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RESUMO 

 

O estudo da degradação térmica de polímeros é essencial para se determinar a 

estabilidade da sua estrutura e depende do estado físico em que o polímero se encontra. Um 

estudo comparativo da estabilidade térmica da kappa carragenana (KC), poliacrilamida 

parcialmente hidrolisada (HPAM) e carboximetilcelulose (CMC) foi realizado na tentativa de 

se estabelecer uma correlação entre as estruturas químicas, estabilidade desses polímeros e 

suas energias de ativação no estado sólido e em solução. A estabilidade térmica dos polímeros 

no estado sólido foi avaliada por termogravimetria/termogravimetria derivada e a energia de 

ativação foi calculada utilizando o método integral de Broido. Já para os três polímeros em 

solução, foram realizadas medidas de viscosidade em função do tempo nas temperaturas de 

40, 60, 80 e 100°C, e também a 120°C apenas para a HPAM, e construído um modelo de 

decaimento exponencial da viscosidade específica para determinação da energia de ativação. 

Observou-se uma estabilidade similar dos polímeros no estado sólido e em solução, com 

valores de energias de ativação superiores no estado sólido em função do transporte de calor 

mais eficiente em solução. Os resultados obtidos condizem com as particularidades estruturais 

de cada polímero, sendo a HPAM o polímero com maior estabilidade e energia de ativação de 

467,92 kJ mol
-1 

no estado sólido e 79,4 kJ mol
-1 

em solução. Entre os polímeros naturais a 

rigidez estrutural desempenhou um papel importante, onde a CMC com valores de energia de 

ativação de 293,3 e 55,1 kJ mol
-1 

no estado sólido e em solução, respectivamente, foi mais 

estável que a KC com valores de 245,0 kJ mol
-1 

no estado sólido e 35,8 kJ mol
-1 

em solução. 

E, por meio da relação entre as energias de ativação no estado sólido e em solução, foi 

proposta a possibilidade de utilização de um modelo matemático útil para previsão do 

comportamento de outros polímeros em solução a partir da sua análise no estado sólido.  

 

Palavras-chave: Estabilidade térmica. Kappa Carragenana. Poliacrilamida Parcialmente 

Hidrolisada. Carboximetilcelulose. Energia de ativação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study of thermal degradation of polymers is essential to determine the stability of 

the structure and depends on the physical state where the polymer is. A comparative study of 

the thermal stability of kappa carrageenan (KC), partially hydrolyzed polyacrylamide 

(HPAM) and carboxymethylcellulose (CMC) was performed in an attempt to establish a 

correlation between the chemical structures, stability of these polymers and their activation 

energies in the solid state and solution. The thermal stability of the polymers in the solid state 

was evaluated by thermogravimetric analysis/derivative termogravimetric and the activation 

energy was calculated using the integral method Broido. As for the three solution polymers, 

viscosity measurements were made as a function of time at the temperatures 40, 60, 80 and 

100 °C, and also 120°C only for HPAM, and constructed an exponential decay model of the 

specific viscosity for determining the activation energy. We observed a similar stability of 

polymers in the solid state and in solution, with higher activation energies in the solid state 

due to the more efficient heat transport in solution. The results are consistent with the 

structural particularities of each polymer, being HPAM the polymer with greater stability and 

activation energy of 467.9 kJ mol
-1

 in the solid state and 79.4 kJ mol
-1

 in solution. Among the 

natural polymers structural rigidity played an important role, where the CMC with 293.35 

activation energy values and 55.1 kJ mol
-1

 in the solid state and in solution, respectively, was 

more stable than KC with values of 245,0 kJ mol
-1

 in the solid state and 35.8 kJ mol
-1

 in 

solution. And, by the relationship between the activation energies in the solid state and in 

solution has been proposed the possibility of using a mathematical model for other useful 

polymers in solution behavior prediction from the analysis in the solid state. 

 

Keywords: Thermal stability. Kappa Carrageenan. Partially Hydrolysed Polyacrylamide. 

Carboxymethylcellulose. Activation energy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As principais aplicações de polímeros hidrossolúveis estão associadas à capacidade 

que eles possuem em alterar as propriedades reológicas do meio aquoso quando se encontram 

em solução. São polímeros que possuem boa durabilidade, mas que é limitada pelos processos 

de degradação que eles poderão sofrer (STEVENS, 1990; PAOLI, 2008). 

A temperatura tem uma importante influência sobre a estabilidade de polímeros 

hidrossolúveis, promovendo alterações tanto físicas quanto químicas quando o aquecimento é 

aplicado, e isso vai resultar em mudanças nas propriedades dos polímeros (BEYLER; 

HIRSCHLER, 2002). 

Macromoléculas orgânicas são estáveis até certo limite de temperatura, e se ela 

aumenta muito, leva à decomposição do material em fragmentos menores (SCHNABEL, 

1981).  A forma como o polímero degrada sob a influência de energia térmica em uma 

atmosfera inerte é determinada pela sua estrutura química e pela presença de impurezas ou 

aditivos, que promoverão certa instabilidade ao sistema (VAN KREVELEN, 1997). Essa 

sensibilidade térmica deriva do fato das moléculas serem compostas por átomos ligados por 

ligações covalentes (SCHNABEL, 1981). Qualquer que seja a forma de degradação, a 

primeira etapa está relacionada ao rompimento de uma ligação química covalente, seja ela na 

cadeia principal ou em cadeia lateral. Este rompimento vai gerar espécies reativas que serão 

responsáveis pela propagação do processo (PAOLI, 2008). 

Dessa forma, a estabilidade térmica é principalmente uma função da energia de 

ligação. Quando a temperatura aumenta ao ponto em que a energia vibracional causa a ruptura 

da ligação, o polímero degrada (STEVENS, 1990). Esta energia de ligação é influenciada 

pelos substituintes ao longo da cadeia, pelo número de ramificações da cadeia do polímero e 

pela presença ou não de co-monômeros (PAOLI, 2008).  

Polissacarídeos, como a Carboximetilcelulose e a Kappa Carragenana, possuem 

ligações acetal nas suas unidades repetidas. Na ligação acetal, um átomo de carbono é ligado 

por ligações simples a dois átomos de oxigênio, enquanto também está ligado a um átomo de 

hidrogênio. Essa ligação é instável e pode ser facilmente rompida por hidrólise ou ataque por 

radicais livres gerados da decomposição térmica de catalisadores residuais (CHATTERJI; 

BORCHARDT, 1980). 

Geralmente, a cadeia principal de polímeros sintéticos, como o HPAM, é composta 

por ligações carbono-carbono, cuja energia requerida para a clivagem é bastante alta, e 
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polímeros desse tipo não são despolimerizados facilmente, exceto quando aquecidos por 

longos períodos de tempo (CHATTERJI; BORCHARDT, 1980). 

Cada tipo de polímero poderá sofrer diferentes reações de degradação, dependendo da 

sua estrutura química e da sua forma de uso, seja no estado sólido ou em solução.  Portanto, 

antes de utilizar determinado polímero, é necessário conhecer sua estabilidade. Para isso, é 

necessário utilizar uma metodologia para acompanhar e avaliar as mudanças químicas que 

ocorrem no polímero em função do tempo e da temperatura (PAOLI, 2008). 

A estabilidade térmica de polímeros no estado sólido é geralmente acompanhada por 

termogravimetria (SCHNABEL, 1981). Já para polímeros em solução, geralmente são 

realizadas medidas de viscosidade das soluções ao longo do tempo, em diferentes 

temperaturas (TOVAR; BARRUFET; SCHECHTER, 2014). 

A temperatura tem um efeito significativo na velocidade das reações, uma vez que o 

valor da constante de velocidade k aumenta exponencialmente com a elevação da 

temperatura, por provocar um aumento na frequência e na energia das colisões das moléculas 

(SILBERBERG, 2006). Essa teoria pode ser utilizada para aplicar a análise de Arrhenius e 

determinar a aceleração da degradação térmica através da energia de ativação envolvida na 

decomposição do material (ZOHURIAAN; SHOKROLAHI, 2004). Nesse contexto, a energia 

de ativação calculada corresponde à barreira de energia potencial que deve ser alcançada para 

que o polímero degrade. 

A determinação da energia de ativação para polímeros no estado sólido é um processo 

rápido e normalmente é realizada pela aplicação de métodos matemáticos a partir dos valores 

de perda de massa obtidos da termogravimetria (BROIDO, 1969). Entretanto, para polímeros 

em solução, o procedimento é mais lento, pois os ensaios de viscosidade em função da 

temperatura levam mais tempo, podendo demorar vários meses a depender da estrutura do 

polímero.  

Nesse contexto, a motivação do trabalho é avaliar a relação entre as energias de 

ativação de polímeros no estado sólido e em solução, e a partir daí obter uma relação 

matemática a respeito do comportamento térmico de polímeros em diferentes estados físicos, 

uma vez que são escassos os trabalhos na literatura retratando situações desse tipo.  

Dessa forma, seria possível se ter uma idéia do comportamento térmico de polímeros 

em solução a partir da determinação da sua energia de ativação no estado sólido, não 

necessitando de ensaios longos e permitindo a previsão do tempo de vida útil desses 

polímeros em solução rapidamente. 



15 
 

Assim, o estudo desenvolvido nessa dissertação tem como objetivo estabelecer uma 

correlação entre a estabilidade térmica dos polímeros hidrossolúveis KC, CMC e HPAM no 

estado sólido e em solução, através da determinação da energia de ativação desses polímeros 

pelo método integral de Broido e pela construção de um modelo de decaimento exponencial 

da viscosidade específica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a estabilidade térmica de polímeros hidrossolúveis (KC, HPAM e CMC) no 

estado sólido e em solução. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Obter o perfil de viscosidade em função do tempo para os polímeros KC, CMC e HPAM em 

meio aquoso nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C, e também a 120°C apenas para a 

HPAM. 

• Determinar a energia de ativação dos polímeros em solução pela construção de um modelo 

de decaimento exponencial através da determinação da constante de decaimento de 

viscosidade. 

• Avaliar a degradação térmica dos polímeros no estado sólido por termogravimetria. 

• Determinar a energia de ativação dos polímeros no estado sólido pela aplicação do Método 

Integral de Broido. 

• Comparar os resultados de estabilidade térmica entre os polímeros para determinar uma 

ordem de estabilidade. 

• Obter uma correlação entre as energias de ativação dos polímeros no estado sólido e em 

solução. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 POLÍMEROS HIDROSSOLÚVEIS  

 

Polímeros hidrossolúveis são polímeros que quando em contato com água se 

dissolvem, dispersam ou incham e, assim, modificam as propriedades físicas de sistemas 

aquosos. Eles podem ser de origem natural ou sintética, e geralmente contêm em sua estrutura 

grupos hidrofílicos que podem ser não iônicos, aniônicos, catiônicos ou anfóteros (ROHR, 

2007; KADAJJI, 2007). 

O interesse por polímeros desse tipo baseia-se principalmente na habilidade que 

possuem em viscosificar soluções. As suas propriedades são influenciadas pela massa molar, 

pelo tipo de estrutura, pela sua origem e pelo método de preparação (ROHR, 2007). 

Devido às suas propriedades, polímeros solúveis em água tem uma ampla faixa de 

aplicações na indústria de alimentos, farmacêutica, têxtil, tratamento de águas e petróleo. 

Dentre suas principais aplicações estão o uso como espessantes, gelificantes, floculantes e 

estabilizantes (ROHR, 2007; KADAJJI, 2007). 

O conhecimento do comportamento reológico de soluções de polímeros hidrossolúveis 

é de fundamental importância, pois pode ser utilizado como um indicador da qualidade do 

produto e desempenham um papel fundamental na análise das condições de escoamento. 

Mudanças na força iônica, na temperatura ou em outros parâmetros do solvente podem 

induzir a uma transição conformacional, modificando a resistência hidrodinâmica da 

macromolécula ao escoamento, ou seja, sua viscosidade (STEVENS, 1990). 

 

3.1.1 Kappa Carragenana 

 

 As carragenanas são polissacarídeos extraídos de algas vermelhas (Rhodophyceae). 

Sua presença na matriz celular dessas espécies de algas fornece a flexibilidade necessária para 

se adaptar a variação de marés e movimento das ondas (XU; BARTLEY; JOHNSON, 2003; 

PEREIRA, 2004). 

Em solução, os polímeros de carragenana comportam-se como colóides hidrofílicos 

aniônicos, em consequência do alto teor de grupos -OSO3
-
 em sua estrutura. Estes grupos 

fortemente iônicos repelem-se, mantendo a molécula numa configuração altamente estendida 

e flexível (XU; BARTLEY; JOHNSON, 2003; PEREIRA, 2004).  
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As carragenanas são formadas por unidades alternadas de D-galactose e 3,6-anidro-

galactose unidas por ligações glicosídicas α-1,3 e -1,4, com grupos éster sulfato e ligações 

anidro em diferentes posições (PEREIRA, 2004; WEBBER, 2010; PRAJAPATI et al., 2014). 

De acordo com a quantidade e posição dos grupos éster sulfato (-OSO3
-
) e presença de 

ligações 3,6-anidro elas podem ser classificadas em iota (ι), kappa (κ) e lambda (λ). As 

estruturas químicas das três principais carragenanas usadas comercialmente estão ilustradas 

na Figura 1. A κ-carragenana é composta de α(1,3)-D-galactose-4 sulfato e (1,4)-3,6-anidro-

D-galactose alternadas; a ι-carragenana é composta por α (1–3)-D-galactose-4 sulfato e 

(1,4)-3,6-anidro-D-galactose-2 sulfato alternadas e a λ-carragenana é formada por α(1,3)-D-

galactose-2 sulfato e (1,4)-D-galactose-2,6 sulfato alternadas (PEREIRA,2004; WEBBER, 

2010; PRAJAPATI et al, 2014). 

 

Figura 1 - Estrutura química das carragenanas a) lambda, b) iota e c) kappa 

 

Fonte: Autor (2016) 
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As carragenanas exibem a solubilidade característica dos colóides hidrofílicos: são 

solúveis na água e insolúveis na maioria dos solventes orgânicos (PEREIRA, 2004).  Mas, sua 

solubilidade depende da quantidade de grupos éster sulfato (-OSO3
-
) e da presença de cátions 

no meio. Altos níveis de éster sulfato reduzem a temperatura de solubilização e a presença de 

cátions, tais como sódio, potássio, cálcio e magnésio promovem uma agregação, dependente 

do cátion, entre hélices de carragenana (RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015; 

TAVASSOLI-KAFRANI; SHEKARCHIZADEH; MASOUDPOUR-BEHABADI, 2016). 

A κ-carragenana é a fração menos solúvel, pois apresenta na sua estrutura unidades de 

3,6-anidro-D-galactose (unidades de carácter hidrofóbico). A ι-carragenana possui uma 

solubilidade maior que a kappa, pois apresenta dois grupos éster sulfato. A carragenana mais 

solúvel é a lambda, pois a sua estrutura química não possui o componente mais hidrofóbico, a 

3,6-anidrogalactose e possui 3 grupos sulfato de natureza hidrofílica (PEREIRA,2004). 

Apesar de a carragenana ser um polissacarídeo solúvel em água é, no entanto, de 

difícil dispersão, devido à formação de uma membrana em torno de suas partículas, que leva à 

formação de grandes aglomerados. Assim, as soluções aquosas de carragenana devem ser 

preparadas acima dos 60°C (PEREIRA,2004; WEBBER, 2010). 

A Tabela 1 mostra em resumo a solubilidade dos diferentes tipos de carragenanas. 

 

Tabela 1 - Solubilidade das carragenanas comerciais 

Meio Kappa Iota Lambda 

Água quente Solúvel acima dos 60°C Solúvel acima dos 60°C Solúvel 

Água fria Solúvel associada a sais de 

sódio 

Insolúvel associada a sais de 

potássio e cálcio 

Solúvel associada a sais de 

sódio 

Sais de cálcio originam 

dispersões tixotrópicas 

Solúvel 

Fonte: PEREIRA (2004) 

 

Em água, as carragenanas formam soluções aquosas altamente viscosas devido à 

repulsão eletrostática causada pelas cargas negativas dos grupos éster sulfato presentes ao 

longo da cadeia de galactana (PEREIRA,2004; NECAS; BARTOSIKOVA, 2013). 

As carragenanas iota e kappa são gelificantes, enquanto que a lambda é uma 

carragenana espessante/viscosificante. Essa diferença no comportamento reológico é devido a 

estrutura das formas gelificantes possuírem uma conformação 
1
C4, que resulta da presença de 

pontes 3,6-anidro, enquanto que a lambda não as possui. Esse arranjo é, em parte, responsável 
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pela formação de duplas hélices requeridas para a gelificação (PEREIRA, 2004; WEBBER, 

2010; RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015; TAVASSOLI-KAFRANI; 

SHEKARCHIZADEH; MASOUDPOUR-BEHABADI, 2016). 

Devido as suas diferentes estruturas químicas e propriedades físicas, as carragenanas 

podem ser usadas para diferentes aplicações. Elas são frequentemente usadas como 

estabilizantes, gelificantes, emulsificantes e espessantes na indústria de alimentos, cosméticos 

e petróleo. E na indústria farmacêutica, em sistemas de liberação controlada de fármacos 

(PRAJAPATI et al., 2014; RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015).  

As carragenanas são suscetíveis à hidrólise, com consequente clivagem de suas 

ligações glicosídicas, diminuindo a massa molar do polissacarídeo e levando à perda de 

propriedades físicas. A presença de oxigênio, alta temperatura e/ou meio ácido vão acelerar 

esse processo (MYSLABODSKI; STANCIOFF; HECKERT, 1996; PEREIRA, 2004; 

WEBBER, 2010; SHAHBAZI et al., 2016).  

Quando hidrolisada, a carragenana pode sofrer quebra nas ligações glicosídicas, na 

ligação de 3,6-anidrogalactose e/ou dos grupos sulfato (MYSLABODSKI; STANCIOFF; 

HECKERT, 1996; WEBBER, 2010). 

A perda dos grupos sulfato resultará em uma menor repulsão eletrostática 

intramolecular, tornando o polímero com uma conformação menos estendida e mais flexível 

(MYSLABODSKI; STANCIOFF; HECKERT, 1996; WEBBER, 2010). 

Das carragenanas comerciais, κ- e ι-, contêm unidades de anidrogalactose, e a λ-

carragenana, sendo desprovida, hidrolisa a taxas menores quando comparada às outras 

carragenanas (WEBBER, 2010). 

Myslabodski et al. (1996) acompanharam o efeito da hidrólise em meio ácido de 

carragenanas pela mudança na massa molar e viscosidade intrínseca, através de cromatografia 

por exclusão de tamanho acoplada a um detector de espalhamento de luz. Foi observado que a 

ι-carraggenana é muito mais estável à hidrolise ácida que a kappa, devido à presença do 

sulfato extra na estrutura da iota. E a λ-carragenana resultou em velocidades de hidrólise 

menores ainda, por não possuir unidades anidro (MYSLABODSKI; STANCIOFF; 

HECKERT, 1996). 

Para investigar as mudanças na massa molar da κ-carragenana durante a degradação 

térmica, Shahbazi et al. (2016) utilizaram a viscosidade intrínseca como indicador. Foi 

verificado que as ligações glicosídicas  (13) e  (14) na κ-carragenana tem uma 

susceptibilidade similar de cisão e foi observada uma diminuição exponencial da viscosidade 

intrínseca pela extensão do tempo de aquecimento. O aumento do tempo de aquecimento 
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causou uma diminuição da viscosidade intrínseca devido à cisão das cadeias de 3,6-

anidrogalactose, diminuindo a massa molar média do polímero. E, se longos períodos forem 

empregados, a degradação vai ocorrer em níveis maiores (SHAHBAZI et al., 2016).  

As mudanças na conformação da carragenana em soluções contendo altos níveis de 

sais orgânicos e ausência de oxigênio promovem maior resistência à hidrólise. Os sais vão 

blindar as cargas presentes na molécula, permitindo que ela fique mais compacta, aumentando 

assim sua estabilidade (MYSLABODSKI; STANCIOFF; HECKERT, 1996).  

Quando degradada, a carragenana pode estar presente na matéria-prima de produtos 

devido ao armazenamento em longo prazo ou pode ser produzida durante o processamento, 

influenciando sua funcionalidade quanto à formação de gel ou quanto ao aumento da 

viscosidade nas mais diversas aplicações (WEBBER, 2010). 

Visto que a carragenana em solução é suscetível à hidrólise, a degradação pode ocorrer 

até mesmo no organismo humano no ambiente gástrico ácido, após a ingestão. E embora 

bastante empregada na indústria alimentícia, a presença de carragenana em alimentos pode 

acarretar problemas à saúde devido a sua degradação, como ulceração e crescimento de 

tumores (WEBBER, 2010; NECAS; BARTOSIKOVA, 2013). Por isso, e pelas alterações que 

possam ocorrer nas propriedades funcionais da carragenana, as análises e o monitoramento da 

sua degradação em solução são de fundamental importância (WEBBER, 2010). 

As carragenanas da família kappa são ricas em 3,6-anidrogalactose e, quando em 

solução, sob condições termodinâmicas especificas, são possuidoras de uma estrutura 

helicoidal, originando um gel termo-reversível (CIANCIA et al., 1996; PEREIRA, 2004).  

A presença da ligação anidro (CH2-O-C) na κ-carragenana fornece certa 

hidrofobicidade à molécula, e as cadeias aproximam-se das vizinhas para proteger seus grupos 

hidrofóbicos das moléculas de água, dispondo-se, no espaço, numa sucessão de hélices 

(PEREZ et al., 1992; PEREIRA,2004). 

É proposto que a formação do gel termo-reversivel ocorre por um mecanismo de duas 

etapas, dependente da temperatura e dos cátions presentes em solução: primeiro, uma 

transição conformacional de um estado de desordem para ordem (hélice) acontece; então, 

associações entre as hélices dão lugar a uma rede de gel tridimensional (CUPPO; 

REYNAERS, 2002; RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015).  

A altas temperaturas, isto é, acima de 60°C, as carragenanas existem como estruturas 

de novelo aleatório (desordenadas) como resultado das repulsões eletrostáticas entre as 

cadeias de polímero. Uma vez resfriadas, as cadeias poliméricas mudam de conformação para 

uma estrutura de hélice (ordenada). Resfriamento adicional e presença de cátions (K
+
, Ca

2+
, 
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Na
+
) levam a agregação das hélices e formação de um gel estável, formado através de 

interações intermoleculares entre as cadeias de carragenana (PEREIRA, 2004; WEBBER, 

2010; RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015; TAVASSOLI-KAFRANI; 

SHEKARCHIZADEH; MASOUDPOUR-BEHABADI, 2016). 

Estes géis são estáveis à temperatura ambiente, mas podem ser desfeitos por 

aquecimento acima da temperatura de gelificação. E essa associação intercadeias pode ocorrer 

em escala microscópica sem o desenvolvimento de um comportamento de gel macroscópico, 

a alta diluição e/ou na presença de co-solutos (CUPPO; REYNAERS, 2002; WEBBER, 

2010). 

Na Figura 2 é mostrado um esquema que representa o mecanismo de gelificação da κ-

carragenana. Nele, pode-se notar o potássio estabilizando as zonas de junção entre as duas 

hélices, blindando os grupos sulfato carregados negativamente sem prejudicar a ligação 

cruzada das duas hélices (RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015).  

A temperatura em que ocorre a transição conformacional é um parâmetro muito 

importante, pois está diretamente relacionada com a estrutura química da carragenana, sendo 

em torno de 38°C na água (PEREIRA, 2004).  

Neste processo, as unidades 3,6-anidro--D-galactose são tão essenciais como suas 

três ligações equatoriais C-H, aumentando a flexibilidade da cadeia. Qualquer substituição 

destas unidades por grupos sulfato na cadeia fará com que as propriedades de gelificação se 

alterem: κ-carragenana forma géis fortes e rígidos, ι-carragenana forma géis mais brandos, e 

λ-carragenana não forma gel, mas ainda proporciona viscosidade elevada em solução 

(WEBBER, 2010; RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015). 

Segundo Ciancia, Milas e Rinaudo (1996), o papel dos contra íons em promover a 

formação de hélices e então a gelificação é muito específica, e a habilidade para formar géis 

segue a seguinte sequencia quando o cloreto é o co-íon em concentração iônica constante: Li
+
, 

Na
+
, NR4

+
 << NH4

+
 < K

+
, Cs

+
 <Rb

+
. 

Segundo Chronakis, Borgström e Piculell (1999), tem sido mostrado que cátions 

específicos tais como K
+
, Cs

+
, NH4

+
 e Rb

+
, se ligam a locais específicos na dupla hélice, 

promovendo uma agregação subsequente das hélices e aumentando a habilidade de 

gelificação. Outros cátions monovalentes como Li
+
, Na

+
, e (CH3)4N

+
, são menos efetivos 

desde que eles se ligam primariamente por interações de Coulomb.  

A transição de novelo aleatório para dupla hélice da κ-carragenana tem sido estudada 

por várias técnicas, inclusive reologia e espalhamento de luz. E essas técnicas têm confirmado 
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a associação das cadeias de carragenana para formar uma dupla hélice durante a gelificação 

(PRAJAPATI et al, 2014). 

 

Figura 2 – Esquema representativo do processo de gelificação da κ-carragenana 

 

Fonte: Adaptado de RHEIN-KNUDSEN et al. (2016) 

 

Espalhamento de luz foi empregado por Cuppo e Reynaers (2002) para o estudo do 

comportamento de associação da κ-carragenana em sistemas aquosos contendo NaI/CsI. A 

transição conformacional de um estado de desordem para ordem foi refletido nos dados 

experimentais de espalhamento de luz. Os valores do segundo coeficiente do virial, em NaI, 

foram significativamente menores no sistema ordenado do que no desordenado. A ocorrência 

de associações intermoleculares torna-se evidente quando parte dos ions Na
+
 são substituídos 

por Cs
+
, onde ocorre um contínuo aumento na constante de associação aparente e o segundo 

coeficiente virial cai para um valor negativo e permanece constante. Após aquecer a solução 

para 60°C por 1 hora e medido o espalhamento de luz imediatamente a 25°C, foi observada 
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que a constante de associação diminui, claramente apontando para a dissolução térmica 

induzida dos agregados de polímeros. Os resultados reportados claramente demonstraram uma 

associação intermolecular termoreversível da κ-carragenana sob as condições experimentais 

investigadas. 

Madruga (2016) realizou um estudo sobre a estabilidade das propriedades de soluções 

aquosas e de fluidos de perfuração aquosos na presença de κ-carragenana e 

carboximetilcelulose. Os efeitos da força iônica do meio aquoso contendo íons Na
+
, Mg

2+
 e 

Ca
2+

 sobre as propriedades reológicas das soluções poliméricas e dos fluidos de perfuração 

foram avaliados variando a concentração dos sais, pH e temperatura. Foi observado que os 

fluidos com κ-carragenana sofreram menor influência frente à contaminação pelos íons em 

pH 9 a 10, mesmo em maiores concentrações, porém maior influência em pH >11. Os fluidos 

contendo carboximetilcelulose se mostraram mais sensíveis à contaminação, com redução 

brusca da viscosidade e aumento significativo do volume de filtrado, enquanto que os fluidos 

à base de κ-carragenana apresentaram evidências de interação com os cátions com 

preservação das propriedades reológicas e maior estabilidade no volume de filtrado. 

 

3.1.2 Carboximetilcelulose  

 

 A celulose é o polímero mais abundante na biosfera, pois é o principal componente 

estrutural das paredes celulares de plantas. Ele é composto de unidades -D-glucopiranosil 

unidas por ligação glicosídicas 1,4. A celulose é insolúvel em água e na maioria dos solventes 

orgânicos, mas os seus derivados são solúveis em uma ampla faixa de solventes (PALJEVAC, 

2007; LOPEZ et al., 2014).  

Carboximetilcelulose (CMC) é um dos derivados da celulose mais amplamente 

utilizados. Ela é obtida através da reação com ácido cloroacético na presença de hidróxido de 

sódio (THOMAS, 1979; CHATTERJI; BORCHARDT, 1980; PALJEVAC, 2007; ROHR, 

2007; LOPEZ et al., 2014). 

A CMC é um polímero aniônico solúvel em água e geralmente é usado como sal de 

sódio (NaCMC). Sua estrutura é mostrada na Figura 3 (CHATTERJI; BORCHARDT, 1980; 

PALJEVAC, 2007; LOPEZ et al., 2014).  

Como derivado da celulose, a CMC herdou suas principais peculiaridades estruturais: 

(a) rigidez na cadeia devido à presença do anel de glicose; (b) conformação quase totalmente 

estendida devido à impossibilidade de rotação em torno das ligações C-O-C entre os resíduos 

de glicose, em função do impedimento estérico provocado pela configuração  no átomo C1 



25 
 

na ligação 1,4; e (c) orientação dos grupos constituintes maiores (-OH, -CH2OH e –

OCH2COOH) no plano equatorial fora do anel. A substituição de átomos de hidrogênio da 

hidroxila por –CH2COO
-
 diminui a possibilidade de associação paralela das cadeias de CMC 

devido a ambos impedimento estérico e repulsão eletrostática, mas isso não exclui a 

possibilidade de interação intra e intermolecular por ligação de hidrogênio entre os grupos 

hidroxila não substituídos (METODIEV, 2013).  

 

Figura 3 - Estrutura química da CMC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Na CMC, o grau de substituição (DS, do inglês “Degree of Substitution”) é o número 

médio de grupos carboximetil substituídos por unidade de monômero. Na estrutura da 

celulose há 3 grupos hidroxila em cada molécula de glicose que são capazes de reagir, então o 

máximo grau de substituição é 3. Com o aumento do grau de substituição, a solubilidade 

aumenta (THOMAS, 1979; ROHR, 2007; LOPEZ et al., 2014). 

A presença de substituintes –CH2COOH produz um afastamento das cadeias 

poliméricas e permite uma maior penetração de água, conferindo a CMC solubilidade em 

água (ROHR, 2007). O grau de solubilidade é uma função do grau de substituição, portanto 

quanto menos substituído, mais hidrofóbica a molécula, mostrando larga fração de agregados 

(LOPEZ et al., 2014). 

Em soluções diluídas, as moléculas de CMC apresentam-se, na maior parte, 

estendidas, devido à repulsão eletrostática presente ao longo da cadeia principal do polímero, 

apresentando um maior raio hidrodinâmico. Em soluções concentradas, as moléculas de CMC 

se enovelam, ocorrendo o emaranhamento e formação de agregados (ROHR, 2007).  
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A densidade de carga dos compostos de CMC depende do grau de substituição nas 

reações de modificação da celulose e isso tem uma influência direta nas propriedades 

macroscópicas da solução (ROHR, 2007).  

A conformação da cadeia de CMC é definida pela sua estrutura química que determina 

a rigidez de cadeia linear e densidade de carga, parâmetros que dependem do pH, força iônica 

e temperatura do meio (METODIEV, 2013). 

A CMC é bem estável quando armazenada ou usada em meio alcalino na ausência de 

oxigênio. Devido à presença da ligação acetal, os derivados de celulose apresentam 

sensibilidade em meio ácido, ocorrendo degradação hidrolítica. Na presença de oxigênio em 

pH elevado, uma degradação oxidativa ocorre. A viscosidade das soluções de CMC diminui 

com o aumento da temperatura, mas mudanças permanentes não ocorrem a menos que as 

soluções sejam mantidas a altas temperaturas por longos períodos de tempo (THOMAS, 

1979; CHATTERJI; BORCHARDT, 1980). 

Devido às suas propriedades, tais como: solubilidade na água fria e quente, aumento 

da viscosidade na solução, habilidade para formar filmes, características de suspensão, 

retenção da água, resistência a óleos, gorduras e solventes orgânicos, a CMC tem uma ampla 

aplicação, tanto na formulação de produtos, quanto na melhora de seus processamentos 

(ROHR, 2007). 

A CMC é frequentemente usada em vários setores industriais como alimentos, têxtil, 

farmacêutico, cosméticos e petróleo. Ela é extensivamente usada como agente floculante ou 

espessante nas mais diversas áreas, e também em fluidos de perfuração aquosos para reduzir o 

volume de filtrado e para assegurar propriedades reológicas desejáveis (PALJEVAC, 2007; 

ROHR, 2007; SUGAMA; PYATINA, 2015). 

Luz (2014) avaliou a influência da carboximetilcelulose no processo de filtração de 

fluidos de perfuração aquosos, considerando as mudanças conformacionais sofridas pelo 

polieletrólito com a adição de cloreto de sódio (NaCl) em diferente concentrações. Os valores 

obtidos indicaram a importância da presença da CMC no aumento da viscosidade aparente e o 

seu reflexo na diminuição do volume de filtrado.  

 

3.1.3 Poliacrilamida Parcialmente Hidrolisada  

 

Poliacrilamidas são polímeros sintéticos, de cadeias flexíveis e hidrossolúveis que 

contêm o monômero acrilamida como principal constituinte. Elas podem ser produzidas por 

polimerização via radicais livres ou através da copolimerização entre monômeros de 
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acrilamida e dois ou mais monômeros (CHATTERJI; BORCHARDT, 1980; HAVEROEN; 

MACKINNON; FEDORAK, 2005; LIMA, 2010; GOMES, 2011; TOVAR; BARRUFET; 

SCHECHTER, 2014). 

Esses polímeros podem ser aniônicos, catiônicos ou neutros, ter variadas densidades 

de carga e massas molares, tornando-os bastante versáteis (HAVEROEN; MACKINNON; 

FEDORAK, 2005). 

As poliacrilamidas podem conter ou não em sua estrutura grupos hidrolisados. O 

polímero é parcialmente hidrolisado por (a) hidrólise direta do homopolímero na presença de 

bases fortes e alta temperatura ou (b) pela copolimerização da acrilamida com ácido acrílico, 

usualmente seguida de neutralização do copolímero resultante (A ZURIMENDI; 

GUERRERO; LEON, 1984; GOMES, 2011; TOVAR; BARRUFET; SCHECHTER, 2014). A 

hidrólise converte alguns dos grupos amida (-CONH2) a carboxilato (-CO2
-
) formando a 

poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM), com estrutura idêntica aos copolímeros de 

acrilamida/ácido acrílico e acrilamida/acrilato de sódio, como mostrado na Figura 4 

(CHATTERJI; BORCHARDT, 1980). 

 

Figura 4 - Estrutura química da (a) Poliacrilamida e (b) Poliacrilamida parcialmente hidrolisada  

 

Fonte: Autor (2016) 

 

A cadeia principal desses polímeros é formada por ligações carbono-carbono, que 

conferem maior estabilidade a sua estrutura em comparação a polissacarídeos que tem 

ligações glicosídicas na cadeia principal que são bastante suscetíveis à quebra. 

A extensão da hidrólise da poliacrilamida resulta em mudanças significativas nas 

propriedades da solução, reologia e adsorção do polímero (CHATTERJI; BORCHARDT, 

1980; RYLES, 1985). 

Com a hidrólise, repulsões intramoleculares expandem a cadeia do polieletrólito com o 

aumento da densidade de carga devido à conversão dos grupos amida em grupos carboxilato, 

aumentando o volume hidrodinâmico da poliacrilamida e, consequentemente, a viscosidade 

da solução de polímero. Esse efeito é menos evidente em soluções salinas, pois as cargas do 
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polímero são blindadas pelos sais (RYLES, 1985; YANG; TREIBER, 1985; LEVITT; POPE, 

2008; SERIGHT; CAMPBELL; MOZLEY, 2009; GOMES, 2011).  

Shupe (1981) estudou o comportamento de uma solução de poliacrilamida na ausência 

de oxigênio e pH 8 na temperatura de 105°C. A solução foi aquecida por 53 dias a essa 

temperatura e foi constatado um aumento de cerca de 122% da sua viscosidade. A análise 

dessas soluções mostrou um aumento na concentração de amônia com o aumento do tempo de 

aquecimento, comprovando que esse aumento de viscosidade foi causado pela hidrólise dos 

grupos amida a grupos ácidos carboxilato. 

A cinética da hidrólise é fortemente dependente do pH, e sua velocidade é bem mais 

baixa em pH neutro, mas vai resultar em uma hidrólise completa com o tempo. A barreira de 

transição calculada para esse mecanismo de reação é alta (>50 kcal/mol), indicando que a 

hidrólise da PAM sob condições neutras é difícil (LEVITT; POPE, 2008; MA et al., 2015).  

Sob condições neutras, duas reações competitivas podem ser consideradas (Figura 5). 

Um mecanismo de duas etapas (a) característica de adição nucleofílica de uma molécula de 

água para formar um complexo T através de um estado de transição TS1, seguido pela 

eliminação da amônia via estado de transição TS2. Um mecanismo concertado (b) 

caracterizado pela formação simultânea das ligações C-O e N-H, e a ligação C-N é quebrada 

através do estado de transição TS3. Para ambos os mecanismos, a reação é a mesma (MA et 

al., 2015). 

À temperatura ambiente e presença de sais, a redução de viscosidade da solução é 

observada, e a velocidade de perda de viscosidade aumenta com o aumento da extensão da 

hidrólise. A poliacrilamida resultante mais hidrolisada pode ter um grau de hidrólise 

suficiente para causar precipitação. Essa precipitação é resultante da interação entre os cátions 

e os grupos carboxilato presentes no polímero hidrolisado. Se a temperatura dessa solução de 

poliacrilamida contendo íons aumenta, a solução irá turvar, e se ela continuar aumentando, 

pode ocorrer a precipitação. Esse efeito é mais drástico na presença de íons bivalentes (Ca
2+

) 

que na presença de íons monovalentes (Na
+
) (MULLER, 1981; MORADI·ARAGHI; DOE, 

1987). 

Segundo Luo, Xu e Torabi (2013) o grau de degradação térmica da HPAM é 

significativamente afetado pelo tipo de íon em solução, diminuindo na ordem Al
3+

 > Mg
2+

 > 

Ca
2+

 > Na
+
 sob as mesmas concentrações de íons. 

Espécies catiônicas interagem fortemente com HPAM, resultando numa rápida 

separação de fase através de formação de gel ou precipitado. Ma et al. (2015) conduziram um 

estudo sistemático da hidrólise da amida sob diferentes condições, com ênfase para o efeito 
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dos cátions bivalentes. Os resultados obtidos indicaram que além de agravar a precipitação, os 

cátions bivalentes em solução aquosa aceleraram a reação de hidrólise da amida. O que 

explica o motivo da estabilidade térmica da HPAM ser bem menor quando há alta 

concentração de cátions bivalentes nas soluções. 

 

Figura 5 - Mecanismos de reação de hidrólise da amida sob condições neutras por ambos mecanismos (a) em 

etapas e (b) concertado 

 

Fonte: Adaptado de MA et al. (2015) 

 

Davison e Mentzer (1980) monitoraram a viscosidade de soluções de HPAM em 

intervalos de tempo regulares e baixos níveis de oxigênio (inferiores a 0,1 ppm). Foi 

observada uma relação linear entre o grau de hidrólise e o tempo de precipitação. E, depois de 

60 dias sob aquecimento a 90°C, houve interação dos íons carboxilato formados pela hidrólise 

com os íons bivalentes em solução, levando à formação de sais insolúveis. Isso foi 

confirmado por Espectroscopia Raman que mostrou diminuição na concentração de amida, e 

titulação ácido-base que mostrou aumento na concentração de carboxilato. 

O efeito da temperatura na estabilidade da solução de poliacrilamida é o principal 

problema de se utilizar as poliacrilamidas por longos períodos de tempo a elevadas 

temperaturas. Além disso, a presença de impurezas em polímeros comerciais não livres de 
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oxigênio pode ser responsável por um processo de degradação de massa molar envolvendo 

radicais livres e levando à perda de viscosidade (MULLER, 1981). 

Oxigênio combinado com metais, especialmente ferro, e resíduo de iniciadores do 

processo de polimerização ou outras substâncias geram radicais livres. Radicais livres atacam 

e quebram a cadeia acrílica resultando em severa redução de viscosidade (SERIGHT; 

CAMPBELL; MOZLEY, 2009). Certos radicais são capazes de abstrair hidrogênio dos 

polímeros acrílicos, formando um radical de carbono central na cadeia de polímero e levando 

a possível quebra da cadeia (LEVITT; POPE, 2008). 

Muller (1981), através de medidas de intensidade de espalhamento de luz, avaliou a 

degradação da massa molar da HPAM. Foi observado que o aquecimento na presença de 

oxigênio é responsável pela redução da massa molar das poliacrilamidas. E concluiu que a 

temperatura afeta a estabilidade de soluções de poliacrilamidas comerciais de duas diferentes 

maneiras: o processo de hidrólise dos grupos amida, que é dependente da temperatura e pH; 

processo de degradação da massa molar que é fortemente dependente da presença de ambos 

oxigênio e impurezas residuais.  

O processo de degradação é atribuído a um efeito sinérgico da temperatura, oxigênio e 

impurezas residuais. Porém, na ausência de oxigênio, esse processo é governado pela 

extensão de hidrólise (MULLER, 1981). 

Ryles (1985) estudou a velocidade de hidrólise em várias temperaturas na ausência de 

sais dissolvidos. E observou que essa velocidade é dependente de muitos fatores associados à 

estrutura do polímero e o mecanismo hidrolítico é dependente da temperatura. Isso pode ser 

explicado em termos da acessibilidade do grupo amida, onde a concentração de grupos amida 

efetivamente expostos ao ânion hidróxido varia com a temperatura. A hidrólise foi encontrada 

como sendo o principal mecanismo de degradação da poliacrilamida, com alta velocidade nas 

temperaturas maiores que 90°C e lenta a 50°C. 

Audibert e Argillier (1995) estudaram em atmosfera anaeróbica e pH neutro a 

estabilidade da HPAM. Eles demonstraram que as características da HPAM evoluem com o 

tempo e temperatura de aquecimento, devido à hidrólise do grupo acrilamida a acrilato e 

reações de degradação da massa molar. Até 80°C, o grau de hidrólise aumentou 50% sem 

nenhuma degradação da massa molar. Acima dessa temperatura, a redução da massa molar 

ocorreu evidenciada pela forte diminuição na viscosidade intrínseca do polímero. 

Modificações estruturais através da copolimerização da acrilamida com monômeros 

resistentes à hidrólise, tem potencialmente melhorado sua estabilidade térmica. Introduzir 

grupos ou monômeros termoestáveis e mais tolerantes a sal como o SO3 na cadeia de HPAM, 
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como é o caso do acrilamido metilpropano sulfonato (AMPS), podem ser usados para 

prevenir a hidrólise da acrilamida, devido ao impedimento estérico protegendo a cadeia de 

polímero. Mas, apesar disso, eles são mais caros e menos eficientes viscosificantes que a 

HPAM (AUDIBERT; ARGILLIER, 1995; SERIGHT; CAMPBELL; MOZLEY, 2009; ZHU 

et al., 2013; MA et al., 2015). 

  

3.2 DEGRADAÇÃO TÉRMICA DE POLÍMEROS  

 

Durante sua utilização, os polímeros são expostos a diversas condições que iniciam 

reações de degradação. A degradação é qualquer fenômeno que provoque uma mudança 

química na cadeia polimérica, normalmente com redução da massa molar e consequente perda 

de propriedades físicas, mecânicas ou elétricas. É uma modificação química destrutiva com a 

quebra de ligações e formação de novas (SCHNABEL, 1981; BEYLER; HIRSCHLER, 2002; 

CANEVAROLO JUNIOR, 2006; PAOLI, 2008). 

A cisão de cadeias ou o rompimento de uma ligação química ocorrerá quando a 

energia localizada nesta determinada ligação for superior à energia de dissociação. Essa cisão 

pode ser nas ligações na cadeia principal do polímero ou no grupo lateral, evidenciado pela 

diminuição da massa molar e evolução de produtos gasosos de baixa massa molar, 

respectivamente (SCHNABEL, 1981; CANEVAROLO JUNIOR, 2006; PAOLI, 2008). 

A degradação de polímeros pode ser abordada pelo processo de iniciação destas 

reações e pelos tipos de reações químicas que estão ocorrendo durante o processo (PAOLI, 

2008).  

Os processos de iniciação de reações de degradação incluem iniciação térmica, 

química, fotoquímica, biológica, mecânica ou radiação de alta energia (SCHNABEL, 1981; 

PAOLI, 2008).  

A degradação química se refere exclusivamente aos processos que são induzidos sob a 

influência de substâncias químicas (como a água, através de hidrólise) quando em contato 

com o polímero. Em muitos casos, uma conversão significante é observada, entretanto, apenas 

em temperatura elevada, devido à energia de ativação desses processos ser alta (SCHNABEL, 

1981). 

A degradação térmica acontece quando o polímero, à elevada temperatura, começa a 

sofrer mudanças químicas sem o envolvimento simultâneo de outro composto. Se impurezas 

ou aditivos estiverem presentes, vão reagir com a matriz polimérica se a temperatura for alta o 

suficiente, o que caracteriza uma degradação termoquímica (SCHNABEL, 1981). 
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A degradação fotoquímica é causada por absorção de luz de energia correspondente a 

uma transição eletrônica ou por transferência de energia em seu estado excitado; a biológica 

por ataque microbiano; a mecânica por influência de forças de cisalhamento; e a radiação de 

alta energia por iniciação de reações químicas ocorrendo via radicais livres ou mecanismos 

iônicos (SCHNABEL, 1981; PAOLI, 2008). 

Os tipos de reações que ocorrem durante a degradação podem ser a cisão aleatória de 

ligações na cadeia principal, reticulação, eliminação ou substituição de cadeias laterais e 

despolimerização (STEVENS, 1990; CANEVAROLO JUNIOR, 2006; PAOLI, 2008).  

A cisão aleatória ocorre pela ruptura em pontos fracos aleatórios ao longo da cadeia, 

dando uma mistura complexa de fragmentos que são normalmente maiores quando 

comparados as unidades de monômero. A degradação de polímeros de condensação ocorre 

principalmente por esse mecanismo (KREVELEN, 1990; STEVENS, 1990).  

A despolimerização segue o caminho inverso da polimerização, a partir do polímero 

obtêm-se o monômero. Ela ocorre em polímeros com substituintes em um dos carbonos das 

unidades monoméricas repetitivas. A despolimerização da cadeia é frequentemente o principal 

processo de degradação em polímeros vinílicos (KREVELEN, 1990; CANEVAROLO 

JUNIOR, 2006; PAOLI, 2008). 

Polímeros com grupos laterais fracamente ligados, isto é, com energia de ligação 

baixa, podem permitir a sua retirada, com a consequente mudança da estrutura química do 

polímero. Reações desse tipo ocorrem sem a quebra da cadeia principal do polímero. Os 

produtos dessas reações são geralmente pequenos o suficiente para serem volatilizados 

(STEVENS, 1990; BEYLER; HIRSCHLER, 2002; CANEVAROLO JUNIOR, 2006).  

Se na cadeia principal do polímero houver alguma ligação química com energia de 

ligação abaixo da ligação covalente simples C-C, esta pode ser instabilizada termicamente e 

atacada por uma molécula de baixa massa molar (oxigênio, água, etc.). Esse ataque 

normalmente gera a quebra da cadeia principal neste ponto (CANEVAROLO JUNIOR, 

2006).  

Para os polímeros obtidos por reações de condensação, a cisão na cadeia principal 

pode ocorrer por hidrólise. A hidrólise consiste na reação de uma molécula de água com um 

determinado grupo químico, com quebra da ligação e adição de oxigênio e de hidroxila a cada 

um dos grupos remanescentes. Pode ser causada por enzimas (hidrolases) ou por processo 

químico comum e é acelerada em meio ácido ou básico. O ataque por água pode ser rápido se 

a temperatura for suficientemente alta (KREVELEN, 1990; PAOLI, 2008). 
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Qualquer que seja a forma de degradação, o modo de iniciação, sempre está 

relacionado ao rompimento de uma ligação química covalente, seja ela na cadeia principal ou 

em cadeia lateral. Este rompimento vai gerar espécies reativas que serão responsáveis pela 

propagação do processo. Estas espécies reativas são, na maioria dos casos, radicais livres 

(SCHNABEL, 1981; PAOLI, 2008; MENCZEL; PRIME, 2009).  

Após a formação dos radicais livres, a reação radicalar pode se propagar ou pode 

haver recombinação intra- ou intermolecular dos radicais livres. No caso da recombinação 

intermolecular teremos a reticulação, que provocará um aumento da massa molar média 

(PAOLI, 2008).  

A forma como o polímero degrada sob a influência de energia térmica é determinada 

pela própria estrutura química do polímero e pela presença de impurezas ou aditivos que 

levam à instabilidade estrutural (KREVELEN, 1990). 

Normalmente, a composição de polímeros sintéticos não corresponde inteiramente à 

sua fórmula molecular. Alguns polímeros têm “impurezas” incorporadas quimicamente, que 

funcionam como ligações fracas, como iniciadores residuais do processo de polimerização 

(SCHNABEL, 1981; PAOLI, 2008). 

O efeito da estrutura química nas propriedades do polímero é sem dúvida um aspecto 

muito importante na química de polímeros. As interações inter e intramoleculares irão afetar 

fortemente a temperatura de início de decomposição térmica (PAOLI, 2008). 

Um transporte de calor eficiente através da massa polimérica favorecerá a degradação 

térmica, o inverso causará uma degradação superficial. Também é necessário levar em 

consideração a rigidez e flexibilidade da estrutura do polímero. Maior rigidez levará a uma 

maior restrição aos movimentos macromoleculares, ou seja, uma menor mobilidade e uma 

menor dissipação da energia térmica, com maior probabilidade de quebra de ligações 

químicas (STEVENS, 1990; PAOLI, 2008).  

Outros fatores que diminuem a mobilidade são a existência de grupos polares nas 

macromoléculas poliméricas que tendem a aproximar mais fortemente as cadeias entre si, 

aumentando as forças intermoleculares e também a presença de grupos laterais volumosos 

(CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

A instabilidade térmica dos polímeros orgânicos ocorre por eles serem formados por 

átomos ligados por ligações covalentes, cujas energias de dissociação variam conforme 

mostrado na Tabela 2 (SCHNABEL, 1981; CANEVAROLO JUNIOR, 2006; PAOLI, 2008). 

Com o aumento da temperatura, a probabilidade de cisão para todos os tipos de 

ligações aumenta. A presença de ligações fracas, com energia de ligação baixa que se 
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quebram com maior probabilidade que as de energia de ligação mais alta ao longo da cadeia 

ou em substituintes, irá claramente acelerar o processo de degradação térmica (SCHNABEL, 

1981; PAOLI, 2008).  

 

Tabela 2- Energias de dissociação de algumas ligações químicas 

Ligação Energia (kJ/mol) 

C=O éster 750 

C=O amida 750 

C=O cetona 746 

C=O aldeído 742 

C=N 612 

C=C 612 

C=S 477 

O-H 465 

O-CO 461 

C-H aromático 460 

C-H primário 432 

C-O 419 

C-H secundário 410 

C-H terciário 390 

N-H 389 

N-CO 360 

C-C 348 

S-H 339 

C-N 292 

C-S 259 

O-O 138 

Fonte: Adaptado de CANEVAROLO JUNIOR (2006) 

 

3.2.1 Teoria Cinética 

 

 Todos os polímeros são formados e sofrem mudanças através de reações químicas. A 

ciência das reações químicas tem dois domínios: química termodinâmica, que lida com 
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estados de equilíbrio; e a cinética química, que lida com velocidades de reação (VAN 

KREVELEN, 1990). 

A termodinâmica engloba o comportamento de sistemas no seu eventual estado de 

equilíbrio ou próximo a ele. Ela determina se uma reação é possível ou não. Entretanto, se 

uma reação vai realmente ocorrer ou não depende de fatores cinéticos. Certa quantidade de 

energia de ativação é necessária para manter praticamente qualquer reação. Dessa forma, a 

termodinamica determina a possibilidade, e a cinética a conversão (VAN KREVELEN, 

1990). 

O estudo cinético é importante para o entendimento dos mecanismos dos processos 

térmicos através de uma relação entre o tempo, temperatura e conversão (MENCZEL; 

PRIME, 2009).  

Para que as moléculas se misturem, elas devem colidir. Essa frequência de colisões 

depende do estado físico, que determina a facilidade com que os reagentes se misturam. 

Quando os reagentes estão na mesma fase, como numa solução aquosa, o movimento térmico 

aleatório os coloca em contato. Quando os reagentes estão em fases diferentes, o contato 

ocorre apenas na interface entre as fases, então uma agitação vigorosa pode ser necessária 

(SILBERBERG, 2006).  

A temperatura normalmente tem um efeito importante sobre a velocidade de uma 

reação, pois ela aumenta a frequência e, mais importante ainda, a energia de colisão. Assim, a 

uma temperatura mais elevada, mais colisões energéticas ocorrem, e assim mais moléculas 

reagem: Velocidade  Energia das colisões  Temperatura (SILBERBERG, 2006). 

Uma indicação útil da velocidade de uma reação química é a meia-vida, t1/2, de uma 

substância, isto é, o intervalo de tempo necessário para a concentração de um reagente cair a 

metade do seu valor inicial (SILBERBERG, 2006; ATKINS; PAULA, 2010). 

O intervalo de tempo para a concentração do reagente A diminuir de [A]0 até ½[A]0, 

em uma reação de primeira ordem, é dado pela Equação 1, onde k é constante de velocidade 

(ATKINS; PAULA, 2010). 

 

          

 
     

    
     

 

 
     (1) 

                                                                       

Logo, 
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 (2) 

 

Pode-se notar, a partir da Equação 2, que para uma reação de primeira ordem, a meia-

vida do reagente independe da sua concentração inicial. Assim, se a concentração de A, num 

estágio qualquer da reação, for [A], então a concentração de A será ½[A] depois do intervalo 

de tempo (ln 2)/k (SILBERBERG, 2006; ATKINS; PAULA, 2010).  

Outra indicação da velocidade de uma reação de primeira ordem é a constante de 

tempo, τ (tau), o tempo necessário para a concentração de um reagente cair a 1/e do seu valor 

inicial. Da equação anterior, segue-se que (ATKINS; PAULA, 2010) 

 

       

    
 
    

     
 

 
   (3) 

 

Isto é, a constante de tempo de uma reação de primeira ordem é o inverso da constante 

de velocidade, como mostrado na Equação 4 (ATKINS; PAULA, 2010). 

 

  
 

 
 (4) 

 

Como já foi dito, a temperatura tem um efeito significativo na velocidade de reações, 

uma vez que a constante de velocidade k aumenta exponencialmente quando a temperatura 

aumenta. Estes resultados são consistentes com os resultados obtidos em 1889 pelo químico 

sueco Svante Arrhenius. Na sua forma moderna, a equação de Arrhenius é mostrada na 

Equação 5 (SILBERBERG, 2006). 

 

    
   
   (5) 

 

Onde k é a constante de velocidade, e é a base dos logaritmos naturais, T é a 

temperatura absoluta, R representa a constante universal dos gases, A é denominado fator pré-

exponencial ou fator de frequência e Ea é a energia de ativação. Os parâmetros A e Ea são 

denominados de parâmetros de Arrhenius (SILBERBERG, 2006; ATKINS; PAULA, 2010). 
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A energia de ativação é a energia cinética mínima que os reagentes devem ter para que 

se formem os produtos. Porém, somente uma pequena fração dessas colisões envolve energias 

suficientes para provocar a reação. A fração de colisões com a energia cinética maior do que a 

energia Ea é dada por e
-Ea/RT

. Então, o fator pré-exponencial pode ser interpretado como a 

fração de colisões que tem energia cinética suficiente para levar à reação. Nessa expressão, T 

está no denominador de um expoente negativo. Assim, quando T aumenta, o valor do 

expoente negativo torna-se menor, o que significa que k se torna maior. Assim, quando a 

temperatura aumenta ocorre também um aumento na constante k, aumentando a velocidade 

(SILBERBERG, 2006; ATKINS; PAULA, 2010). 

Em muitas reações, o gráfico de ln k contra 1/T leva a uma reta. Esse comportamento 

pode ser expresso introduzindo-se dois parâmetros da equação da reta, um representando o 

coeficiente linear e o outro o coeficiente angular, através da equação de Arrhenius rearranjada 

(ATKINS; PAULA, 2010). 

 

        
  
 
 
 

 
  

(6) 

                 (7) 

 

A inclinação do gráfico de ln k contra 1/T corresponde a -Ea/R e a interseção y a ln A, 

como mostrado na Figura 6 (SILBERBERG, 2006). 

 

Figura 6 - Determinação gráfica da energia de ativação pela Equação de Arrhenius 

 

Fonte: Autor (2016) 
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O fato de Ea ser dada pelo coeficiente angular do gráfico de ln k contra 1/T significa 

que, quanto mais elevada a energia de ativação, mais forte será a dependência entre a 

constante de velocidade e a temperatura. Se a energia de ativação for nula, a constante de 

velocidade não depende da temperatura. Em alguns casos a energia de ativação é negativa, o 

que mostra a diminuição da constante de velocidade com a elevação da temperatura 

(ATKINS; PAULA, 2010).  

O aumento da temperatura sobre as partículas em movimento provoca um aumento na 

frequência e na energia das colisões (SILBERBERG, 2006). 

Se a frequência de colisões aumenta, as partículas se movem mais rapidamente, e 

consequentemente ocorre um maior número de colisões (SILBERBERG, 2006). 

Com relação a energia de colisões, a temperatura tem um efeito bem mais 

pronunciado. A uma dada temperatura, a fração f de colisões com energia igual ou maior do 

que Ea é dada pela Equação 8 (SILBERBERG, 2006). 

 

   
   
   (8) 

 

Quanto menor for a energia de ativação (ou quanto maior for a temperatura) e maior a 

fração de colisões suficientemente energéticas, maior o valor de k, e maior a velocidade de 

reação (SILBERBERG, 2006). 

O fator pré-exponencial é uma medida da velocidade com que as colisões ocorrem, 

independentemente da respectiva energia (ATKINS; PAULA, 2010). 

Para que a reação ocorra, é necessária uma energia de colisão suficiente e orientação 

molecular apropriada. Na equação de Arrhenius, orientação molecular está contida no fator de 

frequência (A), obtido do produto das frequências de colisões Z e um fator de probabilidade 

de orientação, p, que é específico para cada reação como expresso na Equação 9 

(SILBERBERG, 2006). 

 

     (9) 

 

Quanto mais complexa a estrutura molecular, menor o valor de p. Em reações 

bioquímicas, moléculas pequenas reagem apenas quando colidem com energia suficiente em 

uma pequena região específica de uma proteína enorme. O valor de p para estas reações é 

muito inferior a 10
-6

, menos do que um em um milhão. Mas, nesse momento em nosso 
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organismo inúmeras dessas reações bioquímicas estão ocorrendo devido ao espantoso número 

de colisões por segundo (SILBERBERG, 2006). 

Quando duas moléculas se aproximam, repulsões entre as suas nuvens de elétrons 

aumentam continuamente, de modo que elas diminuem enquanto sua energia cinética é 

convertida em energia potencial. Se elas colidem, mas a energia da colisão é menor do que a 

energia de ativação, as moléculas se afastam. No entanto, em uma pequena fração de colisões 

em que as moléculas estão se movendo rápido o suficiente, as suas energias cinéticas tem 

força suficiente para ultrapassar as repulsões e superar a energia de ativação. E, em uma 

fração ainda menor de colisões suficientemente energéticas, as moléculas são orientadas de 

forma eficaz. Nesses casos, os núcleos de uma molécula atraem elétrons da outra, orbitais 

atômicos se sobrepõem, as densidades de elétrons mudam, e algumas ligações alongam e 

enfraquecem enquanto outras encurtam e fortalecem. Em algum momento durante essa 

transformação, uma espécie com ligações parciais existe que não é reagente ou produto. Esta 

espécie muito instável, o chamado estado de transição (ou complexo ativado) existe apenas no 

instante da mais alta energia potencial. O auge da reação ocorre no máximo da curva de 

energia potencial, que corresponde a energia de ativação Ea (SILBERBERG, 2006; ATKINS; 

PAULA, 2010).  

 

3.2.2 Métodos de avaliação da estabilidade térmica 

 

3.2.2.1 Estado Sólido 

 

 Para a escolha e a aplicação de um determinado polímero hidrossolúvel, além de 

considerar suas propriedades funcionais em solução, deve-se considerar também seu 

comportamento no estado sólido (ROHR, 2007). 

Quando submetidos ao aquecimento, polímeros no estado sólido sofrem mudanças 

físicas e químicas, que resultarão em alterações nas suas propriedades. Na maioria dos casos, 

a cisão das ligações no polímero gera fragmentos moleculares menores com diferentes 

equilíbrios de pressão de vapor. As frações mais leves vão vaporizar imediatamente quando 

formados enquanto que as mais pesadas vão permanecer na fase condensada (sólido ou 

líquido) por algum tempo, até sofrer decomposição adicional para fragmentos mais leves que 

são mais facilmente vaporizados (BEYLER; HIRSCHLER, 2002).  

Para serem usados, os materiais poliméricos são testados por longos períodos de 

tempo para verificar se as suas propriedades são mantidas a determinadas temperaturas. Uma 
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variedade de métodos pode ser utilizada com o objetivo de investigar a estabilidade térmica 

de polímeros. Esses métodos incluem a medida de propriedades físicas bem como a detecção 

de mudanças químicas (SCHNABEL, 1981; PAOLI, 2008). 

Uma avaliação rápida do processo de decomposição de polímeros no estado sólido 

pode ser feita por Termogravimetria (TG), onde uma determinada massa de polímero é 

aquecida a uma razão de aquecimento constante enquanto a sua perda de massa é monitorada 

(SCHNABEL, 1981; BEYLER; HIRSCHLER, 2002; PAOLI, 2008).  

A termobalança consiste basicamente em uma balança de alta precisão associada a um 

forno, no qual se pode controlar a razão de aquecimento ou manter a temperatura constante. 

Os dados de variação de massa em função da temperatura ou do tempo são obtidos como 

curvas TG. O fluxo do gás de purga através da balança forma uma atmosfera que pode ser 

inerte (nitrogênio, argônio ou hélio) ou oxidante (ar sintético ou oxigênio) arrastando os 

produtos voláteis para fora do sistema durante a medida (STEVENS, 1990; PAOLI, 2008; 

MENCZEL; PRIME, 2009; DENARI; CAVALHEIRO, 2012). 

A variação de massa em função do tempo ou da temperatura é um registro da 

instabilidade térmica de um material. Quanto mais baixa a temperatura de início de perda de 

massa (Ti), menor é a estabilidade de um material às condições do experimento. Além disso, 

pode-se obter da curva de TG a porcentagem de massa perdida em cada um dos processos e a 

porcentagem de resíduos não voláteis (PAOLI, 2008).  

A  Termogravimetria Derivada (DTG) é a primeira derivada da curva de perda de 

massa em relação ao tempo em função da temperatura (dm/dt). A partir dela pode-se ter uma 

ideia a respeito do número de processos de perda de massa que estão ocorrendo e da 

temperatura em que eles ocorrem com a máxima velocidade, (Tmáx). Esta curva indicará mais 

claramente a ocorrência de diversos processos de perda de massa (BEYLER; HIRSCHLER, 

2002; PAOLI, 2008; DENARI; CAVALHEIRO, 2012). 

Silva et al. (2000) sintetizaram uma poliacrilamida e alguns derivados N-alquil 

substituídos e caracterizaram os produtos por Termogravimetria, sob atmosfera de nitrogênio 

a uma razão de aquecimento de 20°C min
-1

, de 25 a 500°C. Os resultados mostraram que o 

comportamento térmico da poliacrilamida foi mais complexo que o observado para os outros 

polímeros, com uma contínua perda de massa desde o inicio do aquecimento e três eventos 

térmicos. Foi observada que a presença de substituintes alquil aumentou o impedimento 

estérico, tornando mais difícil a interação dos grupos amina adjacentes. E, por isso, a 

substituição dos hidrogênios do grupo amida por grupos alquila aumentou a estabilidade 

térmica do polímero. 
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Os materiais poliméricos são bons isolantes térmicos, ou seja, têm baixo coeficiente de 

dissipação térmica. Isso significa que a condução de calor da superfície para o interior de uma 

amostra é muito lenta. Dessa forma, os resultados das medidas com variação de temperatura 

serão fortemente dependentes das dimensões da amostra e da velocidade de aquecimento a 

que ela está sendo submetida. Então, para se ter dados comparativos é preciso usar as mesmas 

condições de análise (massa da amostra e razão de aquecimento) (PAOLI, 2008). 

Entretanto, o tratamento de curvas de TG de reações complexas pode ser difícil. 

Consequentemente, um grande número de métodos analíticos tem sido propostos para obter 

parâmetros cinéticos de curvas TG (BROIDO, 1969).  

Um desses métodos foi proposto por Broido (1969), que utilizou a equação de 

Arrhenius e a variação de perda de massa obtida por Termogravimetria, e aplicando algumas 

aproximações, chegou à expressão que corresponde ao Método Integral de Broido mostrada 

na Equação 10. 

 

     
 

 
    

  
 
 
 

 
        (10) 

 

R é a constante dos gases, Ea a energia de ativação, e y corresponde a fração do 

número de moléculas iniciais ainda não decompostas, mostrado na Equação 11. 

 

  
       

       
 (11) 

 

Onde Wt é a massa a qualquer tempo,    é a massa final e    é a massa inicial. 

O plot de lnln (1/y) versus 1/T fornece uma reta cuja inclinação corresponde à energia 

de ativação do processo de degradação (BROIDO, 1969). 

Zohuriaan e Shokrolahi (2004) caracterizaram termicamente vários polissacarídeos 

industriais através da Termogravimetria, entre eles CMC, goma xantana e quitosana. A 

aceleração da degradação térmica foi quantificada pela determinação da energia de ativação 

aparente para os diferentes estágios de degradação dos polímeros utilizando o método integral 

de Broido. Foi observado que os diferentes polissacarídeos exibiram diferentes 

comportamentos térmicos devido sua estrutura e grupos funcionais diferentes. Baseado nos 

valores de energia de ativação, a decomposição térmica foi na seguinte ordem: CMC > 

Quitosana > Goma Xantana. 
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3.2.2.2 Em Solução 

 

Quando em solução, cada tipo de polímero também poderá sofrer diferentes reações de 

degradação, dependendo da sua estrutura química. Portanto, antes de utilizar um polímero é 

necessário conhecer o seu comportamento, do ponto de vista da estabilidade (PAOLI, 2008).  

Para polímeros em solução, geralmente são feitos ensaios em laboratório através de 

envelhecimento a diferentes temperaturas. Nesses ensaios, é necessário dispor de uma 

metodologia para acompanhar e avaliar as mudanças químicas que ocorrem no polímero em 

função do tempo de exposição às condições de envelhecimento. A metodologia escolhida vai 

depender somente do tipo de efeito que se quer acompanhar, portanto pode ir desde a simples 

observação visual até o uso das técnicas de laboratório mais sofisticadas, como medidas de 

viscosidade em função do tempo (PAOLI, 2008). 

Medidas de viscosidade são mais simples e comuns. Para que uma molécula se 

desloque num líquido, ela deve adquirir pelo menos uma certa energia mínima para escapar 

das moléculas vizinhas. A probabilidade de uma molécula ter uma energia pelo menos igual a 

Ea é proporcional a e
-Ea/RT

, de modo que a mobilidade das moléculas no líquido deve obedecer 

ao mesmo tipo de dependência em relação à temperatura. Como a viscosidade, , é 

inversamente proporcional à mobilidade das partículas, devemos ter (ATKINS; PAULA, 

2010) 

 

 α e
Ea/RT                                                                                                                                                                     

 (12) 

 

Essa expressão mostra que a viscosidade deve diminuir acentuadamente com a 

elevação da temperatura, como indicado por Arrhenius (ATKINS; PAULA, 2010). 

Tovar, Barrufet e Schechter (2014) estudaram a estabilidade de poliacrilamidas 

parcialmente hidrolisadas em atmosfera inerte através de medidas de viscosidade em função 

do tempo e para isso utilizaram um parâmetro denominado porcentagem de retenção de 

viscosidade (
%

), como mostrado na Equação 13. Ela é definida como a razão entre a 

porcentagem da viscosidade da solução de polímero a qualquer dado tempo de 

envelhecimento t, (t), e a viscosidade inicial da mesma solução (t=0). Na presença de 

nitrogênio, a solução de HPAM foi capaz de reter 84% da sua viscosidade aparente original 

depois de 215 dias na temperatura de 50°C. Depois de 328 dias, a solução de HPAM perdeu 
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quase toda sua viscosidade e se aproximou ao comportamento de um fluido newtoniano. A 

forte degradação da solução foi resultado da hidrólise dos grupos amida a grupos acrilato. 

 

     

 


   

 (13) 

 

Um problema envolvido nas medições de viscosidade com variação de temperatura é a 

variação da massa específica do líquido ao ser aquecido, que contribui significativamente para 

a variação da viscosidade. As forças intermoleculares entre as moléculas do líquido 

determinam o valor de Ea, mas o cálculo desse valor parecia ser difícil e um problema ainda 

sem solução (ATKINS; PAULA, 2010).   

Seright et al (2009) propuseram um método para a obtenção da energia de ativação de 

polímeros em solução. Através de regressões de ln(viscosidade específica) versus o tempo, 

foram determinadas as constantes de decaimento de viscosidade para uma poliacrilamida 

parcialmente hidrolisada a altas temperaturas (120 a 180°C). A constante de decaimento de 

viscosidade é o tempo para a viscosidade específica cair 1/e vezes a viscosidade específica 

original. E como esperado, foi observado que a estabilidade do polímero diminui com o 

aumento da temperatura. Com base nisso foi aplicada a análise de Arrhenius e estimada a 

energia de ativação do polímero em solução. Utilizando o modelo de decaimento exponencial, 

foi encontrado que para a solução de HPAM em 0,3% de NaCl, o tempo para viscosidade 

atingir 50% do seu valor inicial vai ser em torno de 2800 dias a 100°C e em torno de 730 dias 

a 120°C. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Os produtos químicos utilizados nesse trabalho, bem como suas especificações e 

fabricantes são listados abaixo. Todos esses materiais foram utilizados sem prévia purificação 

em todos os testes realizados. 

• Carboximetilcelulose sódica fornecida pela Sigma-Aldrich,   w de 7,0 x 10
5
 g/mol. 

• Carragenana Tipo I grau comercial, também fornecida pela Sigma-Aldrich, com   w de 3,9 

x 10
5
 g/mol. 

• Poliacrilamida parcialmente hidrolisada aniônica (Acrilamida/Acrilato de sódio), 

denominada AN 905 BPM, fornecida pela Floerger, com grau de hidrólise de 4% e   w de 7,2 

x 10
6
 g/mol. 

• Cloreto de sódio grau de pureza 99% fornecido pela Anidrol – produtos para laboratório.  

  

4.2 EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos utilizados na realização desse trabalho seguem listados abaixo. 

• Balança analítica eletrônica Edutec (LAPET-IQ/UFRN) 

• Viscosímetro Brookfield modelo DVI Prime (LAPET-IQ/UFRN) 

• Oxímetro OAKTON (LAPET-IQ/UFRN) 

• Glove Box Plas Labs modelo 818 – GB (LAPET-IQ/UFRN) 

• Agitador magnético com aquecimento IKA modelo RH-KT/C (LAPET-IQ/UFRN) 

• Análise Térmica TA Instruments modelo SDT Q600 (IQ/UFRN) 

• Medidor de pH MS TECNOPON Instrumentação modelo mPA210 (LAPET-IQ/UFRN) 

• Bomba a vácuo Cole-Parmer modelo 79202-30 (LAPET-IQ/UFRN) 

 

4.3 METODOLOGIA 

 

4.3.1 Análise em solução 

 

A solução de NaCl 0,3% foi preparada, filtrada através de membrana de acetato de 

celulose de diâmetro de poro 0,45µm e levada à câmara de atmosfera inerte (nitrogênio). No 

interior da câmara, o ambiente foi acondicionado até que os níveis de oxigênio chegassem a 
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0%, medidos através de oxímetro. A atmosfera isenta de oxigênio no interior da câmara foi 

estabelecida através de aplicações sequenciadas de vácuo e injeção de nitrogênio grau 5.0 

(pureza de 99,999%), seguindo a metodologia descrita por Seright et al. (2009). 

Para garantir a atmosfera inerte nas soluções, borbulhou-se nitrogênio na solução de 

NaCl até que o oxímetro indicasse ausência de oxigênio. Em seguida, as soluções de 

Carboximetilcelulose e Poliacrilamida parcialmente hidrolisada foram preparadas por 

dispersão dos polímeros na solução de NaCl dentro da câmara e deixadas sob agitação durante 

24 horas. Para o preparo da solução de Kappa Carragenana, foi necessária a utilização de 

aquecimento, seguindo a metodologia proposta por Garcia e Andrade (1991). Novo 

borbulhamento de nitrogênio foi aplicado nas soluções e por último foi feita a injeção de uma 

mistura gasosa de N2/H2 (90/10) para garantir que o oxigênio residual na atmosfera da câmara 

formasse vapor d’água, que foi capturado por dessecante (sílica gel azul de 2 a 4 mm) no 

interior da mesma. E então, as viscosidades iniciais das soluções foram medidas também 

dentro da câmara em viscosímetro Brookfield, a taxa de cisalhamento constante de 7,3 s
-1

, em 

25  1
o
C. 

Em seguida, as soluções foram transferidas para frascos de vidro headspace, que 

foram vedados com fita de PTFE amarela, utilizada na vedação de linhas de gases e resistente 

a temperaturas altas, para evitar a entrada de oxigênio, e então foram hermeticamente 

fechados. 

Os frascos contendo as soluções de polímeros foram retirados da câmara inerte e 

submetidos às temperaturas de envelhecimento de 40, 60, 80 e 100°C, e à 120°C apenas a 

HPAM, utilizando banho de óleo. Em intervalos de tempo previamente estabelecidos, as 

soluções eram removidas do sistema de aquecimento para a medição da viscosidade. 

Após resfriamento à temperatura ambiente, os frascos foram retornados para dentro da 

câmara e as medidas de viscosidade das soluções foram novamente determinadas em 

viscosímetro Brookfield, a uma taxa de cisalhamento constante de 7,3 s
-1

 e temperatura 25  

1
o
C. Em seguida, as soluções foram devolvidas aos respectivos frascos, que foram vedados e 

retornaram ao sistema de aquecimento. Esse procedimento foi repetido até as soluções 

alcançarem viscosidade similar a da solução de NaCl, o que é indicativo da degradação do 

polímero.  

O acompanhamento da ausência de oxigênio nas soluções foi realizado por meio de 

uma amostra controle contendo apenas a solução de NaCl, já que o oxímetro possui uma 

membrana bastante sensível e por isso não deve ser colocado no interior das soluções 

poliméricas.  
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A Figura 7 mostra um esquema representativo do procedimento adotado para a 

avaliação da estabilidade térmica dos polímeros em solução. 

 

Figura 7 - Representação esquemática do procedimento experimental para avaliação da estabilidade térmica dos 

polímeros em solução 

 

Fonte: Adaptado de Tovar et al (2014) 

 

Obtido o perfil de viscosidade das soluções poliméricas ao longo do tempo, nas 

diferentes temperaturas, foi aplicado o modelo de decaimento exponencial da viscosidade 

(SERIGHT et al., 2009), e fazendo a regressão da viscosidade específica em função do tempo, 

foram obtidas as constantes de decaimento de viscosidade para os polímeros em solução.  

A partir das constantes de decaimento de viscosidade dos três polímeros foi aplicada a 

análise de Arrhenius e determinada a energia de ativação envolvida no processo de 

degradação dos polímeros em solução.  

 

4.3.2 Análise no estado sólido 

 

 O estudo do comportamento térmico dos polímeros no estado sólido foi feito por 

termogravimetria em analisador termogravimétrico com calorímetro simultâneo, utilizando 

cadinho de α-alumina, atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 mL min
-1

 e razão de 

aquecimento de 20°C min
-1

, da temperatura ambiente até 600°C. 
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A partir da termogravimetria, foi aplicado o método integral de Broido, e determinadas 

as energias de ativação envolvidas nos diferentes estágios de perda de massa dos polímeros no 

estado sólido. 

A seleção dos pontos para a aplicação do método foi realizada nas faixas de 

temperatura dos principais estágios de perda de massa dos polímeros determinados na 

TG/DTG, onde as temperaturas escolhidas foram tomadas em intervalos iguais seguindo uma 

mesma correlação. Portanto, o número de pontos foi dependente do tamanho dessa faixa de 

temperatura onde ocorreu a perda de massa, sendo diferente para cada polímero. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARBOXIMETILCELULOSE 

 

5.1.1 Estado sólido 

 

Para avaliar o processo de degradação da Carboximetilcelulose no estado sólido, foi 

aplicada a Termogravimetria/Termogravimetria Derivada. Com o aquecimento da massa do 

polímero a uma razão de aquecimento controlada, foram observados três eventos de perda de 

massa à medida que a temperatura aumentou, como pode ser visto na Figura 8. 

 

Figura 8 – Curvas TG/DTG da CMC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Os estágios de perda de massa da CMC podem ser mais facilmente observados pela 

curva de DTG, pelo aparecimento de picos. 
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Na Tabela 3, são mostrados os dados envolvidos no processo de perda de massa da 

CMC obtidos por termogravimetria. 

 

Tabela 3 - Dados de TG/DTG e energia de ativação para a CMC 

Estágio  
Temperatura (°C) Massa (%) Resíduo 

(%) 
Ea (kJ mol

-1
) 

Inicial Final Tmáx Parcial Total 

1 33,9 110,6 78,3 6,5 

53,8 39,1 

- 

2 274,6 312,7 294,8 37,9 293,3 

3 312,7 511,0 412,0 9,4 - 

Fonte: Autor (2016) 

 

Durante sua decomposição, a CMC sofre cisão da cadeia, gerando fragmentos 

moleculares leves, que são volatilizados à medida que a temperatura aumenta, e isso é 

evidenciado pela mudança de massa da amostra detectada pela TG.  

A primeira queda na curva de TG corresponde ao primeiro processo de perda de 

massa, que também pode ser notado pelo pequeno pico na curva de DTG na faixa de 

temperatura de 33,9 - 110,6°C. Nesse estágio, houve uma porcentagem de perda de massa de 

6,5%, que segundo El-Sayed et al. (2011) e Ali, Atta e Senna (2015), está relacionada à perda 

de umidade da amostra, ou seja, evaporação de água ligada fisicamente ao polímero. 

O segundo estágio, bem evidente pela queda mais acentuada na curva de TG, 

aconteceu entre 274,5 e 312,7°C, com uma porcentagem de perda de massa mais significante, 

de 37,9%. A temperatura máxima de degradação obtida através do máximo do pico da curva 

de DTG foi de 294,8°C. Esse estágio corresponde à degradação da cadeia lateral da CMC, 

com consequente perda de CO2 do polissacarídeo, e também está relacionada à cisão das 

ligações acetal na cadeia principal da CMC (EL-SAYED et al., 2011; ALI; ATTA; SENNA, 

2015). 

O terceiro estágio ocorreu entre 312,7 e 511,0°C, com uma baixa perda de massa de 

apenas 9,4%. E o resíduo a 600°C, foi de 39,1%. 

Com o objetivo de obter mais informações a respeito da estabilidade térmica da CMC, 

a energia de ativação envolvida no seu processo de decomposição principal, o segundo 

estágio, foi calculada através do Método Integral de Broido, utilizando a Equação 10. Através 

da regressão do lnln(1/y) contra 1000/T, foi obtido o gráfico exposto na Figura 9. 



50 
 

Como observado, foi obtida uma reta, cuja inclinação corresponde a (–Ea/R). O valor 

de energia de ativação envolvida nesse estágio de decomposição foi de 293,3 kJ mol
-1

, como 

também mostrado na Tabela 3. 

Esse valor de Ea obtido corresponde à barreira energética envolvida na cisão da cadeia 

lateral e principal da CMC, ou seja, é necessário que seja fornecida uma energia de 293,3 kJ 

mol
-1

 ao polímero para iniciar sua degradação no estado sólido.  

 

Figura 9 - Gráfico obtido através do Método Integral de Broido para o segundo estágio de decomposição da 

CMC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

5.1.2 Solução 

 

A avaliação da estabilidade da CMC em solução foi feita com base no monitoramento 

da alteração da viscosidade da solução com o tempo de aquecimento ao qual foi submetida.  

Para melhor avaliar as mudanças da viscosidade aparente das soluções de polímero 

com o tempo, a viscosidade foi expressa como porcentagem de viscosidade aparente da 
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solução (
%

), como proposto por Tovar, Barrufet e Schechter (2014) de acordo com a 

Equação 13. 

As mudanças na porcentagem de viscosidade aparente da solução de CMC nas 

diferentes temperaturas de envelhecimento podem ser observadas pelo gráfico na Figura 10. 

Como esperado, com o decorrer do tempo de envelhecimento, o aumento da 

temperatura promoveu a redução da viscosidade aparente das soluções de CMC.  

 

Figura 10 - Porcentagem de viscosidade aparente da solução de CMC 3.000 mg L
-1

 em 0,3% de NaCl com o 

tempo, nas temperaturas de envelhecimento  de 40, 60, 80 e 100 °C, na ausência de oxigênio 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Na temperatura de 100°C, 1 dia de envelhecimento foi suficiente para uma brusca 

redução de viscosidade, fazendo com que houvesse uma retenção de apenas 16% da 

viscosidade original da solução de CMC. Após 4 dias, a viscosidade da solução já se 

aproximava a do solvente, que é uma evidência de total degradação do polímero. 

Para 80°C, com 1 dia de aquecimento, a retenção de viscosidade foi de 58%. Depois 

de 4 dias, a retenção de viscosidade foi de 32%  e  com 10 dias  a viscosidade da solução 

seguiu o comportamento de um fluido newtoniano. Depois de 34 dias sob aquecimento, a 

solução de CMC foi capaz de reter somente 4% da sua viscosidade original. 

Após 1 dia na temperatura de 60°C, a retenção de viscosidade foi de 76% e depois de 

4 dias, de 51%. Com 30 dias de aquecimento nessa temperatura, a viscosidade seguiu o 
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comportamento de um fluido newtoniano, e até 59 dias depois a solução conseguiu reter cerca 

de 9% da sua viscosidade original. 

Já na temperatura de envelhecimento mais baixa, 40°C, poucos dias de aquecimento 

não foram suficientes para notar uma redução significativa da viscosidade. E, depois de 70 

dias, a porcentagem de viscosidade aparente da solução chegou a 31% do valor inicial.  

Esses resultados encontram-se de forma resumida na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Porcentagem de viscosidade aparente com o tempo para a solução de CMC a diferentes 

temperaturas de envelhecimento 

Temperatura de Envelhecimento 

40°C  60°C  80°C  100°C 

t (dias)    t (dias)    t (dias)    t (dias)   

0 100  0 100  0 100  0 100 

1 98  1 76  1 58  1 16 

4 91  4 51  4 32  4 2 

70 31  59 9  34 4  11 >1 

Fonte: Autor (2016) 

 

Ao se tratar de polímeros em solução, o solvente também poderá ter influência no 

comportamento de degradação quando o polímero é submetido à temperatura. Nesse contexto, 

a água terá papel fundamental, uma vez que a hidrólise influenciará bastante na cisão da 

cadeia de CMC, e o aumento de temperatura favorecerá essa reação (MYSLABODSKI; 

STANCIOFF; HECKERT, 1996). 

A cadeia principal da CMC é caracterizada por uma ligação acetal nas unidades 

repetitivas do polímero. Segundo Ryles (1983), o mecanismo de degradação térmica em 

polissacarídeos é provavelmente a hidrólise dos grupos acetal na cadeia principal. 

As cisões na cadeia principal devido à hidrólise dos grupos acetal promovem redução 

da massa molar da CMC que, consequentemente, leva à diminuição da viscosidade aparente 

da solução (RYLES, 1983). Esse processo ocorre mais rapidamente à medida que a 

temperatura aumenta e vai se prolongar de acordo com o tempo que a solução for mantida sob 

aquecimento. 

O esquema mostrado na Figura 11 ilustra como ocorre o processo de degradação 

hidrolítica da CMC. 

 



53 
 

Figura 11 - Esquema representativo da reação de hidrólise da CMC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

De acordo com os resultados, as mudanças de viscosidade foram inversamente 

proporcionais a temperatura, seguindo o comportamento de Arrhenius. 

Em vista disso, foi utilizada a metodologia proposta por Seright et al. (2009) mostrada 

no anexo B e determinadas as constantes de decaimento de viscosidade () para as soluções de 

CMC a cada temperatura, como mostrado na Tabela 5. 

A constante de decaimento da viscosidade é o tempo para a viscosidade específica da 

solução cair 1/e vezes a viscosidade original. Em cinética, é a chamada constante de tempo, 

que é o inverso da constante de velocidade da reação. Sendo assim, quanto maior a constante 

de decaimento de viscosidade, menor a velocidade de reação, que nesse caso é a velocidade 

de degradação do polímero. 
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Tabela 5 - Valores referentes às constantes de decaimento de viscosidade da CMC nas 

temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C 

Temperatura (°C)  (dias) 

40 78,74 

60 22,62 

80 10,25 

100 2,29 

Fonte: Autor (2016) 

 

A partir disso, foi feita a regressão do inverso da constante de decaimento de 

viscosidade (1/) contra o inverso da temperatura em Kelvin (1/T), e obteve-se o gráfico 

mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Modelo de decaimento exponencial da viscosidade para a CMC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Pela equação da reta obtida pelo método, foi determinada a energia de ativação 

envolvida no processo de degradação da CMC em solução, que foi de 55,14 kJ mol
-1

. Isso 

significa que precisam ser fornecidos 55,14 kJ mol
-1

 para que o ataque por água leve à quebra 
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da ligação acetal, causando o rompimento da cadeia principal de CMC, reduzindo sua massa 

molar e, consequentemente, a viscosidade da solução. 

 

5.2 KAPPA CARRAGENANA 

 

5.2.1 Estado sólido 

 

 Da mesma forma que a CMC, a avaliação do processo de degradação da Kappa 

Carragenana no estado sólido foi feita por Termogravimetria/Termogravimetria Derivada. 

Quando submetida ao aquecimento, a amostra de KC passou por três processos de perda de 

massa a medida que a temperatura aumentou, que correspondem aos seus estágios de perda de 

massa, como pode ser visto na Figura 13. 

 

Figura 13 - Curvas TG/DTG da KC 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Os três picos que representam os estágios de perda de massa da KC podem ser 

observados mais claramente na curva de DTG. 

Na Tabela 6, são mostrados os dados envolvidos no processo de degradação da KC 

obtidos por termogravimetria. 

 

Tabela 6 - Dados de TGA, DTG e energia de ativação para a KC 

Estágio 
Temperatura (°C) Massa (%) Resíduo 

(%) 
Ea (kJ mol

-1
) 

Inicial Final Tmáx Parcial Total 

1 35,6 108,9 74,3 9,9 

43,5 51,2 

- 

2 196,1 257,8 227,1 13,6 198,4 

3 257,8 552,3 311,1 20,0 46,5 

Fonte: Autor (2016) 

 

Durante o aquecimento, quando energia térmica superior a energia de ligação é 

fornecida à KC, cisões podem ocorrer, fragmentando sua cadeia. Os fragmentos moleculares 

mais leves serão volatilizados, e isso será detectado pela alteração na massa da amostra, 

evidenciado pela mudança de patamares na curva de TG. 

A primeira mudança de patamar notada pela curva de TG representa o primeiro 

processo de perda de massa, que foi de 9,9% na faixa de temperatura de 35,6 – 108,9°C. Essa 

variação de massa está relacionada a perda de água contida na amostra (MAHMOOD; 

KHAN; YEE, 2014; VERMA ET AL, 2014). 

O pico mais acentuado na curva DTG representa o segundo estágio de decomposição 

da KC, cujo ponto máximo corresponde a temperatura máxima de degradação, que foi de 

227,1°C. A porcentagem de perda de massa registrada foi de 13,6% no intervalo de 

temperatura de 196,1 – 257,8°C.  

A variação de massa referente ao terceiro processo de decomposição da KC foi de 

20,0% e ocorreu na faixa de temperatura de 257,81 – 552,35°C. 

Mahmood, Khan e Yee (2014) relataram que o segundo e terceiro estágios estão 

relacionados à fragmentação da cadeia principal do polissacarídeo devido a cisão da ligação 

acetal, e a degradação da cadeia lateral, pela perda do grupo éster sulfato (–OSO3
-
). E, o 

resíduo a 600°C, foi de 51,2%. 

Para obter mais informações a respeito da estabilidade da KC, a energia de ativação 

envolvida nos seus processos de decomposição principais (segundo e terceiro estágios) 



57 
 

também foram calculadas utilizando o Método Integral de Broido. Através da regressão do 

lnln(1/y) contra 1000/T, foram obtidos os gráficos expostos na Figura 14. 

Como observado, foram obtidas retas, cujas inclinações correspondem a (–Ea/R). Os 

valores de energia de ativação envolvidos nos segundo e terceiro estágios de decomposição 

foram de 198,4 kJ mol
-1

 e 46,5 kJ mol
-1

, como exposto na Tabela 6. 

Os valores de energia de ativação obtidos correspondem à barreira energética 

envolvida para que ocorra a cisão da cadeia lateral da KC, pela perda do grupo éster sulfato, e 

quebra da cadeia principal pela cisão da ligação acetal. Assim, é necessário que seja fornecida 

uma energia superior a 198,4  kJ mol
-1

 ao polímero para iniciar sua degradação no estado 

sólido.  

 

Figura 14 - Gráficos obtidos através do Método Integral de Broido para a) segundo estágio e b) terceiro estágio 

de decomposição da KC 
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Fonte: Autor (2016) 

 

5.2.2 Solução 

 

 A estabilidade da KC em solução também foi feita por medidas da viscosidade da 

solução com relação ao tempo de aquecimento nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C. E a 

viscosidade aparente das soluções, ao longo do tempo de aquecimento, foi expressa como 

porcentagem de viscosidade aparente inicial da solução, como mostrado na Figura 15. 

Como esperado, com o aumento do tempo de aquecimento, ocorreu a redução da 

viscosidade da solução de KC, com exceção para as temperaturas de 40 de 1 a 4 dias de 

envelhecimento, e 60°C no primeiro dia de envelhecimento. 

Na curva correspondente à temperatura de 40°C, após 1 dia de aquecimento, notou-se 

um aumento de 324% na viscosidade da solução. Esse resultado foi relacionado a uma 

particularidade estrutural da KC, que é a presença da unidade glicosídica 3,6- anidrogalactose, 

que permite a formação de um gel termo-reversível (CIANCIA et al, 1996; PEREIRA, 2004).  

Em temperaturas inferiores a 60°C, as macromoléculas de KC mudam de uma 

conformação de novelo aleatório para uma estrutura helicoidal. A presença do sódio, na 
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salmoura em que foram preparadas as soluções, contribui para a agregação das hélices, 

aumentando as interações intermoleculares entre as cadeias e levando ao aumento da 

viscosidade da solução (PEREIRA, 2004; RHEIN-KNUDSEN; ALE; MEYER, 2015; 

TAVASSOLI-KAFRANI; SHEKARCHIZADEH; MASOUDPOUR-BEHABADI, 2016; 

WEBBER, 2010; GULREZ; AL-ASSAF; PHILLIPS, 2007). 

 

Figura 15 - Porcentagem de viscosidade aparente da KC 5.000 mg L
-1

 em 0,3% de NaCl com o tempo, nas 

temperaturas de envelhecimento de 40, 60, 80 e 100°C, na ausência de oxigênio 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Na temperatura de 60°C, após 1 dia sob aquecimento, a viscosidade da solução foi de 

108% da viscosidade original. Esse valor não foi tão elevado como o primeiro porque 

possivelmente a degradação da cadeia de KC já teria se iniciado no primeiro dia de 

aquecimento, então não houve um aumento tão elevado da viscosidade pela agregação das 

hélices. Além disso, pode não ter havido tempo das estruturas se organizarem e se agregarem, 

não sendo notada uma alteração muito expressiva na sua viscosidade. 

Nas temperaturas de 80 e 100°C, já foi observado o decréscimo da viscosidade. Isso 

provavelmente ocorreu porque nessas temperaturas as reações que levam à degradação da KC 

ocorrem mais rapidamente e, mesmo com a agregação das hélices, não é notada alteração na 

sua viscosidade. 
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Na temperatura de 100°C, 1 dia de envelhecimento foi suficiente para que houvesse 

uma perda da viscosidade atingindo uma porcentagem de 77% da viscosidade original da 

solução de KC. Após 4 dias, o comportamento da solução já se aproximava ao de um fluido 

newtoniano. 

Para 80°C, a porcentagem de viscosidade aparente atingiu 26% após 4 dias da solução 

sob aquecimento. E, depois de 8 dias, a solução de KC foi capaz de reter somente 14% da sua 

viscosidade original. 

Após 25 dias na temperatura de 60°C, a viscosidade seguiu o comportamento de um 

fluido newtoniano, e a solução conseguiu reter 8% da sua viscosidade original. 

Já na temperatura de envelhecimento mais baixa, de 40°C, em 33 dias sob 

aquecimento, a viscosidade da solução chegou a 23% do valor inicial.  

Esses resultados encontram-se, de forma resumida, na Tabela 7. 

Da mesma forma que a CMC, o solvente também terá influência sob o comportamento 

de degradação da KC.  

Quando em solução aquosa, a KC está suscetível à hidrólise com consequente 

clivagem de suas ligações glicosídicas, diminuindo a massa molar do polissacarídeo e levando 

à perda de propriedades físicas, que nesse caso é notada pela redução de viscosidade da 

solução (MYSLABODSKI; STANCIOFF; HECKERT, 1996; PEREIRA, 2004; WEBBER, 

2010; SHAHBAZI et al., 2016).  

 

Tabela 7 - Porcentagem de viscosidade aparente com o tempo para a solução de KC nas 

temperaturas de envelhecimento de 40, 60, 80 e 100°C 

Temperatura de Envelhecimento 

40°C  60°C  80°C  100°C 

t (dias)    t (dias)    t (dias)    t (dias)   

0 100  0 100  0 100  0 100 

1 324  1 108  1 89  1 77 

4 108  4 89  4 26  4 4 

33 23  25 8  8 14  7 >1 

Fonte: Autor (2016) 

 

Quanto maior a temperatura, mais rápido será o mecanismo de degradação hidrolítica 

da KC. 
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A hidrólise da KC pode levar à quebra das ligações glicosídicas, da ligação de 3,6-

anidrogalactose e/ou dos grupos sulfato (MYSLABODSKI; STANCIOFF; HECKERT, 1996; 

WEBBER, 2010). 

A perda dos grupos sulfato resultará em uma menor repulsão eletrostática 

intramolecular, propiciando ao polímero uma conformação menos expandida e mais flexível, 

ocasionando diminuição de viscosidade (MYSLABODSKI; STANCIOFF; HECKERT, 1996; 

WEBBER, 2010). 

O esquema mostrado na Figura 16 ilustra os locais mais suceptíveis de degradação 

hidrolítica da KC. 

 

Figura 16 - Esquema representando os sítios suscetíveis à reação de hidrólise da KC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

A evidência visual de que, com poucos dias sob aquecimento, as soluções de KC não 

formarão mais um gel, indica a possibilidade do rompimento da ligação 3,6-anidrogalactose.  

A viscosidade da solução de KC seguiu o comportamento de Arrhenius, sendo 

inversamente proporcional à temperatura. Assim, o modelo de decaimento exponencial da 

viscosidade específica também foi aplicado e determinada a constante de decaimento de 

viscosidade a cada temperatura para as soluções de KC, como mostrado da Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Valores referentes às constantes de decaimento 

de viscosidade da KC nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C 

Temperatura (°C)  (dias) 

40 12,67 

60 5,75 

80 3,89 

100 1,26 

Fonte: Autor (2016) 
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A partir das constantes de decaimento da viscosidade da KC em solução, foi feita a 

regressão do seu inverso (1/) contra o inverso da temperatura em Kelvin (1/T), e obteve-se o 

gráfico mostrado na Figura 17. 

Pela equação da reta obtida pelo método, foi determinada a energia de ativação 

envolvida no processo de degradação da KC em solução, que foi de 35,8 kJ mol
-1

. Esse 

resultado significa que uma barreira energética de 35,8 kJ mol
-1

 precisa ser superada para que 

o ataque por água leve à quebra da ligação acetal e/ou da ligação 3,6- anidrogalactose, ou 

ainda dos grupos éster sulfato, reduzindo a massa molar  da KC e, consequentemente, a 

viscosidade da solução. 

 

Figura 17 - Modelo de decaimento exponencial da viscosidade para a KC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

5.3 POLIACRILAMIDA PARCIALMENTE HIDROLISADA 

 

5.3.1 Estado sólido 
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As curvas TG/DTG da poliacrilamida parcialmente hidrolisada são mostradas na 

Figura 18. A partir delas, pode-se observar um comportamento complexo de perda de massa 

contínua desde o início do aquecimento e a evidência de seis estágios de perda de massa. 

 

Figura 18 – Curvas TG/DTG da HPAM 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Os picos que representam os estágios de perda de massa da HPAM podem ser 

observados mais claramente na curva de DTG. 

Na Tabela 9, são mostrados os dados envolvidos no processo de degradação da HPAM 

obtidos por termogravimetria. 

Durante a análise, o aumento da temperatura forneceu energia térmica ao polímero. 

Quando essa energia fornecida superou a energia de determinadas ligações da HPAM, 

iniciou-se a sua degradação. Os fragmentos moleculares mais leves gerados foram 

volatilizados com a elevação da temperatura, e isso foi detectado pela alteração na massa da 

amostra, evidenciado pela mudança de patamares na curva de TG. 
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Tabela 9 - Dados de TG/DTG e energia de ativação para a HPAM 

Estágio  
Temperatura (°C) Massa (%) Resíduo 

(%) 
Ea (kJ mol

-1
) 

Inicial Final Tmáx Parcial Total 

1 31,7 102,4 63,4 2,9 

82,9 16,9 

- 

2 102,4 187,8 146,3 6,4 - 

3 187,8 223,2 202,8 5,9 187,4 

4 223,2 286,9 252,6 11,2 195,7 

5 286,9 503,4 336,9 48,4 84,6 

6 503,4 600,0 559,4 8,1 - 

Fonte: Autor (2016) 

 

Segundo Li et al. (2016), o mecanismo de degradação térmica de poliacrilamidas é 

devido, principalmente, à reação de despolimerização e quebra aleatória da cadeia causada 

por clivagem do grupo lateral. Sob condições de alta temperatura, a poliacrilamida degrada e 

gera radicais livres pela quebra aleatória de ligações, levando a sua despolimerização. 

O primeiro estágio de decomposição, referente ao primeiro pico na curva DTG, 

ocorreu na faixa de temperatura de 31,7 – 102,4°C, com uma perda de massa de 2,9%. O 

segundo estágio ocorreu entre 102,4 e 187,8°C, com uma perda de massa de 6,4%. Esses 

processos estão relacionados à remoção da umidade contida na amostra durante o 

aquecimento (SILVA et al., 2000; XIN et al., 2013; YAN et al, 2015). 

O terceiro estágio ocorreu na faixa de temperatura de 187,8 – 223,2°C, com 

velocidade máxima de decomposição na temperatura de 202,8°C. A perda de massa envolvida 

nesse processo foi de 5,9%, que segundo Maurer e Harvey (1987), se refere à hidrólise dos 

grupos amida e envolve, assim, a água fortemente ligada ao polímero, resultando na formação 

de NH3.  

O quarto estágio ocorreu entre 223,2 e 286,9°C, com uma perda de massa de 11,2%. A 

temperatura máxima do pico de DTG, relacionada à temperatura máxima de decomposição 

desse estágio, foi de 252,6°C. Esse estágio é atribuído à decomposição térmica dos grupos 

laterais de amida, acompanhado pela formação de imida e evolução de amônia. A amônia é 

liberada da poliacrilamida residual e uma molécula de amônia é evoluída de dois em dois 

grupos amida (MAURER; HARVEY, 1987; SILVA et al., 2000; YANG, 2002; XIN et al., 

2013; YAN et al, 2015). 

Segundo Yang (2002), a formação de imida acontece como mostrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Reação da formação de imida durante a decomposição da poliacrilamida 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

O quinto estágio aconteceu entre 286,9 e 503,4°C, com uma perda de massa de 48,4% 

e a temperatura máxima de decomposição de 336,9°C. Nesse estágio, ocorreu uma acentuada 

perda de massa que está relacionada à degradação da cadeia principal da HPAM pelo 

rompimento aleatório das ligações carbono-carbono (XIN et al., 2013; YAN et al., 2015).  

O sexto estágio aconteceu de 503,4°C até a temperatura final, com uma perda de 

massa de 8,1%, levando à carbonização do polímero (XIN et al., 2013; YAN et al., 2015). E, 

o resíduo a 600°C, foi baixo, com um valor de 16,9%. 

A degradação térmica foi quantitativamente representada pela determinação da energia 

de ativação (Ea) para os principais estágios de degradação da HPAM (3°, 4° e 5°) através do 

Método Integral de Broido. Pela regressão do lnln(1/y) contra 1000/T, foram obtidos os 

gráficos expostos na Figura 20. 

Como observado, foram obtidas retas, cujas inclinações correspondem a –Ea/R. A 

energia de ativação calculada para o segundo estágio de degradação foi de 187,4 kJ mol
-1

, que 

corresponde a barreira energética envolvida na hidrólise dos grupos amida. Para o terceiro e 

quarto estágios foi de 195,7 kJ mol
-1

, referente à decomposição da cadeia lateral, e 84,6 kJ 

mol
-1

, referente à carbonização, respectivamente. 
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Figura 20 - Gráficos obtidos através do Método Integral de Broido correspondentes ao a) terceiro 

estágio, b) quarto estágio e c) quinto estágio de degradação da HPAM 
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Fonte: Autor (2016) 

 

Pode-se notar que o valor de Ea para o quinto estágio de decomposição foi menor do 

que o dos anteriores. Com o aumento de temperatura, a cisão aleatória das macromoléculas é 

predominante e, assim, Ea exibe mudanças bem pronunciadas (EL-SAYED et al., 2011).  

Como o quinto estágio está relacionado à clivagem da ligação C-C, era de se esperar 

uma alta energia de ativação. Porém, a perda do grupo lateral vai gerar radicais livres, que são 

espécies reativas e serão responsáveis por propagar o processo de degradação na HPAM (LI 

et al., 2016). Assim, o radical de carbono central no polímero vai resultar na quebra da cadeia 

(LEVITT; POPE, 2008). 

 

5.3.2 Solução 

 

 A estabilidade térmica da HPAM em solução também foi analisada por medidas da 

viscosidade da solução com relação ao tempo de aquecimento nas temperaturas de 40, 60, 80, 

100 e 120°C. E a viscosidade aparente das soluções foi expressa como porcentagem de 

viscosidade aparente inicial da solução, como mostrado na Figura 21. 



68 
 

Diferente dos polímeros anteriores, foi necessário trabalhar com uma temperatura 

maior (120°C), já que nas temperaturas inferiores não houve tempo hábil para se observar a 

degradação total da HPAM. 

Geralmente, a cadeia principal de polímeros sintéticos é composta por ligações 

carbono-carbono e, para degradá-los, é necessário rompê-las. A energia requerida para a 

clivagem da ligação carbono-carbono é bastante alta e polímeros sintéticos não são 

despolimerizados em condições ordinárias, exceto, quando submetidos a temperatura elevadas 

por longos períodos de tempo (CHATTERJI; BORCHARDT, 1980). 

 

Figura 21 - Porcentagem de viscosidade aparente da HPAM 6.000 mg L
-1

 em 0,3% de NaCl com o tempo, nas 

temperaturas de envelhecimento de 40 60, 80, 100 e 120 °C, na ausência de oxigênio 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Com 1 dia de aquecimento a 120°C, pode ser observado a partir da Figura 21 um 

aumento acentuado da viscosidade, com um aumento de 229% na porcentagem de viscosidade 

aparente da solução. Em 100°C, comportamento similar aconteceu após 4 dias de 

aquecimento, com uma porcentagem de viscosidade aparente de 182%. Em 80°C, o mesmo só 

aconteceu após 24 dias de aquecimento, com um aumento de 236% na viscosidade aparente. 

E para 60°C, após 65 dias sob aquecimento a viscosidade aparente sofreu um aumento de 

236%. Esse comportamento já foi extensivamente estudado na literatura (CHATTERJI; 

BORCHARDT, 1980; SHUPE, 1981; RYLES, 1985; YANG; TREIBER, 1985; LEVITT; 
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POPE, 2008; SERIGHT; CAMPBELL; MOZLEY, 2009; GOMES, 2011), e está relacionado 

à hidrólise dos grupos amida à carboxilato.  

À elevada temperatura, os grupos amida sofrem hidrólise, resultando em grupos 

carboxilato, o que aumenta a densidade de carga ao longo da cadeia de HPAM, aumentando 

as repulsões eletrostáticas, expandindo a cadeia do polieletrólito, aumentando seu volume 

hidrodinâmico e, consequentemente, a viscosidade da solução do polímero (RYLES, 1985; 

YANG; TREIBER, 1985; LEVITT; POPE, 2008; SERIGHT; CAMPBELL; MOZLEY, 2009; 

GOMES, 2011).  

Porém, é conhecido que a reação de hidrólise em meio neutro é bem difícil e a energia 

de ativação envolvida é alta (MA et al., 2015). Entretanto, uma elevada temperatura e/ou 

aquecimento por longos períodos de tempo podem resultar em uma hidrólise completa do 

polímero (LEVITT; POPE, 2008).  

A reação mostrada na Figura 22 ilustra como ocorre o processo de hidrólise da 

HPAM. 

 

Figura 22 - Esquema representativo da reação de hidrólise da HPAM 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Como é possível observar, durante o processo de hidrólise, ocorre a liberação de 

amônia no meio, o que provoca uma elevação do pH da solução. 

O pH das soluções durante o envelhecimento foi monitorado, e verificou-se que com o 

aumento da viscosidade da solução também houve aumento no pH, que permaneceu elevado 
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até o final das medidas. Isso é uma evidência de que o aumento de viscosidade está realmente 

ligado à hidrólise (TOVAR; BARRUFET; SCHECHTER, 2014). O comportamento do pH 

pode ser observado no gráfico mostrado na Figura 23. 

Dessa forma, com o decorrer da hidrólise o meio tornou-se alcalino. E é bem 

documentado (MA et al., 2015) que o meio básico catalisa a reação de hidrólise, acelerando o 

processo.  

 

Figura 23 - Comportamento do pH das soluções de HPAM nas temperaturas de 80, 100 e 120 °C 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Sendo assim, durante o tempo de aquecimento, foi fornecida energia térmica suficiente 

para ocorrer a hidrólise em meio neutro, havendo formação de amônia. Com o aumento do 

tempo de aquecimento, cada vez mais grupos foram sendo hidrolisados e mais amônia foi 

gerada no meio, elevando o pH e contribuindo para acelerar o processo.  

Com relação à temperatura de aquecimento, quanto mais alta, mais energia térmica é 

fornecida ao polímero, sendo atingida a barreira energética mais rapidamente, acelerando todo 

esse processo. Por isso, é notado um aumento brusco de viscosidade, primeiramente nas 

temperaturas mais elevadas, e com um tempo maior também nas menores temperaturas. 
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É importante destacar que a viscosidade atingiu valores tão elevados, que nas 

temperaturas de 60 e 80°C, não foi possível medir a viscosidade real das soluções devido ao 

limite de detecção do viscosímetro. Por isso, entre 25 e 50 dias é notado um comportamento 

constante na curva, por não ter sido possível a medida de viscosidade, sendo reportado o 

maior valor que o equipamento mediu. 

Com o decorrer do tempo de envelhecimento, o aumento da temperatura promoveu 

uma degradação severa nas soluções de HPAM evidenciada pela redução da viscosidade 

aparente, principalmente nas temperaturas de 80 a 120°C. 

A 120°C, depois de 13 dias, a viscosidade já havia tido uma queda brusca, 

permanecendo com porcentagem em torno de 6%, se aproximando ao comportamento de um 

fluido newtoniano. 

Depois de 17 dias a 100°C, a solução de HPAM conseguir reter 66% da sua 

viscosidade inicial, e após 86 dias, apenas 13%. 

Na temperatura de 80°C, depois de 87, dias a porcentagem de viscosidade aparente 

ainda permaneceu superior a viscosidade inicial, com um valor de 114%, diminuindo 

lentamente no decorrer do tempo de aquecimento. 

Em 60°C, a viscosidade permaneceu fora do limite de detecção do equipamento, com 

mais de 236% de porcentagem de viscosidade aparente. 

Em 40°C, a viscosidade aparente permaneceu próxima ao valor inicial, mesmo após 94 

dias de aquecimento, com 118% de porcentagem de viscosidade aparente. 

As mudanças da viscosidade com o tempo nas diferentes temperaturas de 

envelhecimento são mostradas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Porcentagem de viscosidade aparente com o tempo para as soluções de HPAM nas temperaturas 

de 40, 60, 80, 100 e 120°C 

Temperatura de Envelhecimento 

40°C  60°C  80°C  100°C  120°C 

t (dias)    t (dias)    t (dias)    t (dias)    t (dias)   

0 100  0 100  0 100  0 100  0 100 

1 99  1 95  1 92  1 124  1 229 

4 97  4 95  17 177  4 182  4 30 

17 103  17 105  24 236  17 66  13 6 

94 122  236 75  114 87  13 86  2 32 

Fonte: Autor (2016) 
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Na ausência de oxigênio, é bem estabelecido que a cadeia principal de polímeros 

vinílicos, como a poliacrilamida, é estável termicamente (RYLES, 1985). Mas é importante 

lembrar que a composição dos polímeros sintéticos não corresponde inteiramente à sua 

fórmula molecular. Alguns polímeros têm “impurezas” incorporadas quimicamente, que 

funcionam como ligações fracas, como iniciadores residuais do processo de polimerização 

(SCHNABEL, 1981; PAOLI, 2008). 

Segundo Muller (1981), o processo de degradação da HPAM é atribuído a um efeito 

sinérgico da temperatura e impurezas residuais, e na ausência de oxigênio esse processo é 

governado pela extensão da hidrólise.  

Com o aumento da extensão da hidrólise, a poliacrilamida resultante mais hidrolisada 

pode ter uma densidade de carga suficiente para causar precipitação. Essa precipitação é 

resultante da interação entre os cátions em solução e os grupos carboxilato presentes no 

polímero hidrolisado. Com o aumento da temperatura, a solução irá turvar, e se ela continuar 

aumentando ou se a solução permanecer por muito tempo a uma temperatura elevada, pode 

ocorrer a precipitação. Esse efeito é mais drástico na presença de íons bivalentes, mas também 

pode ocorrer na presença de íons monovalentes, como o Na
+
 (MULLER, 1981; 

MORADI·ARAGHI; DOE, 1987; LEVITT; POPE, 2008). 

De fato, após 24 dias de aquecimento, a solução de HPAM na temperatura de 100°C 

apresentou turvação e, posteriormente, a presença de um precipitado branco foi detectada 

acompanhada pela redução de viscosidade do meio. O mesmo comportamento foi observado 

nas soluções envelhecidas a 80 e 120°C. 

O aumento das cargas, de certa forma, vai aumentar a sensibilidade do polímero aos 

íons sódio em solução, ocasionando sua precipitação. 

Segundo Ma et al. (2015) espécies catiônicas interagem fortemente com HPAM, 

resultando numa rápida separação de fase através de formação de gel ou precipitado. 

Aliado a isso, a perda de viscosidade também pode ser atribuída à degradação por 

radicais livres formados pela decomposição térmica de iniciadores residuais  a elevadas 

temperaturas. Certos radicais são capazes de abstrair hidrogênio dos polímeros acrílicos, cuja 

posição mais favorável é no carbono terciário junto ao grupo pendente. Isso resulta em um 

radical de carbono central na cadeia de polímero e pode levar à quebra da cadeia, diminuindo 

a massa molar e, consequentemente, reduzindo a viscosidade da solução (LEVITT; POPE, 

2008). 

Como esperado, a estabilidade do polímero diminuiu com o aumento da temperatura. 

Essa informação foi usada para aplicar a análise de Arrhenius e estimar a energia de ativação 
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pelo modelo de decaimento exponencial da viscosidade específica. As constantes de 

decaimento de viscosidade a cada temperatura são mostradas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Valores referentes às constantes de decaimento de viscosidade da 

HPAM nas temperaturas de 80, 100 e 120°C 

Temperatura (°C)  (dias) 

80 63,69 

100 25,31 

120 3,98 

Fonte: Autor (2016) 

 

A partir das constantes de decaimento de viscosidade da HPAM em solução, foi feita a 

regressão do inverso da constante (1/) contra o inverso da temperatura em Kelvin (1/T) para 

as temperaturas de 80 a 120°C e obteve-se o gráfico mostrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Modelo de decaimento exponencial da viscosidade para a HPAM nas temperaturas de 80, 

100 e 120°C 

 

Fonte: Autor (2016) 
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As temperaturas de 40 e 60°C não foram utilizadas na regressão da energia de ativação 

porque não houve tempo hábil para que ocorresse degradação total do polímero em solução 

nessas temperaturas. 

Pela equação da reta obtida através do método, foi determinada a energia de ativação 

da HPAM em solução, que foi de 79,41 kJ mol
-1

, que corresponde a  barreira energética que 

deve ser atingida para que ocorra a degradação do polímero em solução. 

 

5.4 ESTABILIDADE TÉRMICA 

 

5.4.1 Estado sólido x Solução 

 

Em vista do que foi mostrado, pode-se fazer uma comparação da estabilidade térmica 

dos polímeros em solução e no estado sólido.  

Segundo Ellis, Burrows e Utah (1984), as energias de ativação referentes a cada 

estágio de degradação dos polímeros podem ser somadas e obtida a energia de ativação total 

envolvida no processo de degradação. Esse procedimento foi aplicado, e obtidas as energias 

de ativação totais envolvidas na degradação dos polímeros, mostradas na Tabela 12. 

Pelos valores de energia de ativação obtidos, percebe-se que em solução o valor é bem 

menor do que no estado sólido. 

 

Tabela 12 - Energias de ativação envolvidas no processo de 

degradação dos polímeros em solução e no estado sólido 

 Ea (kJ mol
-1

)  

Polímero Sólido Solução 

HPAM 467,9 79,4 

CMC 293,3 55,1 

KC 245,0 35,8 

Fonte: Autor (2016) 

 

Enquanto no estado sólido temos um compacto, com as moléculas basicamente em 

posições fixas e muito próximas umas das outras e, por isso, passíveis de atração molecular 

bem intensa, no estado líquido há desordem, com as moléculas e os aglomerados livres para 

se movimentarem uns em relação aos outros, com forças intermoleculares bem mais fracas 

que no sólido (BROWN; LEMAY; BURSTEN, 2014). 
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Assim, o transporte de calor no líquido ocorre mais rapidamente que em meio sólido, e 

a maior liberdade de movimento do polímero em solução levará a uma maior dissipação da 

energia térmica e, com isso, uma maior probabilidade de quebra de ligações (PAOLI, 2008).  

É necessária uma energia muito superior para que o transporte de calor aconteça no 

polímero sólido, devido a sua maior compactação e restrição de movimentos. Por isso, há 

diferença significativa de valores na energia de ativação envolvida no processo de degradação 

dos polímeros no estado sólido e em solução. 

Outro fator que pode estar incluso nessa diferença de valores, é com relação aos 

métodos escolhidos para a determinação da energia de ativação dos polímeros. A seleção de 

outros métodos possivelmente resultaria em valores diferentes de energia de ativação, já que 

se baseiam em equações diferentes, e talvez dessa forma, isso também possa estar incluído na 

diferença tão significativa da energia de ativação dos polímeros no estado sólido e em 

solução. 

 

5.4.2 Estado sólido 

 

Para avaliar a estabilidade térmica dos polímeros no estado sólido, foram levados em 

consideração as temperatura iniciais de degradação, as perdas de massa nos estágios de 

decomposição, o resíduo ao final do teste e as energias de ativação envolvidas nos processos 

de degradação, relacionando com as particularidades estruturais dos polímeros, como 

mostrado na Figura 25 e na Tabela 13. 

Com relação à temperatura inicial dos principais estágios de decomposição dos 

polímeros, aqueles relacionados ao rompimento da cadeia principal, a seguinte ordem de 

estabilidade foi obtida: 

KC (257,3°C) < CMC (274,6°C) < HPAM (286,9°C), 

sendo a HPAM o polímero que necessita ser submetido a maior temperatura para que se inicie 

o processo de degradação do esqueleto polimérico. 

Com o aumento da temperatura, a probabilidade de cisão para todos os tipos de 

ligações aumenta. A presença de ligações fracas, com energia de ligação baixa, que se 

quebram com maior probabilidade que as de maior energia ao longo da cadeia ou em 

substituintes, irá claramente acelerar o processo de degradação térmica (SCHNABEL, 1981; 

PAOLI, 2008).  
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Figura 25 – Curvas TG dos polímeros no estado sólido 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Tabela 13 - Dados de termogravimetria e energia de ativação dos polímeros no estado sólido 

Polímero Estágio 
Temperatura (°C) Massa (%) Resíduo  

(%) 

Ea (kJ mol
-1

) 

Inicial Final Tmáx Parcial Total Parcial Total 

CMC 
1 33,9 110,6 78,3 6,5 

53,8 39,1 

- 

293,3 2 274,6 312,7 294,8 37,9 293,3 

 3 312,7 511,0 412,0 9,4 - 

         

KC 

1 35,6 108,9 74,3 9,9 

43,5 51,2 

- 

245,0 2 196,1 257,8 227,1 13,6 198,4 

3 257,8 552,3 311,1 20,0 46,5 

         

HPAM 

1 31,7 102,4 63,4 2,9 

82,9 16,9 

- 

467,9 

2 102,4 187,8 146,3 6,3 - 

3 187,8 223,2 202,8 5,9 187,4 

4 223,2 286,9 252,6 11,2 195,7 

5 286,9 503,4 336,9 48,4 84,6 

 6 503,4 600,0 554,4 8,1 - 

Fonte: Autor (2016) 



77 
 

A HPAM possui ligações de energia mais alta e, por isso, tem uma maior dificuldade 

de serem rompidas, necessitando de uma maior temperatura para isso acontecer. Já os 

polissacarídeos têm a presença de ligações acetal, que são de energia de ligação mais baixa e 

mais fáceis de serem rompidas com o fornecimento de energia térmica.  

Também é necessário levar em consideração a rigidez/flexibilidade das estruturas dos 

polímeros. Maior rigidez levará a uma maior restrição dos movimentos macromoleculares, ou 

seja, uma menor mobilidade e uma menor dissipação da energia térmica, com maior 

probabilidade de quebra de ligações químicas. Um transporte de calor eficiente através da 

massa polimérica favorecerá a degradação térmica, o inverso causará uma degradação 

superficial (STEVENS, 1990; PAOLI, 2008). 

A constante α, que está relacionada a um determinado sistema 

polímero/solvente/temperatura pode ser utilizada como um indicativo da rigidez das cadeias 

de polímero. Geralmente, 0,5 < α < 0,8 é encontrado para conformações de cadeias flexíveis, 

enquanto que 0,8 < α < 1,0 para macromoléculas rígidas (MOREIRA; SILVA; WANG, 

2004). 

Para os polímeros utilizados nesse estudo, os valores de α foram encontrados na 

literatura como mostrado a seguir: 

CMC (0,1 M NaCl): α = 0,91 (KULICKE; CLASEN, 2004) 

KC (0,1 M NaCl): α = 0,95 (GARCIA; ANDRADE, 1991) 

HPAM (0,5 M NaCl): α = 0,77 (MUNK et al., 1980) 

Sendo, portanto, a HPAM de cadeia flexível e os polissacarídeos de cadeia rígida, e a 

KC mais rígida que a CMC, pois apresentou um α maior. 

A presença dos anéis de 6 membros na unidade repetida dos polissacarídeos contribui 

para uma maior rigidez da cadeia, que soma ao que já foi exposto anteriormente, confirmando 

sua estabilidade térmica inferior frente a HPAM, que possui cadeia flexível. 

Dentre os polímeros naturais, a KC teve a menor temperatura inicial de degradação 

envolvida na cisão da cadeia principal, o que de fato faz sentido já que possui estrutura mais 

rígida que a CMC, sendo portanto rompida mais facilmente. 

Com relação à perda de massa englobando todos os processos de decomposição, a 

seguinte ordem foi encontrada: 

KC (43,5 %) < CMC (53,8 %) < HPAM (82,9 %), 

com a maior perda de massa para a HPAM, depois a CMC e a menor perda para a KC. 

Quando submetidos ao aquecimento, os polímeros no estado sólido sofrem mudanças 

físicas e químicas, que resultam em alterações nas suas propriedades. Na maioria dos casos, a 
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cisão das ligações no polímero gera fragmentos moleculares menores com diferentes 

equilíbrios de pressão de vapor. As frações mais leves vão vaporizar imediatamente quando 

formados, enquanto que as mais pesadas vão permanecer na fase condensada (sólido ou 

líquido) por algum tempo, até sofrer essa decomposição adicional para fragmentos mais leves, 

que são mais facilmente vaporizados (BEYLER; HIRSCHLER, 2002). Assim, durante o 

processo de carbonização, a cisão aleatória das ligações da HPAM gerou fragmentos 

moleculares de tamanho suficiente e equilíbrio de pressão de vapor que permitiu sua 

volatilização. No caso dos polissacarídeos, houve uma menor perda de massa porque, 

provavelmente, formaram-se frações pesadas, que não conseguiram ser volatilizadas. 

Dentre os polissacarídeos, a maior rigidez da KC dificultou mais o transporte de calor 

pela massa polimérica, levando, provavelmente a uma degradação superficial e menor perda 

de massa em comparação a CMC. 

Essa ordem se mantem com relação ao resíduo no final do aquecimento, em 600°C: 

HPAM (16,9%) < CMC (39,1 %) < KC (51,2 %). 

Como a maior perda de massa foi registrada para a HPAM, o menor resíduo também foi 

referente a esse polímero. 

Devido a sua maior flexibilidade, a HPAM possui uma maior mobilidade em 

comparação com os polissacarídeos, facilitando o transporte de calor pela massa polimérica e 

dissipando melhor a energia térmica. No caso dos polissacarídeos, a sua estrutura rígida 

dificulta a mobilidade da cadeia, e uma menor dissipação da energia térmica favorecerá uma 

degradação superficial. Sendo assim, para iniciar o processo de degradação, a estrutura da 

HPAM se mostrou mais resistente. Entretanto, devido a sua estrutura flexível, a boa 

mobilidade favoreceu uma melhor dissipação da energia térmica, levando a uma degradação 

por toda a massa polimérica, gerando fragmentos leves que puderam ser mais facilmente 

volatilizados, ocasionando uma perda de massa maior com o aumento da temperatura. 

Já no caso dos polissacarídeos, a temperatura de início de degradação foi mais baixa 

devido à presença da ligação acetal, que necessitou de uma energia térmica inferior para ser 

rompida. Devido à estrutura rígida desses polímeros, pode ter havido dificuldade na 

dissipação da energia térmica, levando, possivelmente, a uma degradação superficial deles e, 

consequentemente, uma menor perda de massa, com um maior resíduo no final do processo. 

A estabilidade térmica baseada na energia de ativação é bastante útil, uma vez que o 

termo Ea inclui as várias contribuições de energia associadas com a ruptura de ligações, 

volatilização e difusão de produtos gasosos do polímero (ELLIS; BURROWS; UTAH, 1984). 
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As energias de ativação envolvidas em cada estágio de decomposição dos polímeros 

no estado sólido, bem como seu somatório, são mostradas na Tabela 13. 

Para o primeiro processo de decomposição de todos os polímeros, não houve 

necessidade do cálculo da energia de ativação, uma vez que para todos, esse processo indicou 

a perda de água por evaporação contida nas amostras e, para o foco desse trabalho, não é 

muito relevante. 

Como já mostrado, o segundo processo de degradação da CMC envolve a contribuição 

energética tanto para a quebra da cadeia lateral como da principal. No caso da KC e HPAM, 

as contribuições energéticas são mostradas separadamente. 

Para a CMC e KC, foram obtidos valores um pouco semelhantes, uma vez que suas 

estruturas similares seguem um mecanismo de degradação também similar. 

Com relação a HPAM, foi obtida a maior energia de ativação dentre os três polímeros 

(467,91 kJ mol
-1

). De fato, esse resultado faz sentido, já que é bem conhecido que polímeros 

sintéticos são mais estáveis termicamente que polissacarídeos, e isso é refletido na alta 

barreira energética que envolve todas as contribuições dos processos que estão ocorrendo 

durante a degradação da HPAM. Ou seja, a energia de ativação envolvida na degradação da 

HPAM é bem maior do que para os polissacarídeos. Sendo assim, a ordem de estabilidade, 

tomando como base a energia de ativação envolvida nos processos de degradação dos 

polímeros, concorda com os parâmetros avaliados anteriormente: 

KC (245,0 kJ mol
-1

) < CMC (293,3 kJ mol
-1

) < HPAM (467,9 kJ mol
-1

), 

o que é mais uma confirmação que a HPAM é mais estável termicamente que a CMC e a KC. 

E, dentre os polímeros naturais, a CMC seria o polímero mais estável termicamente com 

relação à energia de ativação. 

 

5.4.3 Solução 

 

A estabilidade térmica dos polímeros em solução foi avaliada com base nas medidas 

de viscosidade nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C e na energia de ativação calculada para 

cada polímero. 

Na Figura 26, são mostrados os gráficos referentes às mudanças na viscosidade 

sofridas pelos polímeros em cada temperatura, separadamente. 

A partir da Figura 26, pode-se perceber claramente que a HPAM é bem mais resistente 

ao aquecimento que os demais polímeros em todas as temperaturas, visto que a viscosidade 

permanece alta após bastante tempo de aquecimento, enquanto que nos polissacarídeos, 
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poucos dias de aquecimento nas temperaturas mais altas levaram a perdas significativas nas 

viscosidades das soluções. 

Como mostrado, a hidrólise desempenhou papel fundamental no processo de 

degradação dos polímeros. No caso da HPAM, de certa forma, ela contribuiu positivamente e 

negativamente, enquanto que nos polissacarídeos apenas de forma negativa. 

No caso da HPAM, a hidrólise, inicialmente, contribui para a elevação da viscosidade 

que permanece elevada, aumentando a estabilidade térmica do polímero, até que, a sua 

extensão passa a ser prejudicial e, aliada à temperatura alta, leva à precipitação do polímero, 

reduzindo drasticamente a viscosidade das soluções. 

Com relação aos polissacarídeos, nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C, pode-se 

notar que a carragenana conseguiu ter uma maior estabilidade térmica que a CMC nos 

primeiros dias de aquecimento, notada pela menor perda de viscosidade. Isso pode ser mais 

facilmente observado no gráfico referente a temperatura de 60°C e pode estar relacionado à 

capacidade de formação de gel da carragenana pelo aumento das forças intermoleculares, que 

vai ser um adicional na estabilidade, necessitando de um tempo de aquecimento um pouco 

maior para degradar. A partir de 10 dias de envelhecimento a 60°C, esse comportamento se 

inverte, e nessas temperaturas a CMC se mostra mais estável. Nesse momento, foi verificado 

por observação visual que nas soluções de KC não estava mais sendo formado um gel 

macroscópico. E então, essa mudança de estabilidade talvez esteja relacionada ao rompimento 

da ligação de 3,6-anidrogalactose, que é a responsável pela propriedade gelificante da KC. 

Com a extensão do tempo de aquecimento, ambos KC e CMC sofreram quebra nas 

suas ligações glicosídicas, o que levou à redução da massa molar e, consequentemente, perda 

de viscosidade. 

Outro fator importante ainda não mencionado é a polaridade dos polímeros. A 

existência de grupos polares nas macromoléculas tende a aproximar mais fortemente as 

cadeias, aumentando as forças intermoleculares e diminuindo a sua mobilidade 

(CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

Com base nas estruturas dos polímeros, pode-se notar que a CMC possui maior 

polaridade, e esse é outro fator que pode ter contribuído para sua estabilidade superior à KC. 

Nesse contexto, a estabilidade térmica baseada na energia de ativação dos polímeros 

em solução também está relacionada ao mecanismo de degradação hidrolítica dos polímeros. 

As energias de ativação envolvidas na decomposição dos polímeros em solução são 

mostradas na Tabela 14. 
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Figura 26 - Porcentagem de viscosidade aparente das soluções dos polímeros em 0,3% de NaCl com o tempo 

nas temperaturas de a) 40°C, b) 60°C, c) 80°C e d) 100°C, na ausência de oxigênio 
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Fonte: Autor (2016) 

 

As energias de ativação concordam com as medidas de viscosidade aparente com o 

tempo, sendo a HPAM o polímero com maior barreira energética, seguido pela CMC e a KC, 

provavelmente, pelos mesmos motivos já discutidos anteriormente. 
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Tabela 14 - Energias de ativação dos polímeros 

em solução 

Polímero Ea (kJ mol
-1

) 

KC 35,8 

CMC 55,1 

HPAM 79,4 

Fonte: Autor (2016) 

 

5.4.4 Relação entre as energias de ativação 

 

Com base em todos os parâmetros discutidos anteriormente, buscou-se uma correlação 

matemática entre as energias de ativação dos polímeros no estado sólido e em solução, como 

mostrado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Relação entre as energias de ativação dos polímeros no estado sólido e em solução 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

A metodologia para obtenção da estabilidade térmica de polímeros em solução 

consiste num processo bem mais demorado do que no estado sólido. Dessa forma, a relação 

entre as energias de ativação pode ser utilizada para se ter uma idéia do comportamento de 
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polímeros em solução pela determinação da energia de ativação no estado sólido. Uma vez 

conhecida essa energia de ativação do polímero em solução, podem ser determinados outros 

parâmetros cinéticos como a constante de decaimento de viscosidade, e, prever o tempo de 

vida útil do polímero em solução. Posteriormente, podem ser testados novos polímeros, já que 

como observado o processo de degradação no estado sólido e solução é similar, e após 

verificar se eles se ajustam ao método proposto por essa relação, pode-se obter uma curva 

mais completa, englobando diversos polímeros com particularidades estruturais diferentes. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo da estabilidade térmica 

de polímeros hidrossolúveis no estado sólido e em solução, utilizando como referência a 

carboximetilcelulose (CMC), kappa carragenana (KC) e a poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada (HPAM). A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

Os perfis de degradação dos polímeros no estado sólido e em solução foram similares, 

com valores de energias de ativação bem superiores no estado sólido devido a um transporte 

de calor mais eficiente no polímero em solução. 

O modelo de decaimento exponencial da viscosidade e o método integral de Broido 

foram eficientes para a determinação da energia de ativação envolvida na degradação dos 

polímeros em solução e no estado sólido, respectivamente. 

A estrutura química dos polímeros desempenhou papel importante com relação a sua 

estabilidade, com destaque para a composição da cadeia principal e a rigidez/flexibilidade das 

estruturas. 

A HPAM foi o polímero com maior estabilidade térmica, com valores de energia de 

ativação bem superiores de 467,9 kJ mol
-1 

no estado sólido e 79,4 kJ mol
-1 

em solução, 

seguindo pela CMC com valores de energia de ativação de 293,3 e 55,1 kJ mol
-1 

no estado 

sólido e em solução, respectivamente, e por último a KC com valores de 245,0 kJ mol
-1 

no 

estado sólido e 35,8 kJ mol
-1 

em solução. 

A relação entre as energias de ativação no estado sólido e em solução criou uma 

perspectiva de continuação do trabalho com a possibilidade da previsão do comportamento 

em solução de outros polímeros a partir da sua análise no estado sólido. 

 



86 
 

REFERÊNCIAS 

 

A ZURIMENDI, J.; GUERRERO, S. J; LEON, V. The determination of the degree of 

hydrolysis in poly(acrylamides): simple methods using C13 n.m.r., and elementary analysis. 

Polymer, v. 25, n. 9, p.1314-1316, set. 1984. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/0032-

3861(84)90382-3. Acesso em: 23 junho 2015. 

 

ALI, H.E.; ATTA, A.; SENNA, M. M. Physico-Chemical Properties of Carboxymethyl 

Cellulose (CMC)/ Nanosized Titanium Oxide (TiO2) Gamma Irradiated Composite. Arab 

Journal Of Nuclear Science And Applications, Cairo, v. 48, p.44-52, 2015. Disponível em: 

http://www.esnsa-eg.com/download/researchFiles/(2) 105-14.pdf. Acesso em: 25 maio 2015. 

 

ALVAREZ-LORENZO, C. et al. Crosslinked ionic polysaccharides for stimuli-sensitive drug 

delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, Espanha, v. 65, p.1148-1171, 2013. Disponível 

em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23639519. Acesso em: 28 abr. 2015. 

 

ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química. 8. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2010. 

 

AUDIBERT, A.; ARGILLIER, J. F. Thermal stability of sulfonated polymers. Spe, San 

Antonio, n. 28953, p.81-91, fev. 1995. Disponível em: https://www.onepetro.org/conference-

paper/SPE-28953-MS. Acesso em: 25 maio 2015. 

 

BEYLER, C. L.; HIRSCHLER, M. M. Thermal Decomposition of Polymers. In: HURLEY, 

Morgan J.. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 2. ed. Greenbelt: Springer, 

2002. Cap. 7. p. 110-131. Disponível em: 10.1016/0304-3894(90)85054-7. Acesso em: 29 

abril 2016. 

 

BROIDO, A. A Simple, Sensitive Graphical Method of Treating Thermogravimetric Analysis 

Data. Journal Of Polymer Science, Berkeley, v. 7, p.1761-1773, 1969. Disponível em: 

http://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/44221. Acesso em: 03 abr. 2015. 

 

BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Chemistry: The Central Science. 13. ed. 

Pearson, 2014.  

 

CANEVAROLO JUNIOR, S. V. Ciência dos Polímeros: Um texto básico para tecnólogos e 

engenheiros. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2006.  

 

CHATTERJI, J.; BORCHARDT, J.K. Applications of Water Soluble Polymers in the Oil 

Field. Spe, Dallas, n. 9288-, p.2042-2056, jul. 1980. Disponível em: 

https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-9288-PA. Acesso em: 03 maio 2016. 

 

CHRONAKIS, I. S.; BORGSTRÖM, J.; PICULELL, L. Conformation and association of k-

carrageenan in the presence of locust bean gum in mixed NaI/CsI solutions from rheology and 

cryo-TEM. Biological Macromolecules, Sweden, v. 25, p.317-328, jan. 1999. 

 

CIANCIA, M.; MILAS, M.; RINAUDO, M. On the specific role of coions and counterions on 

k-carrageenan conformation. Biological Macromolecules, França, n. 20, p.35-41, dez. 1996. 

 

CUPPO, F.; REYNAERS, H. Light Scattering Investigation of Association Phenomena in 

Saline Carrageenan Solution. Macromol. Symp., Celestijnenlaan, v. 190, p.65-74, 2002. 



87 
 

 

DAVISON, P.; MENTZER, E. Polymer Flooding in North Sea Reservoirs. Spe, Dallas, n. 

9300, p.353-362, ago. 1980.  

 

DENARI, G. B.; CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes. Princípios de Análise Térmica. São 

Carlos: Iqsc, 2012. 1000 p. Disponível em: http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4402/. 

Acesso em: 29 abril 2015. 

 

ELLIS, H. A.; BURROWS, H. D.; UTAH, S. Y. Kinetic and Mechanistic Studies of Thermal 

Stabilization of Polyacrylamide by Metal Ions. Polymer Degradation And Stability, v. 8, 

p.229-239, 1984.  

 

EL-SAYED, S. et al. DSC, TGA and dielectric properties of carboxymethyl 

cellulose/polyvinyl alcohol blends. Physica B: Condensed Matter, v. 406, n. 21, p.4068-

4076, nov. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2011.07.050. Acesso em: 

03 maio 2015. 

 

GARCIA, R. B.; ANDRADE, C. T. Propriedades Mecânicas de Hidrogéis de Misturas 

Agarose-k-Carragenana e Agarose-Guar. Química Nova, Rio de Janeiro, v. 4, n. 14, p.248-

253, 1991. Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=2131. Acesso 

em: 04 maio 2015. 

 

GOMES, M. P. S. Caracterização de poliacrilamida parcialmente hidrolisada em regime 

concentrado. 2011. 77 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Programa de Pós-Graduação 

em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2011. 

 

GULREZ, S. K. H.; AL-ASSAF, S.; PHILLIPS, G. O. Hydrogels: Methods of Preparation, 

Characterisation and Applications. Reino Unido: Intech, 2011. Disponível em: 

http://www.intechopen.com/books/progress-in-molecular-and-environmental-bioengineering-

from-analysis-and-modeling-to-technology-applications/hydrogels-methods-of-preparation-

characterisation-and-applications. Acesso em: 28 abril 2016. 

 

HAVEROEN, M. E.; MACKINNON, M. D.; FEDORAK, P. M. Polyacrylamide added as a 

nitrogen source stimulates methanogenesis in consortia from various wastewaters. Water 

Research, v. 39, n. 14, p.3333-3341, set. 2005. Elsevier BV. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2005.05.042. Acesso em: 03 maio 2015. 

 

JAMSHIDI, H.; RABIEE, A.. Synthesis and Characterization of Acrylamide-Based Anionic 

Copolymer and Investigation of Solution Properties. Advances In Materials Science And 

Engineering, v. 2014, p.1-6, 2014. Hindawi Publishing Corporation. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/728675. Acesso em: 13 maio 2015. 

 

KADAJJI, V. G.; BETAGERI, G. V. Water Soluble Polymers for Pharmaceutical 

Applications. Polymers, v. 3, n. 4, p.1972-2009, 11 nov. 2011. MDPI AG. 

http://dx.doi.org/10.3390/polym3041972. Disponível em: 10.3390/polym3041972. Acesso 

em: 30 abril 2015. 

 

KHRAISHEH, M. et al. Effect of molecular weight and concentration on the adsorption of 

CMC onto talc at different ionic strengths. International Journal Of Mineral Processing, v. 



88 
 

75, n. 3-4, p.197-206, fev. 2005. Elsevier BV. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.minpro.2004.08.012. Acesso em: 30 abril 2015. 

 

KULICKE, W.; CLASEN, C. Viscosimetry of Polymers and Polyelectrolytes. Hamburg: 

Springer, 2004.  

 

LEIKE, A. Demonstration of the exponential decay law using beer froth. European Journal 

of Physics, v. 23, n. 1, p.21-26, 19 dez. 2001. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1088/0143-

0807/23/1/304. Acesso em: 13 junho 2016. 

 

LEVITT, D. B.; POPE, G. A. Selection and Screening Polymers for Enhanced Oil Recovery. 

Spe, Oklahoma, n. 113845, p.1-18, abr. 2008. Disponível em: 

https://utexas.influuent.utsystem.edu/en/publications/selection-and-screening-of-polymers-

for-enhanced-oil-recovery. Acesso em: 25 setembro 2015. 

 

LI, Q. et al. Thermal degradation kinetics of poly(acrylate/α-methyl styrene) copolymers. 

Polymer Degradation And Stability, v. 128, p.158-164, jun. 2016. Disponível em: 

10.1016/j.polymdegradstab.2015.10.003. Acesso em: 30 abril 2016. 

 

LIMA, B. V. Hidrólise e caracterização de poliacrilamida hidrofobicamente 

modificada: avaliação da aplicabilidade na recuperação de petróleo. 2010. 112 f. Dissertação 

(Mestrado em Química) – Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2010.  

 

LOPEZ, C. G. et al. Structure of sodium carboxymethyl cellulose aqueous solutions: A SANS 

and rheology study. Journal Of Polymer Science Part B: Polymer Physics, v. 53, n. 7, 

p.492-501, 30 dez. 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/polb.23657. Acesso em: 

30 abril 2016. 

 

LUO, W.; XU, S.; TORABI, F. Chemical Degradation of HPAM by Oxidization in Produced 

Water: Experimental Study. Spe, Texas, n. 163751, p.1-12, mar. 2013. Disponível em: 

https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-163751-MS. Acesso em: 03 maio 2016. 

 

LUZ, R. C. S. A contribuição da Goma Xantana e da Carboximetilcelulose no controle 

de filtrado.2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Programa de Pós-Graduação em 

Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2014.  

 

MA, Q. et al. Theoretical studies of hydrolysis and stability of polyacrylamide 

polymers. Polymer Degradation And Stability, v. 121, p.69-77, nov. 2015. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2015.08.012. Acesso em: 30 abril 2016. 

 

MADRUGA, L. Y. C. Efeito da força iônica nas propriedades de fluidos de perfuração 

aquosos à base de polímeros carboxilados e sulfatados. 2016. 76 f. Dissertação (Mestrado 

em Química) – Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2016.  

 

MAHMOOD, W. A. K.; KHAN, M. M. R.; YEE, T. C. Effects of Reaction Temperature on 

the Synthesis and Thermal Properties of Carrageenan Ester. Journal Of Physical Science, 

Pulau Pinang, v. 25, p.123-138, 2014. Disponível em: http://web.usm.my/jps/25-1-14/25-1-

8.pdf. Acesso em: 28 maio 2016. 



89 
 

 

MAURER, J. J.; HARVEY, G. D. Thermal Degradation Characteristics of Poly(acrylamide-

co-acrylic acid) and Poly(acrylamide-co-sodium acrylate) copolymers. Thermochimica Acta, 

Annandale, v. 121, p.295-306, 1987. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040603187801806. Acesso em: 03 

novembro 2015. 

 

MENCZEL, J. D.; PRIME, R. B. Thermal Analysis of Polymers: Fundamentals and 

Aplications. New Jersey: Wiley, 2009. 

 

METODIEV, A. Electric Properties of Carboxymethyl Cellulose. Cellulose - Fundamental 

Aspects, p.1-30, 28 ago. 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5772/56935. Acesso em: 

24 fevereiro 2016. 

 

MORADI·ARAGHI, A.; DOE, P. H. Hydrolysis and Precipitation of Polyacrylamides in 

Hard Brines at Elevated Temperatures. Spe, Houston, n. 13033, p.189-198, maio 1987. 

Disponível em: https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-13033-PA. Acesso em: 03 

fevereiro 2016. 

 

MOREIRA, J. C.; SILVA, I. F.; WANG, S. H. Determinação das constantes K e alfa da 

Equação de Mark-Houwink de Poli(p-acetóxiestireno). Polímeros: Ciência e Tecnologia, 

São Paulo, v. 14, p.80-82, 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282004000200010. Acesso 

em: 28 maio 2016. 

 

MULLER, G. Thermal Stability of High-molecular-weight Polyacrylamide Aqueous 

Solutions. Polymer Bulletin, Mont-saint-aignan, v. 5, p.31-37, 1981. Disponível em: 

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00255084#page-1. Acesso em: 05 maio 2016. 

 

MUNK, P. et al. Some Solution Properties of Polyacrylamide. Macromolecules, Texas, v. 13, 

p.871-875, 1980.  

 

MYSLABODSKI, D. E.; STANCIOFF, D.; HECKERT, R. A. Effect of acid hydrolysis on 

the molecular weight of kappa carrageenan by GPC-LS. Carbohydrate Polymers, Usa, v. 31, 

p.83-92, 1996. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/222801189_Effect_of_acid_hydrolysis_on_the_mol

ecular_weight_of_kappa_carrageenan_by_GPC-LS. Acesso em: 28 abril 2016. 

 

NECAS, J.; BARTOSIKOVA, L.. Carrageenan: a review. Veterinary Medicina, Czech 

Republic, v. 58, p.187-205, 2013. Disponível em: http://vri.cz/docs/vetmed/58-4-187.pdf. 

Acesso em: 28 abr. 2016. 

 

PALJEVAC, M. et al. Hydrolysis of carboxymethyl cellulose catalyzed by cellulase 

immobilized on silica gels at low and high pressures. The Journal Of Supercritical Fluids, 

v. 43, n. 1, p.74-80, nov. 2007. 

 

PAOLI, M. Degradação e Estabilização de Polímeros. 2. ed.: Chemkeys, 2008. 

 



90 
 

PEREIRA, L. C. R. T. Estudos em macroalgas carragenófitas (Gigartinales, 

Rhodophyceae) da costa portuguesa: aspectos ecológicos, bioquímicos e citológicos. 2004. 

325 f. Tese (Doutorado em Biologia) - Universidade de Coimbra, Coimbra, 2004. 

 

PEREZ, R. et al. La culture des algues marines dans le monde. Centre de Brest: Ifremer, 

1992. 637 p. Disponível em: http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4402/. Acesso em: 29 abril 

2016. 

 

PRAJAPATI, V. D. et al. Carrageenan: A natural seaweed polysaccharide and its 

applications. Carbohydrate Polymers, v. 105, p.97-112, maio 2014. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861714000769. Acesso em: 14 

setembro 2015. 

 

RHEIN-KNUDSEN, N.; ALE, M.; MEYER, A. Seaweed Hydrocolloid Production: An 

Update on Enzyme Assisted Extraction and Modification Technologies. Marine Drugs, v. 

13, n. 6, p.3340-3359, 27 maio 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.3390/md13063340. 

Acesso em: 14 setembro 2015. 

 

ROHR, T. G. Estudo Reológico da Mistura Carboximetilcelulose/Amido e sua utilização 

como veículo de inoculação bacteriano. 2007. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Química) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2007.  

 

RYLES, R. G. Chemical Stability Limits of Water-Soluble Polymers Used in Oil Recovery 

Processes. Spe, Phoenix, n. 13585, p.23-34, abr. 1985.  

 

SCHNABEL, W. Polymer Degradation: Principles and Pratical Applications. Viena: 

Habser, 1981.  

 

SERIGHT, R. S.; CAMPBELL, A. R.; MOZLEY, P. S. Stability of Partially Hydrolyzed 

Polyacrylamides at Elevated Temperatures in the Absence of Divalent Cations. Spe, Texas, n. 

121460, p.1-15, abr. 2009. Disponível em: https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-

121460-PA. Acesso em: 12 setembro 2014. 

 

SHAHBAZI, M. et al. Kinetic study of κ-carrageenan degradation and its impact on 

mechanical and structural properties of chitosan/κ-carrageenan film. Carbohydrate 

Polymers, v. 142, p.167-176, maio 2016. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.01.037. Acesso em: 28 abril 2015. 

 

SHUPE, R. D. Chemical Stability of Polyacrylamide Polymers. Spe, Dallas, n. 9299, p.1513-

1529, ago. 1981. Disponível em: https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-9299-PA. 

Acesso em: 12 maio 2016. 

 

SILBERBERG, M. S. Kinetics: Rates and Mechanisms of Chemical Reactions. In: 

SILBERBERG, M. S. Chemistry:The Molecular Nature of Matter and Change. 4. ed. New 

York: Mcgraw-hill Higher Education, 2006. Cap. 16. p. 626-675.  

 

SILVA, M. E. S.R. et al. Preparation and thermal study of polymers derived from acrylamide. 

Polymer Degradation And Stability, Belo Horizonte, v. 67, p.491-495, 2000. Disponível 

em: https://labpolimeros.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2015/01/Preparation-and-thermal-

study-of-polymers-derived-from-acrylamide.pdf. Acesso em: 03 maio 2016. 



91 
 

 

STEVENS, M. P. Polymer Chemistry: An Introdution. 2. ed. New York: Oxford, 1990. 

 

SUGAMA, T.; PYATINA, T. Effect of sodium carboxymethyl celluloses on water-catalyzed 

self-degradation of 200°C-heated alkali-activated cement. Cement And Concrete 

Composites, v. 55, p.281-289, jan. 2015. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.015. Acesso em: 1 março 2016. 

 

TAVASSOLI-KAFRANI, E.; SHEKARCHIZADEH, H.; MASOUDPOUR-BEHABADI, M. 

Development of edible films and coatings from alginates and carrageenans. Carbohydrate 

Polymers, v. 137, p.360-374, fev. 2016. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.10.074. Acesso em: 30 abril 2016. 

 

THOMAS, D. C. Themal Stability of Starch- and Carboxymethyl Cellulose-Based Polymers 

Used in Drilling Fluids. Spe, Las Vegas, n. 8463, p.171-180, jul. 1979. Disponível em: 

https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-8463-PA . Acesso em: 30 abril 2016. 

 

TOVAR, F. D.; BARRUFET, M. A.; SCHECHTER, D. S. Long Term Stability of 

Acrylamide Based Polymers during Chemically Assisted CO2 WAG EOR. Spe, Oklahoma, n. 

169053, p.1-9, abr. 2014. Disponível em: https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-

169053-MS. Acesso em: 06 março 2016. 

 

VAN KREVELEN, D. W.. Properties of Polymers. 3. ed. Amsterdam: Elsevier Science, 

1997. 

 

VERMA, S.et al. Grafting of N-(hydroxymethyl) acrylamide on to κ-carrageenan: Synthesis, 

characterization and applications. Carbohydrate Polymers, v. 102, p.590-597, fev. 2014. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.12.004. Acesso em: 15 maio 2016. 

 

WEBBER, V. Extração e Caracterização de Carragenana obtida de Kappaphycus 

alvarezii. 2010. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência em Alimentos) - Centro de Ciências 

Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2010. 

 

XIN, H. et al. Fabrication of the weak gel based on hydrolyzed polyacrylamide crosslinked by 

inorganic-organic mixed crosslinker. Journal Of Polymer Research, v. 20, n. 12, p.1-7, 12 

nov. 2013.Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s10965-013-0311-5. Acesso em: 14 

novembro 2015. 

 

XU, J. B.; BARTLEY, J. P.; JOHNSON, R. A.. Preparation and characterization of alginate–

carrageenan hydrogel films crosslinked using a water-soluble carbodiimide (WSC). Journal 

Of Membrane Science, v. 218, n. 1-2, p.131-146, 1 jul. 2003. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/s0376-7388(03)00165-0. Acesso em: 13 novembro 2015. 

 

YAN, L. et al. A water-soluble oil-displacing agent with tracer properties for enhancing oil 

recovery. Rsc Adv., v. 5, n. 53, p.42843-42847, 2015. Royal Society of Chemistry (RSC). 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1039/c5ra05948h. Acesso em: 09 outubro 2015. 

 

YANG, M. On the thermal degradation of poly(styrene sulfone)s: Effect of structure on 

thermal characteristics. Polymer Degradation And Stability, v. 76, p.69-77, 2002. 

Disponível em: 



92 
 

https://www.researchgate.net/publication/256969228_On_the_thermal_degradation_of_polyst

yrene_sulfones_VIII_Effect_of_structure_on_thermal_characteristics. Acesso em: 17 maio 

2016. 

 

YANG, S. H.; TREIBER, L. E. Chemical Stability of Polyacrylamide Under Simulated Field 

Conditions. Spe, Las Vegas, n. 14232, p.1-12, set. 1985. Disponível em: 

https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-14232-MS. Acesso em: 25 novembro 2015. 

 

ZEYNALI, M. E.; RABII, A.; BAHARVAND, H. Synthesis of Partially Hydrolyzed 

Polyacrylamide and Investigation of solution Properties (Viscosity Behaviour): Viscosity 

Behaviour. Iranian Polymer Journal, Tehran, v. 13, p.479-484, out. 2003. Disponível em: 

http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=12672. Acesso em: 03 abril 2016. 

 

ZHU, D. et al. Laboratory Study on the Potential EOR Use of HPAM/VES Hybrid in High-

Temperature and High-Salinity Oil Reservoirs. Journal Of Chemistry, v. 2013, p.1-8, 2013. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1155/2013/927519. Acesso em: 01 junho 2015. 

 

ZOHURIAAN, M. J; SHOKROLAHI, F. Thermal studies on natural and modified gums. 

Polymer Testing, v. 23, n. 5, p.575-579, ago. 2004. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2003.11.001. Acesso em: 03 maio 2015. 



A-1 
 

ANEXO A – Método Integral de Broido 

 

 

Segundo Broido (1969) o tratamento teórico de curvas obtidas por análise 

termogravimétrica de reações idealizadas é relativamente direto e complicações maiores 

podem ser introduzidas quando as reações são complexas. Então ele propôs um método para 

obter parâmetros cinéticos de curvas TGA, a fim de se obter uma relação entre a perda de 

massa da amostra e a energia de ativação envolvida na decomposição do material. 

A seguir será mostrada a demonstração de como ele conseguiu chegar na expressão 

fundamental conhecida como Método Integral de Broido. 

Supondo que uma substância sólida pura aquecida sob vácuo sofre degradação por 

uma reação na qual pelo menos alguns dos produtos são voláteis, o progresso da reação pode 

ser determinado pela continua pesagem da amostra. Wt, a massa a qualquer tempo, t, está 

relacionado a fração do numero de moléculas iniciais ainda não decompostas, y, como 

mostrado na Equação 11. 

Se a decomposição é realizada isotermicamente, a velocidade de reação é dada pela 

Equação 14, na qual n é a ordem de reação. 

 

  

  
      (14) 

 

Se a constante de velocidade, k, muda com a temperatura absoluta de acordo com a 

equação de Arrhenius (Equação 5). E se, ao invés de operar isotermicamente, a temperatura, 

T, é uma função linear de t, 

 

        (15) 

 

As Equações 5, 14 e 15 podem ser combinadas obtendo a Equação 16. 

 

  

  
   

 

 
  

   
     (16) 

 

A curva TGA para tal reação representa esta ultima equação integrada da temperatura 

T0 na qual y = 1. Então, 
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 (17) 

 

Como um amplo número de processos de decomposição pode ser representado por 

reações de primeira ordem, então pode-se considerar 

 

 
  

  
  

  

 
         

 

 
 

 

 

 

 

 (18) 

 

Como a maioria das reações mesuráveis usualmente correm dentro de  10% da Tmáx, 

a temperatura de velocidade máxima da reação, aplicando as aproximações seguintes ao lado 

direito da Equação 17, obtêm-se a Equação 19. 

 

 
   
     

   
  

  
   

   
 

  
     

  
   

 (19) 

 

Pela integração e aplicando o log em ambos os lados da equação 17, então, é obtida a 

Equação 20. 

 

     
 

 
   

  
     

            (20) 

 

Portanto, um plot de lnln (1/y) versus ln T rende uma linha reta cuja inclinação é 

relatada como energia de ativação. 

Mas foram introduzidas duas aproximações alternativas. Desde que 

 

    
 

  
    
 

 
 

    
  

 

    
 
     

     

     
 

 

    
 (21) 

 

A suposição que Tmáx
2
+T

2
  2TmáxT significa que 

 

 
   
    

 
   
   

  
  
 
 
  

  
  
   

  
   
  

 
 (22) 
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Integrando, desta suposição obtemos a Equação 23. 

 

     
 

 
   

  

   
            (23) 

 

Por outro lado, a suposição que 

 

 
   
    

  
 
 
 

  
   
  

   (24) 

 

Leva a Equação 10, que é a equação do Método Integral proposto por Broido. 

 

     
 

 
    

  
 
 
 

 
           (10) 

 

 

 



B-1 
 

ANEXO B – Modelo de decaimento exponencial da viscosidade específica 

 

Segundo A Leike (2001) a viscosidade de uma solução esta sujeita a um decaimento 

exponencial se ela diminui a uma taxa proporcional do seu valor atual. Esse processo pode ser 

expresso pela seguinte Equação diferencial 25. 

 

     

  
        (25) 

 

Onde      é a viscosidade específica e   é a constante de decaimento exponencial. 

Obtemos como solução a Equação 26. 

 

                  
    (26) 

 

Onde          é a viscosidade específica no tempo t, e          é a viscosidade 

específica inicial, ou seja, no tempo    . A constante de decaimento pode ser expressa 

como a constante de tempo, que é o tempo necessário para a viscosidade específica atingir 1/e 

do seu valor original, através da Equação 27. 

 

  
 

 
 (27) 

 

E assim, obtemos a Equação 28. 

 

                  
 
 
  (28) 

 

Como se sabe, a viscosidade específica pode ser expressa pela Equação 29.  

 

      
       
    

 (29) 

 

E então substituindo na equação 29, obtemos a Equação 30. Cujo desenvolvimento, dá 

a Equação 33. 
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  (30) 

  

       
    

 
    

       
   

 
  (31) 

  

       
       

   
 
  (32) 

  

   
       
       

  
  

 
 (33) 

 

Dessa forma, fazendo uma regressão da viscosidade específica em função do tempo, 

podemos obter as constantes de decaimento de viscosidade para polímeros em solução.  

 

 

 


