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RESUMO 

A síntese de polímeros usando solventes orgânicos e nocivos ao meio ambiente tem 

sido frequente na comunidade científica. O uso de solventes verdes, como a água, agride 

menos o meio ambiente. Este estudo proporcionou a síntese de dois copolímeros de poli(N-

isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) com diferentes percentuais molares dos monômeros 

na cadeia polimérica e a avaliação de suas propriedades. A polimerização foi realizada via 

radicais livres, substituindo o solvente orgânico, THF, pela água e o iniciador, AIBN, por 

persulfato de potássio (K2S2O8). Para fins de avaliação da contribuição do laurato de vinila 

nos copolímeros, também foi sintetizado o homopolímero de NIPAAm, nas mesmas 

condições reacionais empregadas para os copolímeros. As estruturas químicas dos polímeros 

obtidos foram investigadas por espectroscopia no infravermelho (IV) e ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio (
1
H RMN) e de carbono (

13
C RMN). Soluções aquosas dos polímeros 

foram analisadas por reometria, espalhamento de luz estático (SLS) e dinâmico (DLS). Os 

resultados obtidos por reometria mostraram que a temperatura crítica consoluta inferior 

(LCST) do poli(N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) contendo 7 mol% de LV foi de 26 

ºC, enquanto a do copolímero contendo 13 mol% de LV foi de 21 ºC, ou seja, mais baixas que 

a LCST da PNIPAAm (34 ºC). Esse resultado indica que a presença do monômero 

hidrofóbico, LV, contribuiu significativamente para a diminuição da LCST do polímero. A 

partir do espalhamento de luz estático (SLS), calculou-se a massa molar ponderal média 

aparente ( ̅w), o raio de giro (Rg) e o segundo coeficiente virial (A2) dos polímeros. A  ̅w e o 

A2 do poli(N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) contendo 7 mol% de LV foi de 3,0x10
6
 

g/mol e 16,1 mol.L.g
-2

, respectivamente, enquanto que para o copolímero contendo 13 mol% 

de LV, os valores obtidos para  ̅w e o A2 foram de 2,6x10
6
 g/mol e - 4,27 mol.L.g

-2
, 

respectivamente. Para a PNIPAAm, os valores obtidos de  ̅w e A2 foram 3,2x10
7
 g/mol e 

0,69 mol.L.g
-2

, respectivamente. A diminuição do valor de  ̅w dos copolímeros em relação ao 

valor da  ̅w da PNIPAAm foi atribuída à redução das interações polímero-solvente no meio, 

que foi confirmada pela diminuição do valor do A2 para os copolímeros. As análises de DLS, 

feitas em concentração 1g/L no intervalo de temperatura 15 ºC a 40 ºC, indicaram a presença 

de cadeias isoladas e agregados de diversos tamanhos para os polímeros em solução. 

 

Palavras-chave: poli(N-isopropilacrilamida); poli(N-isopropilacrilamida-co-laurato 

de vinila); FTIR; RMN; reometria; SLS; DLS. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The synthesis of polymers using organic solvents harmful to the environment has been 

frequent in the scientific community. The use of green solvents, such as water, causes less 

damage to the environment. This study provided the synthesis of two copolymers of poly (N-

isopropylacrylamide-co-vinyl laurate), with different molar percentage of monomers in the 

polymer chain and the evaluation of their properties. The polymerizations were carried out by 

free radicals, replacing the organic solvent THF by water, and AIBN initiator by potassium 

persulfate (K2S2O8). In attempt of evaluating the contribution of  vinyl laurate (VL) in 

copolymers, the NIPAAm homopolymer was also synthesized under the same reaction 

conditions employed for the copolymers. The chemical structures of the synthesized polymers 

were determined  through infrared (IR) and nuclear magnetic resonance spectroscopy. 

Aqueous solutions of the polymers were analyzed by rheometry, static light scattering (SLS) 

and dynamic light scattering (DLS). The results of rheometry showed that lower critical 

solution temperature (LCST) for poly (N-isopropylacrylamide-co- vinyl laurate) containing 7 

mol% of VL was 26 ° C, while the copolymer containing 13 mol% VL was 21 ° C. In other 

words, lower than the LCST of PNIPAAm (34 ° C). There results indicate that the presence of 

hydrophobic monomer, VL, contributes significantly in reducing the LCST of the polymer. 

From the static light scattering (SLS) analysis, it was calculated the weight apparent average 

molecular weight ( ̅w), the radius of gyration (Rg) and the second virial coefficient (A2) of 

the polymers. The  ̅w and A2 for poly (N-isopropylacrylamide-co-vinyl laurate) containing 7 

mol% of VL were 3.0x10
6
 g/mol and 16.1 mol.L.g

-2
, respectively, while that for the 

copolymer containing 13 mol% of VL, the values for  ̅w and A2 were 2.6x10
6
 g/mol and 4.27 

mol.L.g
-2

, respectively. For PNIPAAm, the values of  ̅w and A2 were 3.2x10
7
 g/mol and 0.69 

mol.L.g
-2

, respectively. The decrease in the value of  ̅w of the copolymers relative to the  ̅w 

value of PNIPAAm was attributed to the reduction of the polymer-solvent interactions in the 

medium, which was confirmed by decreasing the value of A2 to the copolymers. Dynamic 

light scattering (DLS) analysis was performance at polymers concentration of 1g/L in the 

temperature range 15 °C to 40 °C and indicated the presence of isolated chains and aggregates 

of different sizes for the polymers in solution. 

Keywords: poly(N-Isopropylacrylamide); poly(N-Isopropylacrilamide-co-vinyl 

laurate); N-Isopropilacrylamide; FT-IR; RMN; rheometry; SLS; DLS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos 20 anos, polímeros termicamente sensíveis, que apresentam 

mudanças nas propriedades físicas sob a influência de pequenas variações na temperatura, têm 

atraído interesse em muitas aplicações na área da biotecnologia, medicina e engenharia. 

Polímeros termoresponsivos são considerados uma classe de materiais "inteligentes", pois 

apresentam mudança de comportamento com variações na temperatura. Tais polímeros, 

podendo ser naturais ou sintéticos, têm sido bem explorados na preparação de novas formas 

farmacêuticas de liberação controlada de fármacos. Esses polímeros sensíveis exibem uma 

transição de fase em uma determinada temperatura, o que provoca uma alteração súbita no 

estado de solvatação. Os polímeros, que se tornam insolúveis mediante aquecimento, 

apresentam uma temperatura crítica de mudança de comportamento, conhecida por 

temperatura crítica consoluta inferior (LCST) (GANDHI et al., 2014; HOU; WU, 2014; 

KUMAR et al., 2007; REJINOLD et al., 2011). 

A Poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAAm) tem sido amplamente estudada como um 

polímero sensível à temperatura que apresenta uma transição de fase hidrofílico-hidrofóbico 

do tipo LCST em torno de 32 ºC (YANG, 2013; DU; WICKRAMASINGHE; QIAN, 2010).  

A PNIPAAm é um dos polímeros mais investigados em referência a aplicações 

biomédicas, devido ao seu valor de LCST ser muito próximo à temperatura do corpo. Esse 

polímero “inteligente” permite a liberação de drogas no momento certo e o medicamento é 

liberado a partir de um estímulo externo (GANDHI et al., 2014). 

A LCST do polímero PNIPAAm, em solvente específico, pode ser ajustada por 

copolimerização de mais monômeros hidrofóbicos, que mudam o equilíbrio hidrofílico-

hidrofóbico diminuindo a LCST, ou a inserção de mais monômeros hidrofílicos, causando um 

aumento na LCST, em comparação com o monômero inicial principal (HRUBY; FILIPPOV; 

ŠTEPÁNEK, 2015). 

A síntese de polímeros é normalmente realizada em solventes orgânicos apolares com 

iniciadores solúveis nesse meio. Cao et al. (2005) obtiveram a Poli(N-isopropilacrilamida-co-

laurato de vinila), em meio orgânico usando THF e iniciador radicalar AIBN. Chen et al. 

(2015) sintetizaram os copolímeros Poli(N-isopropilacrilamida-co-N-hidroximetilacrilamida) 

através da iniciação radicalar de transferência atômica (ATRP), usando CuBr/( N,N,N',N',N'' – 

Pentametildietilenotriamina) (PMDETA) como catalisador e 2-Bromo isobutirato de etila 
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(EBiB) como iniciador. Ringsdorf e Venzmer (1990) sintetizaram copolímeros de NIPAAm e 

acrilamida usando dioxano como solvente e AIBN como iniciador. 

O uso de solventes menos agressivos ao meio ambiente tem atraído considerável 

atenção. O objetivo é explorar técnicas e metodologias que reduzam ou eliminem a utilização 

ou a geração de produtos, subprodutos, solventes e reagentes que são perigosos para a saúde 

humana ou para o ambiente. A vantagem de usar solventes não tóxicos, como a água, torna o 

método mais simples, além de propiciar a ausência de solventes orgânicos e catalisadores que 

agridem o meio ambiente. Evitando um solvente desse tipo, reduz-se o número de 

componentes na reação, elimina-se problemas de emissão de solvente e evita-se a 

preocupação com requisitos de reciclagem de solventes (PUSKAS et al., 2010; ILIESCU et 

al., 2010).  

 A síntese de polímeros/copolímeros em solução é uma técnica bastante empregada por 

permitir contatos mais efetivos entre os reagentes, favorecendo a conversão e a formação de 

polímeros de estruturas químicas mais regulares e reprodutíveis. Por sua vez, o uso de 

solventes de baixo impacto ambiental, como a água, preserva a natureza e amplia as 

aplicações dos polímeros em dispositivos farmacêuticos e biomédicos. 

 Dessa forma, o trabalho desenvolvido nesta pesquisa se constituiu na síntese de 

Poli(N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) em meio aquoso usando como iniciador o 

persulfato de potássio e o estudo das caracterizações estruturais e propriedades físico-

químicas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O principal objetivo desse trabalho foi substituir o uso do solvente THF e iniciador 

AIBN por água e persulfato de potássio (K2S2O8) e dessa forma sintetizar copolímeros 

termossensíveis à base de NIPAAm e um comonômero hidrofóbico laurato de vinila por 

polimerização via radicais livres. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Obter a PNIPAAm por polimerização via radicais livres, em solução aquosa;  

 

 Obter os copolímeros Poli(N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) em 

diferentes razões molares de monômeros por iniciação radicalar em meio aquoso; 

 

 Caracterizar a estrutura do homopolímero PNIPAAm e dos copolímeros Poli(N-

isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) por FT-IR e RMN; 

 

 Verificar por espalhamento de luz estático os valores de massa molar média, raio 

de giro e segundo coeficiente virial. 

 

 Avaliar as propriedades físico-químicas dos polímeros obtidos, como solubilidade 

e comportamento reológico em meio aquoso variando a temperatura; 

 

 Avaliar o comportamento de agregação dos polímeros em solução aquosa com a 

variação da temperatura por espalhamento de luz dinâmico. 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 SÍNTESE VERDE DE POLÍMEROS RESPONSIVOS E SOLVENTES ORGÂNICOS MAIS 

USADOS EM POLIMERIZAÇÃO 

 

Realizar reações químicas com protocolo experimental "verde" tem sido um enorme 

desafio para os pesquisadores, além de representar uma melhoria na qualidade do ambiente 

para as futuras gerações. Deve-se, portanto, explorar condições de reação alternativas a fim de 

minimizar subprodutos ou resíduos. Os solventes aromáticos (benzeno, tolueno, etc), 

solventes clorados e policlorados (tetracloreto de carbono, clorofórmio, diclorometano, etc.) e 

outros solventes orgânicos (DMSO, DMF, éter de petróleo, éter dietílico, acetona, etc.) são 

utilizados em grandes quantidades em muitos laboratório e técnicas analíticas. Os solventes 

persistentes (não-biodegradável) são de difícil reciclagem e a sua disposição é muito cara. A 

ideia da utilização de solventes "mais verdes" (não-tóxicos, benignos ao meio ambiente)  pode 

ser usada como alternativa mais segura, ou como mudança nas metodologias de síntese 

orgânica. Solventes verdes têm sido caracterizados por sua baixa toxicidade, fácil 

biodegradabilidade e fácil reciclagem após o uso (ELUMALAI, SOMASUNDARAN, 

GUHANATHAN, 2015).  

Polímeros solúveis em água têm sido uma importância de utilização crescente, ao 

invés da utilização dos tradicionais processos tecnológicos à base de solventes orgânicos.  A 

água, ambientalmente favorável, será o solvente de escolha para uma ampla faixa de produtos. 

Macromoléculas solúveis em meios aquosos representam uma classe diversificada de 

polímeros. Essas macromoléculas podem transportar grupos atraentes, formando uma classe 

interessante e importante dos sistemas poliméricos, chamado ''polímeros associativos''. Esta 

categoria inclui os polímeros de várias estruturas que possuem grupos carregados (aniônicos. 

catiônicos, polieletrólitos) ou grupos com capacidade de ligação de hidrogênio. As 

associações entre os grupos atraentes levam à formação de ligações físicas. Alguns polímeros 

que possuem grupos atraentes são chamados de ''inteligentes'', uma vez que mostram 

fenômenos críticos como, por exemplo, transições de fase que podem ser induzidas por 

estímulos externos: mudanças de temperatura, pH, composição do solvente, campos elétricos 

ou magnéticos (DIMITROV et al., 2007). 
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A síntese desses tipos de polímeros tem sido realizada com solventes orgânicos e 

tóxicos ao meio ambiente. Exemplos de algumas sínteses realizadas usando solventes não 

aquosos encontram-se na Figura 1. 

Figura 1 – Exemplos de sínteses poliméricas com solventes não aquosos 

 

 

 

Fonte: DIMITROV et al. (2007) 

 

 

3.2 POLÍMEROS COM COMPORTAMENTO RESPONSIVO 

 

Polímeros responsivos são polímeros solúveis ou reticulados em solução aquosa que 

mostram mudanças de propriedades físicas e químicas consideráveis e distintas, porém 

reversíveis às respostas do meio. Dentre esses estímulos, a temperatura é o mais largamente 

utilizado em sistemas poliméricos, porque é fácil de controlar. Logo, são caracterizados por 

propriedades em solução dependentes da temperatura. Tal comportamento é observado para 

polímeros em solução (principalmente em água) ou por polímeros reticulados, tais como 

nanopartículas ou hidrogéis (JAMRÓZ-PIEGZA et al., 2006; PARK et al., 2007; TALELLI; 

HENNINK, 2011). 



21 
 

 
 

Nos últimos anos, os polímeros termoresponsivos têm se destacado em diversas 

aplicações, como liberação controlada de fármaco, separação e modificação de proteínas, 

controle de genes, bioseparadores, desenvolvimento de novos biocatalisadores, superfícies 

com propriedades hidrofóbicas-hidrofílicas comutáveis, e preparação de nano-dispositivos e 

nano-reatores em micro e nanotecnologia. Eles também têm atraído considerável interesse 

como floculantes, estabilizadores e emulsificantes. Particularmente, os polímeros solúveis em 

água têm sido utilizados como agentes espessantes e modificadores de reologia das 

suspensões e soluções aquosas nos processos industriais de papéis, alimentos, cosméticos, 

tintas, produtos biomédicos e na produção de petróleo (HOU et al., 2009; JAMRÓZ-PIEGZA 

et al., 2006; SAKOHARA et al., 2013, LARA-CENICEROS et al., 2014). 

Os polímeros termicamente sensíveis exibem uma temperatura consoluta inferior 

(lower critical solution temperature – LCST) abaixo da qual os polímeros são solúveis; ou 

superior (upper critical solution temperature – UCST), abaixo da qual há uma separação de 

fases. Os polímeros que têm sido mais investigados para uso em formulações farmacêuticas e 

biomédicas são os que possuem características termoresponsivas do tipo LCST (VIHOLA et 

al., 2005; PARK et al., 2007; KOKARDEKAR; SHAH; MODY, 2012). 

Abaixo da LCST, o polímero está hidratado, devido à formação de ligações de 

hidrogênio entre as moléculas de água e os grupos hidrofílicos dos polímeros, enquanto que 

acima desta temperatura as ligações de hidrogênio entre as cadeias de polímero e de água são 

rompidas, tornando o polímero hidrofóbico, levando-o ao colapso ou precipitação, como é 

observado na Figura 2. Os princípios envolvidos para essa mudança de comportamento são as 

interações específicas entre soluto e solvente, que ocasionam valores negativos tanto de 

entalpia como de entropia da mistura. Quando se observa, após o aquecimento, que há uma 

separação de fases em solução aquosa, as magnitudes de entalpia e entropia devem inverter o 

sinal da variação da energia livre. Tendo em conta tudo isso, a LCST de um polímero 

dependerá de seu balanço hidrofílico-lipofílico (TALELLI; HENNINK, 2011; BARKER et 

al., 2003). 
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Figura 2 - Comportamento LCST de polímeros Termosensitivos 

 

Fonte: adaptado de TALELLI; HENNINK (2011) 

 

Muitos polímeros exibem LCST e como exemplos podem ser citadas poli (2-

carboxiisopropilacrilamida), derivados de poli (álcool vinílico), poli (éteres alquil vinílicos) e 

poli (2-etil-2-oxazolina) são os exemplos mais citados (Figura 3). Em pesquisas anteriores, a 

LCST de uma série de moléculas que contêm um monômero em comum (que confere 

características LCST em meio aquoso) pôde ser variada de forma contínua através da 

incorporação, por exemplo, de um componente mais hidrofílico em uma copolimerização 

(JAMRÓZ-PIEGZA et al., 2006; BARKER et al., 2003).  

 

Figura 3 – Estrutura química de alguns polímeros termoresponsivos: (a) poli (2-carboxiisopropilacrilamida); (b) 

poli (álcool vinílico); (c) poli (éteres alquil vinílicos); (d) poli (2-etil-2-oxazolina) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

3.2.1 Poli N-Isopropilacrilamida (PNIPAAm) 

 

Poli (N-Isopropilacrilamida) (PNIPAM) tem sido muito utilizado em sistemas de 

liberação controlada de fármacos, incluindo terapia do câncer, por possuir uma LCST em 

torno de 32 ºC, ou seja, é solúvel à temperatura ambiente e insolúvel à temperatura do corpo 

humano, e dessa forma, responde eficazmente a estímulos do meio. Basicamente, o grande 
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interesse por esse polímero é devido ao seu moderado caráter hidrofóbico, que é revelado pelo 

seu comportamento LCST em água (PAMIES et al., 2008; KOKARDEKAR; SHAH; MODY, 

2012; VIHOLA et al., 2005; BOKIAS, 2001).  

A PNIPAAm contém uma parte hidrofóbica bem como uma parte hidrofílica, como é 

apresentado na Figura 4. Em resposta a mudanças de temperatura, as soluções de PNIPAAm 

em fase aquosa apresentam fenômenos de transição de fase reversível. Quando a temperatura 

está abaixo da LCST, as cadeias poliméricas em conformação de novelo aleatório ficam 

expandidas e hidratadas, enquanto que acima da LCST, as cadeias poliméricas ficam 

desidratadas e colapsadas, em formato compactado (Figura 5). Este comportamento está 

relacionado com a formação e a deformação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de 

água e as cadeias de polímero (KOKARDEKAR; SHAH; MODY, 2012; YANG et al., 2012). 

 

Figura 4 – Molécula da PNIPAAm 

 
Fonte: KEIICHIRO (2015) 

 

Figura 5 – Ilustração da transição de fase da PNIPAAm 

 

Fonte: DIMITROV et al. (2007) 

 

PNIPAAm é um composto promissor para o uso em materiais inteligentes, na forma 

de filmes termoresponsivos, partículas, cápsulas e microgéis. São polímeros adequados ao 



24 
 

 
 

transporte de fármacos. Assim, a partícula transportadora constituída de PNIPAAm é 

carregada com um medicamento abaixo ou em torno da temperatura de transição. Acima da 

temperatura de transição (LCST), a liberação do fármaco se torna gradual e é controlada ao 

longo do tempo. Como exemplo, a copolimerização de NIPAAm com N-

hidroximethilacrilamida (HMAAm) e acoplamento subsequente de poli (metacrilato de 

metila) (PMMA) resultou em poli ((NIPAAm-co-HMAAm)-b-PMMA) com uma LCST de 

42,8 °C, formando micelas com um tamanho de 250 nm. As micelas deste polímero foram 

carregadas com um fármaco anticancerígeno (metotrexato) e foi observado aumento no 

controle da liberação, quando aquecida a 43 °C (Figura 6) (HOFMANN; SCHÖNHOFF, 

2009; TALELLI, HENNINK, 2011). 

 

Figura 6 – Liberação do metotrexato a partir das micelas de poli ((NIPAAm-co-HMAAm)-b-PMMA) a 35 ºC e 

43 ºC 

 

Fonte: TALELLI; HENNINK (2011) 

 

Nanogéis de PNIPAAm são aplicados na liberação de medicamentos e biossensores, 

enquanto os géis à base de PNIPAAm podem ser conjugados com moléculas específicas para 

liberação de fármacos em lugares específicos, reduzindo assim os efeitos colaterais e 

aumentando a atividade terapêutica das drogas (KOKARDEKAR; SHAH; MODY, 2012). 

 

3.3 POLÍMEROS HIDROFOBICAMENTE MODIFICADOS  

 

Uma nova classe de polímeros solúveis em água chamados "polímeros associativos" 

(polímeros hidrofobicamente modificados solúveis em água) tem interessado cientistas, tanto 

da área acadêmica quanto da indústria, por várias décadas. Estes polímeros, compostos por 

uma cadeia principal hidrofílica e uma pequena quantidade de grupos hidrofóbicos, 
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geralmente distribuídos aleatoriamente ao longo da cadeia ou como grupos terminais, exibem 

boas propriedades de espessamento em solução aquosa à temperatura ambiente, conduzindo a 

viscosidades aumentadas mesmo com massa molar relativamente baixa. No entanto, eles 

apresentam o inconveniente de perderem as suas propriedades de espessamento, quando 

submetido a temperaturas relativamente elevadas, o que dificulta a sua utilização em 

aplicações industriais onde são usadas temperaturas elevadas e é necessário o controle da 

viscosidade (LARA-CENICEROS, et al., 2014). 

Uma sub-classe desses polímeros, à base de PNIPAAm, que apresenta comportamento 

responsivo, tem sido muito utilizada em diferentes campos da área biomédica, em especial 

pelo fato da LCST da PNIPAAm em água estar próxima da temperatura corporal 

(LAUKKANEN et al., 2005;  LARA-CENICEROS, et al., 2014; BAO et al., 2010).   

Nos polímeros associativos, a LCST pode ser controlada por incorporação de mais 

monômeros hidrofílicos ou monômeros hidrofóbicos. A incorporação de monômeros 

hidrofóbicos leva a uma menor LCST e a incorporação de monômeros hidrofílicos aumenta a 

LCST quando submetidos a mudanças de temperatura (ZHANG, et al., 2010). 

 Alguns artigos descrevem as polimerizações e caracterizações de homopolímeros de 

NIPAAm e copolímeros com seus comonômeros solúveis em água. No caso de comonômeros 

hidrofóbicos, a polimerização ocorre na presença de solventes orgânicos apolares, ou pelo uso 

da técnica de emulsão. No entanto, as diferentes solubilidades dos monômeros em água fazem 

a copolimerização por emulsão muitas vezes difícil. 

Bao et al. (2010) enxertaram cadeias laterais de PNIPAAm na quitosana, tornando 

possível alcançar materiais sensíveis tanto à temperatura quanto ao pH tendo utilizações 

versáteis (BAO et al., 2010). 

  Casper et al. (2000) sintetizaram copolímeros de NIPAAm com co-monômeros 

hidrofóbicos através de complexação (copolimerização de monômeros hidrofóbicos 

complexados) em substituição à polimerização em emulsão, usando a β-ciclodextrina 

metilada (me-β-CD) como complexante. Também foi feito o mesmo copolímero sem 

complexante. A solução com complexante foi feita em meio aquoso e a sem complexante em 

uma solução de DMF/H2O. Este estudo teve como intensão, avaliar se a copolimerização com 

complexante seria eficaz. Com isso, os resultados obtidos indicaram que a copolimerização de 

monômeros hidrofóbicos complexados foi um sucesso em meio aquoso, obtendo-se 

copolímeros de elevada massa molecular (CASPER; GLÖCKNER; RITTER, 2000). 
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As propriedades dos copolímeros dependem da natureza dos monômeros, da razão 

molar desses constituintes e da reatividade do monômero no sistema dado. Na 

copolimerização de monômeros com reatividades diferentes, a incorporação predominante do 

monômero mais reativo ocorre dentro da cadeia do copolímero, mesmo se a sua concentração 

de composição for baixa (SHAH et al., 2010). 

Chen et al. (2015) usaram um comonômero hidrofílico, a N-hidroximetilacrilamida 

(NHMAAm), para sintetizar polímeros à base de NIPAAm sensíveis à temperatura, obtendo o 

copolímero P(NIPAAm-co-NHMAAm). Ao controlar a quantidade de NHMAAm, observou-

se um aumento linear na LCST com o aumento de mol%  de NHMAAm na cadeia do 

copolímero (Chen, Tao et al., 2015). 

 Winnik, Davidson e Hamer (1992) descreveram as propriedades de síntese e de 

solução de um polímero denominado de PNIPAAm anfifílica, isto é,  constituído de uma 

cadeia de PNIPAAm substituída na extremidade por um grupo hidrofóbico. O polímero foi 

preparado por polimerização radicalar livre de NIPAAm usando um iniciador lipofílico, o 

4,4'-azobis (4-ciano-N,N-dioctadecil) pentanamida (DODA-501).   Os produtos obtidos foram 

solúveis em água à temperatura ambiente, e ao aquecer, as soluções tornaram-se turvas, 

assinalando a ocorrência de uma LCST, muito próxima à da PNIPAAm. Este efeito sugere 

que as cadeias alquilas formam uma estrutura micelar protegida da água pelas cadeias de 

PNIPAAm e, portanto, não dando uma contribuição hidrofóbica à LCST, uma vez que a 

LCST de um polímero em água diminui com o aumento da hidrofobicidade (WINNIK; 

DAVIDSON; HAMER, 1992).  

Sun et al. (2005) prepararam um copolímero termoresponsivo de quitosana-

NIPAAm/laurato de vinila (PNVLCS) para aplicar como vetor de transferência de DNA. Foi 

utilizado o laurato de vinila para baixar a LCST do copolímero. Dessa maneira, a introdução 

do monômero hidrofóbico de laurato de vinila para as cadeias de PNIPAAm provocou uma 

diminuição significativa da LCST de 32 °C para 20 °C (SUN et al., 2005). 

Yang, Lee e Kim (2010) estudaram o comportamento de copolímeros de NIPAAm e 

acrilato de octadecil (ODA), monômero hidrofóbico, preparados em várias razões de massas 

diferentes, a fim de avaliar o efeito da proporção de ODA e da concentração de copolímeros 

nas propriedades térmicas. Verificou-se que a copolimerização do monômero hidrofóbico de 
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ODA com o monômero de NIPAAm reduziu a LCST para valores abaixo a da PNIPAAm ( 

YANG; LEE; KIM, 2010).  

Benee, Snowden e Chowdhry (2002) relataram a preparação e caracterização físico-

química de um sistema de microgel coloidal baseado em poli (N-isopropilacrilamida-co-

laurato de vinila) (PNIPAAm-co-PLV) obtido em diferentes proporções de comonômeros e 

preparados com catalisador catiônico e aniônico. Eles descobriram que dispersões de 

microgéis de PNIPAAm-co-PLV podem formar agregados irreversíveis ou macrogéis, quando 

aquecidos numa solução de sal acima de uma concentração crítica de eletrólitos (BENEE; 

SNOWDEN; CHOWDHRY, 2002). 

Cao et al. (2005) sintetizaram em várias razões molares copolímeros de N-

isopropilacrilamida e laurato de vinila (Poli (N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) 

através da técnica de copolimerização aleatória radicalar convencional. Eles usaram como 

iniciador o 2,2 Azoisobutironitrila (AIBN) em Tetrahidrofurano (THF), e a mistura reacional 

foi agitada em banho de óleo a 60 ºC, por 8 horas. O produto final foi recuperado por 

liofilização. Dentre alguns dos resultados importantes obtidos, a incorporação de laurato de 

vinila resultou em regiões de LCST muito mais baixas nas soluções de copolímero, 

facilitando a formação de microdomínios hidrofóbicos muito abaixo da LCST, causando uma 

agregação pronunciada nas soluções devido a introdução do grupo hidrofóbico fazendo baixar 

a LCST (CAO et al., 2005).  

 

3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO EMPREGADAS EM POLÍMEROS 

 

3.4.1 Espectroscopia na região do Infravermelho  

 

A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) é um modo 

fácil e conveniente para caracterizar copolímeros. É uma técnica que tem sido adotada como 

um padrão e um método confiável para determinação do grau de conversão de ligação dupla. 

O grau de conversão de ligação dupla é um fator importante que influencia as propriedades 

físico-químicas de polímeros reticulados, pois quanto maior a conversão de ligações duplas, 

maior será a resistência mecânica do polímero (BARSZCZEWSKA-RYBAREK et al., 2011). 

 Cao et al. (2005) caracterizaram a PNIPAAm e copolímeros de Poli (N-

isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) por espectroscopia de FT-IR. O alongamento da 
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ligação C=O e o alongamento da ligação N-H de amida secundária da PNIPAAm foram 

identificadas através das bandas a 1647 e 1538 cm
-1

, respectivamente; enquanto os picos 

agudos a 1385 e 1365 cm
-1

 foram atribuídos à absorção característica do grupo isopropil na 

PNIPAAm. À banda característica do grupo C=O de éster do LV foi encontrado em torno de 

1730 cm
-1

 e sua intensidade aumentou com o aumento da razão de LV nos copolímeros (CAO 

et al., 2005). 

 Copolímeros baseados em poli (fluoreto de vinilideno) (PVDF) e PNIPAAm, PVDF-

g-PNIPAAm, foram sintetizados e  usados como aditivo na preparação de membranas porosas 

de PVDF por precipitação de imersão. A composição química da superfície das membranas 

foi determinada por FT-IR. Foi observado que, em comparação com o espectro da membrana 

de PVDF puro, dois novos picos ocorreram em 1645 e 1538 cm
-1

 no espectro das membranas 

de PVDF contendo o copolímero. A banda de absorção em 1645 cm
-1

 foi atribuída ao 

alongamento C=O da amida secundária, e a banda em 1538 cm
-1

 ao alongamento N-H dos 

grupos O=C-NH nas cadeias de PNIPAAm. Outra observação feita foi que as intensidades de 

absorção do alongamento de C=O e do alongamento N-H tornaram-se mais fortes à medida 

que a quantidade de PVDF-g-PNIPAAm adicionada nas membranas da mistura foi aumentada 

(Figura 7). Estes resultados confirmam a presença de cadeias de PNIPAAm na superfície das 

membranas da mistura (YU et al., 2011).  

 

Figura 7 – Espectro de FT-IR do PVDF puro e do PVDF-g-NIPAAm 

 

Fonte: YU et al., (2011) 
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Outros copolímeros caracterizados por FT-IR foram os polímeros Poli(N-

isopropilacrilamida-co-N-hidroximetilacrilamida) (PNIPAAm-co-NHMAAm), nas razões 

molares de 1:0, 19:1 e 3:1. Observou-se a existência de picos de absorção fortes a 1670 cm
-1

 

(amida primária), 1570 cm
-1

 (amida secundária) e o desaparecimento do pico a 1655 cm
-1

 

(C=C), indicando que o monômero obteve uma completa polimerização dando o produto 

desejado. Com o aumento da quantidade de NHMAAm, a intensidade de absorção no IR dos 

copolímeros à 3393 cm
-1

 (O-H) e 1050 cm
-1

 (C-O, -C-O-H) aumentou (CHEN et al., 2015). 

 

3.4.2 Análise térmica 

  

A análise térmica corresponde a um grupo de técnicas em que as propriedades físicas 

de um composto, e também de seus produtos de reação, são medidos sob uma programação 

controlada de temperatura e uma atmosfera específica. Dentre as técnicas mais difundidas na 

análise térmica estão a: Termogravimetria (TG), Termogravimetria Derivada (DTG), Análise 

Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Detecção de gás 

desprendido (EGA) e Análise termomecânica (TMA). Entretanto, as técnicas mais 

amplamente difundidas e utilizadas são TG e DTA seguida de DSC e TMA. Todas essas 

técnicas permitem obter informações sobre a: variação de massa, estabilidade térmica, água 

livre e água ligada, pureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, calores de transição, calores 

específicos, diagramas de fase, cinética da reação, estudos de catalisadores e transições vítreas 

(JÚNIOR et al., 2003; IONASHIRO, 2004). 

 A interligação entre as técnicas termoanalíticas mais largamente usadas é mostrada no 

diagrama representativo da Figura 8. 

 

Figura 8 – Interligação entre as técnicas termoanalíticas usadas nas análises térmicas 

 
Fonte: Adaptado de JÚNIOR et al. (2007) 
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 Um estudo realizado com polímeros reticulados e interpenetrados (IPN) de PNIPAAm 

e poli (álcool vinílicos) (PVA) foi realizado utilizando as técnicas de DSC, DEA e TGA. Foi 

verificado nos resultados de DSC que o polímero reticulado de PVA mostrou um pico 

endotérmico de fusão relativamente intenso a 219 ºC, enquanto que o polímero reticulado de 

PNIPAAm não apresentou o pico endotérmico de fusão. Os resultados da TGA dos polímeros 

reticulados de PVA e outro de PNIPAAm indicaram um único pico intenso, sugerindo um 

único mecanismo de degradação, ao passo que as IPNs exibiram dois picos, cujas formas e 

posições eram dependentes da composição (KIM et al., 2003).  

Em outro estudo realizado, foram investigadas as propriedades térmicas por TGA de 

copolímeros com comportamento termossensível de Poli(N-isopropilacrilamida)-co-(N-

hidroximetilacrilamida) (PNIPAAm-co-NHMAAm) a uma taxa de aquecimento de 10 

ºC/min, sob N2. Foi observado que a introdução do monômero hidrofílico de NHMMAm teve 

pouco efeito sobre a estabilidade térmica do copolímero, que foi semelhante a da PNIPAAm, 

começando a decompor-se a 325 ºC (CHEN et al., 2015). 

Yu et al. (2010) avaliaram a estabilidade térmica do PVDF e de copolímeros 

sintetizados de PVDF-g-PNIPAAm por TGA. Observou-se que para o PVDF puro o início da 

decomposição foi de 450 ºC, enquanto o PVDF-g-PNIPAAm mostrou um processo de duas 

etapas distintas, que podem ser atribuídas à degradação das cadeias enxertadas de PNIPAAm 

e das cadeias principais de PVDF a diferentes temperaturas. A primeira grande perda de 

massa aconteceu a 375 ºC, que corresponde à decomposição das cadeias de PNIPAAm, e o 

início da segunda perda de massa ocorreu a 450 ºC, e foi atribuída à decomposição das 

cadeias de PVDF (YU et al., 2010). 

Carrillo et al. (2009) estudaram o comportamento térmico de copolímeros de Liocel 

(fibra artificial obtida a partir da celulose) e  PNIPAAm  e dos homopolímeros de PNIPAAm 

e Liocel por análises de TG e DSC. Eles observaram que os copolímeros preparados foram 

termicamente estáveis e mais resistentes à temperatura do que as fibras de liocel (Figura 9). 

Além disso, pela análise de DSC foi observado um aumento da temperatura de transição 

vítrea dos copolímeros quando aumentou-se o grau de enxertia de PNIPAAm nas fibras do 

Liocel (CARRILLO et al., 2009). 
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Figura 9 – Curva de TG (a) liocel, (b) copolímero com 61% de enxertia de PNIPAAm, (c) homopolímero de 

PNIPAAm 

 
Fonte: CARRILLO et al. (2009) 

 

3.4.3 Análise Reológica 

 

A reologia é usada para diferentes estudos, fornecendo caracterização importante com relação 

à viscoelasticidade, transição de fase e relaxação do material. Oferece também uma técnica 

alternativa para determinar com precisão a transição de fase de géis. Portanto, tem por 

finalidade o estudo das propriedades relacionadas à estrutura macromolecular que os 

polímeros possuem em solução, por meio de medidas de viscosidade, sendo possível, dessa 

forma, definir o comportamento dos polímeros quanto ao tipo de fluxo, a conformação da 

cadeia e a influência das condições externas, como o aumento da temperatura (CHETTY et 

al., 2013). 

No caso de polímeros neutros, como é o caso da PNIPAAm, a força de interação é 

fortemente dependente da hidrofobicidade do polímero. Dessa forma, Zeng et al. (1998) 

investigaram o comportamento de homopolímeros de PNIPAAm em solução aquosa durante a 

separação de fases e verificaram a formação de uma rede física, indicando uma transição de 

novelo a glóbulo no sistema PNIPAAm/água induzida por aquecimento (ZENG; ZHENG; 

TONG, 1998). 

Lu et al. (2014) obtiveram uma série de copolímeros hidrofobicamente modificados à 

base de Acrilamida (AM) com ácido esteárico e acrilato de sódio (NaAAS), e avaliaram as 

propriedades reológicas destes copolímeros para destacar o comportamento de associação 

principalmente em soluções aquosas semidiluídas. Quando se tem grupos hidrofóbicos, em 
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pequenas proporções nas moléculas de polímeros, em solução aquosa, esses grupos agregam-

se para minimizar seu contato com a água e, assim, formam associações intramoleculares ou 

intermoleculares resultando em microdomínios hidrofóbicos. Em soluções aquosas 

semidiluídas, interações hidrofóbicas intermoleculares levam à formação de redes 

tridimensionais das cadeias de polímeros resultando em um aumento rápido da viscosidade 

aparente à temperaturas mais baixas. Porém, quando se usa altas taxas de cisalhamento, essas 

estruturas são rompidas e as viscosidades aparentes das soluções de polímeros diminuem. Já 

quando há a incorporação de monômeros hidrofílicos em polímeros com características 

termoresponsivas, o aumento de viscosidade ocorrerá em temperaturas mais elevadas. Dessa 

forma, Zhang et al (2009) estudaram o comportamento reológico de copolímeros de 

P(NIPAAm-HEMA-AM), obtidos a partir dos monômeros de N-Isopropilacrilamida 

(NIPAAm), acrilamida (AM) e metacrilato de hidróxietil (HEMA), em diferentes 

concentrações e em função da temperatura. Eles observaram que quando se usava 

concentrações baixas de polímeros, a viscosidade aparente diminuia com o aumento da 

temperatura, mas em concentrações altas, as soluções de polímero apresentavam um 

comportamento termoresponsivo, em que a viscosidade aumentava significativamente de 55 a 

68 ºC como é observado na Figura 10 (LU et al., 2014; ZHANG et al., 2009). 

 

Figura 10 – Influência da temperatura na viscosidade de soluções aquosas de P(NIPAAm-HEMA-AM) a 

diferentes concentrações (a) 0,8%; (b) 1,5% (taxa de cisalhamento 1s
-1

) 

 

Fonte: ZHANG et al. (2009) 

 

Petit et al. (2007) investigaram as propriedades termo associativas de copolímeros de 

poliacrilamidas (PAM) enxertadas com PNIPAAm na cadeia principal da PAM. Eles 

observaram que, por aquecimento, os enxertos de PNIPAAm desidrataram-se e auto 
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agregaram-se em microdomínios hidrofóbicos, promovendo a formação de uma rede física 

acima de 36 °C. 

 Pamies et al. (2008) estudaram a influência da taxa de cisalhamento no processo de 

agregação e no comportamento da viscosidade em função da temperatura de soluções aquosas 

de PNIPAAm. Eles observaram que o aumento da viscosidade relativa em uma determinada 

temperatura ocorria quando se aplicava taxas de cisalhamento baixas, ao passo que quando se 

usava taxas elevadas não era possível identificar o aumento da viscosidade, sugerindo que as 

estruturas associadas, ou seja, os agregados são formados a baixas taxas de cisalhamento e 

que taxas elevadas suprimem essa formação (PAMIES et al., 2008). 

 Em um estudo realizado de misturas físicas de PNIPAAm com CMC em várias 

proporções, verificou-se um aumento na viscosidade quando a temperatura foi aumentada em 

uma faixa de 25-40 ºC, fornecendo uma informação nova para misturas físicas em soluções 

aquosas que exibem comportamento termo-responsivo, indicando que esse comportamento 

depende da concentração polimérica e composição da mistura (LIMA et al., 2012). 

 Maia et al. (2010) estudaram o comportamento de poliacrilamidas hidrofobicamente 

modificadas e dois dos seus derivados parcialmente hidrolisados quanto à viscosidade. Os 

autores verificaram que a poliacrilamida hidrofobicamente modificada apresentou tendência à 

formação de agregados devido aos grupos hidrofóbicos, porém não houve aumento de 

viscosidade. Por sua vez, os derivados parcialmente hidrolisados não apresentaram a mesma 

tendência à agregação. Com a introdução de grupos carregados, aumentaram-se as interações 

do polímero com o solvente polar, reduzindo as associações hidrofóbicas intramoleculares 

(MAIA et al., 2010). 

 

3.4.4 Ressonância magnética nuclear de hidrogênio (
1
H

 
RMN) e de carbono (

13
C RMN) 

 

O estudo da ressonância magnética de hidrogênio (
1
H

 
RMN) e de carbono (

13
C RMN) 

é muito importante para a determinação de estrutura de moléculas orgânicas. Quando os 

núcleos de hidrogênio são estudados o RMN dá informações sobre a natureza química e o 

número de átomos magneticamente distintos. Já o espectro de carbono pode ser usado para 

determinar o número de átomos de carbono não equivalentes e identificar os tipos de átomos 

de carbono, como, carbonos metílicos, metilenos, metinos, aromáticos, grupos carbonila, entre 

outros, que podem estar presentes em um composto. Para a espectroscopia de 
1
H RMN, as 
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variações de campo magnético estão na ordem de 10 ppm, no caso do 
13

C RMN de 200 ppm. 

Dessa forma, os picos de carbono 13 se distribuem numa faixa mais ampla em comparação 

com a faixa dos hidrogênios. Em relação aos solventes usados, eles devem ser deuterados e 

quanto mais concentrada for a solução de polímero, mais fortes serão os sinais de RMN. 

Porém, o aumento da concentração também aumenta a largura dos picos, os quais podem 

encobrir ressonâncias de núcleos pouco abundantes (PAVIA et al., 2008; JUNIOR et al., 

2007; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2007).  

Uma das principais aplicações da Ressonância Magnética Nuclear em polímeros é na 

determinação da microestrutura dos copolímeros, terpolímeros e homopolímeros ramificados, 

o que por meio de modelos estatísticos, pode dar informação sobre mecanismos da 

polimerização (JUNIOR et al., 2007).  

Zhou et al. (1994) sintetizaram a PNIPAAm por polimerização via radicais livre 

usando benzeno como solvente e utilizaram a técnica de RMN para confirmar a composição e 

configuração das cadeias. Os espectros de 
1
H RMN e 

13
C RMN do monômero NIPAAm e do 

polímero PNIPAAm foram obtidos em CDCl3. Observou-se que no espectro de hidrogênio da 

PNIPAAm os picos referentes ao grupo vinil, que apareceram no monômero, desapareceram 

no espectro do polímero, indicando a completa polimerização com a quebra da ligação dupla 

do monômero. Esse resultado foi confirmado pelo espectro de 
13

C RMN em que os picos da 

dupla desaparecem novamente no espectro do polímero (ZHOU et al.,1994). 

Foi realizado um estudo a fim de investigar a transição de fase em solução de 

copolímeros de PNIPAAm e um ácido carboxílico contendo acrilamida (PNIPAAm-co-

PAMCOOH), através da técnica de 
1
H RMN. Observou-se que a transição de fase do 

copolímero apresentou exatamente as mesmas propriedades da PNIPAAm, ou seja, a 

introdução de grupos fracamento ionizados no copolímero não influenciou o comportamento 

da LCST. Na Figura 11 está representado o espectro de 
1
H

 
RMN do copolímero em: (a) 

abaixo da temperatura de transição de fase e (b) acima da temperatura de transição de fase. 

Nota-se que acima dessa temperatura de transição (LCST) não se observa sinal nenhum do 

copolímero coo observado na figura, pois acima da LCST o polímero precipita. Com isso, a 

diminuição do sinal de 
1
H com o aumento da temperatura é tomada como um parâmetro que 

caracteriza a transição de fase, indicando uma transição nítida à 32 ºC. Dessa forma, é 

possível determinar a LCST por 
1
H RMN (LARSSON; KUCKLING; SCHONHOFF, 2001). 
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Figura 11 – Espectro de 
1
H RMN do copolímero de PNIPAAm em solução de D2O nas temperaturas (a) abaixo 

da LCST e (b) acima da LCST 

 

Fonte: LARSSON; KUCKLING; SCHONHOFF (2001) 

 

 Cao et al. (2005) estudaram o comportamento termoresponsivo, em concentrações 

baixas e altas, de soluções de copolímeros de PNIPAAm hidrofobicamente modificada com 

laurato de vinila em várias proporções. A síntese foi realizada em THF. Por meio da 

espectroscopia de 
1
H RMN, determinaram a razão molar dos comonômeros em CDCl3, 

através das áreas dos picos do grupo isopropil –CH(CH3)2 da PNIPAAm e do grupo –

(CH2)10CH3 do LV. Também foi determinada a LCST’s por 
1
H RMN em D2O, em que 

variando a temperatura das medidas de ressonância foi observado o desaparecimento do sinal 

característico do grupo –(CH2)10CH3 do LV a 25 ºC (CAO et al., 2005). 

 Espectros de 
1
H RMN foram utilizados para estimar a razão molar dos comonômeros 

em um copolímero de N-isopropilacrilamida e laurato de vinila contendo um grupo terminal 

carboxil, PNLVCOOH. A razão molar do PNLVCOOH foi determinada comparando as áreas 

do pico de letra (d) e (a) no espectro de 
1
H RMN, como se observa na Figura 12, que 

representa o hidrogênio do C-H do isopropil na NIPAAm e o hidrogênio do CH3 do LV, 

respectivamente.  O cálculo da razão molar de composição NIPAAm/LV foi de 25:1, 

sugerindo que somente uma parte do monômero de LV reagiu com a NIPAAm (SUN et al., 

2005). 
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Figura 12 – Espectro de 
1
H RMN do PNLVCOOH em CDCl3 

 

Fonte: SUN et al. (2005) 

 

3.4.5 Influência da composição dos polímeros sobre o incremento do índice de refração  

 

O índice de refração é uma das mais importantes propriedades físicas das soluções, 

sendo amplamente utilizado para determinações de composição de uma solução.  Já o valor do 

incremento do índice de refração (dn/dc) é usado para medições de dispersão de luz estática a 

fim de determinar a massa molar ponderal média ( ̅w) dos polímeros, uma vez que a fórmula 

para o cálculo da massa molar, determinada por dispersão de luz, depende do quadrado do 

valor do dn/dc. Portanto uma pequena variação nesse valor pode ocasionar um grande erro no 

valor da massa molar. A precisão com que as massas molares absolutas são determinadas 

depende muito da precisão das medidas da alteração do índice de refração com a concentração 

do polímero, e esse valor do índice geralmente está na faixa entre 0,05 – 2 ml/g (TAN et al., 

2015; ITAKURA et al., 2004; GHAZY et al., 1999). 

 No entanto, não são encontrados na literatura os valores de dn/dc para todos os 

sistemas poliméricos. No caso dos copolímeros, as determinações são muito mais escassas, 

lembrando que se a composição do copolímero variar, o valor do dn/dc também será 

modificado (COTO et al., 2007; MEDRANO et al., 2002). 
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Ghazy et al. (1999) determinaram o incremento do índice de refração (dn/dc) do 

poli(metacrilato de metila) (PMMA) em diferentes solventes no mesmo comprimento de 

onda, a fim de investigar a dispersão da luz (GHAZY et al., 1999). 

Maia et al. (2011) determinaram o incremento do índice de refração para 

poliacrilamidas neutras e parcialmente hidrolisadas. Observou-se que o valor do dn/dc foi 

maior para os polímeros hidrolisados, na mesma concentração do sal, e que pequenas 

variações no grau de hidrólise, não afetaram significativamente o dn/dc (MAIA et al., 2011). 

 

3.4.6 Espalhamento de Luz  

 

 O espalhamento de luz é um dos métodos mais utilizados quando se deseja 

caracterizar um polímero; é considerado um método não-espectroscópico por apresentar 

apenas mudanças na direção ou na propriedade física da radiação que interage com a matéria, 

fornecendo informações a respeito da massa molar ponderal média, da magnitude das 

interações polímero-solvente e do tamanho médio das cadeias, podendo ser dividido em 

espalhamento de luz estático e dinâmico (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

 

3.4.6.1 Espalhamento de luz estático (SLS) 

 

 O espalhamento de luz estático (SLS) permite determinar a massa molar ponderal 

média ( ̅w), o raio de giração (Rg) e o segundo coeficiente do virial (A2). Em relação à massa 

molar, ao analisar homopolímeros se assume que todas as moléculas têm o mesmo índice de 

refração e que elas diferem somente na massa molar. Já no caso de copolímeros, o índice de 

refração depende da composição, assim o valor da massa molar calculada a partir do SLS, é 

na verdade uma massa molar ponderal média aparente que varia com o índice de refração do 

solvente utilizado no preparo da solução, para uma mesma amostra de copolímero (LUCAS; 

SOARES; MONTEIRO, 2001). 

 No SLS, usa-se a teoria de espalhamento de luz de Rayleigh. O método consiste na 

medida da intensidade da luz espalhada (Iɵ) ao passar por uma solução diluída de polímero. 

Dessa forma a razão entre a intensidade da luz espalhada e a intensidade da luz incidente é 

conhecida como razão de Rayleigh, dada pela Equação 1, 
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                                     (1) 

 

 O    é a razão de Rayleigh,    é a intensidade da luz espalhada,    é a intensidade da 

luz incidente,   é a distância entre a partícula e o observador e   é o ângulo entre a direção da 

luz incidente e da luz espalhada.  

 Considerando partículas pequenas, a equação que relaciona a razão de Rayleigh com a 

massa molar ponderal média pode ser expressa de forma simplificada pela Equação 2, 

 

                                                     
  

   
 

 

 
                                                                                (2) 

 

 Em que     é a diferença entre as razões de Rayleigh da solução e do solvente puro. 

Porém, essa expressão só é valida para soluções infinitamente diluídas, em que as interações 

intermoleculares não são levadas em consideração. Em concentrações finitas, devem ser 

consideradas as interações intermoleculares. Dessa forma, a razão de Rayleigh da solução 

com relação ao solvente puro deve ser expressa pela expansão virial, de acordo com a 

equação 3, 

 

    
  

   
 

 

 
          

                                      (3) 

 

A2 e A3 são conhecidos como segundo e terceiro coeficiente virial e descrevem as 

mudanças na propriedade de espalhamento causadas pelas interações intermoleculares a 

concentrações finitas. O terceiro termo, por ser muito pequeno, pode ser desprezado. Já o 

segundo coeficiente virial (A2), quando positivo, indica boa interação polímero-solvente, 

enquanto que A2 negativo indica que as interações polímero-polímero são maiores que as 

interações polímero-solvente (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001).  

Para macromoléculas, é necessário introduzir um fator de espalhamento, P( ), aos 

cálculos devido às diferenças nas intensidades de luz espalhada que varia com o ângulo de 

observação. Esse fator, também conhecido como fator forma, é definido como a razão entre a 

intensidade da luz espalhada, medida a um ângulo    e a intensidade da luz espalhada 
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extrapolada a um ângulo zero,   , de acordo com a Equação 4 (LUCAS; SOARES; 

MONTEIRO, 2001). 

 

          
  

  
                     (4) 

 

O fator forma, P(θ), relaciona-se com o raio de giração médio quadrático, Rg
2
 e 

depende da forma da macromolécula. Porém, esse raio de giração é uma quantidade física que 

fornece uma medida das dimensões da macromolécula desconsiderando a sua forma 

(VILLETTI, 2001; FONTANILLE; GNANOU, 2002).  

A Equação 5 relaciona o fator de espalhamento com o raio de giração de uma 

macromolécula (LUCAS et al, 2001). 

 

                                             
      

 

   
    

      

 
                                                    (5) 

 

 Em que,    é o comprimento da luz incidente e n0 é o índice de refração do meio.  

Fazendo as correções impostas pelo fator de espalhamento na Equação 3, tem-se a 

equação conhecida como equação de Zimm (Equação 6), em que  ̅w é a massa molar 

ponderal média.  

 

                       
  

   
 

 

  
 [  

      
 

   
    

      

 
]                                                     (6) 

 

Uma maneira de observar a formação de agregados moleculares por SLS, em uma 

ampla faixa de concentrações das soluções, é através do perfil do gráfico de Zimm, que é 

constituído por várias retas, as quais são extrapoladas para concentração e ângulo zero. Essas 

extrapolações fornecem o inverso do valor da massa molar ponderal média. No caso de 

sistemas em que há a formação de agregados na faixa de concentração analisada, o diagrama 

de Zimm apresenta-se sob a forma de curvas. Uma vez que as moléculas encontram-se 

associadas, logo, a técnica de espalhamento de luz não é capaz de determinar a massa molar 

de uma molécula isolada, mas sim de agregados como um todo. Com isso, a massa molar 

medida será uma massa molar aparente (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001).  
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3.4.6.2 Espalhamento de luz dinâmico (DLS) 

 

A técnica de DLS permite medir a variação da intensidade de luz espalhada com o 

tempo, representada geralmente por meio da função de autocorrelação de intensidade. As 

variações ou flutuações da intensidade de espalhamento contêm informações sobre o 

movimento aleatório das partículas e pode ser usado para medir o coeficiente de difusão das 

partículas, o tamanho das partículas e a distribuição de tamanho. Dessa forma, a técnica de 

DLS usa métodos de dispersão de luz com base na dependência do tempo da intensidade da 

luz dispersa (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001; HIEMENZ; RAJAGOPALAN, 1997).   

Essas flutuações na intensidade de luz espalhada originam-se das variações do índice 

de refração dentro do volume de espalhamento, devido ao movimento browniano das 

partículas. Logo, estão relacionadas com o coeficiente de difusão aparente e o vetor de onda 

do espalhamento pela Equação 7 , em que 𝚪 é a constante de correlação ou de relaxação, D é 

o coeficiente de difusão aparente e q é o vetor de onda do espalhamento (LUCAS; SOARES; 

MONTEIRO, 2001). 

 

          (7) 

A partir desse coeficiente de difusão, D, pode-se determinar o raio hidrodinâmico (Rh) 

da partícula esférica espalhante, pela equação de Stokes-Einstein, em que Kb é a constante de 

Boltzmann,   é a viscosidade do solvente em uma dada temperatura     (Equação 8), 

 

    
   

    
  

    (8) 

 Outra maneira de interpretar os dados de DLS consiste em ajustar a função de 

correlação, G( ), que é descrita por uma exponencial simples, por duas exponenciais 

(Equação 9): 

 

           (
  

  
 )         ( (

 

   
)  ) 

  (9) 
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 (Af + As = 1) Af e As são os modos de relaxação rápida e lenta, respectivamente,     é o 

tempo de relaxação efetivo,             é uma medida da distribuição dos tempos de 

relaxação. 

Śliwa et al. (2014) descreveram o comportamento do raio hidrodinâmico, em função 

da temperatura e do pH, dos microgéis de três copolímeros à base de NIPAAm com os 

comonômeros de: ácido metracrílico (PNIPAM-MAA); vinilimidazol (PNIPAM-Vim) e  

alilamina (PNIPAM-ALA). Verificou-se que em todas as três condições de pH, o Rh diminuiu 

durante o aquecimento de 20 ºC a 40 ºC, com exceção do copolímero PNIPAM-Vim no pH 

9,5, que ocasionou um ligeiro aumento no Rh, como é observado na Figura 13 (ŚLIWA et al., 

2014). 

 

Figura 13 – Mudanças nos raios hidrodinâmico (Rh) da PNIPAM-ALA, PNIPAM-MAA, PNIPAM-Vim em 

diferentes pH à (a) 20 ºC e (b) 40 ºC 

 
Autor: Śliwa et al. (2014) 

 

Outro estudo realizado por Śliwa e Jarzębski (2015) foi o efeito da temperatura e do 

pH sobre o raio hidrodinâmico da partícula de um copolímero à base de NIPAAm e ácido 

metacrílico (MAA). O copolímero em pH ácido, abaixo do pKa do ácido acrílico, exibiu uma 

transição de fase de volume acompanhada com o encolhimento em resposta às mudanças de 

temperatura no pH ácido, diminuindo o Rh até atingir a LCST. Acima do pKa, do ácido 

acrílico, o tamanho da partícula do copolímero PNIPAAm-co-MAA tornou-se maior e quase 

constante durante o aquecimento (ŚLIWA; JARZĘBSKI, 2015). 

O comportamento termoresponsivo de soluções de PNIPAAm e copolímeros de 

PNIPAAm-co-PLV em concentrações baixas e altas foram extensivamente investigados por 

DLS. Verificou-se que o comportamento de transição induzida pela variação da temperatura 

dos copolímeros foi dividido em três fases: a primeira exibiu uma agregação pré-LCST (< 20 
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ºC); a segunda fase apresentou uma transição novelo-glóbulo na LCST (20-25 ºC); a terceira 

fase, houve uma agregação pós-LCST (>25 ºC) (CAO et al.,2005). 

Bao et al. (2010) estudaram o comportamento associativo de soluções de copolímeros 

termoresponsivos à base de quitosana graftizados com NIPAAm (CS-g-PNIPAAm) em pH 

ácido, por espalhamento de luz dinâmico. Foi observado que o raio hidrodinâmico teve pouca 

variação, ficando em torno de 62 nm, quando a temperatura estava abaixo de 30 ºC; no 

momento em que a temperatura excedeu os 32 ºC, verificou-se um aumento acentuado no Rh, 

caracterizando a formação de agregados. Acima de 35 ºC, o tamanho dos agregados manteve-

se praticamente constante, em torno de 180 nm (BAO, et al., 2010). 

Sistemas baseados em carboximetilcelulose (CMC) grafitizados com PNIPAAm foram 

estudados por DLS a fim de obter informações sobre o comportamento de agregação em 

dependência da temperatura. Avaliou-se o comportamento da PNIPAAm pura em solução e o 

copolímero com  50% de CMC quanto a variação do Rh em função da temperatura e 

observou-se que a distribuição do raio hidrodinâmico foi similar ao da PNIPAAm, exibindo 

um comportamento com partículas compactadas/estendidas/encolhidas (LIMA, 2014). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados durante o desenvolvimento do trabalho experimental estão 

listados na Tabela 1: 

Fonte: Autor (2016) 

 

4.1.2 Reagentes e solventes 

 

Os produtos químicos utilizados durante todo o desenvolvimento desta dissertação 

estão listados na Tabela 2. 

Tabela 1 – Equipamentos utilizados durante o procedimento experimental 

Equipamento Modelo Marca 

Reômetro Haake Mars Thermo Scientific 

Refratômetro diferencial Optilab rEX Wyatt Technology 

Espectrômetro de Infravermelho 

com transformada de Fourier 
Spectrum65 PerkinElmer 

Espalhamento de Luz dinâmico e 

estático 
Corporation BI-200SM Brookhaven 

TG/DTG SDTQ600 TA Instruments 

Espectrômetro de RMN BCU II Bruker Avance III 

Agitador Magnético M13 Robax 

Balança Analítica Eputec Mettler 

Liofilizador 

 

Modulyod 

 

 

Thermo Savant 
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Fonte: Autor (2016) 

 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

4.2.1 Síntese da poli (N-Isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) e da poli (N-

isopropilacrilamida) (PNIPAAm)  

 

Foram sintetizados dois copolímeros de poli(N-isopropilacrilamida-co-laurato de 

vinila); o primeiro com 25 mol% de LV e o segundo com 50 mol% de LV. O homopolímero 

de NIPAAm também foi sintetizado. A Tabela 3 mostra as proporções utilizadas durante a 

síntese de cada copolímero e do homopolímero e dos respectivos reagentes para uma massa 

final total dos monômeros de duas gramas.  

 

Tabela 3: Composição do sistema reacional  

Polímero 
NIPAAm 

(mol%) / massa (g) 

Laurato de vinila 

(mol%) 

K2S2O8 

(mmol/L) 

H2O2 

(μL) 

Água 

(mL) 

Copolímero 1 75 /1,3293 g 25 (0,6707 g) 7,4 20 10 

Copolímero 2 50 / 0,6627 g 50 (1,3313 g) 7,4 20 10 

PNIPAAm 100 / 2,000 g 0 7,4 20 10 

  Fonte: Autor (2016)    

 

O procedimento utilizado para a polimerização seguiu a metodologia empregada por 

Borges (2007), com algumas adaptações, como descrito a seguir. 

As massas pré-determinadas (Tabela 3) dos dois monômeros foram pesadas e diluídas 

em água Mili-Q no interior de um tubo de ensaio. Em seguida, foi adicionado o iniciador 

persulfato de potássio (K2S2O8) e, também, foi adicionado o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

como catalisador.  

Tabela 2 – Produtos químicos utilizados durante o procedimento experimental 

Produto Fórmula Origem 

N-Isopropilacrilamida (NIPAAm), 97% C6H11NO Sigma Aldrich 

Laurato de vinila C14H26O2 Tokyo Kasei 

Peróxido de hidrogênio, 95% H2O2 Alphatec Química Fina 

Persulfato de potássio, 98% K2S2O8 Lafan Química Fina 

Acetona C3H6O ProQuímios 
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A mistura reacional foi levada para borbulhamento de nitrogênio gasoso (N2(g)), para a 

retirada de moléculas de oxigênio dissolvidas, com o intuito de estabelecer uma atmosfera 

inerte para a reação. Em seguida, o tubo foi fechado, lacrado e levado ao dispositivo ilustrado 

na Figura 14.  

Ao ser conduzido ao dispositivo, o meio reacional foi congelado em nitrogênio 

líquido. Logo após, o sistema foi colocado na válvula de posição 2 para a retirada do ar 

residual presente na solução através de uma bomba de vácuo. Após cerca de 10 minutos, a 

abertura da válvula foi deslocada para a posição 3 para a entrada de gás nitrogênio. O meio 

reacional foi descongelado à temperatura ambiente, dentro de um Becker com água e agitação 

magnética durante 10 minutos. Esse processo foi repetido por quatro vezes consecutivas a fim 

de estabelecer as condições ideais para a ocorrência da síntese. 

 

Figura 14 – Dispositivo utilizado para a obtenção da atmosfera inerte 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Ao término das repetições, o tubo de ensaio foi desconectado, de forma a manter a 

válvula fechada, e colocado em outro dispositivo mostrado na Figura 15, para a realização da 

polimerização. O sistema reacional foi mantido sob agitação a 60ºC por 24h. 
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Figura 15 – Dispositivo para a polimerização 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Quanto ao método de purificação para os copolímeros 1 e 2 obtidos foram realizadas 

(1) Filtração em papel de filtro comum para retirada de impurezas e (2) Diálise (os 

copolímeros foram dissolvidos em água e dialisados em sacos de 21 mm de diâmetro com 

corte de massa molar de 12000). Para o homopolímero de NIPAAm foram realizadas (1) 

Extração com acetona à quente e (2) Diálise do polímero. Ao final da purificação todas as 

soluções de polímeros foram liofilizadas. A Figura 16 apresenta um diagrama a fim de 

simplificar o procedimento de preparação dos polímeros estudados. 

 

Figura 16 – Esquema simplificado das sínteses poliméricas 

 
Fonte: Autor (2016) 

  

Purificação/Liofilização 

Formação dos polímeros 

Agitação por 24h, a 60 ºC em banho de óleo 

Processo de congelamento/bombeamento a vácuo/Resfriamento/Agitação 

Borbulhamento de Nitrogênio gasoso 

Mistura reacional de: NIPAAm + LV + K2S2O8 + H2O2 + H2O 
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4.2.2 Caracterização por Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) dos 

copolímeros 1 e 2 de Poli(N-Isopropilacrilamida-co-Laurato de vinila) e do 

homopolímero PNIPAAm e dos seus respectivos monômeros 

 

 Os espectros de infravermelho de cada amostra de polímero foram obtidos usando o 

equipamento FTIR-ATR da marca Perkin Elmer, modelo Spectrum65 equipado com o 

acessório de refletância total atenuada (ATR). Os polímeros foram medidos com as amostras 

sólidas, obtidas da liofilização, diretamente no equipamento. 

 

4.2.3 Caracterização estrutural dos copolímeros de Poli(N-Isopropilacrilamida-co-

Laurato de vinila) e PNIPAAm por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear ( 

1
H RMN e 

13
C RMN)  

 

Para estimar a razão molar dos monômeros na cadeia polimérica, a caracterização dos 

polímeros pela técnica de RMN foi realizada no espectrômetro da marca BRUKER AVANCE 

III equipado com uma unidade BCU II como sistema de aquecimento/resfriamento (faixa de 

temperatura 193,15 – 333,15K) com frequência de 600 MHz. As amostras foram colocadas 

em tubos de 5 mm na presença de D2O e um capilar contendo Tetrametilsilano (TMS) (usado 

como padrão de referência) diluído em CDCl3 foi adicionado como referência externa. 

Também foram feitas análises no solvente CDCl3 à temperatura ambiente. 

 

4.2.4 Caracterização termogravimétrica dos copolímeros por TG/DTG 

(Termogravimetria e Termogravimetria derivada)  

 

As amostras foram analisadas em um Analisador termogravimétrico e calorímetro 

simultâneo, modelo SDTQ600, fabricado pela TA Instruments. Para as análises de TG/DTG, 

as amostras dos copolímeros e homopolímero foram pesadas (aproximadamente 4 mg de cada 

amostra) e fechadas em cadinhos de alumina sob atmosfera de nitrogênio a uma vazão do gás 

de 50 mL.min
-1

, em uma razão de aquecimento de 10 ºC.min
-1

, até a temperatura de 600 ºC.  

 

4.2.5 Determinação do incremento do índice de refração específico 

 

O incremento do índice de refração (dn/dc) das soluções de polímeros foi medido 

usando um refratômetro diferencial. A medida foi realizada em 633 nm à 25 ºC e o valor do 
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dn/dc foi obtido pela inclinação do gráfico do índice de refração diferencial da amostra versus 

a concentração da amostra. As concentrações poliméricas variaram de 0,01 mg/ml à 0,5 

mg/ml e a solução utilizada para solubizar os polímeros foi o nitrato de sódio (NaNO3) à 0,1 

mol/L.  

 

4.2.6 Determinação das massas molares, raio de giro e segundo coeficiente virial por 

Espalhamento de Luz Estático (SLS) 

  

As análises de espalhamento de luz estático (SLS) foram realizadas no equipamento 

Brookhaven Instruments Corporation BI-200SM.  

Nas medidas de espalhamento de luz estático, a intensidade da luz espalhada foi 

medida com variações dos ângulos (θ) no intervalo de 40
o
 a 140

o
, com passos de 5

o
 realizadas 

a 25 ºC. Os resultados obtidos durante a análise foram analisados pelo diagrama de Zimm 

usando o programa fornecido pelo fabricante do equipamento.  

A partir desse diagrama de Zimm, obteve-se o inverso da massa molar ponderal média 

aparente (Mw) pela interceptação da curva quando o ângulo (θ) foi extrapolado a zero e o 

segundo coeficiente virial foi obtido também da mesma curva de acordo com a Equação 6, 

exibida no item 3.3.6.1.  

Os valores da massa molar ponderal média aparente, raio de giro e segundo coeficiente 

viral foram determinados em solução aquosa de NaNO3 (0,1 mol/L), a mesma concentração 

usado para o cálculo do dn/dc, em regime diluído. 

 

4.2.7 Determinação do raio hidrodinâmico por Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS)  

 

As análises de espalhamento de luz dinâmico (DLS) foram realizadas no equipamento 

Brookhaven Instrument. As soluções poliméricas foram preparadas na concentração de 1g/L e 

analisadas em diferentes temperaturas, a fim de avaliar o comportamento do raio 

hidrodinâmico da molécula. A temperatura variou de 15ºC à 40ºC e as medidas foram feitas 

sem filtração da solução de polímero e com filtração (filtro de NYLON com diâmetro do poro 

de 0,45 μm) em um ângulo de espalhamento fixo de 90º, com laser He-Ne e comprimento de 

onda de 637 nm. 

 As distribuições de tempos de relaxação A (τ) foram obtidas a partir da função de 

autocorrelação. Foi utilizado o programa GENDIST que trabalha com o algoritmo REPES.  
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4.2.8 Análise viscosimétrica das soluções poliméricas 

 

 As análises de viscosidade foram realizadas no Reômetro da Thermo Scientific, 

modelo Haake Mars, acoplado a um sensor de cilindros coaxiais DG41. As viscosidades das 

soluções foram medidas primeiramente em função da taxa de cisalhamento, a 25 ºC, em duas 

concentrações distintas (5 g/L e 10 g/L). Em seguida, variou-se a temperatura de 15 ºC a 40 

ºC, à taxas de cisalhamento de 1 s
-1

, 10 s
-1

 e 30 s
-1

, nas concentrações de 1,0 g/L; 2,5 g/L; 5,0 

g/L e 10 g/L, como mostra a Tabela 4.  

 
Tabela 4 – Condições das análises viscosimétricas dos polímeros em função da temperatura 

Polímero Taxa de cisalhamento (s
-1

) Concentração (g/L) 

PNIPAAm 

1 10 30 1,0 2,5 5,0 10,0 Copolímero 1 

Copolímero 2 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 SÍNTESE DOS COPOLÍMEROS POLI(N-ISOPROPILACRILAMIDA-CO-

LAURATO DE VINILA) E PNIPAAm 

 

A síntese de copolímeros contendo N-isopropilacrilamida (NIPAAm) e comonômeros 

hidrofóbicos, como o laurato de vinila (LV), tem sido feita empregando-se solventes 

orgânicos, como o Tetrahidrofurano (THF), e um iniciador solúvel nesse meio, como o 

Azoisobutironitrila (AIBN) como foi feita por Cao et al. (2005). Logo, os mesmo copolímeros 

sintetizados por Cao et al. (2005) foram obtidos por polimerização via radicais livres usando a 

água como fase aquosa e o persulfato de potássio (K2S2O8) como iniciador, assim como para 

o homopolímero PNIPAAm. Os produtos obtiveram a mesma aparência, independente dos 

monômeros utilizados, aspecto viscoso e esbranquiçado, como mostra a Figura 17. Os 

resultados de rendimento das reações são mostrados na Tabela 5. 

 

Figura 17 – Aspecto dos polímeros ao final da polimerização 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Tabela 5 – Rendimento das reações de polimerização 

Massa inicial de monômeros/ 

razão molar (mol%)  

Razão molar 

 (mol%) 
Massa final de Polímero ɳ (%) 

NIPAAm: 2,0350 g  100 PNIPAAm: 1,8100 g 88 

NIPAAm: 1,3290 g  

LV: 0,6679 g 

75:25 
Copolímero 1: 1,400 g 70 

NIPAAm: 0,6680 g 

LV: 1,3297 g 

50:50 
  Copolímero 2: 1,1000 g 55 

Fonte: Autor (2016) 
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A Figura 18 mostra as reações de polimerização esperadas para os copolímeros e o 

homopolímero de NIPAAm, e a Figura 19 mostra o mecanismo para a reação de 

polimerização da Poli (N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila).  

 

 

Figura 19 – Mecanismo da reação do copolímero Poli (N-isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) 

 

Fonte: Autor (2016) 

Figura 18 – Supostas reações de polimerização via radicais livres para o homopolímero (a) PNIPAAm e os 

copolímeros (b) Poli(N-Isopropilacrilamida-co-Laurato de vinila) 
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Fonte: Autor (2016) 
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 Como se observa no mecanismo de polimerização a iniciação se dá através do uso do 

iniciador K2S2O8, que inicialmente é decomposto termicamente com a formação de dois 

centros ativos. Com isso o radical ativo ataca a dupla ligação do monômero, transferindo o 

centro ativo e iniciando a polimerização através da abertura da dupla ligação. Dessa forma 

começa a etapa da propagação em que há o crescimento da cadeia polimérica através da 

transferência do centro ativo de monômero a monômero.  

 

5.1.1 Testes de solubilidade  

 

Foram realizados vários testes de solubilidade (Figura 20), para verificar visualmente e 

qualitativamente a formação dos polímeros. O homopolímero PNIPAAm apresentou boa 

solubilidade em água à 20 ºC, que diminuiu com o aumento da temperatura (Figuras 20b e 

20c). O mesmo comportamento foi observado para os copolímeros (Figuras 20d a 20i), 

entretanto, a redução da solubilidade com o aumento da temperatura foi mais acentuada. Esse 

comportamento foi atribuído à presença do monômero hidrofóbico Laurato de vinila.    

Também foi feita uma mistura de PNIPAAm com o monômero hidrofóbico Laurato de 

vinila, para fins de comparação com o polímero PNIPAAm. Como mostrado na Figura 20j, 

verificou-se separação de fases, sugerindo que houve a formação dos copolímeros e não 

apenas mistura física da PNIPAAm e Laurato de vinila.   

 

Figura 20 – Aspecto visual dos materiais obtidos diluídos em água Mili-Q: (a) PNIPAAm à 20 ºC, (b) 

PNIPAAm à 35 ºC, (c) PNIPAAm à 50 ºC, (d) Copolímero 1 à 20 ºC, (e) Copolímero 1 à 35 ºC, (f) Copolímero 

1 à 50 ºC; (g) Copolímero 2 à 20 ºC, (h) Copolímero 2 à 35ºC, (i) Copolímero 2 à 50 ºC. (j) Mistura física 

PNIPAAm e Laurato de vinila à 25ºC 

        

     

Fonte: Autor (2106) 
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5.2 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FT-IR) 

 

 Foi utilizada a espectroscopia de FT-IR para identificar os grupos funcionais 

característicos dos monômeros, do homopolímero e dos copolímeros. A Figura 21 mostra o 

espectro de absorção no infravermelho do monômero N-isopropilacrilamida (NIPAAm).  

 

Figura 21 – Espectro de FT-IR da NIPAAm 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Observa-se a presença de uma banda de absorção em 1656 cm
-1 

referente à ligação 

C=O de amidas secundárias. A banda em 1547 cm
-1

 foi atribuída à combinação da flexão da 

ligação N-H e do estiramento da ligação C-N da amida secundária, semelhante aos 

encontrados na literatura. Em aproximadamente 3297 cm
-1

 tem-se a banda referente ao 

estiramento da ligação N-H de amidas secundárias, estando de acordo com o que diz a 

literatura (amidas secundárias possuem características de banda em torno de 3300 cm
-1

). 

Observa-se ainda duas bandas em 1386 e 1367 cm
-1

,
 
referentes às metilas do grupo isopropil. 

A banda da ligação C=C aparece em torno de 1620 cm
-1

. 

O monômero Laurato de vinila apresentou o espectro de FT-IR mostrado na Figura 22 
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Figura 22 – Espectro de FT-IR do Laurato de vinila 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Uma das bandas mais importantes nesse espectro é a banda referente à ligação C=O do 

éster, que vai depender da estrutura do composto. Para ésteres alifáticos simples, a banda 

referente a C=O aparece entre 1750-1735 cm
-1

. Conforme é possível visualizar, há uma banda 

em torno de 1757 cm
-1

, que foi atribuída à carbonila (C=O) do grupo éster. Esta banda está 

fora do intervalo mencionado acima, pois o composto apresenta uma conjugação da ligação 

simples do átomo de oxigênio com a ligação C=C (O-C=C), provocando um aumento na 

frequência do intervalo, justificando esse aumento relativo na banda. Em torno de 1647 cm
-1

, 

tem-se a banda referente à ligação C=C e as bandas 1143 e 1111 cm
-1

 referem-se ao 

estiramento da ligação C-O, que pode aparecer em duas ou mais bandas, sendo uma mais forte 

e mais ampla comparada à outra (PAVIA et al., 2008). 

A Figura 23 mostra o espectro de FT-IR de um dos produtos sintetizados, a 

PNIPAAm.  

 

 

 

 



55 
 

 
 

 Figura 23 – Espectro de FT-IR da PNIPAAm 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Em 1638 cm
-1

, tem-se a banda referente à carbonila de amidas, evidenciando a 

presença de N- Isopropilacrilamida no polímero obtido. Em torno de 1540 cm
-1 

e 3288 cm
-1

, 

respectivamente, estão às bandas de flexão e estiramento da ligação N-H da amida, além das 

bandas características do grupo isopropil, que se encontra em 1367 cm
-1

 e 1387 cm
-1

. Nota-se 

ainda a ausência de picos atribuídos a C=C entre 1600-1635 cm
-1

,
 
que é característico da 

NIPAAm, confirmando assim o sucesso na polimerização.  

A Figura 24 mostra o espectro de absorção do copolímero 1, em que se tem maior 

quantidade de NIPAAm reagindo 
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Figura 24 – Espectro de FT-IR do copolímero 1 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Pode-se observar a presença das mesmas bandas típicas de amidas, encontradas 

também na PNIPAAm. Dessa forma, em 1631 cm
-1 

tem-se a banda correspondente à carbonila 

da amida (C=O). As bandas em 1537 cm
-1 

e 3285 cm
-1

 foram atribuídas às bandas de flexão e 

estiramento da ligação N-H da amida, respectivamente. As bandas em 1387 cm
-1

 e 1367 cm
-1

 

representam as bandas características do grupo isopropil. A banda em torno de 1737 cm
-1

 foi 

atribuída à carbonila do grupo éster do laurato de vinila, porém, há uma diferença tanto na 

intensidade quanto na frequência da banda, quando comparado ao monômero que deu origem. 

Isso é explicado pelo fato de que no monômero há a presença do grupo vinil (-C=C-), 

permitindo uma conjugação envolvendo a ligação simples do oxigênio do éster, mudando a 

vibração C=O para frequências mais altas, como é observado no espectro do monômero de 

laurato de vinila. Assim, no copolímero observa-se uma banda de menor frequência 

característica de éster alifático simples, evidenciando a ocorrência copolimerização e de 

menor intensidade (PAVIA et al., 2008). 

A Figura 25 mostra o espectro do copolímero 2. Observa-se o mesmo comportamento 

do copolímero 1.  
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Figura 25 – Espectro de FT-IR do copolímero 2 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

5.3 ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE 

HIDROGÊNIO (
1
H RMN) 

 

 Os monômeros de partida, NIPAAm e LV, foram caracterizados quanto as suas 

estruturas químicas através da técnica de 
1
H RMN. Na Figura 26 é possível observar os 

espectros de NIPAAm e LV, e seus respectivos sinais de absorção referentes a cada 

hidrogênio ligado à molécula de NIPAAm e LV na Tabela 6 e 7, respectivamente.    
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Figura 26 – Espectros de 
1
H RMN (frequência 600 MHz) dos monômeros NIPAAm em D2O e 

Laurato de vinila em CDCl3 

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Tabela 6 – Atribuição dos hidrogênios do monômero NIPAAm, de acordo com o esquema ilustrado na 

Figura 26 

δ (H, ppm) Multiplicidade Atribuição 

6,45 – 6,3 m (2H) Ha, Hb 

5,96 d; J = 6Hz (1H) Hc 

4,23 m; (1H) Hd 

1,41 d; J= 6Hz (6H) He e Hf 
Fonte: Autor (2016) 

 

Tabela 7 – Atribuição dos hidrogênios do monômero LV, de acordo com o esquema ilustrado na Figura 

26 

δ (H, ppm) Multiplicidade Atribuição 

0,88 t; J= 6Hz (3H) Ha 

1,29 m; (16H) Hb-Hi 

1,64 Quint.; J= 6Hz (2H) Hj 

2,35 t; J = 6Hz (2H) Hk 

7,28 dd; J=12 e 6 Hz (1H) Hl 

4,51 d; J= 6Hz (1H) Hn 

4,84 d; J= 6Hz (1H) Hm 

Fonte: Autor (2016) 

 

No caso da NIPAAm, observa-se um sinal de absorção em torno de 1,41 ppm, 

referente aos hidrogênios metílicos do grupo isopropil. O hidrogênio do grupo (C-H) do 

carbono terciário foi identificado em 4,23 ppm. Os picos de numeração a e b referentes aos 

hidrogênios adjacentes à dupla ligação, estão em torno de 5,96 e 6,4 ppm, respectivamente. 

Em 6,49 ppm tem-se o pico do hidrogênio  da dupla ligação próximo ao grupo carbonila. O 

pico do solvente D2O foi identificado em 4,75 ppm e tomado como referência aos demais. 

Não foi observado sinal de absorção do hidrogênio ligado ao nitrogênio do grupo amida, 

devido à troca química com o deutério da água: CONH + D2O → COND + DOH, 

desaparecendo o sinal.  

Quanto ao monômero laurato de vinila, o sinal de absorção do hidrogênio da metila 

(CH3), localizado no final da cadeia, apareceu por volta de 0,88 ppm. Em 1,29 ppm encontra-

se o sinal referente aos hidrogênios dos grupos metilenos (CH2). O hidrogênio do grupo CH2 

vizinho à carbonila encontra-se em 2,35 ppm, mais deslocados que os demais. Os hidrogênios 

do carbono insaturado encontram-se em 4,84 e 4,51 ppm e o hidrogênio do carbono da dupla 

adjacente ao oxigênio encontra-se em 7,28 ppm, possivelmente sobreposto com o solvente 

utilizado para a solubilização, o CDCl3, usado como referência.  
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A composição química e a estrutura do homopolímero PNIPAAm sintetizado (Figura 

27), foi verificada na espectroscopia de hidrogênio e comparada com o monômero de partida 

(NIPAAm), e as atribuições de cada hidrogênio ligado ao polímero de PNIPAAm estão 

resumidas na Tabela 8. 

 
Figura 27 – Espectros de 

1
H RMN (Frequência 600 MHz) da PNIPAAm em CDCl3  

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Tabela 8 – Atribuição dos hidrogênios do polímero PNIPAAm, de acordo com o esquema da Figura 

27 

δ (H, ppm) Atribuição 

2,71                                Hb 

3,71 Hc 

3,98 Hd 

1,26 Ha 

1,14 Hf,He 

Fonte: Autor (2016) 

 

 É possível verificar, no espectro da PNIPAAm, o desaparecimento do sinal dos 

hidrogênios do grupo vinil em δ = 5,5-6,5 ppm, indicando que a polimerização ocorreu. Os 

sinais a 1,9 e 2,71 ppm correspondem aos hidrogênios dos grupos CH2 e CH da cadeia 

polimérica da PNIPAAm, respectivamente. Sinais típicos da PNIPAAm de mesma 
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intensidade foram obtidos no espectro de 
1
H RMN feito por Cao et al. (2005) no mesmo 

solvente, no caso, em CDCl3.  

Em relação aos copolímeros 1 e 2 sintetizados, nas condições mencionadas no 

procedimento experimental, apresentaram bons resultados de ressonância de hidrogênio, 

como se observa na Figura 28, e os sinais de absorção de cada hidrogênio ligado aos 

copolímeros 1 e 2 estão resumidos na Tabela 9. 

 

Figura 28 – Espectros de 
1
H RMN (Frequência 600 MHz) dos copolímeros 1 e 2 em CDCl3 

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Tabela 9 – Atribuição dos hidrogênios dos copolímeros 1 e 2 em CDCl3, de acordo com o esquema da 

Figura 28 

(Copolímero 1) δ (H, ppm)  Atribuição 

0,88 Ha 

1,26 Hb-Hi 

1,62 Hj 

2,29 Hk  

1,81 Hn e Hp 

2,12 Ho 

3,99 Hr  

4,3 Hm 

1,13 Hs e Ht 

(copolímero 2) δ (H, ppm)  Atribuição 

0,88 Ha 

1,26 Hb-Hi 

1,64 Hj 

2,29 Hk  

4,21 Hm 

1,81 Hn e Ho 

2,13 Hp 

3,98 Hr 

1,13 Hs e Ht 
Fonte: Autor (2016) 

 

O pico característico da metila do grupo terminal do monômero do laurato de vinila na 

cadeia do copolímero aparece a 0,88 ppm, em ambos os copolímeros, confirmando a 

ocorrência da copolimerização. No espectro do copolímero 1 verifica-se a ausência dos sinais 

dos grupos vinílicos, que estavam presentes nos monômeros, indicando as condições ótimas 

na purificação. Já o espectro do copolímero 2, apresentou traços de sinais de hidrogênio do 

grupo vinil do LV em 4,56 e 4,86 ppm. O surgimento dos sinais dos grupos metilenos da 

cadeia dos polímeros também evidencia a ocorrência da copolimerização.  

Para calcular a porcentagem molar real dos monômeros nos copolímeros sintetizados, 

ou seja, o percentual de cada monômero incorporado ao copolímero nas respectivas condições 

de síntese, foram utilizadas as áreas dos picos correspondentes aos hidrogênios ligados Hr e 

Ha (Figura 28), referentes à NIPAAm e ao LV, respectivamente. Assim, a porcentagem molar 

de NIPAAm nos copolímeros foi determinada pela expressão a seguir: NIPAAm (mol%) = 

100(AHr/[(AHa/3)+(AHr)], em que AHr e AHa são, respectivamente, as áreas do pico relativo ao 

hidrogênio metílico r do monômero NIPAAm e do pico relativo aos hidrogênios metílicos a 
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do monômero LV. Dessa forma, o copolímero sintetizado a partir de 75 mol% de NIPAAm  e 

25 mol % de LV (copolímero 1) no meio reacional, apresentou 93 mol% de NIPAAm e 7 

mol% de LV, enquanto o copolímero em que foi utilizado 50 mol% de NIPAAm e 50 mol% 

de LV (copolímero 2) no meio reacional, apresentou 87 mol% de NIPAAm e 13 mol% de LV. 

E a partir do próximo tópico os copolímeros sintetizados serão mencionados de acordo com 

sua porcentagem molar real. 

 

5.4 ANÁLISE ESPECTROCÓPICA DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE 

CARBONO (
13

C RMN) 

 

A Figura 29 mostra os espectros de 
13

C RMN do monômero NIPAAm e da PNIPAAm 

obtida durante a síntese polimérica e a Tabela 10 mostra os picos relativos a cada carbono das 

moléculas. 

 

Figura 29 – Espectro de 
13

C RMN (Frequência 600 MHz) do monômero NIPAAm em D2O e do polímero 

PNIPAAm em CDCl3 

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Tabela 10 – Atribuição dos carbonos do homopolímero de PNIPAAm e do monômero NIPAAm, em 

CDCl3, de acordo com o esquema da Figura 29 

(PNIPAAm) δ (C, ppm)  Atribuição 

29,7 Ca 

41,44 Cb e Cd 

174,85 Cc  

22,52 Ce e Cf 

(NIPAAm) δ (C, ppm)  Atribuição 

126,97 Cb 

130,77 Ca 

167,65 Cc  

42,04 Cd 

21,63 Ce e Cf 
Fonte: Autor (2016) 

 

A sugestão de que a polimerização ocorreu, como foi mostrado nos picos obtidos na 

espectroscopia de hidrogênio das amostras estudadas no tópico 5.3, foi confirmada com a 

espectroscopia de 
13

C RMN entre o monômero e o polímero. No espectro de 
13

C RMN do 

monômero houve deslocamento químico com picos em 126,97 e 130,77 ppm (ambos os sinais 

Ca e Cb da NIPAAm mostrados na Tabela 10) referentes aos carbonos vinílicos. Esses 

carbonos tiveram seus sinais deslocados para campo alto devido à polimerização, passando a 

absorverem em 29,7 e 41,44 ppm (ambos sinais dos carbonos Ca e Cb da molécula de 

PNIPAAm).  

Quanto aos copolímeros obtidos, foram observadas mudanças significativas nos 

deslocamentos químicos como mostrado na Figura 30. Todos os sinais referentes aos picos de 

cada carbono do monômero laurato de vinila e dos copolímeros estão representadas na Tabela 

11. 
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Figura 30 – Espectros de 
13

C RMN (600 MHz) do monômero LV e dos copolímeros com 7 mol% e 13 

mol% de LV e em CDCl3 

 

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Tabela 11 – Atribuição dos carbonos dos copolímeros com 7 mol% e 13 mol% de LV e do monômero LV 

em CDCl3, de acordo com o esquema da Figura 30 

(LV) δ (C, ppm)  Atribuição 

14,12 Ca 

22,78 Cb 

24,68 Cj 

29,71 Cd,e,f,g,h,i 

32,03 Cc 

33,9 Ck 

97,15 Cn 

141,3 Cm 

170,4 Cl 

7 mol% de LV δ (C, ppm)  Atribuição 

14,07 Ca 

18,34 Cb 

22,34 Cs, Ct  

24,95 Co 

29,56 Cd,e,f,g,h,i 

31,85 Cn 

34,16 Ck 

41,33 Cp 

41,98 Cr 

58,10 Cm 

174,39 Cl 

176,26 Cq 

13 mol% de LV δ (C, ppm)  Atribuição 

14,27 Ca 

18,54 Cb 

22,83 Cs, Ct  

25,15 Co 

29,48 Cd,e,f,g,h,i 

32,06 Cn 

34,24 Ck 

41,38 Cp 

42,4 Cr 

68,33 Cm 

171,11 Cl 

176,47 Cq 

Fonte: Autor (2016) 
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Para o copolímero com 13 mol% de LV houve mudanças nos deslocamentos dos 

carbonos C=C do monômero NIPAAm para campo alto em relação aos carbonos da dupla 

C=C deste monômero no copolímero: Cb (NIPAAm) = 130,77 ppm para Cp (13 mol% de LV) 

= 41,38 ppm e Ca (NIPAAm) = 126,97 ppm para Co (13 mol% de LV) = 25,15 ppm e, ainda, 

mudanças no deslocamento químico dos carbonos da dupla C=C do LV para campo alto, em 

relação aos respectivos carbonos da dupla C=C no copolímero: Cn (LV) = 97,15 ppm para Cn 

(13 mol% de LV) = 32,06 ppm e Cm (LV) = 141,3 ppm para Cm (13 mol% de LV) = 68,33 

ppm. Ainda foram observados sinais de contaminantes relacionados aos monômeros de 

partida, indicando que necessitaria de uma purificação mais adequada. No copolímero com 7 

mol% de LV também foram observadas mudanças significativas nos deslocamentos químicos 

dos carbonos da dupla C=C do monômero NIPAAm para campo alto em relação aos carbonos 

da dupla C=C deste monômero no copolímero: Cb (NIPAAm) = 130,77 ppm para Cp (7 mol% 

de LV)= 41,33 ppm e Ca (NIPAAm) = 126,56 ppm para Co (7 mol% de LV) = 24,95 ppm e, 

ainda, mudanças no deslocamento químico dos carbonos da dupla C=C do laurato de vinila 

para campo alto, em relação aos respectivos carbonos da dupla C=C no copolímero Cn (LV) = 

97,15 ppm para Cn (7 mol% de LV) = 31,85 ppm e Cm (LV) = 141,3 ppm para Cm (7 mol% de 

LV) = 58,10 ppm. As mudanças químicas observadas sugerem a copolimerização, por catálise 

radicalar, dos monômeros N-isopropilacrilamida e laurato de vinila, com 7 mol% de LV, em 

meio aquoso, obtendo-se o Poli(N-isopropilacrilamida-co-Laurato de Vinila). Neste espectro 

não foram observados sinais de contaminantes, especialmente, devido aos monômeros de 

partida.  

 

5.5 ANÁLISES TÉRMICAS 

 

Todos os compostos obtidos e os monômeros de partida foram aquecidos, partindo da 

temperatura ambiente até um máximo de 600ºC, a uma taxa de aquecimento de 10ºC/min, 

utilizando aproximadamente 4 mg de amostra.  

A Figura 31 mostra a curva de TG dos monômeros que foram utilizados na síntese. 

Observa-se no gráfico que a decomposição dos monômeros aconteceu em uma única etapa. A 

temperatura inicial de decomposição da NIPAAm aconteceu em torno de 95 ºC, e até a 

temperatura de 158,6 ºC, praticamente toda a NIPAAm sofreu decomposição. Já para o 

Laurato de vinila, a decomposição começou em 106 ºC, finalizando em 185 ºC.  
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Figura 31 – Curva de TG dos monômeros de NIPAAm e Laurato de vinila 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

As curvas de TG e DTG da PNIPAAm, Figura 32, apresentaram dois eventos. O 

primeiro evento foi atribuído à perda de umidade do polímero, sendo quantificado na curva 

DTG com 11,4 % de perda de massa apresentado no intervalo de Ti = 33 ºC e Tf = 91 ºC. O 

segundo evento ocorreu com temperatura inicial Ti = 339,4 ºC e temperatura final Tf = 427 

ºC, com perda de 77,7% em massa.  

Figura 32 – Curva TG e DTG da PNIPAAm 

 
Fonte: Autor (2016) 
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 Nas Figuras 33 e 34 estão representados as curvas TG e DTG dos copolímeros com 7 

mol% e 13 mol% de LV, respectivamente.  

 
Figura 33 – Curva de TG e DTG do copolímero com 7 mol% de LV 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

Figura 34 – Curva de TG e DTG do copolímero com 13 mol% de LV 

 
Fonte: Autor (2016) 
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 Observou-se que para o copolímero com 7 mol% de LV, ocorreram dois eventos 

térmicos. O primeiro, a Ti = 36,2 ºC e Tf = 84,9 ºC, com perda de massa de 4,95%, e o 

segundo estágio no intervalo Ti = 345,1 ºC a Tf = 428,2 ºC, com perda de massa de 79,5 %. Já 

o copolímero com 13 mol% de LV apresentou três estágios de perda de massa, o primeiro 

com Ti = 32,6 ºC  e Tf = 82,4 ºC, correspondendo a 8,68% de perda de massa, o segundo 

estágio com Ti = 243,01 ºC e Tf = 299,6 ºC, com perda de massa de 5,6% e o terceiro estágio 

com Ti = 332,7 ºC e Tf = 422,4 ºC e perda de massa de 71,9%.  

 De acordo com os resultados, notou-se que houve uma mudança significativa do 

monômero para os polímeros. Os polímeros apresentaram melhores estabilidades térmicas, 

devido ao polímero possuir uma mobilidade menor comparado aos monômeros, aumentando 

as interações intermoleculares com a água. Além disso, não foi identificado traços de 

monômeros nas curvas do polímero PNIPAAm e do copolímero com 7 mol% de LV, pois não 

houve nenhum evento próximo à temperatura de degradação dos monômeros.  

 Em relação à estabilidade térmica do copolímero com 13 mol% de LV, comparada 

com a do homopolímero PNIPAAm, apresentou 3 eventos térmicos, que pode ser atribuído a 

presença dos monômeros laurato de vinila e NIPAAm na cadeia do copolímero, como foi 

observado no espectro de 
1
H RMN traços dos monômeros. 

 

  5.6  CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DOS POLÍMEROS EM SOLUÇÃO 

  

O comportamento reológico das soluções poliméricas foi estudado em função da taxa 

de cisalhamento, concentração de polímero e temperatura.  

 

5.6.1 Efeito da taxa de cisalhamento 

 

A Figura 35 mostra a variação da viscosidade com a taxa de cisalhamento das soluções 

de PNIPAAm e dos copolímeros contendo 7 mol% de LV e 13 mol% de LV, nas 

concentrações de polímero de 5,0 g/L e 10,0 g/L à 25 ºC.  
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Figura 35 – Curvas de viscosidade da PNIPAAm e dos copolímeros com 7 mol% e 13 mol% de LV, a 25 

ºC 

 

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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É possível observar que a viscosidade das soluções aumenta à medida que a 

concentração de polímero no meio é aumentada e vai diminuindo com o aumento da taxa de 

cisalhamento, pois com o aumento da taxa de cisalhamento, a macromolécula de polímero é 

orientada, diminuindo o volume hidrodinâmico da cadeia e com isso reduzindo a viscosidade. 

A Figura 36 mostra a variação da viscosidade em função da taxa de cisalhamento dos três 

polímeros na concentração de 10 g/L.  

 

Figura 36 – Comparação das curvas de viscosidade obtidas para PNIPAAm e dos copolímeros com 7 mol% e 

13 mol% de LV a 10 g/L e 25 ºC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

É possível observar que as soluções dos copolímeros apresentaram valores menores de 

viscosidade em relação ao homopolímero PNIPAAm. Os menores valores de viscosidade das 

soluções dos copolímeros foram atribuídos à presença de grupos hidrofóbicos do monômero 

laurato de vinila, que foi inserido durante a copolimerização, diminuindo as interações 

intermoleculares com a água o que causa diminuição da viscosidade em meio aquoso. 

Também foi observado que todas as soluções poliméricas apresentaram 

comportamento pseudoplástico (viscosidade diminui à medida que uma tensão cisalhante é 

aplicada). E em altas taxas de cisalhamento a diminuição da viscosidade pode ser atribuída à 

maior deformação das cadeias poliméricas e à diminuição das interações intermoleculares das 

cadeias poliméricas com a água. 
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5.6.2 Efeito da Temperatura  

 

 O efeito do aumento da temperatura na viscosidade das soluções poliméricas nas 

concentrações de 1,0 g/L; 2,5 g/L; 5,0 g/L e 10,0 g/L para cada polímero foi observado nas 

taxas de cisalhamento de 1 s
-1

, 10 s
-1 

e 30 s
-1

, afim de avaliar a LCST dos polímeros.  

 As curvas de viscosidade das soluções de PNIPAAm nas taxas de cisalhamento 1 s
-1

, 

10 s
-1

 e 30 s
-1 

estão mostradas na  Figura 37.  

 

Figura 37 - Efeito da temperatura na viscosidade das soluções de PNIPAAm nas taxas de cisalhamento de: 

(a) 1 s
-1

 em que (i) representa a Tass e (ii) a LCST, (b) 10 s
-1

, (c) 30 s
-1 

  

 
Fonte: Autor (2016)  

 

Observa-se que, na taxa de cisalhamento de 1 s
-1

,
 
a viscosidade das soluções de 

PNIPAAm declina com o aumento da temperatura (típico comportamento de Arrhenius) e, a 

partir de uma dada temperatura, ocorre um aumento relativo na viscosidade das soluções, 
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indicando uma temperatura inicial de associação (Tass) de 33,4 ºC, definida como o ponto em 

que se inicia o aumento da viscosidade. Esse comportamento, abaixo da Tass, pode ser 

atribuído às interações de hidrogênio intermoleculares entre os grupos hidrofílicos das cadeias 

da PNIPAAm e a água, que favorecem a solubilidade da PNIPAAm em meio aquoso. Um 

segundo comportamento ocorre entre a Tass e a LCST em 34,38 ºC, indicado por um pico 

intenso que pode ser atribuído a dois fatores: (i) ligação de hidrogênio intermolecular entre 

PNIPAAm e água aumentando a dissolução em água e (ii) interações hidrofóbicas entre os 

grupos isopropil da PNIPAAm, que aumenta quando a temperatura sobe, promovendo 

agregação intermolecular das cadeias de PNIPAAm. Observa-se, também, que quanto menor 

a concentração de polímero, menor é a intensidade do pico de viscosidade. Aumentando a 

temperatura acima da LCST, a viscosidade das soluções declina rapidamente, esse 

comportamento é característico de interações intramoleculares hidrofóbicas das cadeias de 

PNIPAAm, provocando uma agregação intramolecular e precipitando as cadeias poliméricas 

no meio aquoso, induzindo à diminuição da viscosidade. Efeito semelhante foi observado a 10 

s
-1

. Entretanto, nas concentrações de 2,5 g/L e 1,0 g/L quase não houve mudança na 

viscosidade com o aumento da temperatura. Ao aplicar uma taxa de 30 s
-1

, não foi observado 

aumento de viscosidade com o aumento de temperatura. Em altas taxas de cisalhamento, 

ocorre a interrupção do crescimento dos agregados, devido à quebra das interações 

intermoleculares, dificultando a detecção da LCST por medidas de viscosidade. 

Na Figura 38 é mostrada a curva de viscosidade em função da temperatura para o 

copolímero com 7 mol% de LV.  
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Figura 38 - Efeito da temperatura na viscosidade das soluções do copolímero com 7 mol% de LV nas 

taxas de cisalhamento de: (a) 1 s
-1

, (b) 10 s
-1

, (c) 30 s
-1

 

 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Foi observado o efeito da temperatura no comportamento responsivo apenas na taxa de 

cisalhamento de 1 s
-1

. O efeito mais pronunciado foi na solução de 10 g/L, em que foi 

detectado uma LCST de 26,3 ºC. Para as demais concentrações, também se observou o 

mesmo efeito de aumento de viscosidade com a temperatura próxima a LCST do polímero, 

porém com menor intensidade. A diminuição da LCST dos copolímeros em relação à 

PNIPAAm foi atribuída à inserção de grupos hidrofóbicos do LV na cadeia polimérica, 

fazendo com que as interações hidrofóbicas fossem favorecidas, promovendo a agregação das 

cadeias em uma temperatura menor. Acima da LCST, ocorre o colapso desses agregados, 

diminuindo a viscosidade. Nas demais taxas de cisalhamento, 10 s
-1 

e 30 s
-1

, não se observou 

comportamento responsivo para o copolímero com 7 mol% de LV com o aumento da 

temperatura, como observado anteriormente à taxa de cisalhamento 10 s
-1

 para a PNIPAAm. 
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O copolímero com 13 mol% de LV apresentou comportamento semelhante ao 

copolímero contendo 7 mol% de LV. Entretanto a LCST foi ainda menor (21,4 ºC), como 

mostrado na Figura 39. 

 
Figura 39 - Efeito da temperatura na viscosidade das soluções do copolímero com 13 mol% de LV nas taxas de 

cisalhamento de: 1 s
-1

, 10 s
-1

, 30 s
-1

 

  

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 Esses resultados para os copolímeros mostraram que a análise de viscosidade foi 

satisfatória, pois evidenciou que a inserção de monômero hidrofóbico LV nos copolímeros 

contribuiu para a redução da LCST devido a cadeia hidrofóbica presente no monômero 

laurato de vinila. 

 

5.7 INCREMENTO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO ESPECÍFICO (dn/dc) 

 A literatura não relata nenhum índice de refração para os copolímeros sintetizados 

neste trabalho. Com isso foi necessário a determinação desse parâmetro para poder calcular a 
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massa molar ponderal média ( ̅w), o raio de giro (Rg) e o segundo coeficiente virial (A2) por 

espalhamento de luz estático (SLS). 

Na Figura 40 estão representados os gráficos referentes à variação do índice de 

refração em função da concentração dos polímeros. Observa-se que os índices de refração em 

todas as soluções de polímeros em NaNO3 0,1 M aumentam linearmente com a concentração. 

O valor do dn/dc é a inclinação da reta do índice de refração versus a concentração (em 

g/mL). Os valores do dn/dc do homopolímero PNIPAAm e dos copolímeros com 7 mol% de 

LV e 13 mol% de LV, foram 0,1567 mL/g; 0,1535 mL/g; 0,1387 mL/g, respectivamente. Nos 

gráficos observou-se que houve uma diminuição no valor do dn/dc quando aumentou-se o 

caráter hidrofóbico do copolímero em relação ao homopolímero de PNIPAAm. Quando a 

porcentagem molar passa de 7 mol% de LV para 13 mol% de LV, o valor do dn/dc diminui 

significativamente. A intensão de fazer essas medidas foi para poder realizar as medidas de 

SLS que necessitam desses valores. 

 

Figura 40 – Variação do índice de refração em função da concentração de polímero à temperatura de 25ºC,   = 

633,0 nm e NaNO3 0,1M (a) PNIPAAm (b) 7 mol% de LV e (c) 13 mol% de LV 

 (a) 

 (b) 

 (c) 

Fonte: Autor (2016) 
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5.8 ESPALHAMENTO DE LUZ ESTÁTICO (SLS) 

 

 Os resultados do espalhamento de luz estático para as amostras de PNIPAAm e para 

os copolímeros contendo 7 mol% de LV e 13 mol% de LV, foram obtidos pelo gráfico de 

Zimm em solução aquosa de NaNO3 0,1 M, à temperatura de 25 ºC. A massa molar ponderal 

média aparente ( ̅w), o raio de giro (Rg) e o segundo coeficiente virial (A2) foram 

determinados, baseando-se na Equação 6 do tópico 3.3.6.1, e os resultados obtidos encontram-

se na Tabela 12.  

 

Tabela 12 – Resultados da Massa molar ponderal média aparente ( ̅w), raio de giro e segundo coeficiente virial 

determinados para a PNIPAAm e os copolímeros com 7 mol% e 13 mol% de LV em NaNO3 0,1 M através de 

medidas de SLS 

Polímero  ̅w x 10
-6 

(g/mol) Rg (nm) A2 x 10
7 

(mol.l.g
-2

) 

PNIPAAm 32 407 0,69 

7 mol% de LV 3,02 73,6 16,1 

13 mol% de LV 2,63 62,87 -4,27 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Para a PNIPAAm, observou-se um valor muito alto de massa molar ponderal média 

aparente ( ̅w) e do raio de giro  (Rg). O que pode ter ocorrido é que ao invés de ter medido a 

massa molar de uma molécula isolada, mediu-se a massa molar de agregados como um todo, 

pois para esse polímero as medidas foram feitas em concentrações maiores (3 g/L), o que 

pode ter propiciado associações entre as moléculas. 

Essa suposição foi confirmada pelo gráfico de Zimm obtido (Figura 41), em que, as 

curvas de Kc /ΔRθ para os diferentes ângulos analisados não foram paralelas e as curvas para 

diferentes concentrações apresentaram uma curvatura a ângulos mais elevados, caracterizando 

a presença de agregados (FENG et al., 2005). Na figura 42 é mostrado um exemplo do 

diagrama de Zimm para um sistema hipotético no qual está ocorrendo associação molecular.  
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Figura 41 – Gráfico de Zimm para o polímero PNIPAAm, em NaNO3 0,1 M, à 25 ºC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 42 – Representação esquemática do diagrama de Zimm para um sistema hipotético no qual está 

ocorrendo associação molecular 

 

Fonte: Rosa (2006) 

 

Para os copolímeros sintetizados, os valores de  ̅w apresentaram-se menores que o do 

homopolímero PNIPAAm. Esse resultado pode ser um reflexo do impedimento estérico 

causado pela cadeia lateral do laurato de vinila (C11) dificultando o crescimento do polímero 

e/ou interações hidrofóbicas entre essas cadeias laterais, promovendo associação 

intramolecular a baixas concentrações.   

 É possível observar ainda na Tabela 12, que o Rg para o copolímero com 13 mol% de 

LV foi menor que o do com 7 mol% de LV, sugerindo que as associações hidrofóbicas 

geradas foram maiores do que as hidrofílicas, contribuindo para a diminuição do Rg. Essa 

redução do Rg também pode estar relacionada com a redução das interações polímero-

solvente, o que pode ser confirmado pelo valor negativo de A2 para o copolímero com 13 
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mol% de LV. Esse valor do coeficiente virial negativo é um resultado bastante coerente, pois 

indica que o copolímero com maior quantidade de monômero hidrofóbico (LV) apresenta 

maior facilidade de formar agregados hidrofóbicos.  Nas Figuras 43 e 44 encontram-se os 

gráficos de Zimm para cada copolímero obtido. Os gráficos apresentaram curvas bastante 

lineares, indicando uma boa qualidade do resultado.  

 

Figura 43 – Gráfico de Zimm para o copolímero com 7 mol% de LV, em NaNO3 0,1 M, à 25 ºC 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 44 – Gráfico de Zimm para o copolímero com 13 mol% de LV, em NaNO3 0,1 M à 25 ºC 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

5.9 ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO 

  

 Das técnicas de caracterização de polímeros, o espalhamento de luz dinâmico é uma 

das mais abrangentes, embora seu uso mais comum seja para determinar o raio hidrodinâmico 

das partículas (ROCHAS; GEISSLER, 2014). 

 As análises de DLS foram realizadas a fim de avaliar a influência da filtração e da 

temperatura no tamanho das partículas da PNIPAAm e dos copolímeros em solução aquosa.  

 

5.9.1 Efeito da filtração  
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 Para avaliar o efeito da filtração das amostras de polímeros em solução sobre o 

tamanho das partículas, foram utilizadas membranas de Nylon de 0,45 μm de tamanho de 

poro. Os resultados obtidos foram comparados aos das amostras não filtradas. O estudo 

comparativo foi realizado em diferentes temperaturas. 

 As funções de autocorrelação temporal de intensidade normalizada e as curvas de 

distribuição do tempo de relaxação da PNIPAAm e dos copolímeros com 7 mol% e 13 mol% 

de LV, obtidos por DLS utilizando o software REPES, no regime diluído (1g/L) em um 

ângulo fixo de 90º, no intervalo de temperatura de 15 ºC à 30 ºC, podem ser vistas nas Figuras 

45, 46 e 47. Nas temperaturas de 35 ºC e 40 ºC não foi possível obter as curvas nas amostras 

sem filtração. Como os polímeros obtidos são termossensíveis, possivelmente, o equipamento 

não conseguiu realizar a leitura, pois para isso as amostras precisariam estar adequadas para a 

análise.  A Figura 45 mostra o efeito da filtração da PNIPAAm em algumas temperaturas (15 

a 30ºC).  

 

  Figura 45 – Gráfico das Funções de autocorrelação temporal de intensidade normalizada versus o tempo 

de relaxação de soluções de PNIPAAm a 1g/L sem filtração (SF) e com filtração (CF) em um ângulo fixo 

de 90º nas temperaturas: (a) 15 ºC, (b) 20 ºC, (c) 25 ºC e (d) 30 ºC 

 
 

  
Fonte: Autor (2016) 
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 É possível observar que o processo de relaxação na temperatura de 15 ºC para a solução 

sem filtração apresentou um tempo maior do que para a solução filtrada, indicando a presença 

de mais agregados nas amostras não filtradas. Para as outras temperaturas quase não se 

observou efeito da filtração.  

A Figura 46 mostra as curvas da função de autocorrelação versus o tempo de relaxação 

do copolímero com 7 mol% de LV.  

 

Figura 46 – Gráfico das Funções de autocorrelação temporal de intensidade normalizada versus o tempo de 

relaxação de soluções de copolímero contendo 7 mol% de LV a 1g/L sem filtração (SF) e com filtração (CF) em 

um ângulo fixo de 90º nas temperaturas: (a) 15 ºC, (b) 20 ºC, (c) 25 ºC e (d) 30 ºC 

  

 
 

Fonte: Autor (2016) 

  

As curvas mostraram claramente que para a temperatura de 15 ºC a solução sem 

filtração do copolímero demorou mais a relaxar, induzindo o deslocamento do processo de 

relaxação para tempos maiores. Esse comportamento pode estar relacionado ao tamanho dos 

agregados formados.  Logo, quando a solução é filtrada, parte dos agregados formados fica 

retido no filtro. Pode-se concluir que, na temperatura de 15 ºC, obteve-se agregados de 

tamanhos maiores, induzindo a um tempo de relaxação maior, ou seja, as interações polímero-

solvente são mais fortes favorecendo a formação de agregados maiores. Em relação às outras 
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medidas nas respectivas temperaturas, também se observou mudanças no tempo de relaxação, 

pois quanto maior o tamanho dos agregados (solução sem filtração) mais tempo a cadeia 

polimérica precisa para relaxar.  

A Figura 47 mostra as funções de autocorrelação para o copolímero com 13 mol% de 

LV.  

 

Figura 47 – Gráfico das funções de autocorrelação temporal de intensidade normalizada versus o tempo 

de relaxação de soluções de copolímero contendo 13 mol% de LV a 1g/L sem filtração (SF) e com 

filtração (CF) em um ângulo fixo de 90º nas temperaturas: (a) 15 ºC, (b) 20 ºC, (c) 25 ºC e (d) 30 ºC 

 
 

 
 

Fonte: Autor (2016) 

 

Observou-se que ocorreu o mesmo comportamento observado para o copolímero com 

7 mol% de LV, em que o processo de relaxação ocorre em tempos maiores para as soluções 

sem filtração. Porém, a diferença no tempo de relaxação entre as soluções sem filtração e com 

filtração foi menor do que para o copolímero com 7 mol% de LV. Provavelmente, devido ao 

copolímero com 13 mol% de LV possuir maior quantidade do monômero hidrofóbico 

presente na cadeia polimérica favorecendo a contração do novelo polimérico causada pela 

presença dos grupos hidrofóbicos, com isso, diminuindo o tamanho dos agregados formados.  
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5.9.2 Efeito da temperatura 

 

O comportamento de agregação dos polímeros sintetizados foi examinado a diferentes 

temperaturas. 

A Figura 48 mostra a função de autocorrelação temporal normalizadas da PNIPAAm 

em uma faixa de temperatura de 15 à 40 ºC, das soluções com filtração.  

 

Figura 48 – Função de autocorrelação temporal normalizada a um ângulo fixo de 90º na concentração de 1g/L 

para a PNIPAAm 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Grandes mudanças foram observadas no formato da curva quando a temperatura 

aumentou de 30 a 35 ºC para a solução filtrada da PNIPAAm. O tempo de relaxação tornou-se 

menor quando a temperatura alcançou 35 ºC (mesma faixa de temperatura da LCST), 

indicando uma temperatura de transição de fase no intervalo 30 – 35 ºC.  

Como a análise foi realizada em um intervalo de temperatura de 5 ºC não foi possível 

observar o aumento no tempo de relaxação entre a temperatura de associação e a LCST, que 

corresponde ao máximo de agregação que a molécula suporta. Um exemplo desse tipo para a 

PNIPAAm se encontra na Figura 49.  
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Figura 49 – Função de autocorrelação temporal normalizada da PNIPAAm a 3 g/L 

 
Fonte: Lima (2014) 

 

Observa-se que quando a temperatura passa de 32 ºC para 32,5 ºC há um aumento no 

formato da curva para tempos maiores de relaxação, indicando o máximo de agregação 

suportado para a PNIPAAm na concentração de 3 g/L.   

 A figura 50 mostra as funções de autocorrelação temporal normalizadas dos 

copolímeros com 7 e 13 mol% de LV na faixa de temperatura de 15 ºC a 40 ºC para as 

soluções com filtração. 

 

Figura 50 – Função de autocorrelação temporal normalizada a um ângulo fixo de 90º na concentração de 1g/L para as 

soluções dos copolímeros 7 e 13 mol% de LV 

  

Fonte: Autor (2016) 

 

As curvas do copolímero com 7 mol% de LV não ficaram sobrepostas como no caso 

da PNIPAAm na faixa de 15 à 30 ºC, indicando uma mudança de fase entre as temperaturas 

20 – 25 ºC apresentando um tempo de relaxação menor.  
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Foi observado comportamento semelhante na síntese (usando THF como solvente e 

AIBN como iniciador) feita por Cao et al (2005) do mesmo copolímero de Poli (N-

isopropilacrilamida-co-laurato de vinila) com razões molares diferentes de LV na cadeia 

polimérica. Observaram-se diferenças nas curvas quando a temperatura passou de 20 ºC para 

25 ºC, característica de associações nas regiões pré e pós-LCST.  

Logo, essa mudança nas curvas é característica de fortes interações hidrofóbicas 

intramoleculares e intermoleculares, devido a uma maior interação polímero-polímero, 

responsável pela diminuição do tamanho dos agregados. Para o copolímero com 13 mol% de 

LV a mudança ocorreu entre as temperaturas de 15 à 20 ºC, resultado das associações nas 

regiões abaixo e acima da LCST. 

A Figura 51 ilustra a curva de distribuição da função do tempo de relaxação do 

polímero PNIPAAm em diferentes temperaturas em soluções com filtração e sem filtração, e 

na Tabela 13 tem-se os valores dos raios hidrodinâmicos para cada população mostrada na 

Figura 51.  

 

Figura 51 - Função de distribuição do tempo de relaxação obtida a partir das análises feitas pelo REPES para as 

soluções de PNIPAAm com filtração e sem filtração nas temperaturas de 15 à 40 ºC (CF) e de 15 à 30 ºC (SF) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

 

As maiores diferenças entre os valores dos raios (Tabela 13), determinados pela 

Equação 8 do ítem 3.4.6.2, nas condições PNIPAAm (CF) e PNIPAAm (SF), no intervalo de 

temperatura estudado, foram observadas no sistema com filtração, que promoveu a remoção 

de partículas maiores. Observa-se que soluções aquosas de PNIPAAm formam várias 

populações de agregados e cadeias isoladas (raios menores) e, à baixas temperaturas, as 

cadeias de PNIPAAm fazem ligações intermoleculares entre os grupos hidrofílicos da 

PNIPAAm e a água, aumentando a solubilidade e, consequentemente, o tamanho dos 

agregados, até um máximo entre 30-35 ºC (faixa da LCST). A partir desse ponto, as cadeias 

isoladas de PNIPAAm e os agregados coexistem na LCST. Acima da LCST, há o colapso 

Tabela 13 – Raio hidrodinâmico das soluções de PNIPAAm para cada população presente na função de 

distribuição do tempo de relaxação da Figura 51 

 

15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 

Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) 
Rh 

(nm) 

PNIPAAm (CF) 

5,81 6,25 15,84 10 48,75 33,5 

31,16 30,46 47,82 26 - - 

126,76 131,38 126,3 100,3 - - 

PNIPAAm (SF) 

11,67 6,13 9,75 13,28 - - 

46,27 31,61 26,99 51,36 - - 

158,47 165,48 77,22 208,59 - - 

424,8 - 199,5 - - - 

Fonte: Autor (2106) 
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desses agregados e, consequentemente, diminuição do Rh, como observado na Tabela 13 nas 

temperaturas de 35 a 40 ºC.  

 

As Figuras 52 e 53 ilustram as curvas de distribuição da função do tempo de relaxação 

dos copolímeros com 7 e 13  mol% de LV em diferentes temperaturas em soluções com 

filtração e sem filtração, e na Tabela 14 tem-se os valores dos raios hidrodinâmicos para cada 

população.  

 

Figura 52 – Função de distribuição do tempo de relaxação obtida a partir das análises feitas pelo REPES para as 

soluções de copolímero com 7 mol% de LV com filtração e sem filtração nas temperaturas de 15 à 40 ºC (CF) e de 

15 à 30 ºC (SF) 

  

 
 

 
Fonte: Autor (2106) 
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Figura 53 – Função de distribuição do tempo de relaxação obtida a partir das análises feitas pelo REPES para as 

soluções de copolímero com 13 mol% de LV com filtração e sem filtração nas temperaturas de 15 à 40 ºC (CF) e 

de 15 à 30 ºC (SF) 

 

 

 
 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Tabela 14 - Raio hidrodinâmico para os copolímeros com 7 mol% de LV e 13 mol% de LV para cada 

população presente na função de distribuição do tempo de relaxação das Figuras 52 e 53, respectivamente 

 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 

 Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) Rh (nm) 

7 mol% de LV  (CF) 

4,38 10 11,26 20,52 7,94 25,87 

18,34 25,14 40,81 33,09 31,88 - 

48,21 79,42 117,91 - - - 

7 mol% de LV (SF) 

8,82 5,01 9,96 25,12 - - 

79,42 19,95 70,37 107,14 - - 

366,9 53,85 273,44 - - - 

- 128,86 - - - - 

13 mol% de LV (CF) 

75,7 10,15 12,10 6,23 10,81 12,58 

- 31,62 56,88 19,95 37,34 31,62 

- 83,47 110,69 42,04 - - 

- 249,43 - - - - 

13 mol% de LV (SF) 

31,625 9,24 7,94 11,48 - - 

88,34 132,92 41,94 47,12 - - 

327,11 - 100 165,62 - - 

- - 319,2 - - - 

Fonte: Autor (2016) 

 

Para as curvas da função de distribuição do tempo de relaxação dos copolímeros com 

7 mol% de LV e 13 mol% de LV (Figuras 52 e 53), também verificou-se que para as soluções 

sem filtração, tamanhos e números maiores de agregados foram observados nos intervalos de 

temperatura especificados.   

A Tabela 14 mostra os tamanhos e as populações de agregados formados para os dois 

copolímeros com filtração e sem filtração. Na temperatura de 15 ºC, o copolímero com 7 

mol% de LV (CF) exibiu três populações de raio distintas, sendo o valor 48 nm de maior 

intensidade, indicando que existe uma contribuição maior de agregados nesse raio 

hidrodinâmico. Os outros valores correspondem a populações com menores intensidades e 

tamanhos menores de raios.  Enquanto a temperatura é aumentada para 20 °C, observa-se um 

valor maior de raio hidrodinâmico de 79,42 nm, que pode ser atribuído à auto-agregação das 

cadeias hidrofóbicas presentes no copolímero. Quando a temperatura atingiu 25 ºC, o raio 

hidrodinâmico reduziu consideravelmente a 40,81 nm e essa redução correspondeu à transição 
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de fase (LCST), que ocorre a cerca de 20-25 ºC. Este tamanho de agregado torna-se menor ao 

longo do aquecimento acima de 25 ºC, o que implica que um processo de agregação profunda 

conduziu ao colapso das cadeias poliméricas. Para as soluções de copolímero com 13 mol% 

de LV (CF) à 15 ºC, foi identificada uma população de Rh de 75,7 nm. Ao aumentar a 

temperatura para 20 ºC, o raio de maior contribuição aumentou para 83,47 nm. Ao atingir 25 

ºC, o raio hidrodinâmico mais pronunciado passou para 56,88 nm, apresentando uma 

diminuição em relação à temperatura inferior de 20 ºC. Nessa faixa de temperatura, 20-25 ºC, 

ocorreu a LCST do copolímero. Esses comportamentos de agregação para os copolímeros 

condizem com o encontrado na literatura por Cao et al. (2005).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 A síntese dos copolímeros propostos nessa dissertação foi satisfatória no meio aquoso, 

por catálise radicalar, tornando-se menos nocivo ao meio ambiente (por não usar solventes 

tóxicos e orgânicos). O rendimento de cada material bruto sintetizado foi de 90 % para a 

PNIPAAm e para os copolímeros contendo 7 e 13 mol% de LV foi de 70 e 55 %, 

respectivamente, alcançando bons rendimentos. 

 O procedimento para a polimerização visto no item 4.2 mostrou-se um método mais 

eficaz do que os métodos convencionais de polimerização em solução, que utilizam balões de 

três bocas, em atmosfera inerte. 

 A metodologia de purificação para a PNIPAAm por acetona à quente e em seguida o 

uso da diálise foi eficiente, visto que, na caracterização estrutural por FT-IR e RMN, não 

foram detectados picos das duplas ligações do monômero. Para o copolímero com 7 mol% de 

LV, a purificação também foi bastante eficiente por filtração seguida de diálise. Quanto ao 

copolímero com 13 mol% de LV, seria necessário uma purificação mais adequada, pois de 

acordo com as análises de RMN, picos das duplas ligações dos dois monômeros (NIPAAm e 

LV) foram detectados. 

 Os métodos de caracterização estrutural por FT-IR, 
1
H RMN e 

13
C RMN foram bem 

representativos, indicando os picos de formação dos polímeros sintetizados. 

 As análises térmicas mostraram que os copolímeros apresentaram boas estabilidades 

térmicas quando submetidos ao aquecimento. 

 Apesar de os polímeros não terem apresentados valores de viscosidade elevadas, eles 

mostraram um comportamento termoresponsivo em uma temperatura crítica, em que a 

viscosidade teve um súbito aumento, indicando uma LCST para cada polímero obtido e, à 

medida que a temperatura foi aumentada, acima da LCST, a viscosidade foi reduzida. Para a 

PNIPAAm foi identificada uma LCST em torno de 34 ºC e para os copolímeros contendo 7 e 

13 mol% de LV a LCST foi identificada aproximadamente em 26 e 21 ºC, respectivamente.  

 Os resultados obtidos por DLS mostraram que o processo de agregação é afetado 

quando a solução de polímero é filtrada, apresentando valores e quantidades menores de 

agregados após a filtração. Ao avaliar o comportamento dos agregados com a variação da 

temperatura observou-se que os polímeros responderam sensivelmente às mudanças na 

temperatura apresentando mudanças na conformação da macromolécula para valores de Rh 

menores, indicando uma transição de fase em uma dada faixa de temperatura.  
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