

 

 
(28) 

 

Bagley; Torvik (1986) provaram, teoricamente, que um modelo na forma 

da equação (29), só satisfaz as restrições termodinâmicas se as ordens das 

derivadas forem iguais .  

 

 (29) 
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3.5. O ESTADO DA ARTE 

 

3.5.1. Comportamento reológico do petróleo 

 
Petter Rønningsen (1992) estudou o comportamento de amostras de 

petróleo parafínico do mar do Norte. Em seu estudo, o comportamento reológico 

das amostras foi modelado usando a equação de Bingham e, no entanto, foram 

observados desvios significativos em relação aos dados experimentais. Segundo 

Petter Rønningsen (1992), os fenômenos observados são claramente muito 

complexos e qualquer modelo, aplicado na prática, deve ser utilizado com 

precauções, partindo de uma validação experimental. No entanto, segundo o 

autor, o modelo de Bingham, apesar dos desvios significativos (mais de 15%), é 

promissor, pois simplifica o problema de projeto de linhas de transporte de óleo, 

através do método analítico de perda de carga, e simplifica o problema de 

transporte na indústria petrolífera. 

Visando compreender a influência dos asfaltenos nas propriedades 

estruturais, de transição de fase e reológicas do petróleo, Evdokimov et al. (2001) 

focaram no estudo de óleos sintéticos, formados por misturas de tolueno e 

asfaltenos (20 a 85 g/L de asfaltenos). As amostras foram estudadas em uma 

temperatura de 0 a 60°C aplicando-se taxas de deformação de até 1500 s-1. O 

comportamento reológico das amostras foi aproximado utilizando os modelos de 

Bingham e Herschel-Bulkley. No entanto, foram observadas grandes variações 

dos parâmetros reológicos, tal fato, levou a conclusão de que esses parâmetros 

são determinados, principalmente, pelos subsistemas coloidais formados pela 

interação asfaltenos/resinas. Segundo eles, quando a concentração de 

asfaltenos é suficientemente alta, a agregação e formação de partículas de 

asfaltenos mudam as propriedades de fluência. Neste ponto, a tensão aparente 

e o expoente da taxa de deformação passam a ser função das condições 

experimentais, em especial da temperatura.  

Para os autores, a transição de fase ocorre no intervalo de 20 a 28°C, o 

fato desse intervalo de temperatura ser comumente usado em aplicações 

industriais torna necessários ainda mais estudos e compressão dos fenômenos. 

Segundo Evdokimov et al. (2001), os efeitos observados no comportamento 

reológico das amostras podem ser atribuídos a formação ou quebra de 
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agregados suspensos na fase dispersa do óleo. Os efeitos macroscópicos 

podem ser disparados por transições de fase de primeira ordem, em nível 

molecular, no núcleo das micelas (formado pelos asfaltenos) estabilizadas ao 

seu redor pelas resinas do óleo. 

Os resultados experimentais observados por Alcazar-Vara et al. (2012) 

concordam com o observado por Evdokimov et al. (2001). Os resultados 

mostram que as propriedades de equilíbrio de fase (cristalização e fusão) são 

levemente afetadas pelos asfaltenos enquanto que o comportamento reológico 

está diretamente relacionado à concentração e natureza química dessas 

moléculas. Entretanto, os resultados mostram que asfaltenos ricos em cadeias 

alifáticas promovem uma maior interação com as resinas, facilitando sua 

incorporação nos cristais de cera. Por outro lado, asfaltenos aromáticos, com 

poucos substituintes alifáticos, inibem o crescimento normal dos cristais de cera, 

retardando a formação de gel.  

Para Alcazar-Vara et al. (2012), asfaltenos com um maior número de 

cadeias alifáticas facilitam a redissolução das ceras durante o aumento de 

temperatura. Tal comportamento mostra que as cadeias alifáticas presentes nos 

asfaltenos podem agir como cosolventes para as parafinas durante o processo 

de fusão. Em seu trabalho, os experimentos mostram que o aumento da 

concentração de asfaltenos diminui drasticamente o ponto de fluidez das 

amostras, e evidenciam que asfaltenos com maior teor de anéis aromáticos são 

mais eficientes na redução da viscosidade. O comportamento da gelificação das 

amostras também foi afetado pela adição de asfaltenos. A presença de parafinas 

de cadeias curtas e asfaltenos ricos em cadeias alifáticas diminuíram a 

temperatura de gelificação, no entanto, parafinas de cadeias longas e asfaltenos 

aromáticos tiveram um maior impacto na redução da temperatura de gelificação.  

Sabbah et al. (2011), estudaram a natureza química dos asfaltenos 

presentes em duas amostras de óleos vindos do oriente médio. Para eles, os 

resultados experimentais confirmam a suposição que os asfaltenos são 

formados por um núcleo de anéis aromáticos policondensados com algumas 

cadeias ramificadas e, por isso, pode-se descartar o modelo dos arquipélagos 

(descrito anteriormente) para descrever os asfaltenos. No entanto, a avaliação 

da massa molar dos asfaltenos trouxe informações surpreendentes. Segundo os 
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autores, a massa molar máxima obtida foi 1500 g/mol e a massa molar média 

dos asfaltenos foi de 600 g/mol. 

Hou et al. (2014) estudaram o comportamento reológico do petróleo 

parafínico, rico em ceras e sólidos. Diferente dos resultados obtidos por Petter 

Rønningsen (1992), o modelo matemático fracionário foi capaz de descrever 

muito bem os dados experimentais.  

O modelo proposto foi obtido conectando os modelos de Maxwell e de 

Kelvin modificado em série, formando uma associação do tipo mola-

amortecedor. Além disso, desenvolveram uma equação para descrever a 

dispersão das estruturas cristalinas presentes no óleo cru. Os parâmetros do 

modelo foram obtidos para diferentes temperaturas, no entanto, se concentrando 

em uma estreita faixa de temperatura (28 a 31°C). Para os autores, os 

parâmetros do modelo variam monotonicamente com a temperatura. Para os 17 

testes realizados a média do coeficiente de correlação (R²) foi de 0.9634.  

 

3.5.2. Viscoelasticidade e o Cálculo Fracionário 

 

Blair (1947), estudou o comportamento reológico de materiais 

complexos. Em seus experimentos, comparou o comportamento reológico de 

uma mistura de argila, vaselina e borracha com o comportamento de borrachas 

vulcanizadas e betumes de diferentes viscosidades.  

Blair observou que era possível representar os dados experimentais, 

para a borracha vulcanizada, utilizando uma lei de potência com expoente k = 0, 

e que para o betume, essa mesma lei possuía expoente k = 1. Segundo ele, 

esses resultados eram esperados. No entanto, para sua mistura complexa, o 

expoente assumia um valor intermediário k = 0.22. 

 Com isso, Blair conclui que, para tais materiais complexos, os dados 

experimentais não poderiam ser explicados pela deformação e nem pela taxa de 

deformação do material. Por fim, ele propõe que a tensão de cisalhamento varia 

linearmente com a diferencial fracionária da deformação. 

Bagley; Torvik (1986), estudando um modelo viscoelástico fracionário de 

5 parâmetros, equação (29), foram capazes de descrever, perfeitamente, o 

comportamento reológico do polímero NBR 1479 (borracha nitrílica 1479 – 38% 

acrilonitrila e 62% butadieno) no domínio da frequência. Após o ajuste dos 
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parâmetros do modelo, notaram que ambas as ordens das derivadas fracionárias 

eram iguais a 0.64. Outros 130 materiais foram estudados e deram indícios de 

que as ordens das derivadas eram sempre iguais. 

Bagley; Torvik (1986) ainda mostraram matematicamente que para o 

modelo de 5 parâmetros não violar as restrições termodinâmicas (trabalho 

interno e taxas de dissipação de energia positivas), as ordens das derivadas 

devem sempre ser iguais, ou seja, na equação (29), . Sendo assim, o 

modelo de Zener fracionário deve possuir apenas 4 parâmetros. 

Schiessel et al. (1995) estudaram a fundo os modelos fracionários de 

Maxwell, Voigt e Zener. Para isso, generalizaram os modelos fazendo a 

substituição dos elementos constituintes, mola (lei de Hooke) e amortecedor (lei 

de Newton), por um elemento fracionário (com comportamento intermediário 

entre a mola de Hooke e o amortecedor de Newton). Após a formulação dos 

modelos, mostraram que é possível a solução analítica dos modelos. Os 

modelos foram resolvidos no domínio da frequência, através de transformadas 

de Fourier. 

Di Paola et al. (2011) estudaram o comportamento reológico de dois 

polímeros diferentes, através da aplicação do cálculo fracionário. Entretanto, o 

principal objetivo do estudo foi desenvolver um método simples e eficiente para 

ajustar os parâmetros do modelo aos dados experimentais. Os autores 

mostraram que os modelos fracionários são apropriados para o estudo do 

comportamento viscoelástico e necessitam de menos parâmetros quando 

comparados à utilização de modelos não fracionários, como Maxwell e Kelvin. 

Para os autores, o cálculo fracionário consegue descrever tanto o 

comportamento de relaxamento como de fluência com apenas dois parâmetros, 

enquanto que para o mesmo resultado, nos modelos de Maxwell e Kelvin, são 

necessários diversos parâmetros. 

 

3.5.3. Viscosidade relativa 

 

 Diversos modelos clássicos e empíricos foram obtidos a partir do modelo 

teórico de Einstein (1906), equação (30), que foi desenvolvido, baseado na teoria 

hidrodinâmica de esferas rígidas, para sistemas altamente diluídos.  
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 (30) 

 

Devido à limitação da fração volumétrica apresentada pelo modelo de 

Einstein, diversos outros modelos foram propostos. Taylor (1932) propôs uma 

modificação ao modelo de Einstein afim de se obter melhores resultados para 

sistemas concentrados. 

 

 (31) 

 

Richardson (1933) foi o primeiro a observar uma correlação exponencial 

entre a viscosidade relativa de emulsões e a fração volumétrica da fase dispersa. 

 

 (32) 

 

Posteriormente, Broughton and Squires (1937) propuseram uma 

modificação no modelo original de Richardson, introduzindo um parâmetro  

dependente do sistema, sendo o modelo rearranjado na forma da equação (33) 

 

 (33) 

 

Eilers (1943), estudando o comportamento de emulsões pesadas de 

betume, propôs uma correlação empírica para a viscosidade relativa. 

 

 
(34) 

 

  

Mooney (1951), estudando a viscosidade de suspensões concentradas 

de partículas esféricas, propôs um modelo exponencial em função da fração 

volumétrica da fase dispersa e de um fator de empacotamento , contido no 

intervalo . A constante 2,5 foi escolhida para concordar com o 

modelo de Einstein para sistemas diluídos. 
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 (35) 

 

Também baseado no modelo de Einstein, Brinkman (1952) propôs um 

modelo para a viscosidade de suspensões e soluções concentradas. 

 

 (36) 

 

Alguns anos mais tarde, Krieger and Dougherty (1959) apresentaram um 

modelo empírico para elevadas frações volumétricas da fase dispersa, 

considerando a fração volumétrica de empacotamento máxima  quando a 

viscosidade se torna infinita. 

 

 (37) 

  

Pal; Rhodes (1989), correlacionaram dados de viscosidade de emulsões 

de água em óleo com comportamento Newtoniano e não Newtoniano com  

equivalente à concentração de fase dispersa na qual a viscosidade relativa é 

igual a 100, ou seja: . 

 

 (38) 

 

Pal (2000) desenvolveu uma nova equação para o cálculo da viscosidade 

relativa de emulsões baseado na equação desenvolvida anteriormente por Phan-

Thien; Pham (1997). Para eles, a viscosidade é função da fração volumétrica da 

fase dispersa  e da razão entre a viscosidade da fase dispersa e da fase 

contínua . Além disso, Pal inseriu uma modificação no modelo 

original, pois, esse fator leva em consideração a presença de surfactantes 

adsorvidos na superfície das gotas dispersas na fase contínua. 
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 (39) 

 

 Por fim, Dan and Jing (2006) propuseram uma modificação ao modelo 

obtido por Pal and Rhodes (1989) afim de descrever o comportamento não-

Newtoniano das emulsões. Para eles, o fator  do modelo foi dividido em outros 

dois fatores  e  para levar em consideração a influência da 

deformação aplicada a emulsão  e a fração volumétrica da fase dispersa . 

 

 
(40) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Esse capítulo está dividido em duas etapas principais: resolução dos 

modelos fracionários de viscoelasticidade e simulação computacional das 

equações obtidas. Para cada etapa, há materiais e métodos distintos utilizados. 

 

4.1. RESOLUÇÃO DOS MODELOS 

 

Os modelos fracionários de viscoelasticidade são exemplos de 

equações diferenciais fracionárias. As equações obtidas foram resolvidas 

analiticamente, não necessitando, portanto, de nenhum material em específico. 

As equações foram solucionadas de acordo com o método apresentado por 

Podlubny (1999) 

 

4.1.1. Método de solução utilizando a definição de Riemann-Liouville 

 

Podlubny (1999) mostra que a solução de uma equação diferencial 

fracionária linear com coeficientes constantes é dada pela equação (41). 

 

 
(41) 

  

 

Para equações diferenciais fracionárias lineares com coeficientes 

constantes e condições iniciais homogêneas, a equação (41) se simplifica, pois, 

para isso, tem-se: 

 

 (42) 

 

Portanto, pode-se resolver através da equação (43). 

 

 
(43) 
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Onde  é a função de Green, que é obtida para cada tipo de equação 

diferencial fracionária. 

 

4.1.1.1. Equações fracionárias de um termo 

 

As equações diferenciais fracionárias com coeficientes constantes e que 

apresentam apenas um termo tem a forma da equação (44). 

 

 (44) 

 

Já a função de Green correspondente é apresentada na equação (45). 

 

 
(45) 

 

Outro método de resolução da equação de um termo é obter a integral 

fracionária da função . Desse modo, a solução da equação (44) pode ser 

obtida pela equação (46). 

 

 
(46) 

 

4.1.1.2. Equações fracionárias de dois termos 

 

As equações fracionárias de dois termos apresentam-se na forma da 

equação (47). 

 

 (47) 

 

Como função de Green, tem-se a equação (48). 

 (48) 

 

Onde  é a função de Mittag-Leffler de dois parâmetros. 
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4.1.2. Método de solução utilizando a definição de Caputo 

 

Para a solução das equações diferenciais fracionárias utilizando a 

definição de Caputo, o método sofre algumas alterações. Em especial, devido à 

diferença na forma da condição inicial. 

 

4.1.2.1. Equações fracionárias de um termo 

 

Quando se utiliza a definição de Caputo para solucionar as equações 

diferenciais fracionárias de um termo, na forma da equação (44), a solução 

encontrada é diferente daquela obtida quando da utilização da definição de 

Riemann-Liouville. Sendo assim, a solução é dada pela equação (49). 

 

 
(49) 

  

 

4.1.2.2. Equações fracionárias de dois termos 

 

Semelhante ao que ocorre para a equação de um termo, o método de 

solução das equações de dois termos, quando da utilização da definição de 

Caputo, também sofre alterações. A solução é dada pela equação (50). 

 

 
(50) 

 

Onde  é a função Mittag-Leffler de um parâmetro e  é a função 

de Green para equações de dois termos, equação (48). 

 

4.2. SIMULAÇÃO DOS MODELOS 

 

Durante a etapa de simulação dos modelos, também se faz a estimação 

dos parâmetros de cada um dos modelos, de acordo com o método a seguir. 
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4.2.1. Estimação dos parâmetros e incertezas paramétricas 

 

O método de ajuste e determinação dos parâmetros dos modelos se 

baseia na técnica de mínimos quadrados. Para isso, formula-se o problema de 

otimização conforme demonstra-se a seguir. 

Primeiramente, os parâmetros dos modelos são ajustados através da 

minimização da equação (51) utilizando o método simplex (DANTZIG, 1990). 

 

 (51) 

 

Onde  é o valor da deformação encontrada experimentalmente, 

 é o valor da deformação calculada através da equação dos modelos 

e  é o vetor de parâmetros ajustáveis do modelo. 

As incertezas paramétricas foram determinadas para demonstrar a 

relevância estatística de cada parâmetro do modelo com 95% de confiança. Para 

determinação das incertezas, faz-se necessário alguns cálculos matriciais.  

De início, estima-se a variância experimental, admitindo-se que o 

experimento fora bem feito, através da equação (52). 

 

 (52) 

 

Onde  é a variância experimental estimada, equação (53),  é o 

número de pontos,  é o número de parâmetros estimados e é a matriz 

identidade de ordem . 

 

 (53) 

 

A matriz de covariância paramétrica (  é então calculada através da 

equação (54). 

 (54) 
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A matriz  é dada pela equação (55) e a matriz hessiana ( ) é dada 

pela equação (56), podendo ambas ser calculadas numericamente por 

diferenças finitas centrais. 

 

 (55) 

 

 
(56) 

 

Por fim, a incerteza paramétrica ( ) é dada pela equação (57). 

 

 (57) 

 

Onde  é o valor da distribuição  com  e . 

 

4.2.2. Materiais utilizados  

 

Para a simulação dos modelos e obtenção dos resultados gráficos, foram 

utilizados os materiais: 

 Software MatLab® 2016; 

 Microcomputador processador Intel® Core™ i7-2350M com 3,00 

GHz e 32 GB de memória RAM. 
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4.3. SEÇÃO EXPERIMENTAL 

 

Todos os dados experimentais foram previamente obtidos e gentilmente 

cedidos pelo grupo de pesquisa da pesquisadora Montserrat Fortuny 

(FORTUNY, 2016). A seguir, tem-se a indicação das etapas experimentais 

realizadas. Os detalhes dos procedimentos de preparo e caracterização de 

emulsões foram baseados em Fortuny et al. (2007).    

 

4.3.1. Preparo das emulsões 

 
 Foram preparadas emulsões estáveis do tipo água em petróleo a partir de 

dois petróleos brasileiros (A e B) com distintos teores de fase aquosa. A fase 

aquosa das emulsões foi constituída de água destilada Milli-Q (Millipore Corp.) 

com concentração de NaCl de 50 g/L (pureza: 99,5%) e pH=6,0. Foi utilizado um 

homogeneizador Ultra-Turrax (modelo T-25 Basic da IKA com elemento 

dispersor S25-25G) para cisalhamento e dispersão da fase aquosa. 
O procedimento empregado para a síntese das emulsões envolvia dois 

estágios: um estágio de pré-emulsificação e um estágio de emulsificação. No 

procedimento de pré-emulsificação, o petróleo cru foi agitado para garantir 

homogeneidade da amostra e uma quantidade de água foi adicionada aos 

poucos na fase petróleo, resultando em um volume total de emulsão de 300mL. 

No procedimento de preparo das emulsões a partir do petróleo A (mais 

leve), o volume de 300mL foi então homogeneizado utilizando um Ultra Turrax 

T-25 (IKA) com elemento dispersor S25-25G. O teor de água da razão água/óleo 

foi modificado para obter emulsões com teores de água desejados.  

Para a síntese das emulsões envolvendo o petróleo B (mais pesado), foi 

empregada metodologia equivalente à utilizada com o petróleo A, com a inclusão 

de uma etapa inicial que consistiu no aquecimento das fases. Assim, o petróleo 

e a fase aquosa foram aquecidos em banho-maria até atingir a temperatura de 

70ºC, visando a redução da viscosidade do sistema antes da mistura das fases. 
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4.3.2. Caracterização reológica das emulsões 

 
 As medidas reológicas foram realizadas a partir de um reômetro de tensão 

controlada da Anton Paar (modelo Physica MCR 301), com controle de 

temperatura do tipo Peltier (±0,1oC). As emulsões foram caracterizadas quanto 

ao seu comportamento de fluxo através de ensaios estacionários a temperatura 

constante (30oC) e teores de água variando de 0% a 55%.  
Buscou-se efetuar tais ensaios na região de viscoelasticidade linear, 

pelo fato de que nesta região as propriedades dos materiais não são 

influenciadas pelas condições da análise. Por fim, para cada um dos petróleos e 

emulsões foram realizados testes de fluência sob tensão constante de 0,1Pa 

durante 300s. 
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5. SOLUÇÃO DOS MODELOS  
 

No presente capítulo, propõe-se a utilização de seis modelos diferentes 

a fim de se representar o comportamento reológico do petróleo e das emulsões 

A/O. Tais modelos crescem em complexidade e em número de parâmetros. 

Os experimentos para a obtenção dos dados reológicos podem ser 

conduzidos de duas maneiras distintas. Pode-se submeter a amostra a uma 

tensão constante, durante todo o experimento, e obter os dados de deformação; 

ou então, pode-se variar a tensão, ao longo de todo o experimento, e ler os dados 

de deformação. Devido a essa mudança, busca-se a solução dos modelos 

apenas para o caso de tensão constante. 

Outro ponto importante, que deve ser discutido e levado em 

consideração, é a escolha correta da definição de derivada fracionária. Como 

visto no item 3.3.3, há diversas definições diferentes para a derivada de ordem 

fracionária, cada uma com suas especificações e aplicações. 

A escolha da definição de derivada, a ser empregada no problema, 

implica diretamente a formulação de sua condição de contorno. Sabe-se que o 

cálculo fracionário surgiu como um campo da matemática pura e, por muito 

tempo, sem aplicação prática. A definição mais conhecida e difundida é a 

definição de Riemann-Liouville, a aplicação dessa definição em problemas 

práticos requer a formulação de condições iniciais para o problema na forma da 

equação (58). 

 

 (58) 

 

Onde é uma constante. 

Avaliando-se a equação (58) percebe-se que não é possível atribuir 

sentido físico a tal tipo de condição inicial. Sendo assim, matematicamente, é 

perfeitamente possível a utilização da definição de Riemann-Liouville para a 

solução de equações diferenciais fracionárias. Por outro lado, a ausência de 

sentido físico na condição inicial limita seu uso prático. 
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A solução para esse problema veio com a definição de Caputo, equação 

(15). Tal definição permite a utilização de condições iniciais na forma da equação 

(59). 

 

 (59) 

 

Onde é uma constante. 

Analisando-se a equação (59), percebe-se a possibilidade da 

interpretação física desse tipo de condição de inicial. Como exemplo, pode-se 

citar o caso onde  é a posição inicial,  é a velocidade inicial,  é a 

aceleração inicial. 

Sendo assim, é razoável pensar na utilização da definição de Caputo 

para a modelagem dos dados de reologia. Entretanto, Hou et al. (2014) utilizaram 

com sucesso a definição de Riemann-Liouville para a descrição do 

comportamento reológico de óleos parafínicos. Portanto, para eximir qualquer 

dúvida, aplicam-se as duas definições. Além disso, para validar os modelos 

obtidos e a rotina de estimação dos parâmetros e suas incertezas, reproduz-se 

os dados apresentados no artigo de Hou et al. (2014). 

 

5.1. A SOLUÇÃO POR RIEMANN-LIOUVILLE 

 

Para a solução de todos os modelos a seguir, assume-se que a tensão 

é constante durante todo o intervalo de tempo e a definição de derivada 

fracionária utilizada é a de Riemann-Liouville, equação (14). Com isso, 

matematicamente, pode-se escrever as equações (60), (61) e (62). 

 

 (60) 

 
(61) 

 (62) 
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5.1.1. Modelo de Scott-Blair 

 

Como já visto anteriormente, equação (27), o modelo de Scott-Blair diz 

que a tensão é proporcional à derivada fracionária da deformação. Para 

obtenção da solução do modelo, escreve-se a equação (27) na forma da 

equação (44). 

 

 (63) 

 (64) 

 

Definindo-se 

 (65) 

 

Pode-se escrever a equação (27) na forma da equação (44). 

 

 (66) 

 

Como visto anteriormente, item 4.1.1, a solução da equação (66) é dada 

pela equação (41). Sendo assim, substituindo-se as expressões (63) e (64) na 

equação (41) e com  dado pela equação (45), obtém-se a solução para o 

modelo de Scott-Blair, equação (68). 

 

 
(67) 

 
(68) 

 

Definindo-se 

 

 (69) 
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Por fim, substituindo-se a equação (69) e rearranjando, a solução do 

modelo de Scott-Blair, para tensão constante, é dada pela equação (70). Para 

essa equação, têm-se três parâmetros ajustáveis  e . 

 

 
(70) 

 

O resultado da simulação, utilizando os dados experimentais publicados 

por Hou et al. (2014) é apresentado na Figura 3. Nela, apresentam-se os dados 

experimentais, o modelo simulado e a região de confiança paramétrica. 

 
FIGURA 3 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE SCOTT-BLAIR E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

A Figura 4 apresenta a comparação entre o valor predito pelo modelo e 

o valor obtido experimentalmente. Da análise de ambas as imagens é possível 

concluir que o modelo apresenta ótima correlação com os dados experimentais 

( ). Os resíduos são normalmente distribuídos e possuem média 

estatística igual a zero. Os parâmetros estimados são estatisticamente válidos e 

diferentes de zero e estão apresentados na Tabela 1. 
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FIGURA 4 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE SCOTT-
BLAIR E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

Até então, o modelo de Scott-Blair, utilizando a definição de Riemann-

Liouville, mostra-se um bom modelo. Entretanto, como já se esperava, o modelo 

falha no ponto . Analisando-se a equação (59) nota-se que ela não é 

definida em . Para contornar esse problema foi necessário simular o modelo 

admitindo  com . 

 
TABELA 1 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 

OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

    
    

FONTE: O Autor (2018). 
 

Devido à impossibilidade de conferir significado físico ao parâmetro , 

este foi transformado em um parâmetro ajustável do modelo. Nota-se, pelos 

resultados da simulação, que ele possui significância estatística e é, de fato, 

diferente de zero, com 95% de confiança. Outro ponto interessante a se perceber 
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é que, para se manter a coerência dimensional o parâmetro  deve ter unidade 

de tempo. 

 

5.1.2. Modelo de Maxwell generalizado 

 

Propõe-se aqui a generalização do modelo de Maxwell, equação (23). 

Para tanto, as derivadas de ordem inteira foram substituídas por derivadas de 

ordem fracionária, obtendo-se a equação (71). 

 

 (71) 

 

Aplica-se a definição de Riemann-Liouville, e substituindo-se a equação 

(62) em (71) e rearranjando, obtém-se a equação (72). 

 

 
(72) 

  

  

 

A equação (72) possui a mesma forma da equação (44) e a solução é 

obtida através da equação (41), análogo ao que foi feito para o modelo de Scott-

Blair. Resolvendo-se a integral, obtém-se a solução para o modelo, utilizando a 

definição de Riemann-Liouville, equação (73). 

 

 

(73)  

 

 

Portanto, são quatro parâmetros ajustáveis: e . É importante 

notar que a solução obtida, equação (73), não é definida em , e para 
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contornar esse problema, durante a simulação, faz-se a aproximação: , com 

. Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 5 e 6 e na Tabela 2 

 
FIGURA 5 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE MAXWELL E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Da análise da Figura 6, conclui-se que o modelo apresenta boa 

correlação entre os dados experimentais e os valores calculados. Entretanto, 

falha no ponto zero, sendo incapaz de prover solução analítica neste ponto. 
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FIGURA 6 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE 
MAXWELL E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Os parâmetros estimados são apresentados na Tabela 2, onde se 

percebe que todos apresentam significância estatística. O parâmetro  tende a 

zero para o modelo de Maxwell, entretanto, não há evidência estatística para 

zerar esse parâmetro. 

 
TABELA 2 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL E OS 

DADOS DE HOU et al., 2014. 

     

     

FONTE: O Autor (2018). 
 

5.1.3. Modelo de Voigt generalizado 

 

Semelhante ao que foi feito para o modelo de Maxwell generalizado, 

substitui-se a derivada de ordem inteira do modelo de Voigt, equação (24), pela 

derivada de ordem fracionária. Com isso, tem-se o modelo de Voigt 

generalizado, equação (74). 
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 (74) 

 

A equação (74) é classificada como uma equação diferencial fracionária 

de dois termos, equação (47), com solução obtida conforme o procedimento 

explicado no item 4.1. 

Comparando-se a equação (74) com a equação (47) e considerando-se 

tensão constante, tem-se: 

 

 (75) 

 (76) 

 

Substituindo-se as equações (75) e (76) na equação (48), obtém se a 

função de Green para o modelo de Voigt. 

 

 (77) 

 Para a obtenção da solução, faz-se a mudança de variável, indicada nas 

equações (78) e (79). 

 

 (78) 

 (79) 

 

Substituindo-se a equação (78) e (79) em (41) tem-se: 

 

 
(80) 

 

A resolução da equação (80) requer a integração da função Mittag-

Leffler, recordando o resultado apresentado na equação (10). A solução do 

modelo de Voigt generalizado é dada pela equação (81). 
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Definindo-se 
 

  

 

Tem-se o modelo com três parâmetros ajustáveis: e . 

 

 (81) 

 

O resultado da simulação é apresentado nas Figuras 7 e 8. Os 

parâmetros ajustados e suas respectivas incertezas paramétricas estão 

apresentados na Tabela 3. 

FIGURA 7 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE VOIGT E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Novamente, da análise da Figura 8,  percebe-se que o modelo apresenta 

boa correlação com os dados experimentais ( ), no entanto, também 

não é definido em . 

FIGURA 8 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE VOIGT E 
EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 3 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE VOIGT E OS 
DADOS DE HOU et al., 2014. 

     

     

FONTE: O Autor (2018). 
 

5.1.4. Modelo dos multielementos 

 

O modelo dos multielementos, equação (29), pode ser obtido 

formalmente através da substituição das derivadas de ordem inteira dos modelos 

de Zener e Kelvin por derivadas de ordem fracionária. Como visto anteriormente, 
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a equação (29) só satisfaz as restrições termodinâmicas se as ordens das 

derivadas forem iguais.  

Além disso, considera-se o caso especial onde a tensão aplicada é 

constante e a definição de Riemann-Liouville pode ser aplicada. Substituindo-se 

a equação (62), obtém-se a forma final do modelo para o caso de tensão 

constante. 

 

 (82) 

 

A equação (82) é dita equação diferencial fracionária de dois termos, 

com solução dada pela equação (41) e função de Green dada pela equação (48). 

Portanto, a solução do modelo é dada pela equação (83). 

 

 (83) 

 

A solução da equação (83) requer a utilização da equação (10) e 

equação (11) para a resolução da integral da função Mittag-Leffler. Portanto, a 

solução é dada pela equação (84). 

 

 (84) 

  

 

Os resultados das simulações são mostrados nas Figuras 9 e 10  e 

Tabela 4. Nota-se que o modelo apresenta boa correlação com os dados 

experimentais, entretanto, a equação do modelo não é definida no ponto , 

e isso limita sua aplicação prática. 

 
TABELA 4 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

      

      

FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 9 - SIMULAÇÃO DO MODELO DOS MULTIELEMENTOS E OS DADOS DE HOU et 
al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

FIGURA 10 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DOS 
MULTIELEMENTOS E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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5.1.5. Associação em série dos modelos de Maxwell e Zener generalizados 

 

As equações que constituem o modelo resultantes da associação em 

série dos modelos de Maxwell e Zener generalizados são apresentadas a seguir, 

equação (85). Os índices M e Z se referem ao modelo de Maxwell e Zener, 

respectivamente. 

 

 
(85) 

 

 

Para o caso de tensão constante, o modelo de Maxwell generalizado já 

foi resolvido, subitem 5.1.2, com solução dada pela equação (73).  

Pode-se entender o modelo de Zener generalizado como sendo um caso 

especial do modelo dos multielementos. Para obtê-lo, faz-se a substituição das 

derivadas de ordem inteira da equação (26) por derivadas de ordem fracionária. 

Substituindo-se a equação (62), tem-se a forma final do modelo de Zener 

generalizado para tensão constante. 

 

 
(86) 

 

 

A equação (86) é classificada como equação diferencial fracionária com 

coeficientes constantes de dois termos. Portanto, é análoga à equação do 

modelo de Voigt e sua solução é obtida de modo igual ao apresentado no item 

5.1.3. A solução obtida é apresentada na equação (87). 

 

 (87) 
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Portanto, a solução final da associação em série dos modelos de 

Maxwell e Zener generalizados é dada pela equação (88). Para este modelo, 

têm-se sete parâmetros ajustáveis:  e . 

 

 (88) 

 

 

Os resultados das simulações realizadas são mostrados nas Figuras 11 

e 12. Assim como nos modelos anteriores, esse modelo também não é definido 

em . Outro ponto que chama a atenção é a quantidade de parâmetros 

ajustáveis, são 7 parâmetros o que eleva o custo computacional para 

implementação e solução do modelo. 

 
FIGURA 11 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE MAXWELL-ZENER E OS DADOS DE HOU et al., 

2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 12 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE 
MAXWELL-ZENER E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
Os parâmetros calculados, e suas respectivas incertezas paramétricas, 

são apresentados na Tabelas 5 e 6. 

 
TABELA 5 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL-

ZENER E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

    

  
 

 

FONTE: O Autor (2018). 
 

TABELA 6 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL-
ZENER E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

    

 
 

 
 

FONTE: O Autor (2018). 
 

Da análise dos resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6, verifica-se 

que há parâmetros onde o módulo da incerteza é maior que o módulo do 
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parâmetro, o que indica que o parâmetro não é estatisticamente válido. Neste 

caso, deve-se zerar tal parâmetro e estimar o novo conjunto de parâmetros do 

modelo. Tal comportamento se deve ao excessivo número de parâmetros do 

modelo e a existência de poucos pontos experimentais.  

Mesmo assim, o modelo apresenta uma boa correlação com os dados 

experimentais, com erros normalmente distribuídos no intervalo 

, com média dos resíduos estatisticamente igual a zero e . 

 

5.1.6. Associação em série dos modelos de Kelvin e Voigt generalizados 

 

De maneira análoga ao que fora feito no item 5.1.5, as equações que 

constituem o modelo resultantes da associação em série dos modelos de Kelvin 

e Voigt generalizados são apresentadas a seguir, equação (89). Os índices V e 

K representam o modelo de Voigt e Kelvin, respectivamente. 

 

 
(89) 

  

 

O modelo de Voigt generalizado para tensão constante já foi resolvido. 

A solução é dada pela equação (81). 

O modelo de Kelvin generalizado foi obtido através da substituição das 

derivadas de ordem inteira da equação (25) por derivadas de ordem fracionárias. 

A equação do modelo de Kelvin generalizado com tensão constante e uso da 

definição de Riemann-Liouville é dada pela equação (90). 

 

 
(90) 

 

A equação (90) também é uma equação diferencial fracionária com 

coeficientes constantes de dois termos, com solução análoga ao modelo de 

Zener, equação (87). 
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A solução final do modelo é dada pela soma da solução do modelo de 

Voigt e Kelvin, e é apresentada na equação (91). 

 

 

(91) 

  

 

Os resultados encontrados são apresentados nas Figuras 13 e 14. 

Semelhante ao que aconteceu com o modelo de Maxwell – Zener, há parâmetros 

onde o módulo da incerteza é maior que o próprio parâmetro. Tal comportamento 

se deve ao grande número de parâmetros e ao baixo número de pontos 

experimentais. 

 
FIGURA 13 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE KELVIN-VOIGT E OS DADOS DE HOU et al., 

2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 14 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE KELVIN-
VOIGT E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Os parâmetros ajustados estão apresentados nas Tabelas 7 e 8. Apesar 

das dificuldades de simulação, e a grande instabilidade do modelo (causada 

principalmente pelo termo ) o modelo apresenta boa correlação com os 

dados experimentais ( ), com desvios variando no intervalo de 

 e média dos desvios estatisticamente igual a zero, com 95% 

de confiança. 

 
TABELA 7 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE KELVIN-VOIGT E 

OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

    

 
 

 
 

FONTE: O Autor (2018). 
 

TABELA 8 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE KELVIN-VOIGT E 
OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

    

 
 

 
 

FONTE: O Autor (2018). 
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5.2. A SOLUÇÃO POR CAPUTO 

 

Os mesmos modelos apresentados no item 5.1 foram solucionados 

utilizando a definição proposta por Caputo, equação (15). A escolha da definição 

implica alterações no procedimento de solução dos modelos e modificações na 

formulação da condição inicial do problema. 

Outra grande mudança reside no fato de que, para a definição de 

Caputo, a derivada de uma constante é igual a zero. Visto que todos os modelos 

foram solucionados para o caso especial de tensão constante, matematicamente 

pode-se escrever. 

 

 (92) 

 

5.2.1. Modelo de Scott-Blair 

 

A solução para o modelo de Scott-Blair, equação (27), utilizando a 

definição de Caputo, é obtida conforme procedimento apresentado no item 4.1.2. 

Portanto, aplicando-se o procedimento citado, a solução é dada pela equação 

(93), com condição inicial dada pela equação (94). 

 

 
(93) 

 (94) 

 

Resolvendo-se a integral, presente na equação (93), chega-se a forma 

final do modelo de Scott-Blair para tensão constante e utilizando a definição de 

Caputo, equação (95). 

 

 
(95) 
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De forma análoga ao feito anteriormente, aplicando-se o modelo obtido 

aos dados publicados, os resultados das simulações são apresentados nas 

Figuras 15 e 16 e na Tabela 9. 

 
FIGURA 15 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE SCOTT-BLAIR E OS DADOS DE HOU et al., 

2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 16 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE SCOTT-

BLARI E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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A utilização da definição de Caputo acarreta grande vantagem ao 

modelo, em relação ao obtido através da definição de Riemann-Liouville. 

Primeiramente, o modelo é definido em , não necessitando de 

aproximações para a solução ao redor do ponto inicial. A condição inicial possui 

sentido físico, atribuindo-se a ela um valor conhecido e eliminando-se um 

parâmetro do modelo. 

O modelo apresenta-se boa correlação com os dados experimentais 

( ), com erros normalmente distribuídos no intervalo 

 e média dos resíduos estatisticamente igual a zero. 

 
TABELA 9 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 

OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

   
   

FONTE: O Autor (2018). 
 

5.2.2. Modelo de Maxwell generalizado 

 

Aplicando-se a equação (92) ao modelo de Maxwell generalizado, 

equação (71), obtém-se: 

 

 (96) 

 

A equação (96) é exatamente igual ao modelo de Scott-Blair e sua 

solução, análogo ao obtido anteriormente, é dada pela equação (97). 

 

 
(97) 

 

 

Os resultados das simulações são apresentados nas Figuras 17 e 18 e 

na Tabela 10. Apresenta boa correlação com os dados experimentais (

), com erros normalmente distribuídos no intervalo  

e média dos resíduos estatisticamente igual a zero. 
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Tabela 10 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL E OS 
DADOS DE HOU et al., 2014. 

   
   

FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 17 -SIMULAÇÃO DO MODELO DE MAXWELL E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 18 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE 

MAXWELL E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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5.2.3. Modelo de Voigt generalizado 

 

O modelo de Voigt generalizado, equação (74), é uma equação 

diferencial fracionária de dois termos. O método de solução desse tipo de 

equação, utilizando a definição de Caputo, é apresentado no item 4.1.2.2 e a 

solução é dada por: 

 

 
(98) 

 

  

Resolvendo-se a integral da equação (98) e rearranjando-se, obtém-se 

a solução final para o modelo de Voigt generalizado. 

 

 
(99) 

 

Os resultados das simulações estão apresentados nas Figuras 19 e 20 

e na Tabela 11. 

 
FIGURA 19 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE VOIGT E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 20 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE VOIGT 

E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
Tabela 11 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE VOIGT E OS 

DADOS DE HOU et al., 2014. 

    
    

FONTE: O Autor (2018). 
 

O modelo apresenta boa correlação com os dados experimentais, com 

desvios normalmente distribuídos no intervalo de  e média 

dos resíduos estatisticamente igual a zero. 

 

5.2.4. Modelo dos multielementos 

 

Semelhante ao que ocorre com os modelos de Maxwell e Scott-Blair, ao 

substituir-se a equação (92) na equação do modelo dos multielementos, 

equação (29), este se reduz a equação (100).  

 

 (100) 
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Comparando-se a equação (100) com a equação do modelo de Voigt 

verifica-se a semelhança e que, portanto, possuem solução idêntica, a não ser 

pelos parâmetros ajustáveis. Sendo assim, a solução final do modelo é dada pela 

equação (101). 

 

 
(101) 

 

 

Os resultados encontrados são apresentados nas Figuras 21 e 22 e na 

Tabela 12. Nota-se que o modelo apresenta boa correlação com os dados 

experimentais ( ), com erros normalmente distribuídos no intervalo de 

 e média dos resíduos estatisticamente igual a zero. 

Além disso, o modelo é definido em , dipensando a utilização de 

aproximações e melhorando a estabilidade do modelo ao redor do ponto inicial. 

 
FIGURA 21 - SIMULAÇÃO DO MODELO DOS MULTIELEMENTOS E OS DADOS DE HOU et 

al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 



74 
 

FIGURA 22 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DOS 
MULTIELEMENTOS E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
TABELA 12 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

    
    

FONTE: O Autor (2018). 
 

5.2.5. Associação em série dos modelos de Maxwell e Zener generalizados 

 

O modelo de Maxwell-Zener, equação (85), em partes, já está resolvido. 

A solução para o modelo de Maxwell, utilizando a definição de Caputo e as 

simplificações que isso implica, é dada pela equação (95). O modelo de Zener, 

após a substituição da equação (92), se reduz a uma equação diferencial 

fracionária de dois termos e possui solução análoga à obtida para o modelo de 

Voigt e dos multielementos. Sendo assim, a solução para o modelo de Zener é 

dada pela equação (102). 

 



75 
 

 (102) 

 

Já a solução final do modelo de Maxwell-Zener é dada pela equação 

(103). 

 

 
(103) 

 

 

Os resultados das simulações são apresentados nas Figuras 23 e 24 e 

na Tabela 13. 

 
TABELA 13 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL-

ZENER E OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

     

     

FONTE: O Autor (2018). 
 

O modelo apresenta boa correlação com os dados experimentais, com 

média dos desvios estatisticamente igual a zero, 95% de confiança, e desvios 

normalmente distribuído no intervalo de . Entretanto, o 

parâmetro  parece não ser estatisticamente relvante, pois o módulo de sua 

incerteza é maior que o modulo do prórprio parâmetro. Esse pode ser o índicio 

que há um excesso de parâmetros no modelo, para o reduzido número de pontos 

experimentais, ou que não se faz necessária a associação em série de ambos 

os modelos, sendo suficiente a utilização do modelo de Maxwell ou de Zener 

para a descrição dos dados experimentais. 
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FIGURA 23 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE MAXWELL - ZENER E OS DADOS DE HOU et 
al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 24 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE 

MAXWELL - ZENER E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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5.2.6. Associação em série dos modelos de Kelvin e Voigt generalizados 

 

Semelhante ao que ocorreu com o modelo de Maxwell-Zener, o modelo 

de Kelvin-Voigt, equação (89), está parcialmente resolvido visto que o modelo 

de Voigt, utilizando a definição de caputo, tem a solução dada pela equação (99). 

Já o modelo de Kelvin, após a substituição da equação (92), apresenta solução 

análoga á obtida para o modelo de Zener. 

Sendo assim, a solução para o modelo de Kelvin-Voigt é dada pela 

equação (104). 

 

 
(104) 

 

 

Os resultados das simulações são apresentados nas Figuras 25 e 26 e 

na Tabela 14. 

 
FIGURA 25 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE KELVIN-VOIGT E OS DADOS DE HOU et al., 

2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 26 -  COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE KELVIN-
VOIGT E EXPERIMENTAIS PUBLICADOS POR HOU et al., 2014. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
TABELA 14 -  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 

OS DADOS DE HOU et al., 2014. 

     

     

FONTE: O Autor (2018). 
 

Através da análise dos dados apresentados na Tabela 14, percebe-se 

que todos os parâmetros são relevantes e estatisticamente diferentes de zero. 

Além disso, o modelo apresenta boa correlação com os dados experimentais 

( ), a média dos desvios estatiticamente igual a zero e erros de 

predição normalmente distribuídos no intervalo de . 

Quando compara-se as soluções obtidas utilizando ambas as definições 

de derivada fracionária, verifica-se que todos os modelos solucionados via 

definição de Caputo são mais simples, com menor número de parâmetros, 

definidos em todo o intervalo  e suas condições iniciais apresentam 

significado físico. Por esses motivos, é fácil concluir que a definição de Riemann-

Liouville não deve ser utilizada para descrever os problemas de fluência 

viscoelástica. Sendo assim, utiliza-se apenas os modelos obtidos via definição 

de Caputo para descrever o comportamento de fluência dos óleos a seguir.  
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6. O PETRÓLEO A 
 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da aplicação dos modelos 

obtidos no item 5.2 à descrição do comportamento de fluência de emulsões A/O 

e do petróleo A. A Tabela 15 arpesenta as principais propriedades do óleo cru. 

 
TABELA 15 - PROPRIEDADES PARA O PETRÓLEO A. 

Propriedades do Petróleo A 
Densidade (ºAPI) 24,6 
Densidade relativa (20/4°C) 0,9024 
Número de acidez total (mgKOHg-1) 0,50 
Nitrogênio total (% m/m) 0,30 
Nitrogênio básico (% m/m) 0,140 
S (% m/m) 0,66 
PIE  < 36°C 
Saturados (% m/m) 48,7 
Aromáticos (% m/m) 32,1 
Resinas (% m/m) 17,3 
Asfaltenos (% m/m) 1,9 

FONTE: Fortuny (2016) 
 
Pela análise da Tabela 15, nota-se que se trata de um óleo leve com 

grau API de 24,6, com baixo teor de asfaltenos e grande concentração de 

saturados e aromáticos. Partindo-se do óleo cru, foram preparadas emulsões 

estáveis de água em óleo com teores de água de 10%, 20%, 40% e 50%, e os 

dados de fluência foram obtidos a 30°C e tensão contante de 0,1 Pa. 

 
6.1. SCOTT-BLAIR 

 
Aplicou-se o modelo de Scott-Blair para a descrição dos dados 

experimentais e os resultados das simulações são apresentados a seguir, na 

Tabela 16 e na Figura 27. 

 
TABELA 16 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 
OS DADOS DO PETRÓLEO A E EMULSÕES 

(%)     
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20     
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50     

FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 27 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE SCOTT-BLAIR E OS DADOS DO PETRÓLEO A 
E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Nota-se que o modelo foi capaz de descrever muito bem os dados 

experiementais, com coeficiente de correlação médio de . Da análise 

da Figura 28, percebe-se que todos os pontos, para todas as concentrações de 

água, se distribuem ao longo da reta  evidenciando que 

. Além disso, da Figura 29 observa-se que os erros calculados 

apresentam erro máximo obtido de 5%.  
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FIGURA 28 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE SCOTT-
BLAIR E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 29 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DE SCOTT-BLAIR. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Para melhor compreender o comportamento do modelo, busca-se 

correlacionar os parâmetros obtidos, Tabela 16, com o teor de água presente na 

emulsão. Primeiramente, nota-se que o parâmetro A decai exponencialmente 

com o teor de água, sendo assim, propõe-se a utilização de uma equação do 

tipo Arrhenius, equação (105), para descrever seu comportamento. 

 

 (105) 

 

Onde  é o teor de água da emulsão. 

O ajuste dos parâmetros da equação (105) segue o mesmo 

procedimento e os resultados são mostrados na Figura 30a e Tabela (17).  

 
TABELA 17 - PARÂMETROS PARA USO NA EQUAÇÃO (105) 

   
   

FONTE: O Autor (2018). 
 

Para a ordem da derivada, parâmetro , percebeu-se a correlação 

existente com o parâmetro A e, por consequência, com o teor de água de 

emulsão. Portanto, propõe-se a utilização da equação (106) para descrever seu 

comportamento. Os resultados encontrados são apresentados na Figura 30b e 

na Tabela 18. 

 

 (106) 

 
TABELA 18  - PARÂMETROS PARA USO NA EQUAÇÃO (106) 

   
   

FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 30 - PARÂMETROS DO MODELO DE SCOTT-BLAIR: (a) A; (b)  

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

6.2. MULTIELEMENTOS 

 
Na busca por melhores resultados, aplicou-se o modelo dos 

multielementos, equação (101), para a descrição do comportamento reológico 

do petróleo A e emulsões. Os resultados encontrados são apresentados nas 

Figuras 31 a 34 e na Tabela 19. 
 

TABELA 19 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DOS 
MULTIELEMENTOS E OS DADOS DO PETRÓLEO A E EMULSÕES 

(%)     
0     

10     
20     
40     
50     

FONTE: O Autor (2018). 
 
Da análise dos dados da Tabela 19, nota-se que o modelo apresenta 

uma ótima correlação com os dados experimentais, com coeficiente de 

correlação médio de . Interessante perceber que o modelo melhora 
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sua previsão com o aumento do teor de água da emulsão, com erro máximo de 

5%.  
FIGURA 31 - SIMULAÇÃO DO MODELO DOS MULTIELEMENTOS E OS DADOS DO 

PETRÓLEO A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
Analisando-se a Figura 32, observa-se que para todas as 

concentrações, os pontos se distribuem ao longo da reta , evidenciando a 

acurácia do modelo. 

  
FIGURA 32 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Na Figura 33 estão apresentados os histogramas de frequência dos 

erros de predição do modelo. Percebe-se que os erros são normalmente 

distribuídos para algumas concentrações apresentando erro máximo de 5% para 

as concentrações mais baixas. 

 
FIGURA 33 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 34 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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No entanto, da Figura 34, conclui-se que não há correlação definida 

entre os parâmetros do modelo e o teor de água presente na emulsão. 

 

6.3. MAXWELL-ZENER EM SÉRIE 

 
Da mesma maneira, aplicou-se o modelo de Maxwell-Zener aos dados 

experimentais, visando a obtenção de melhores resultados. Apresentam-se os 

principais resultados obtidos nas Figuras 35 a 38 e na Tabela 20. 

 
FIGURA 35 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE MAXWELL - ZENER E OS DADOS DO 

PETRÓLEO A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
TABELA 20 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL-

ZENER E OS DADOS DO PETRÓLEO A E EMULSÕES 

      

0      

10      

20      

40      

50      
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 36 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE 
MAXWELL - ZENER E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 37 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DE MAXWELL - 

ZENER. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 38 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DE MAXWELL - 
ZENER 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Percebe-se, através da análise dos resultados obtidos, que o modelo 

apresenta boa correlação com os dados experimentais, com coeficiente de 

correlação médio de . Além disso, nota-se, pela Figura 36, que os 

valores preditos pelo modelo estão de acordo com os valores obtidos 

experimentalmente e, pela Figura 37, que os erros são da ordem de 5%. 

No entanto, da análise da Figura 38 e dos valores da Tabela 20, percebe-

se que não há correlação evidente entre os parâmetros do modelo e o teor de 

água da emulsão. Além disso, observa-se, principalmente para o parâmetro B, 

que o módulo da incerteza supera o módulo do parâmetro para algumas 

concentrações, indicando que este parâmetro pode ser nulo.  

 

6.4. KELVIN – VOIGT EM SÉRIE 

 

De forma similar, empregou-se o modelo de Kelvin-Voigt, equação (104). 

Os parâmetros ajustados são apresentados na Tabela 21, enquanto que os 

dados e o modelo ajustado são apresentados na Figura 39. 
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TABELA 21 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE KELVIN-VOIGT E 
OS DADOS DO PETRÓLEO A E EMULSÕES 

(%)       
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FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 39 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE KELVIN - VOIGT E OS DADOS DO PETRÓLEO 
A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

O modelo apresenta boa correlação com os dados experimentais, com 

coeficiente de correlação médio de . Analisando-se a Figura 40, 

nota-se que, para todas as concentrações, os pontos se distribuem ao longo da 

reta , evidenciando a acurácia do modelo. Além disso, da Figura 41, 

observa-se que o modelo apresenta pequenos desvios relativos, com erros 

inferiores a 5% para todas as emulsões. 
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FIGURA 40 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE KELVIN 
- VOIGT E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO A E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 41 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DE KELVIN - 

VOIGT. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Por fim, buscou-se correlacionar os parâmetros do modelo com o teor 

de água presente na emulsão. Percebeu-se que todos os parâmetros do modelo 

podem ter seu comportamento descrito pela equação (107). 

 (107) 
 

A correlação entre os parâmetros do modelo e o teor de água presente 

no petróleo A é apresentada na Figura 42. Além disso, a Tabela 22 apresenta os 

parâmetros obtidos para uso na equação (107). 

FIGURA 42 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DE 
KELVIN-VOIGT 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

TABELA 22 - PARÂMETROS PARA USO NA EQUAÇÃO (107) 

      
      
      
      
      
      

FONTE: O Autor (2018). 
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7. O PETRÓLEO B 
 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da aplicação dos modelos, 

obtidos no item 5.2, à descrição do comportamento de fluência de emulsões A/O 

e do petróleo B. A Tabela 23 apresenta as principais propriedades para o óleo 

cru. 

 
TABELA 23 - PROPRIEDADES PARA O PETRÓLEO B. 

Propriedades do Petróleo B 
Densidade (ºAPI) 16,8 
Densidade relativa (20/4°C) 0,9506 
Número de acidez total (mgKOHg-1) 3,35 
Nitrogênio total (% m/m) 0,36 
Nitrogênio básico (% m/m) 0,132 
S (% m/m) 0,56 
PIE  88°C 
Saturados (% m/m) 44,8 
Aromáticos (% m/m) 31,3 
Resinas (% m/m) 21,6 
Asfaltenos (% m/m) 2,3 

FONTE: Fortuny (2016) 
 

Pela análise da Tabela 23, observa-se que se trata de um óleo pesado 

com grau API de 16,8, com um maior teor de asfaltenos e grande concentração 

de saturados e aromáticos. Semelhante ao realizado para o petróleo A,  

preparou-se emulsões estáveis de água em óleo com teores de água de 10%, 

20%, 30% 45% e 55%, e os dados de fluência foram obtidos a 30°C e tensão 

contante de 0,1 Pa. 

 

7.1. SCOTT-BLAIR 

 

De forma semelhante ao discutido no item 6.1, aplicou-se o modelo de 

Scott-Blair, equação (95), aos dados de fluência viscoelástica do petróleo B e 

suas emulsões. Os parâmetros obtidos são apresentados na Figura 43 e na 

Tabela 24. 
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TABELA 24 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 
OS DADOS DO PETRÓLEO B E EMULSÕES 
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FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 43 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DE 
SCOTT-BLAIR 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Da análise dos valores obtidos, verifica-se que o modelo apresenta boa 

correlação com os dados experimentais, . No entanto, a ordem da 

derivada não aparenta correlação evidente com o teor de água da emulsão.  

Avaliando-se os resultados númericos para a ordem da derivada ( ), 

nota-se que essa, com exceção do teor de 55% de água, varia em um intervalo 

muito pequeno [0,35 0,41]. Sendo assim, propôs-se a utilização de um valor fixo 

de 0,38 para a ordem da derivada. Os resultados para as novas simulações são 

apresentados nas Figuras 44 a 46 e na Tabela 25. 
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TABELA 25 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 
OS DADOS DO PETRÓLEO B E EMULSÕES 
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FONTE: O Autor (2018). 
 

Verifica-se pelos novos dados que, como já previsto, a única 

concentração com coeficiente de correlação menor que 0,99 é a concentração 

de 55% em água. Todas as outras apresentaram resultados tão bons quanto os 

anteriores. 

 
FIGURA 44 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE SCOTT-BLAIR E OS DADOS DO PETRÓLEO B 

E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Através da Figura 45, nota-se que os valores predito pelo modelo estão 

de acordo com os valores obtidos experimentalmente. Na Figura 46, nota-se que 

o erro máximo é da ordem de 5%, com exceção da concentração de 55%, onde 

o erro chega a 10%. 

 
FIGURA 45 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE SCOTT-

BLAIR E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO B E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 46 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DE SCOTT-BLAIR. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Por fim, buscou-se correlacionar o parâmetro A com o teor de água da 

emulsão. Pela analise dos dados da Tabela 25, percebeu-se que, assim como o 

que ocorreu para o petróleo A, o parâmetro A apresenta um comportamento 

exponencial decrescente com o aumento do teor de água. Sendo assim, aplica-

se a equação (105), relembrada a seguir, para descrever o comportamento do 

parâmetro A. Os resultados gráficos e os parâmetros ajustados, para uso na 

equaçao (105), são apresentados na Tabela 26 e na Figura 47. 

 

 (105) 

 
TABELA 26 - PARÂMETROS PARA USO NA EQUAÇÃO (105) 

   
   

FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 47 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DE 
SCOTT-BLAIR 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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7.2. MULTIELEMENTOS 

 

Em busca de resultados ainda melhores, aplicou-se o modelo dos 

multelementos, equação (101), aos dados de fluência do petróleo B e suas 

emulsões. Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 48 a 50 e na 

Tabela 27. 

 
TABELA 27 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS E OS DADOS DO PETRÓLEO B E EMULSÕES 
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FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 48 - SIMULAÇÃO DO MODELO DOS MULTIELEMENTOS E OS DADOS DO 
PETRÓLEO B E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

O modelo apresenta boa correlação com os dados experimentais, com 

coeficinte de correlação médio de . Da análise das Figuras 49 e 50, 

conclui-se que os valores preditos pelo modelo estão adequados aos valores 
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obtidos experimentalmente, com  para todas as 

concentrações e com erros variando na faixa de: . 

 
FIGURA 49 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO B E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

FIGURA 50 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DOS 
MULTIELEMENTOS. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Até então, o modelo apresenta-se muito bom e adequado à descrição do 

comportamento reológico do petróleo e emulsões. No entanto, da análise da 

Figura 51, percebe-se que não há evidente correlação entre os parâmetros 

obtidos e o teor de água das emulsões, sendo esse comportamento bastante 

aleatório. 

 
FIGURA 51 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DOS 

MULTIELEMENTOS. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

7.3. MAXWELL – ZENER EM SÉRIE 

 

Da mesma forma, aplicou-se o modelo de Maxwell-Zener à descrição do 

comportamento reológico do petróleo B e suas emulsões. Os resultados são 

apresentados nas Figuras 52 a 54 e na Tabela 28. 
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TABELA 28 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE MAXWELL-ZENER 
E OS DADOS DO PETRÓLEO B E EMULSÕES 
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FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 52 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE MAXWELL-ZENER E OS DADOS DO 
PETRÓLEO B E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Assim como o ocorrido com o modelo dos multielementos, o modelo de 

Maxwell-Zener apresenta boa correlação com os dados experimentais, com 

coeficiente de correlação médio de . A Figura 53 evidencia a 
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acurácia do modelo pois, para todas as concentrações:  

Já a Figura 54 mostra que os erros estão distribuídos no intervalo 

. 
FIGURA 53 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE 

MAXWELL-ZENER E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO B E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 54 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DE MAXWELL-

ZENER 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Semelhante ao ocorrido anteriormente, o modelo parece bom e 

adequado à descrição do comportamento reológico do petróleo B e suas 

emulsões. No entanto, da análise da Figura 55, observa-se que os parâmetros 

não apresentam correlação evidente com o teor de água das emulsões, 

dificultando sua aplicação prática. 

 
FIGURA 55 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DE 

MAXWELL-ZENER. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

7.4. KELVIN – VOIGT EM SÉRIE 

 

Por fim, aplicou-se o modelo de Kelvin-Voigt aos dados de fluência do 

petróleo B e suas emulsões. Os dados experimentais e o modelo ajustado são 

apresentados nas Figuras 56. Os parâmetros obtidos durante o procedimento de 

ajuste e suas incertezas estão listados na Tabela 29. 
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TABELA 29 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE SCOTT-BLAIR E 
OS DADOS DO PETRÓLEO B E EMULSÕES 
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20       

30       

45       

55       

 FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 56 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE KELVIN-VOIGT E OS DADOS DO PETRÓLEO B 
E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

O modelo apresenta boa correlação com os dados experimentais com 

coeficiente de correlação médio de . Analisando-se a Figura 57, 

verifica-se que para todas as concentrações, os pontos se distribuem ao longo 

da reta , evidenciando a acurácia do modelo. Além disso, da Figura 58, 
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observa-se que o modelo apresenta pequenos desvios relativos, com erros 

inferiores a 5% para todas as emulsões. 

 
FIGURA 57 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELO MODELO DE KELVIN-

VOIGT E EXPERIMENTAIS PARA O PETRÓLEO B E EMULSÕES. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 
FIGURA 58 - HISTOGRAMA DE ERROS RELATIVOS PARA O MODELO DE KELVIN-VOIGT 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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Por fim, buscou-se correlacionar os parâmetros do modelo com o teor 

de água das emulsões. Percebeu-se que, assim como para o petróleo A, os 

parâmetros do modelo podem ser descritos através da equação (107), 

relembrada a seguir. 

 

 (107) 
 

Os parâmetros ajustados, para uso na equação (107), são apresentados 

na Tabela 30 e os resultados gráficos do procedimento de ajuste estão 

apresentados na Figura 59. 

 
TABELA 30 - PARÂMETROS PARA USO NA EQUAÇÃO (107) 

      
      
      
      
      
      

FONTE: O Autor (2018). 
 

FIGURA 59 - PARÂMETROS EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA PARA O MODELO DE 
KELVIN-VOIGT 

 
FONTE: O Autor (2018).  
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8. A VISCOSIDADE RELATIVA 
 

Muitos fatores influenciam a viscosidade de emulsões. No entanto, pode-

se destacar dois fenômenos importantes que ocorrem durante o processo de 

emulsificação: a agregação de componentes da fase contínua e a solvatação da 

fase dispersa (PAL; RHODES, 1989). Em emulsões do tipo A/O, especialmente 

aquelas formadas por óleos mais pesados, com elevados teores de asfaltenos e 

resinas, há a formação de agregados micelares formados por moléculas de 

asfaltenos e estabilizados pelas resinas presentes na fase contínua 

(RAJAGOPAL; SILVA, 2004). 

Tais agregados influenciam diretamente na viscosidade e no 

comportamento reológico dos óleos e emulsões (EVDOKIMOV et al., 2001), e 

ocorrem devido às forças intermoleculares do tipo van der Waals e devido à 

diferença de polaridade entre as distintas partes das macromoléculas de 

asfaltenos, que funcionam como surfactantes naturais (GRAY et al., 2011). Além 

disso, podem possuir diâmetros da ordem de 2-20 nm (GHOSH et al., 2016), 

levando à formação de suspensões coloidais. Por esses motivos, agregados 

como esses aprisionam em sua estrutura uma significativa parte da fase contínua 

disponível, levando ao aumento da concentração efetiva da fase dispersa. 

Consequentemente, para uma mesma concentração, emulsões com a presença 

de agregados apresentam viscosidade maior do que aquelas que não possuem 

essas estruturas (PAL; RHODES, 1989) 

Outro fenômeno que afeta fortemente a viscosidade das emulsões é a 

solvatação da fase dispersa. Devido a presença de surfactantes naturais, parte 

da fase contínua é adsorvida sobre a superfície das gotas da fase dispersa. Tal 

fenômeno também leva à imobilização da fase contínua e, consequentemente, 

ao aumento da concentração efetiva (PAL; RHODES, 1989). Sendo assim, o 

modelo para previsão da viscosidade de emulsões deve levar em consideração 

esses fatores. Como visto nos trabalhos anteriores (MOONEY 1951 E PAL; 

RHODES, 1989 E ROBINSON, 1949), a concentração efetiva  da fase 

dispersa é dada pela equação (108). 
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(108) 

Onde  é um fator que leva em consideração o aprisionamento da fase 

contínua pelos agregados formados e  é um fator que leva em consideração a 

solvatação das gotas da fase dispersa.  

Postula-se, então, que a viscosidade das emulsões é proporcional à 

derivada fracionária, de ordem , da viscosidade em relação à 

concentração efetiva da fase dispersa, como expresso pela equação (109). 

 (109) 

Portanto, a equação (109) pode ser reescrita na forma da equação (110). 

 (110) 

Aplicando-se a transformada de Laplace na equação (110) e as devidas 

propriedades para a definição de Caputo e sabendo-se que . Tem-se: 

 
(111) 

A equação (111) é a solução do modelo proposto no domínio de Laplace. 

Retornando para o domínio de , resulta em: 

 (112) 

Sabendo-se que  e substituindo-se a equação (108) na 

equação (112), obtém-se: 

 
(113) 

Admitindo-se que  e sabendo que  é a função Mittag-Leffler 

de um parâmetro dada pela equação (05). Chega-se a equação final do modelo, 

dada pela equação (114). 

 
(114) 
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8.1. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

Para aplicação do modelo proposto, equação (114), foram preparadas 

emulsões estáveis a partir de três petróleos brasileiros distintos (com teores 

variando de 10% a 65%), sendo as propriedades dos óleos crus apresentadas 

na Tabela 31. Todos os dados foram obtidos para emulsões com pH 6, 

concentração de NaCl de 50 g.L-1, taxa de cisalhamento de 10 s-1, e temperatura 

controlada de 30°C (FORTUNY, 2016). 

 
TABELA 31 - PROPRIEDADES DOS PETRÓLEOS: A, B e C 

Propriedades do Petróleo A B C 
Densidade (ºAPI) 24,6 16,8 13,5 
Densidade relativa (20/4°C) 0,90 0,95 0,97 
Número de acidez total (mgKOHg-1) 0,50 3,35 4,73 
Nitrogênio total (% m/m) 0,30 0,36 0,48 
Nitrogênio básico (% m/m) 0,14 0,13 0,18 
S (% m/m) 0,66 0,56 0,91 
PIE (°C) < 36 88 150 
Saturados (% m/m) 48,7 44,8 37,1 
Aromáticos (% m/m) 32,1 31,3 29,7 
Resinas (% m/m) 17,3 21,6 29,1 
Asfaltenos (% m/m) 1,90 2,30 4,10 

FONTE: Fortuny (2016) 
 

O modelo ajustado para os petróleos A, B e C, e a comparação entre os 

valores experimentais e os valores preditos pelo modelo são apresentados nas 

Figuras 60, 61 e 62, respectivamente. Nelas, é possível perceber a excelente 

correlação entre os valores preditos pelo modelo e os valores obtidos 

experimentalmente.  



109 
 

FIGURA 60 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE VISCOSIDADE RELATIVA E OS DADOS PARA 
O PETRÓLEO A 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

FIGURA 61 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE VISCOSIDADE RELATIVA E OS DADOS PARA 
O PETRÓLEO B. 

 
FONTE: O Autor (2018). 
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FIGURA 62 - SIMULAÇÃO DO MODELO DE VISCOSIDADE RELATIVA E OS DADOS PARA 
O PETRÓLEO C. 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

O modelo foi capaz de descrever o comportamento da viscosidade das 

emulsões dos três petróleos, mesmo esses apresentando características 

químicas muito distintas, com classificação API variando de 13.5 a 24.6.   

Com base nos dados experimentais e no procedimento apresentado 

para estimação dos parâmetros, a equação (114) foi ajustada e os parâmetros 

obtidos e suas respectivas incertezas paramétricas são apresentadas na Tabela 

32. 

 
TABELA 32 - RESULTADOS OBTIDOS E PARÂMETROS PARA USO NA EQUAÇÃO (114). 

Parâmetro A B C 
    
    
    
    
    

FONTE: O Autor (2018). 
 

Além dos parâmetros, a Tabela 32 apresenta: os desvios médios (%) 

entre o valor predito pelo modelo e o valor experimental, calculado através das 
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equações (115) e (116) e o coeficiente de correlação , que é um indicativo 

da qualidade do modelo. 

 

 (115) 

 (116) 

 

Analisando os dados da Tabela 32, percebe-se que o parâmetro  varia 

de 0,9576 a 2,9039. Esse parâmetro engloba os efeitos de proporcionalidade 

entre a viscosidade e a derivada fracionária da viscosidade e os efeitos do 

aprisionamento da fase contínua pelos agregados formados. Buscou-se, então, 

correlacioná-lo ao teor de saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos (SARA) 

presentes nas emulsões. Os resultados são mostrados na Figura 63. 

 
FIGURA 63 - PARÂMETRO K1 EM FUNÇÃO DO TEOR DOS SARA 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Da Figura 63, percebe-se que  aumenta de acordo com o aumento do 

teor de resinas e asfaltenos presente no óleo. Tal comportamento era esperado, 

pois sabe-se que os agregados de asfaltenos são estabilizados pelas resinas 

presentes no óleo. Sendo assim, é esperado um maior número de agregados de 



112 
 

asfaltenos e, por consequência, uma fração maior da fase contínua é localmente 

aprisionada causando o aumento da concentração efetiva e de . Por outro 

lado, é inversamente proporcional aos teores de saturados e aromáticos, pois 

esses contribuem para a inibição do feômeno de agregação, com consequente 

redução da viscosidade da fase contínua. 

Já o parâmetro  engloba os efeitos de solvatação da fase dispersa das 

emulsões. Da análise da Tabela 32, percebe-se que o parâmetro variou de 0,09 

a 1,1633, bastante distintos daqueles encontrados por Eilers, (1943) e Mooney, 

(1951) quando trabalharam com suspensões coloidais de esferas rígidas. De 

forma semelhante ao realizado para o parâmetro , buscou-se correlacionar o 

comportamento de  com o teor dos SARA. Os resultados são apresentados na 

Figura 64. 

 
FIGURA 64 - PARÂMETRO K1 EM FUNÇÃO DO TEOR DOS SARA 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Da análise da Figura 64, percebe-se que os resultados são condizentes 

com o comportamento que se espera. Sabe-se que o aumento no teor de 

saturados e aromáticos contribuem para a inibição da formação de agregados 

de asfaltenos. Sendo assim, os afaltenos livres agem como surfactantes e 

migram para a superfície das gotas de água e, por interações de van der Waals, 

carregam consigo parte da fase contínua da emulsão, criando uma esfera de 
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solvatação ao redor das gotas de água. Essa esfera de solvatação diminui a 

disponibilidade da fase contínua, aumenta a concentração efetiva da emulsão e, 

por consequência, há o aumento do parâmetro . Por outro lado, o aumento do 

teor de asfaltenos favorece a formação de agregados e as resinas, por sua vez, 

os estabilizam, inibindo o processo de solvatação e diminuindo o valor de  . 

Por fim, a ordem da derivada  apresenta correlação com a natureza 

do petróleo estudado. Óleos mais leves apresentam menor valor para a ordem 

da derivada, enquanto que o óleo mais pesado (petróleo C) apresenta o maior 

valor: 0,9060. Da análise da Figura 65, percebe-se que a ordem da derivada 

decresce com o aumento do teor de saturados e aromáticos e aumenta com o 

teor de resinas e asfaltenos. Tal comportamento é consistente com o dito 

anteriormente, pois óleos mais pesados tendem a ter maior concentração de 

resinas e asfaltenos e óleos mais leves tendem a ter um maior teor de saturados 

e aromáticos. 

 Todos os valores de  estimados são diferentes de 1, evidenciando que 

se trata de um fenômeno de ordem fracionária.  Além do mais, todos os 

parâmetros tiveram suas incertezas paramétricas estimadas, provando que são 

estatisticamente válidos e diferentes de zero.  

 
FIGURA 65 – ORDEM DA DERIVADA EM FUNÇÃO DO TEOR DOS SARA 

 
FONTE: O Autor (2018). 

  



114 
 

9. CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho contribui para desmistificar as equações diferenciais 

fracionárias, apresentando um método de solução para uma ampla gama de 

equação desses tipo. Com o método apresentado, possibilita-se a solução de 

equações diferenciais fracionárias homogêneas e não homogêneas com um e 

dois termos, possibilitando-se sua aplicação em diversos outros problemas 

práticos. 

A rotina de estimação dos parâmetros e incertezas é robusta e eficiente, 

sendo capaz de obter parâmetros altamente não lineares e lidar numericamente 

com funções complexas, como o caso da função de Mittag-Leffler de um e dois 

parâmetros, a função Gama e a função Green. 

Quanto à aplicação das duas principais definições de derivada 

fracionária, a saber, a definição de Riemann-Liouville e a definição de Caputo, 

percebe-se que ambas as definições são capazes de solucionar 

matematicamente as equações dos modelos propostos. No entanto, da análise 

dos resultados encontrados, é inegável que, assim como já se esperava, a 

definição de Caputo é muito mais adequada a descrição de fenômenos físicos. 

A defnição de Riemann-Liouville tem seus méritos na difusão do cálculo 

fracionário e na solução de problemas puramente matemáticos, no entanto, peca 

na descrição dos problemas físicos, no domínio do tempo, devido à formulação 

especial da condição inicial do problema. A impossibilidade, até então, de 

conferir sentido físico a sua condição inicial, limita sua aplicação em problemas 

práticos, necessitando de especial atenção à sua formulação, com cuidado e 

cautela ao se aplicar essa definição. 

Por outro lado, a definição de Caputo é desenvolvida justamente para 

solucionar o problema da condição inicial e possível aplicação em problemas 

físicos. Com ela, possibilita-se conferir significado físico à condição inicial do 

problema, facilitando-se a compreensão dos resultados e dos fenômenos 

envolvidos. Além disso, da análise dos modelos obtidos, o uso da definição de 

Caputo leva a obtenção de modelos mais estáveis, definidos em todo o intervalo 

, com um menor número de parâmetros ajustáveis e um menor custo 

computacional. 
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Quanto aos modelos, foram propostos seis modelos diferentes, que 

crescem em complexidade e número de parâmetros, para a descrição do 

comportamento de fluência de dois petróleos brasileiros (A e B) e suas emulsões 

A/O, com diferentes teores de água. Além disso, os modelos foram solucionados 

utilizando-se duas definições de derivada fracionária, como discutido 

anteriormente. Todos os modelos foram capazes de descrever muito bem os 

dados experimentais. Entretanto, os modelos solucionados utilizando a definição 

de Caputo são mais adequados à descrição do comportamento de fluência.  

Primeiramente, para validação das rotinas de solução e estimação de 

parâmetros, os modelosutilizados foram aplicados à descrição dos dados 

experimentais publicados por Hou et al. (2014). Todos os modelos foram 

capazes de descrever os dados experimentais, mesmo aqueles mais simples e 

com poucos parâmetros. Portanto, não há justificativas plausíveis para a 

utilização de um modelo complexo, com oito parâmetros distintos, para a 

descrição dos dados apresentados - assim como o realizado por Hou et al. 

(2014). 

Posteriormente, os modelos foram obtidos aplicados à descrição do 

comportamento de fluência dos petróleos brasileiros (A e B) e suas emulsões 

A/O - no total foram 11 curvas de fluência diferentes - e todos os modelos foram 

capazes de descrever os dados experimentais com coeficiente de correlação 

acima de 0,99 e erros da ordem de até 5%. 

Dentre todos, destaca-se o modelo de Scott-Blair, proposto como a 

generalização da lei de Newton da viscosidade. Trata-se do modelo mais simples 

e com menor número de parâmetros (dois apenas). Além de ser capaz de 

descrever o comportamento de fluência do óleos e emulsões, possibilitou o 

desenvolvimento de correlações entre os parâmetros e o teor de água das 

emulsões. Tal característica, além da robustez e simplicidade, possibilita sua 

aplicação futura em problemas práticos de engenharia. 

Do outro lado do espectro, o modelo de Kelvin-Voigt, o mais complexo e 

com maior número de parâmetros (cinco parâmetros), também foi capaz de 

descrever os dados experimentais, e teve seus parâmetros correlacionados com 

o teor de água. No entanto, sua complexidade e maior custo computacional 

limitam sua aplicação em problemas práticos de engenharia. 
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Para todos os outros modelos, não parece haver correlação evidente 

entre o teor de água das emulsões e os parâmetros dos modelos. Outro ponto 

preocupante é a existência de parâmetros com módulo de incerteza maior que o 

módulo do parâmetro, ou seja, estatisticamente nulos. 

Da análise dos resultados das simulações, percebe-se que os petróleos 

e todas as emulsões apresentam comportamento viscoelástico. Da análise da 

ordem da derivada obtidas ( ), verifica-se que, para todas as concentrações, 

este parâmetro está compreendido no intervalo de , evidenciando se 

tratar de um fenômeno fracionário e de caráter viscoelástico. 

Por fim, desenvolveu-se um modelo, baseado no cálculo fracionário, 

para a descrição do comportamento da viscosidade relativa de emulsões. O 

modelo foi capaz de descrever os dados experimentais para emulsões de três 

petróleos brasileiros distintos (A, B e C), sendo o modelo tão eficiente, ou mais, 

que os modelos disponíveis na literatura. 

Desenvolveu-se uma teoria que correlaciona os parâmetros do novo 

modelo de viscosidade relativa e o teor dos SARA (saturados, aromáticos, 

resinas e asfaltenos) presentes nos óleos e emulsões. Com base nessa teoria, 

foi possível correlacionar propriedades microscópicas dos óleos e emulsões, de 

dificil medição direta, com propriedades macroscópicas (viscosidade), de fácil 

medição direta. 
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