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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIACRILAMIDAS MODIFICADAS 

PARA A UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO. 

Ana Maria da Silva Maia 

RESUMO

Poliacrilamidas modificadas com  0,2 mol % de N,N-dihexilacrilamida e grau 
de hidrólise de 0 a 25 % foram sintetizadas por copolimerização micelar. O monômero 
hidrofóbico foi obtido pela reação entre cloreto de acriloíla e N,N-dihexilamina e foi 
caracterizado por espectroscopia no infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear de 
próton (1H RMN). As estruturas moleculares dos polímeros foram determinadas através de 
espectroscopia de RMN 1H e 13C e os polímeros foram estudados em regime diluído e 
semidiluído por viscosimetria, reometria, espalhamento de luz estático e espectroscopia de 
correlação de fótons, na faixa de temperatura de 25 a 55 ºC. Os dados obtidos por 
viscosimetria mostraram que as viscosidades intrínsecas dos polímeros hidrolisados são 
maiores que a do polímero precursor na mesma força iônica e a comparação entre os 
polímeros carregados mostrou que o polímero com maior grau de hidrólise tem uma 
estrutura mais compacta em água de formação sintética (AFS). A elevação da temperatura 
induziu um aumento na viscosidade reduzida dos polímeros em água Milli-Q (AMQ). Em 
solução salina, apenas o polímero neutro apresentou aumento na viscosidade reduzida com 
a temperatura, enquanto os derivados hidrolisados apresentaram uma diminuição na 
viscosidade reduzida. A partir do espalhamento de luz estático (SLS), em meio salino, foi 
evidenciada uma diminuição da massa molar ponderal média ( Mw) com o aumento do 
grau de hidrólise, que foi atribuída à redução das interações termodinâmicas entre polímero 
e solvente, o que pôde ser deduzido pela diminuição do segundo coeficiente do virial (A2).
Os polímeros apresentaram mais de um modo de relaxação em solução, quando analisados 
por espectroscopia de correlação de fótons, e esses modos foram atribuídos a cadeias 
isoladas e a agregados de diversos tamanhos. O comportamento de agregação dependeu 
fortemente da força iônica, e também da temperatura, embora de uma forma menos 
pronunciada. Os polímeros apresentaram grandes agregados em todas as condições 
estudadas, contudo, suas soluções não mostraram um bom aumento na viscosidade da água 
para serem usados em processos de recuperação melhorada de petróleo (EOR). 

Palavras-chave: poliacrilamida, reologia, espalhamento de luz. 



SINTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MODIFIED POLYACRYLAMIDES 

FOR APLICATION IN PETROLEUM INDUSTRY. 

Ana Maria da Silva Maia 

ABSTRACT 

Modified polyacrylamides with  0.2 mol % of N,N-dihexylacrylamide and 
hydrolysis degree from 0 to 25 % were synthesized by micellar copolymerization. The 
hydrophobic monomer was obtained by the reaction between acryloyl chloride and N,N-
dihexylamine and characterized by infrared (IR) and proton nuclear magnetic resonance 
(1H NMR) spectroscopy. The polymer molecular structures were determined through 1H
and 13C NMR spectroscopy and the polymers were studied in dilute and semi-dilute 
regimes by viscometry, rheometry, static light scattering and photon correlation 
spectroscopy, at the temperature range from 25 to 55 ºC. The data obtained by viscometry 
showed that the intrinsic viscosity from the hydrolyzed polymers is larger than the 
precursor polymers at the same ionic strength. The comparison between the charged 
polymers showed that the polymer with higher hydrolysis degree has a more compact 
structure in formation water (AFS). The increase of temperature led to an enhanced 
reduced viscosity to the polymers in Milli-Q water (AMQ), although, in brine, only the 
unhydrolyzed polymer had an increase in the reduced viscosity with the temperature, and 
the hydrolyzed derivatives had a decrease in the reduced viscosity. The static light 
scattering (SLS) analyses in salt solutions evidenced a decrease of weight-average 
molecular weight ( Mw) with the increase of the hydrolysis degree, due to the reduction of 
the thermodynamic interactions between polymer and solvent, which was evidenced by the 
decrease of the second virial coefficient (A2). The polymers showed more than one 
relaxation mode in solution, when analyzed by photon correlation spectroscopy, and these 
modes were attributed to isolated coils and aggregates of several sizes. The aggregation 
behavior depended strongly on the ionic strength, and also on the temperature, although in 
a lower extension. The polymers showed large aggregates in all studied conditions, 
however, their solutions did not displayed a good increase in water viscosity to be used in 
enhanced oil recovery (EOR) processes. 

Keywords: polyacrylamide, rheology, light scattering. 
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Introdução 1

1 – INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas, tem sido crescente a preocupação das indústrias 

petrolíferas com relação à escassez de petróleo no mundo (SHAH, 1981; TISSOT, 2001). 

Sendo assim, novas tecnologias estão sendo incentivadas, visando aumentar a produção de 

petróleo em campos petrolíferos já existentes, uma vez que os custos para o descobrimento 

e desenvolvimento de novos poços são altos. Entre estas tecnologias, encontra-se a injeção 

de água aditivada com polímeros hidrossolúveis de elevada massa molar (BORCHARDT, 

1996; MELO et al., 2002; MEZZOMO et al., 2000). 

Os principais polímeros usados em processos de recuperação de petróleo como 

aditivos para aumentar a viscosidade da água e, consequentemente, melhorar seu poder de 

varredura são poliacrilamidas parcialmente hidrolisadas e a goma xantana (BORCHARDT, 

1996; MELO et al., 2002; NEEDHAM; DOE, 1987; NIU et al., 2001; TAYLOR; NASR-

EL-DIN, 1995). No entanto, esses polímeros apresentam algumas limitações, tais como 

baixa tolerância à presença de sais (MELO et al., 2002; NEEDHAM; DOE, 1987; NIU et 

al., 2001) e susceptibilidade à degradação biológica (KULICKE et al., 1988; MELO et al., 

2002), respectivamente. 

As poliacrilamidas parcialmente hidrolisadas também são capazes de alterar a 

permeabilidade das rochas reservatório à água, graças à sua capacidade de adsorção sobre a 

superfície do meio rochoso, promovendo um aumento no fator de resistência residual 

(ARGILLIER et al. 1996; ZHENG et al., 1998). Contudo, apesar desses polímeros serem 

os mais empregados nos processos de recuperação melhorada de petróleo, eles apresentam 

algumas limitações quanto à sua utilização, devido à sua sensibilidade a cátions e a grande 

susceptibilidade à hidrólise e posterior precipitação em reservatórios de alta salinidade e 

temperatura (LIPP, 1991). 

Com o objetivo de evitar esses problemas, uma classe de polímeros, 

denominada “polímeros hidrossolúveis hidrofobicamente modificados”, vem sendo 

utilizada (CANDAU; SELB, 1999). Esses polímeros consistem de cadeias hidrossolúveis 

com uma pequena fração de grupos hidrofóbicos inseridos entre os grupos hidrofílicos (  5 
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mol %) (ARGILLIER et al., 1996). Esses grupos hidrofóbicos tornam o polímero mais 

tolerante à presença de sais e a altas temperaturas (TAYLOR; NASR-EL-DIN, 1995). 

Polímeros hidrofílicos hidrofobicamente modificados são alternativas para se 

obter bons viscosificantes aquosos com menor sensibilidade à presença de sais e maior 

resistência à degradação térmica. A introdução de grupos hidrofóbicos em uma cadeia 

polimérica hidrofílica pode levar à formação de interações intermoleculares que resultam 

em um aumento aparente do volume hidrodinâmico da macromolécula em solução. Dessa 

forma, pode haver um aumento da capacidade viscosificante do polímero e alteração das 

suas propriedades reológicas (BOCK et al., 1988). 

Além da modificação das propriedades reológicas, a introdução de grupos 

hidrofóbicos ao longo da cadeia de um polímero hidrossolúvel pode alterar a adsorção do 

polímero em superfícies e interfaces (ABRAHAM, 2002; FISCHER et al, 2001; XIAO et 

al, 2003; YAHAYA et al., 2001; YAHYA et al., 1996; YAHYA; HAMAD, 1995), o que 

levaria a uma diminuição da tensão interfacial entre o petróleo e a água de injeção e, 

conseqüentemente, a uma redução na saturação residual de óleo, de forma semelhante ao 

que ocorre na injeção de tensoativo. 

Polímeros solúveis em água, com uma pequena percentagem de grupos 

hidrofóbicos, têm sido alvo de considerável pesquisa há mais de duas décadas 

(ALEXANDRIDIS et al., 1997; ANNABLE et al., 1993; AUBRY et al., 2002; 

BAßMANN-SCHNITZLER; SÉQUARIS, 2005; BENJELLOUN et al., 1996; 

BEZZAOUCHA et al., 2007; BIGGS et al., 1992; BIGGS et al., 1993; 

BLAGODATSKIKH et al., 2004; CAMAIL et al., 2000; CANDAU et al., 1994; 

CANDAU et al., 1998; CANDAU; SELB, 1999; CAPUTO et al., 2004; CHARPENTIER 

et al., 1997; CÓRDOVA et al., 2002; DESBRIÈRES, 2004; DESBRIÈRES et al., 1996; 

DOWLING; THOMAS, 1990; FENG et al., 2002a; FENG et al., 2002b; FENG et al., 

2005; FISCHER et al., 2001; HILL et al., 1993; GOSSELET et al., 1999; HÄGER et al., 

2001; JIMÉNEZ-REGALADO et al., 2000; JIMÉNEZ-REGALADO et al., 2004; 

KUJAWA et al., 2006; LAMBERT et al., 2005; MA et al., 2002; MCCORMICK et al., 

1988; MCCORMICK et al., 1992; MORITA et al., 2001; NG et al., 1999; PENOTT et al., 

2001; PENOTT-CHANG et al., 2006; RIDAOUI et al., 2006; ROTUREAU et al., 2006; 

SADICOFF et al., 2001; SIMON et al., 2003; SIMON et al., 2005; TAYLOR; NASR-EL-

DIN, 1995; VOLPERT et al., 1996; VOLPERT et al., 1998a; WERNER et al., 1998; WON 

et al., 1999; XUE; HAMLEY, 2002; XUE et al., 2004, NIU et al., 2001; YAHAYA et al., 
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2001; YAHYA et al., 1996; YAHYA; HAMAD, 1995; ZUSHUN et al., 1998). E, dentre 

os polímeros estudados, as poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas têm se 

destacado. Especula-se que as poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas são mais 

resistentes à degradação mecânica porque as ligações hidrofóbicas entre as cadeias são 

desfeitas em altas taxas de cisalhamento e, quando o cisalhamento é reduzido ou cessado, 

essas ligações são refeitas e a viscosidade volta aos níveis iniciais (CANDAU et al., 1994). 

Além disso, o aumento de temperatura (efeito entrópico) ou salinidade (efeito “salting 

out”) do meio pode fortalecer as interações hidrofóbicas (MCCORMICK et al., 1988; 

YAHAYA et al., 2001), promovendo aumento da viscosidade. Essas propriedades fazem 

com que muitos considerem as poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas bons 

candidatos a serem empregados em processos de recuperação aumentada de petróleo 

(BOCK et al., 1988; CÓRDOVA et al., 2002; MA et al., 2002; MCCORMICK; 

JOHNSON, 1988; TAYLOR; NASR-EL-DIN, 1995; NIU et al., 2001). 

Na prática, as poliacrilamidas usadas nas atividades de recuperação do petróleo 

são parcialmente hidrolisadas (MELO et al., 2002). A presença de unidades carregadas 

aumenta a solubilidade em água e o volume hidrodinâmico da cadeia polimérica, devido à 

repulsão mútua entre as cargas negativas. O efeito da introdução de grupos carregados em 

poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas permanece matéria de debate na literatura 

(BIGGS et al., 1993; DOWLING; THOMAS, 1990; FENG et al., 2002b; FENG et al., 

2005; MCCORMICK et al., 1988).

Desde a década de noventa a reologia de poliacrilamidas hidrofobicamente 

modificadas pela introdução do monômero hidrofóbico N,N-dihexilacrilamida vem sendo 

estudada e as principais conclusões obtidas foram as seguintes: (i) a composição média de 

um copolímero contendo uma acrilamida dissubstituída não depende do grau de conversão, 

em contraste com copolímeros contendo acrilamidas monossubstituídas; (ii) copolímeros 

modificados pela introdução de acrilamidas dissubstituídas possuem um maior poder 

viscosificante que aqueles modificados pela introdução de acrilamidas monossubstituidas; 

(iii) em regime diluído a viscosidade é controlada pelas associações hidrofóbicas 

intramoleculares; (iv) em regime semidiluído ocorre o domínio das associações 

hidrofóbicas intermoleculares e (v) o comportamento viscoelástico desses polímeros pode 

ser descrito por um mecanismo de reptação (CANDAU et al., 1998; CANDAU; SELB, 

1999; CAPUTO et al., 2004; JIMÉNEZ-REGALADO et al., 2000; VOLPERT et al., 1996; 

VOLPERT et al., 1998a). 
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1.1 – Objetivos 

Embora o espalhamento de luz seja citado como uma das ferramentas para a 

caracterização de polímeros candidatos para a utilização em processos de injeção em 

reservatórios de petróleo, os estudos descritos limitam-se ao espalhamento de luz estático, 

não havendo estudos aprofundados utilizando espalhamento de luz dinâmico. Além disso, 

a caracterização de poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas pela introdução do 

monômero hidrofóbico N,N-dihexilacrilamida por espalhamento de luz dinâmico, 

estudando a forma e o tamanho dos seus agregados em solução, ainda não foi descrito. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho se constituiu em investigar a relação entre as 

propriedades reológicas de poliacrilamidas modificadas pela introdução de meros de N,N-

dihexilacrilamida e os agregados observados por espectroscopia de correlação de fótons. 

Os polímeros estudados nessa Tese foram sintetizados por copolimerização 

micelar (BIGGS et al., 1992; HILL et al., 1993; YAHAYA et al., 2001) e os monômeros 

eleitos para a síntese do polímero anfifílico foram a acrilamida e a N,N-dihexilacrilamida. 

A acrilamida é um dos monômeros mais adequados à síntese de polímeros solúveis em 

água de alta massa molar, sendo estes polímeros capazes de aumentar a viscosidade de 

soluções aquosas em concentrações inferiores a 1% (CANDAU; SELB, 1999; 

HABERMANN, 1991). Por sua vez, a dihexilacrilamida gera um aumento das 

propriedades associativas do polímero, ou seja, da capacidade de suas moléculas 

interagirem entre si, mesmo em níveis de incorporação baixos (VOLPERT et al., 1996). A 

introdução de meros carregados negativamente foi feita através da hidrólise controlada de 

frações do polímero sintetizado, de forma a se obter poliacrilamidas hidrofobicamente 

modificadas com diferentes graus de hidrólise. 

Os polímeros foram caracterizados por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

de 1H e 13C, ambas em solução, e as propriedades em regime diluído e semidiluído foram 

examinadas através de viscosimetria, reologia, espalhamento de luz estático e 

espectroscopia de correlação de fótons. A caracterização por RMN permitiu determinar o 

grau de incorporação do monômero hidrofóbico e o grau de hidrólise dos polímeros. As 

medidas de espalhamento de luz estático forneceram a massa molar, o raio de giração e o 

segundo coeficiente do virial, enquanto que as medidas viscosimétricas e de espectroscopia 
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de correlação de fótons mostraram os efeitos da variação da temperatura e da força iônica 

sobre as associações poliméricas. 


