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RESUMO
Este trabalho estuda a síntese e caracterização de dois copolímeros graftizados com
propriedades termorresponsivas, constituído por enxertos de cadeias de poli(óxido de
etileno/óxido de propileno) com terminação amino em uma cadeia principal de
carboximetilcelulose (CMC). A enxertia ocorreu a partir de uma reação de acoplamento entre
o grupamento amina (–NH2) das Jeffamine® M-1000 e M-2070 (nomenclatura comercial das
polieteraminas) com os grupamentos carboxila (-COOH) da CMC, utilizando o 1-etil-3-(3dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) e o N-hidroxisuccinimida (NHS) como agentes de
acoplamento. A caracterização estrutural dos copolímeros e seus precursores foi realizada
através das análises de espectroscopia de IV e RMN 1H. No espectro de IV dos copolímeros
foi possível observar a efetividade da reação de enxertia devido a presença da banda de
carboxila de amida. Além disso, a determinação da porcentagem de enxertia das cadeias de
Jeffamine® na cadeia principal de CMC, em ambos os copolímeros, foi possível por meio do
espectro de RMN 1H, tendo sido obtido 9,52% para a CMC-g-Jeffamine® M-1000 e 14,14%
para a CMC-g-Jeffamine® M-2070. O comportamento em meio aquoso foi estudado por meio
de testes visuais, análises reológicas, espalhamento de luz dinâmico e espectroscopia de UVvis, sendo passíveis de comprovação, em meio salino, as propriedades termoassociativas dos
copolímeros sintetizados. Foi possível correlacionar os resultados encontrados, onde foi visto
que nas situações em que os sistemas poliméricos apresentavam maiores valores de
viscosidade, o tamanho de partícula também era maior do que quando comparado com
situações em que os sistemas apresentavam valores de viscosidade inferiores. O copolímero
CMC-g-Jeffamine® M-1000 se destacou por apresentar altos valores de viscosidade aparente
mesmo em um meio com condições hostis, de elevada força iônica e temperatura. O
copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070 apresentou o comportamento termoviscosificante,
entretanto os seus valores de viscosidade são mais baixos do que os alcançados pelo
copolímero de CMC-g-Jeffamine® M-1000.
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ABSTRACT
The present work studies the synthesis and characterization of two copolymers with
thermoresponsive properties, consisting of amino terminated poly (ethylene oxide / propylene
oxide) grafts in a carboxymethylcellulose (CMC) backbone. Grafting occurred from a
coupling reaction between the –NH2 group of the Jeffamine® M-1000 and M-2070
(commercial nomenclature of polyetheramines) with the COO- groups from CMC, by using 1ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) and N-hydroxysuccinimide (NHS) as
coupling agents. The structural characterization of the copolymers and their precursors was
done by means of IR and 1H NMR spectroscopy. On the IR spectrum of the copolymers it was
possible to observe the effectiveness of the grafting reaction due to the presence of the amide
group band. In addition, determination of the grafting degree of the Jeffamine chains in the
CMC backbone in both copolymers was possible thru the 1H NMR spectrum, it was obtained
9.52% for CMC-g-Jeffamine® M-1000 and 14.14% for CMC-g-Jeffamine® M-2070. The
behavior in aqueous medium was studied through visual tests, rheological analysis, Dynamic
Light Scattering and UV-vis spectroscopy, the thermo-associative properties of the
synthesized copolymers were verified in saline medium. The CMC-g-Jeffamine® M-1000
copolymer exhibited high apparent viscosity values even in a hostile medium, of high ionic
strength and high temperature conditions. The CMC-g-Jeffamine® M-2070 copolymer also
exhibited the thermoassociative behavior, however its viscosity values are lower than those
achieved by CMC-g-Jeffamine® M-1000 copolymer.

Keywords: copolymers, self-association, carboxymethylcellulose, poly (ethylene oxide /
propylene oxide), grafting.
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1

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, polímeros com propriedades responsivas vêm sendo amplamente

estudados pela sua capacidade em mudar conformação/estrutura em resposta a estímulos no
meio, como variações de temperatura, pH, etc. (Belbekhouche, Ali, Dulong, Picton, & Cerf,
2011; Cheaburu, Ciocoiu, Staikos, & Vasile, 2012; Guo et al., 2015; H. Shi, Zhang, Ma, &
Yi, 2007; Tizzotti et al., 2010; J. Zhang et al., 2015). Essas características proporcionam uma
gama de aplicações nos diversos segmentos da indústria, como em dispositivos de liberação
controlada de fármacos (Bajpai, Shukla, Bhanu, & Kankane, 2008; Burek et al., 2016;
Leonard, Boisseson, Hubert, & Dalenc, 2004), na indústria biomédica (Brun-Graeppi;, 2010;
Hoffman, 2013) e em processos de recuperação aumentada de petróleo (Chen, Wang, & Lu,
2013; Hoffman, 2013; Wang, Wang, Shen, Lai, & Guo, 2016).
Materiais que apresentam a capacidade de aumentar substancialmente a sua
viscosidade por um aumento na temperatura são excepcionais, já que a maioria dos fluidos é
caracterizada pela bem difundida lei de Arrhenius (Giap, 2010), em que a viscosidade diminui
com o aumento na temperatura. Na maioria dos casos em que propriedades
termoviscosificantes (aumento na viscosidade com aumento na temperatura) são observadas
em soluções aquosas, polímeros graftizados que possuem enxertos termorresponsivos com
uma temperatura consoluta inferior (lower critical solution temperature - LCST) estão
envolvidos, sendo esta uma temperatura crítica (Fan, Guo, Dong, & Feng, 2014). Quando se
aumenta a temperatura de um sistema polimérico termoviscosificante, observa-se inicialmente
uma redução na viscosidade, que é resultante do aumento na mobilidade das cadeias
poliméricas. Porém, quando a temperatura é superior a este valor crítico (LCST), ocorre a
formação

de

microdomínios

hidrofóbicos

reversíveis

resultantes

de

interações

intermoleculares entre as cadeias, que levam a um aumento na viscosidade do meio. A cadeia
principal desses copolímeros é hidrossolúvel e impede ou dificulta a precipitação dos enxertos
acima da sua LCST (Aricov et al., 2016; Bordallo, Rieumont, Tiera, Gómez, & Lazzari, 2015;
Boyer & Hoogenboom, 2015; Daktiloudis, Chronaios, Mavriki, Iatridi, & Bokias, 2014; Liu,
Fraylich, & Saunders, 2009).
A carboximetilcelulose (CMC) é um polímero hidrossolúvel derivado da celulose,
classificado como semissintético, hidrofílico e de baixo custo. É amplamente utilizado na
indústria como modificador reológico de meios aquosos. Sua cadeia é rígida e apresenta
grupos funcionais hidroxila e carboxilato passíveis de reação para modificação química. Por
ser atóxico, biodegradável e derivado de um polissacarídeo facilmente encontrado na
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natureza, chama atenção pela diversificada aplicabilidade (Barba, Montané, Rinaudo, &
Farriol, 2002; Olaru, Olaru, Stoleriu, & Mpu, 1997), com foco na aplicação nas indústrias
alimentícia (Gennadievitch, Charles, Isidoro, & Nina, 2012; GIRARD, 2002), biomédica
(Barbucci, Leone, & Vecchiullo, 2004; Ogushi, Sakai, & Kawakami, 2007) e de petróleo
(Fakhreeva, Gusakov, Voloshin, & Tomilov, 2016).
A busca por materiais menos agressivos ao meio ambiente tem sido constante, a
utilização de biopolímeros na indústria frente aos polímeros sintéticos tem sido cada dia mais
visada, já que esses proporcionam um menor impacto ambiental, geralmente apresentando
vantagens como a biodegradabilidade e maior facilidade de descarte (Fakhreeva et al., 2016;
Jankaew, Rodkate, Lamlertthon, & Rutnakornpituk, 2015).
Jeffamine®, nome comercial para a metóxipoli(óxido de etileno/óxido de propileno)2-propilamina,

é

uma

classe

de

macromoléculas

que

apresenta

propriedades

termorresponsivas, com uma LCST que varia em função da diferença na razão dos meros de
óxido de propileno e óxido de etileno. Em função da presença de grupo reativo (-NH2)
terminal e da propriedade termorresponsiva, esses polímeros têm sido empregados na forma
de enxertos para obtenção de macromoléculas que venham também a apresentar o
comportamento termoviscosificante (Dulong, Mocanu, Picton, & Le Cerf, 2012; Gupta et al.,
2015; Mocanu, Souguir, Picton, & Le Cerf, 2012).
Neste trabalho foi reportada a síntese do copolímero CMC-g-Jefffamine® M-1000,
sendo esse novo na literatura, e CMC-g-Jefffamine M-2070. A enxertia ocorreu a partir de
uma reação de acoplamento entre o grupamento –NH2 das Jeffamine® com os grupamentos COO- da CMC usando o 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) e o Nhidroxisuccinimida (NHS) como agentes de acoplamento. O trabalho objetiva investigar a
propriedade termoassociativa do copolímero sintetizado e a sua habilidade em propiciar
aumento de viscosidade em meio aquoso de alta temperatura e força iônica elevada, visando
aplicação na recuperação avançada de petróleo.
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2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL
Síntese, caracterização e estudo do comportamento em solução de copolímeros

termoassociativos, produzidos a partir da modificação química de uma cadeia principal de
Carboximetilcelulose (CMC) por meio da inserção de cadeias laterais de Jeffamine® M-1000
e Jeffamine® M-2070.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar a estrutura da CMC e das Jeffamine® M-1000 e Jeffamine® M-2070;
 Sintetizar os copolímeros de CMC-g-Jeffamine® M-1000 e CMC-g-Jeffamine® M-2070;
 Caracterizar a estrutura dos copolímeros de CMC-g-Jeffamine® M-1000 e CMC-gJeffamine® M-2070;
 Determinar as características termoassociativas dos copolímeros em água e em meio
salino, identificando a influência do sal na LCST dos copolímeros.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1

POLÍMEROS ASSOCIATIVOS
Polímeros inteligentes são caracterizados por apresentarem propriedades atípicas que

provêm de estímulos no meio, podendo ser mudanças na temperatura (D Hourdet, 1997), no
pH (Marques, Curti, & Maria, 2013; S. Shi et al., 2014), no campo magnético (Medeiros,
Santos, Fessi, & Elaissari, 2011), etc. Esse conceito se baseia em sistemas poliméricos que
apresentam transição de fase de forma reversível, o que ocorre devido a mudanças na
conformação/estrutura do polímero como resultado de tais estímulos.
Estes sistemas já vêm sendo estudados há décadas (Irie, 1992, 1993), já que
sucessivamente são descobertas novas aplicações para essas macromoléculas, como na
liberação controlada de fármacos (Jankaew et al., 2015), recuperação aumentada de petróleo
(Wever, Picchioni, & Broekhuis, 2011) e fabricação de nanocompósitos com atividade
catalítica (Mihai et al., 2012).
O que se observa, macroscopicamente, é que os sistemas poliméricos constituídos
pelo polímero termossensitivo e água apresentam, normalmente, uma temperatura crítica
consoluta inferior, que é conhecida por LCST (LCST - Lower Critical Solution Temperature).
Ao ultrapassar essa temperatura, comumente ocorre turvação do sistema seguida de
precipitação das cadeias poliméricas (Dominique Hourdet, Petit, & Karakasyan, 2007).
Microscopicamente, isso pode ser justificado por uma transição de fase que ocorre no sistema
(D Hourdet et al., 1998). Os polímeros em questão caracterizam-se por ter sua estrutura
dividida entre microdomínios hidrofílicos e microdomínios hidrofóbicos. Em temperaturas
inferiores à LCST, as interações polímero/solvente superam as interações polímero/polímero,
e a macromolécula apresenta sua conformação em novelo aleatório. Com o aumento da
temperatura e a aproximação da LCST, ocorre uma redução na solubilidade do polímero
devido à associação dos seus microdomínios hidrofóbicos (Podhajecka, Prochazka, &
Hourdet, 2007). Macroscopicamente, nesse ponto, pode ser observada a turvação do meio.
Com o decorrer da associação entre os microdomínios hidrofóbicos, ocorre transição na
conformação do polímero, que passa de novelo aleatório para um glóbulo, já que as interações
polímero/polímero irão predominar a partir desse ponto, resultando na precipitação das
cadeias. Essa transição de fases é reversível. Quando o sistema polimérico tem sua
temperatura reduzida a valores abaixo da LCST do polímero, este volta a se tornar solúvel no
meio (Gil & Hudson, 2004; Irie, 1992; Iyer, Hourdet, Badiger, & Chassenieux, 2005).
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Em um diagrama de composição de um sistema contendo apenas polímero e solvente
versus temperatura, a LCST seria referente ao ponto mínimo da curva, onde a concentração do
sistema no referido ponto é formalmente chamada de LCSC (LCSC - Lower Critical Solution
concentration) (Phillips, 2015). A representação do diagrama de composição pode ser vista na
Figura 1.

Figura 1: Gráfico de temperatura versus composição para um sistema contendo apenas polímero e
solvente.

Fonte: (Phillips, 2015)

De forma simplificada, em temperaturas inferiores à LCST, as interações que
prevalecem no sistema são as ligações de hidrogênio entre as moléculas de H2O e as cadeias
poliméricas, estando o polímero com a cadeia estendida. Em temperaturas superiores à LCST,
as interações entre os domínios hidrofóbicos são de maior intensidade, como resultado ocorre
transição de conformação da cadeia polimérica, que passará para uma forma globular,
sofrendo contração (Rosa, Woisel, & Hoogenboom, 2016). Essa mudança na conformação do
polímero pode ser observada na Figura 2.
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Figura 2: Representação da mudança na conformação das cadeias poliméricas ao ultrapassar a LCST.

Fonte: adaptado de (Rosa et al., 2016)

Analisando a partir da termodinâmica, processos são favoráveis quando apresentam
energia livre de Gibbs negativa (∆G < 0). O que acontece em sistemas poliméricos com LCST
é que, com o aumento da temperatura, a contribuição entálpica das ligações de hidrogênio da
água com a cadeia polimérica se torna menor do que o ganho entrópico do sistema como um
todo. Com isso, essas ligações cessam e o sistema sofre transição de fase (Dimitrov,
Trzebicka, Mu, & Dworak, 2007; Weber, Hoogenboom, & Schubert, 2012). A equação de
Gibbs (Equação 1) pode ser vista a seguir:
∆G = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆

(Equação 1)

A temperatura em que ocorre a turvação do sistema é chamada de CPT (Cloud Point
Temperature). Ela é de grande importância, já que a turvação do meio é um indicativo
macroscópico de que as associações estão ocorrendo (Vasile, Bumbu, Dumitriu, & Staikos,
2004). Na Figura 3, pode ser observada a turvação de um sistema polimérico com LCST.

Figura 3: Turvação observada em sistemas poliméricos com LCST ao ultrapassar a CPT.

Fonte: adaptado de (Rosa et al., 2016)
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A partir de modificações químicas, como as reações de copolimerização, essas
propriedades excepcionais podem ser estendidas a uma gama ainda maior de macromoléculas.
Isso proporciona uma maior autonomia, pois estes polímeros podem ser desenhados para
desviar de gargalos tecnológicos específicos da indústria, já que as mudanças
comportamentais terão um nível que pode ser limitado ao controle da reação. Foram
reportados na literatura diversos sistemas poliméricos que uniam polímeros responsivos a
outros que não apresentavam o caráter responsivo por meio de diferentes tipos de reações,
como graftizações, copolimerização em bloco ou ainda pela mistura física entre polímeros
(Aubry, Bossard, Staikos, & Bokias, 2003; Gupta et al., 2015; Mocanu et al., 2012; Petit,
Bouteiller, Bru, Hourdet, & Polyme, 2007).
A modificação química por enxertia do polímero termorresponsivo em uma cadeia
principal hidrossolúvel é de grande importância quando se deseja o uso dos polímeros como
materiais viscosificantes em meio aquoso. Quando a modificação não é feita, o polímero
termorresponsivo irá precipitar a uma temperatura inferior a que teria caso a modificação
fosse realizada. A precipitação das cadeias poliméricas não é desejada, pois a propriedade
viscosificante que havia sido doada à solução seria perdida ao ocorrer tal fenômeno. A partir
do momento em que a cadeia principal é hidrofílica e de distinta rigidez, como a
carboximetilcelulose (Vasile et al., 2004), goma guar (Tizzotti et al., 2010), as interações
polímero/solvente irão prevalecer por um tempo maior, já que a associação entre os
microdomínios hidrofóbicos é dificultada pelo aumento da hidrofilicidade da cadeia como um
todo, fazendo com que o sistema continue estável por um tempo maior. Como resultado, a
precipitação do polímero será dificultada, ou até mesmo impedida, pela rigidez imposta por
parte da cadeia principal, e a LCST tenderá a apresentar um valor mais elevado, pois o
polímero demorará mais a se associar (Aricov et al., 2016; Bajpai et al., 2008; Cheaburu et al.,
2012; Dimitrov et al., 2007).
A carboximetilcelulose apresenta a vantagem de ser obtida de um polissacarídeo
abundante na natureza, biodegradável, de baixo custo. Além disso, é atóxica e possui cadeia
rígida, que é resultante da ligação entre os anéis glicosídicos. É um polímero obtido a partir da
modificação química da celulose por meio da Síntese de Willianson, em um sistema
heterogêneo com ácido monocloroacético em meio alcalino. A sua estrutura química pode ser
vista na Figura 4 (Barba et al., 2002; Olaru et al., 1997).
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Figura 4: Representação estrutural do mero da cadeira de CMC
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Fonte: autor

Na literatura são reportados diversos polímeros termorresponsivos, como, por
exemplo, o poli(acrilato de butila) (PBA) (Jana, Bose, Saha, & Mandal, 2017; Podhajecka et
al., 2007; Šlouf, Pispas, & Šte, 2014). O polímero termorresponsivo mais estudado é a poli(Nisopropilacrilamida) (PNIPAM) (Figura 5) (Bai et al., 2013; Fan et al., 2014; Gil & Hudson,
2004; Guo et al., 2015; Huang, Lin, Lee, & Chiu, 2014; Jankaew et al., 2015). Isso ocorre
devido a sua biocompatibilidade e a sua temperatura de transição de fase em água (32°C,
próxima à temperatura corpórea), sendo amplamente estudado para aplicação na área
biomédica (Burek et al., 2016).

Figura 5: Representação estrutural do mero da cadeia de PNIPAM

Fonte: Autor

Jeffamine®, nome comercial dos copolímeros de metóxipoli(óxido de etileno-coóxido de propileno)-2-propilamina, representa outra classe de polímeros termorresponsivos
muito estudados. A LCST da Jeffamine® irá variar em função da diferença na razão entre os
meros de óxido de propileno e óxido de etileno, já que uma maior proporção de um dos meros
frente ao outro tornará a cadeia mais hidrofílica, ou hidrofóbica, afetando diretamente a LCST.
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Na literatura é reportada aplicação da Jeffamine® na liberação controlada de fármacos (Bahari
et al., 2017), indústria biomédica (Heffernan et al., 2017), etc. A Figura 6 mostra a estrutura
de algumas Jeffamine® comerciais (Aldalur et al., 2017; Dulong et al., 2012).

Figura 6: Representação estrutural da (a) Jeffamine® M-1000 e (b) Jeffamine® M-2070
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Fonte: autor

3.2

FATORES QUE ALTERAM A LCST
Como dito anteriormente, a LCST é uma propriedade diretamente relacionada com as

interações polímero/polímero e polímero/solvente. Quanto mais hidrofílica for uma cadeia,
maior será sua LCST, já que os domínios hidrofóbicos terão uma maior dificuldade para se
associarem. Sendo assim, quanto menos hidrofílica ela for, menor a LCST. Entende-se, então,
que fatores que impliquem em mudança da solubilidade da cadeia no meio irão acarretar
mudanças na LCST. Pode-se citar a adição de sal ao meio, a massa molar da cadeia, adição de
co-solutos, etc (Daktiloudis et al., 2014; A. Durand & Hourdet, 2000).
Durand e Hourdet (1999) reportaram, ao estudar polímeros termoresponsivos com
cadeias laterais de PNIPAM, que quanto maior for a massa molar do grupo lateral, menor será
a LCST do polímero. Isso ocorre como resultado do aumento do caráter hidrofóbico deste
material, refletindo numa maior facilidade para que as associações entre os microdomínios
hidrofóbicos ocorram e a LCST seja alcançada mais rapidamente (Alain Durand & Hourdet,
1999).
Hofmeister, em 1888, percebeu que a habilidade de sais em precipitar certas
proteínas em solução aquosa seguia uma tendência que foi chamada de Série de Hofmeister.
A ordem típica é apresentada a seguir, sendo o CO32- o ânion com maior capacidade. A Figura
7 ilustra a série de Hofmeister (Y. Zhang, Furyk, Bergbreiter, & Cremer, 2005).
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Figura 7: Série de Hofmeister

CO32- > SO42- > S2O32- > H2PO4- > F- > Cl- > Br- ~ NO3- > I- > ClO4- > SCNFonte: adaptado de (Y. Zhang et al., 2005)

López-León e colaboradores (2014) estudaram o efeito dos sais da série de
Hofmeister na LCST de microgéis formados por PNIPAM. As espécies à esquerda da série
são altamente hidratáveis e chamadas de cosmotrópicas, enquanto que as espécies da direita
são fracamente hidratáveis e chamadas de caostrópicas. Foi observado que o efeito de
desestabilização dos sais aumenta de acordo com o caráter cosmotrópico do ânion. A
hidratação dos eletrólitos em solução induz a quebra das ligações de hidrogênio PNIPAMsolvente, com a consequente desidratação dos grupamentos carbonila e amida do polímero
(processo físico de distanciamento das moléculas de água do grupamento em questão). Como
resultado, as cadeias desidratadas colapsam e agregam por meio de interações hidrofóbicas
intramoleculares e intermoleculares. Quanto mais hidratável for o ânion, maior a competição
por moléculas de água (López-león, Ortega-vinuesa, Bastos-gonzález, & Elaissari, 2014). O
gráfico da concentração de sal versus LCST, para ambos os tipos de sal na série, pode ser
observado na Figura 8.
Figura 8: Efeito de diferentes sais da série de Hofmeister na LCST de microgéis de PNIPAM

Fonte: adaptado de (López-león et al., 2014)
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3.3

SÍNTESE DE COPOLÍMEROS TERMOVISCOSIFICANTES
De Vos e colaboradores (1994) estudaram a síntese e caracterização de diferentes tipos

de polímeros termoviscosificantes. Foram sintetizados copolímeros graftizados, em que a
cadeia principal era constituída por uma poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM), e
os enxertos termoresponsivos foram as Jeffamine® M-600, indicando que a sua massa molar
era de aproximadamente 600g/mol, e Jeffamine® M-2070, indicando que a sua massa molar
era de aproximadamente 2070g/mol (Figura 9).
Figura 9: Esquema do mecanismo da síntese do copolímero enxertado de HPAM e Jeffamine ®.
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Além destes, foi sintetizado um copolímero aleatório da acrilamida com o
monometoxipoli(óxido de etileno). As sínteses foram realizadas em meio aquoso, utilizando
no procedimento hidrocloreto de 1-(3-(dimetilamino)propil)-3-etil-carbodiimida (EDC),
juntamente com a N-hidroxisuccinimida (NHS), como agentes de acoplamento (Vos, 1994).
A reação de enxertia ocorre entre o carboxilato (COO-) da poliacrilamida
parcialmente hidrolisada e o grupamento amina (-NH2) das Jeffamine®. Em meio ácido,
inicialmente, acontece a protonação da carbodiimida (EDC). Em seguida, a EDC é adicionada
aos grupamentos carboxila da poliacrilamida parcialmente hidrolisada. O NHS é empregado
para inibir a formação de produtos indesejados, já que o intermediário 2 da reação descrita
pode sofrer hidrólise ou se rearranjar em um produto menos reativo 3. O NHS reage com 2
para formar o intermediário 4, que é convertido no copolímero graftizado, através da reação
com a Jeffamine. O comportamento termoviscosificante em meio aquoso foi observado
quando os copolímeros graftizados estavam solubilizados em K2CO3 0,5M, tendo a
viscosidade aumentado de 10-20 mPa.s entre 20-70 °C para, aproximadamente, 15 Pa.s em
85ºC. O fenômeno foi explicado pela formação de associações entre as cadeias laterais do
poliéter, causando a formação de uma rede reversível de interações.
Em 1999, Durand e colaboradores estudaram a síntese e propriedades
termoassociativas de copolímeros graftizados contendo cadeias laterais de PNIPAM. A
preparação dos copolímeros graftizados envolveu duas etapas. A primeira delas consistiu na
síntese da PNIPAM, com a terminação amino, por meio de uma polimerização radicalar da Nisopropilacrilamida (NIPAM) iniciada com um sistema redox baseado em tiol. Os iniciadores
utilizados foram persulfato de potássio (KPS)/hidrocloreto de 2-aminoetanotiol AET.HCl. A
segunda etapa foi uma reação de enxertia das cadeias de PNIPAM com terminação amino em
uma cadeia principal de poli(ácido acrílico) (PAA), em que se utilizou um agente de
condensação, a diciclohexilcarbodiimida (DCCI), em meio orgânico (N-metilpirrolidona).
Como pode ser visto na Figura 10, foi observado para o copolímero, em regime
semidiluído, um aumento significativo na viscosidade com o aumento da temperatura assim
que a LCST das cadeias de PNIPAM foi ultrapassada, enquanto que a mistura física
apresentou apenas queda em sua viscosidade com o aumento da temperatura, indicando que as
associações entre as cadeias do copolímero não ocorrem quando se tem apenas mistura física
entre o PAA e a PNIPAM.
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Figura 10: Curvas de viscosidade para o copolímero de PAA-co-PNIPAM e para a mistura física de
PAA com PNIPAM.

Figura: (Alain Durand & Hourdet, 1999)

Essa promissora atividade termoviscosificante encontrada nos copolímeros pode ser
controlada por diversos parâmetros, como a estrutura primária das cadeias, onde variando o
tamanho do enxerto, a LCST do copolímero também irá variar. Quanto menor for o tamanho
do enxerto com LCST e quanto mais fortes forem as repulsões eletrostáticas entre as cadeias,
em água pura, maior será a dificuldade das associações hidrofóbicas ocorrerem, podendo o
processo de associação ser deslocado para temperaturas mais altas ou ocorrer diminuição na
intensidade do processo termoviscosificante (Alain Durand & Hourdet, 1999).
Durand

e

colaboradores

(2000)

continuaram

a

estudar

as

propriedades

termoassociativas de copolímeros de poli(ácido acrílico) contendo cadeias laterais de poli(Nisopropilacrilamida). O foco deste estudo foi a caracterização, por espectroscopia de RMN
1

H, da auto-agregação em microdomínios hidrofóbicos dos enxertos de PNIPAM. Com o

aumento na temperatura, observou-se que as unidades envolvidas no processo de agregação
atingiam um estado vítreo, perdendo significativamente a sua mobilidade, fazendo com que o
seu sinal no espectro de RMN 1H fosse perdendo intensidade com a progressão da agregação
(picos em 1ppm e 3,7ppm). O espectro pode ser visto na Figura 11.
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Figura 11: Evolução do espectro de RMN 1H do copolímero de PAA/PNIPAM (Cpol = 6%) com o
aumento da temperatura.

Fonte: (Alain Durand & Hourdet, 2000)

Os resultados obtidos foram comparados com dados de reologia, e uma boa
correlação foi observada entre as transições macroscópicas e microscópicas, possibilitando o
estudo do processo de agregação por técnicas diferentes (Alain Durand & Hourdet, 2000).
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carboximetilcelulose (CMC). As propriedades termorresponsivas foram introduzidas a partir
da enxertia de cadeias de poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) com terminação amino e de
massa molar relativamente baixa. A reação de enxertia ocorreu entre o grupamento (-NH2) da
PNIPAM com a carboxila (COOH) da CMC na presença do agente de acoplamento
hidrocloreto de 1-(3-(dimetilamino)propil)-3-etil-carbodiimida (EDC), em meio aquoso.
Medidas de turbidez em soluções diluídas dos copolímeros mostraram que, devido à cadeia
rígida e hidrofílica da CMC, a separação de fases macroscópica, quando a temperatura era
superior a LCST da PNIPAM, não ocorreu em pH ≥ 3. Análises de fluorescência em meio
aquoso revelaram a formação dos microdomínios hidrofóbicos em temperaturas acima da
LCST da PNIPAM. Em soluções semidiluídas, esses microdomínios interconectam as cadeias
de polímero, levando à formação de uma rede física termicamente induzida. Para essas
soluções, em regime semidiluído, o que se observou, macroscopicamente, foi um aumento
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pronunciado na viscosidade, independente do pH do meio (Bokias, Mylonas, Staikos, Bumbu,
& Vasile, 2001).
Shi e colaboradores, em 2007, sintetizaram e caracterizaram copolímeros de CMC-gPNIPAM. A síntese foi feita utilizando nitrato de amônio cérico (CAN) e ácido nítrico como
sistema de iniciadores, e a caracterização foi feita por meio de espectros de absorção na região
do infravermelho (IV), análises termogravimétricas (TG) e medidas de transmitância óptica.
Como pode ser visto na Figura 12, a análise de transmitância indicou que a solução
de CMC não graftizada não turvou em nenhum momento, indicando que não ocorre processo
de separação de fases. No entanto, dependendo do grau de enxertia da PNIPAM na cadeia de
CMC, um comportamento de transmitância dependente da temperatura pôde ser observado.
Com o aumento do grau de enxertia, as mudanças nos valores de transmitância são mais
perceptíveis, mostrando que ocorre a transição de fases nos sistemas de copolímeros
graftizados, induzida pela temperatura, entre o estado hidratado e desidratado das cadeias de
copolímero, ficando claro que a graftização de cadeias de PNIPAM na CMC atribuiu à esta
propriedades associativas (H. Shi et al., 2007).
Figura 12: As mudanças na transmitância óptica com a temperatura para soluções poliméricas
(Concentração = 0,5%) de CMC, PNIPAM e os copolímeros com diferentes graus de graftização.

. Fonte: (H. Shi et al., 2007)
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Belbekhouche e colaboradores (2011) estudaram a síntese e caracterização de
copolímeros em bloco responsivos à mudança de temperatura e pH do meio. A síntese ocorreu
via aminação redutiva, por uma reação de acoplamento entre a função aldeído da pululana e a
função amina de uma poliéteramina. A caracterização estrutural foi feita por RMN 1H e IV.
As propriedades dos copolímeros em meio aquoso foram analisadas por SEC-MALS-DRI e
medidas de absorbância em função da temperatura e do pH.
Um dos diferenciais do trabalho de Belbekhouche et al. foi a copolimerização em
bloco. A maior parte da literatura trata de polissacarídeos termorresponsivos graftizados, e
esses sistemas apresentam, normalmente, agregados polidispersos ou macroestruturas quando
a temperatura crítica é atingida. Os resultados mostraram que o polímero apresentou
propriedades responsivas a mudanças na temperatura, que foi evidenciado pelo aumento da
turbidez do meio a partir da formação dos agregados entre cadeias, assim como por
mudanças no pH, que foi evidenciado a partir da comparação em meios com diferentes
valores de pH. Com o aumento do pH do meio, foi percebido um aumento da massa molar
numérica média real das cadeias, indicando que o processo de auto-associação das cadeias
estava ocorrendo (Belbekhouche et al., 2011).
Gupta e colaboradores (2015) sintetizaram e caracterizaram copolímeros onde as
cadeias principais eram de carboximetil guar (CMG) e carboximetil tamarindo (CMT) e os
enxertos eram poli(óxido de etileno-co-óxido de propileno) com terminação amino. A reação
se utilizou de NHS e EDC como agentes de acoplamento em meio aquoso. A porcentagem de
enxertia e a LCST dos copolímeros foi determinada por espectroscopia de RMN. Foi estudado
também o efeito da adição de sal e tensoativo ao meio em que o polímero estava solubilizado,
sendo observado o efeito “salting out” quando o sal foi adicionado, que é a redução da
solubilidade das cadeias poliméricas resultante da atração do sal sobre as moléculas de água
do meio, tendo menos água disponível para solvatação das cadeias. Por sua vez, o efeito
“salting in” ocorreu quando o surfactante foi adicionado, devido às interações do tensoativo
com as cadeias poliméricas, aumentando a sua solubilidade em água, pois parte do tensoativo
interage com os domínios hidrofóbicos da cadeia do polímero, enquanto a outra parte interage
com a água, tornando a cadeia polimérica, no geral, mais solúvel.
O processo de associação entre as cadeias poliméricas pôde ser observado por meio
da espectroscopia de RMN 1H (Figura 13 (a)), através da correlação com resultados
previamente obtidos de medidas viscosimétricas. Com o aumento da temperatura, ocorreu
alargamento uniforme do pico do grupo –CH3 presente nos enxertos associativos, até 41°C.
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No gráfico de largura do pico versus temperatura (Figura 13 (b)), aos 41°C, o padrão da reta
mudou, sendo este considerado um ponto de inflexão. Quando comparado com resultados
obtidos com mudanças macroscópicas, percebeu-se uma transição sol-gel do sistema
polimérico também em 41°C, validando os resultados obtidos por meio de medidas de RMN
1

H (Gupta et al., 2015).

Figura 13: (a) Série de espectros de RMN 1H do copolímero CMG-g-PEPO em diferentes
temperaturas. (b) Gráfico da variação da largura do pico –CH3 com a temperatura.

Fonte: (Gupta et al., 2015)
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4
4.1

PARTE EXPERIMENTAL
MATERIAIS UTILIZADOS
A CMC, de massa molar ponderal média 7x105 g/mol, foi fornecida pela Sigma-

Aldrich. As Jeffamine® M-1000 e M-2070 foram fornecidas pela Huntsman, tendo sua massa
molar ponderal média de, aproximadamente, 1000 g/mol e 2000 g/mol, e proporção de grupos
de óxido de propileno/óxido de etileno de 3:19 e 10:31, respectivamente, segundo o
fornecedor. Os agentes de acoplamento 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) e
N-hidroxisuccinimida (NHS) foram fornecidos pela Sigma-Aldrich. O HCl utilizado foi
fornecido pela Proquímio, o NaOH pela Êxodo, o K2CO3 pela Synth e o NaCl pela Dinâmica.
4.2

SÍNTESE DOS COPOLÍMEROS
1g de CMC foi solubilizada em 150 mL de água milli-Q em um béquer mantido sob

agitação por 24h. Em seguida, a Jeffamine® foi solubilizada em 50 mL de água milli-Q e
adicionada à solução de CMC. O pH do meio foi corrigido para 5 por meio da adição de HCl
1M e os agentes de acoplamento (EDC e NHS) foram adicionados. A reação prosseguiu por
24h, sob agitação constante, em temperatura ambiente (~25 °C). A proporção molar utilizada
entre os reagentes foi a seguinte: [COO-] : [NH2] : [EDC] : [NHS] = 1 : 2 : 2 : 4.
A purificação do produto obtido foi feita por meio de diálise, sendo utilizadas
membranas de 12.000 g/mol. Nos primeiros dois dias, a diálise foi realizada em soluções de
NaCl 0,2 M, como forma de blindar as interações eletrostáticas entre o copolímero formado e
os subprodutos, e, em seguida, em água destilada, até que a condutividade chegasse a 10 μS.
cm-1. O produto foi recuperado por liofilização (D Hourdet, 1997).
4.3

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL

4.3.1 TITULAÇÃO CONDUTIMÉTRICA
A titulação foi realizada visando determinar o número médio de grupos carboxilato
por mero de CMC, através dos quais ocorrerá a reação de enxertia. Uma solução de polímero,
de concentração 1 g.L-1, foi preparada e teve seu pH ajustado para 2.3, pela adição de HCl 1
mol.L-1. Em seguida, uma solução de NaOH 0,025 mol.L-1 foi adicionada gota a gota para a
quantificação dos grupos ácidos. A determinação do grau de substituição da CMC foi, por
fim, obtida a partir da curva de condutividade do sistema por volume de NaOH (Capitani,
Porro, & Segre, 2000; Caraschi, 1999). O cálculo do grau de substituição da CMC foi
realizado através da Equação 2.
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(Equação 2)
Onde: “GS” é referente ao grau de substituição da CMC, “E” diz respeito ao número de
equivalentes de base utilizada, em equivalente/L, e “P” é a massa da amostra de CMC, em
gramas.
4.3.2 ESPECTROSCOPIA DE IV
Os espectros de absorção no IV foram obtidos em espectrofotômetro do modelo
IRAffinity-1 (UFRN), fabricado pela Shimadzu; acoplado a um módulo HATR MIRacle com
prisma de ZnSe, fabricado pela PIKE Technologies. Os espectros foram obtidos na faixa de
700-4000 cm-1 com uma resolução de 4cm-1.
4.3.3 ESPECTROSCOPIA DE RMN 1H
Os espectros de RMN 1H foram obtidos em um espectrômetro fabricado pela Bruker
BioSpin (UFSM), operado na frequência de 600MHz, com água deuterada (D2O) como
solvente. O espectro dos copolímeros foi obtido a uma temperatura de 80ºC, enquanto que os
espectros das Jeffamine® M-1000 e M-2070 foram obtidos a 25ºC.
O grau de enxertia no copolímero (Equação 3), ou seja, a porcentagem de cadeias de
Jeffamine® efetivamente enxertadas na CMC, pôde ser calculado a partir da integração do
pico do hidrogênio anomérico da CMC e da integração do pico referente ao grupo –CH3 do
mero de óxido de propileno, sendo estes bem definidos e de fácil percepção no espectro. O
pico do solvente foi utilizado como padrão interno (Gupta et al., 2015).
%E =

IH−CH2
IHanomérico .3. NOE

(Equação 3)

Onde: %E significa a porcentagem de enxertia; IH−CH2 é a integração dos hidrogênios do
grupo metila dos meros de óxido de propileno da poliéteramina; IHanomérico é a integração do
pico do hidrogênio anomérico da cadeia de CMC e NOE representa o número de meros de
óxido de etileno na cadeia da poliéteramina.
A massa molar das Jeffamine® foi calculada a partir do valor obtido na integração
dos picos. O pico utilizado como base para o cálculo foi o do grupo –CH3 do primeiro mero
de óxido de propileno da cadeia de poliéteramina, o que sucede a carbonila de amida. O pico
do solvente foi utilizado como padrão interno.
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4.4

ANÁLISE COMPORTAMENTAL EM MEIO AQUOSO
O estudo das propriedades associativas dos copolímeros se deu por meio de

espectroscopia de UV-vis, teste visual e análise das propriedades reológicas. Antes da
realização de todos os testes, as soluções de copolímero foram mantidas sob agitação
magnética, por 24h, para completa solubilização, à temperatura ambiente (~25 °C). Nos casos
em que o comportamento era analisado na presença de sal, este foi adicionado ao meio após a
solubilização das cadeias poliméricas.
4.4.1 TESTE VISUAL
O teste visual foi realizado em dois meios distintos, em água destilada e em solução
salina de K2CO3 0,5M, onde a concentração de polímero utilizada foi de 5g/L. Na análise, as
soluções foram aquecidas de 25°C até 100°C, sob agitação magnética constante. Com o
intuito de observar mudanças na turbidez do meio, as soluções foram fotografadas no decorrer
do experimento.
4.4.2 REOLOGIA
As medidas reológicas foram realizadas em um reômetro Haake Mars, da Thermo
(UFRN), com sensor do tipo cilindros coaxiais do modelo DG4lTi, e um controlador de
temperatura do tipo DC50, acoplado ao equipamento. As medidas foram feitas com a taxa de
cisalhamento variando de 1 s-1 a 1000 s-1. A concentração de polímero utilizada para as
análises foi de 5 g/L. O estudo foi realizado em solução aquosa de K2CO3 0,6M, nas
temperaturas de 25°C e 40°C, para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070, e de 25°C e
60°C, para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-1000 e para a CMC.
4.4.3 ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO
A determinação do tamanho de partícula se deu por espalhamento de luz dinâmico
(DLS) em um ZetaSizer NanoZS, da Malvern Instruments (UFRN), com ângulo fixo em 173°,
em 25°C e 60°C para a CMC-g-Jeffamine® M-1000 e em 25°C e 40°C para a CMC-gJeffamine® M-2070. A concentração de polímero utilizada foi de 5g/L em solução de K2CO3
0,6M.
4.4.4 ESPECTROSCOPIA DE UV-vis
As análises de UV-vis foram realizadas em um espectrofotômetro de absorção óptica
Varian Cary 50 Bio (UFSM), utilizando cubeta de quartzo de 10mm de espessura do caminho
óptico. As varreduras foram realizadas no intervalo de comprimento de onda 579-581nm, já

34

que neste intervalo inicialmente não foi registrada absorção por parte da amostra. As medidas
foram realizadas em água destilada para ambos os copolímeros, em solução aquosa de K2CO3
0,5M para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070 e em solução aquosa de K2CO3 0,6M
para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-1000.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 ROTA SINTÉTICA
A reação de acoplamento entre os grupos carboxilato (-COO-) e amina (-NH2) de

cadeias poliméricas diferentes já foi amplamente reportado na literatura, sendo bem difundido
o uso de carbodiimidas, que são compostos orgânicos caracterizados pela presença do grupo
funcional RN=C=NR, como iniciadores da reação (Brun-Graeppi;, 2010; Dulong et al., 2012;
Fan et al., 2014; Gupta et al., 2015; D Hourdet, 1997; Vos, 1994; J. Zhang et al., 2015). Uma
representação do mecanismo de síntese pode ser vista na Figura 14.
Figura 14: Rota sintética, etapa por etapa, para síntese dos copolímeros.
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A reação ocorre em meio ácido como forma de catálise. Inicialmente, ocorre a
protonação do EDC, formando um intermediário de reação estabilizado por ressonância, que
rapidamente se adiciona à CMC pelo grupamento carboxila. O EDC sozinho sofre limitações
na taxa de acoplamento, logo, a adição de NHS em reações como essa pode aumentar
consideravelmente a taxa de reação. O intermediário formado, em seguida, pode sofrer
hidrólise ou rearranjar para um produto muito menos reativo por meio de uma reação de troca
intramolecular, no entanto, ambas as reações paralelas podem ser diminuídas por meio da
adição do NHS, que reage com o intermediário formando um éster. Na última etapa, ocorre a
reação de substituição nucleofílica com a Jeffamine®, formando a ligação amida entre a CMC
e a jeffamine (Vos, 1994).
5.2

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL

5.2.1 TITULAÇÃO CONDUTIMÉTRICA DA CMC
A Figura 15 ilustra o gráfico obtido na titulação condutimétrica da CMC utilizada
neste trabalho. A queda na condutividade da solução de CMC até o ponto V1 faz referência à
neutralização do ácido em excesso no meio. O espaçamento entre V1 e V2 diz respeito ao
volume de base necessário para neutralizar os grupamentos carboxilato na CMC, e o aumento
da condutividade após V2 é referente ao excesso de base. Seguindo a equação supracitada
(Equação 2) foi possível efetuar o cálculo do grau de substituição do polímero, onde o volume
de base utilizado é a subtração de V2 e V1.
Os cálculos indicaram que a CMC apresenta um grau de substituição igual a 0,89, o
que significa uma substituição parcial das hidroxilas da celulose pelos grupamentos
carboximetil. O valor encontrado é razoável, justificando a solubilidade da CMC em água a
partir da introdução de cargas e redução das ligações de hidrogênio entre as cadeias
poliméricas. Valores de grau de substituição muito pequenos indicam a escassa presença de
grupamentos carboximetil na estrutura, não tendo ocorrido a substituição do grupamento
hidroxila, fazendo com que as ligações de hidrogênio entre as cadeias de polímero sejam tão
fortes, que a estrutura é pouco hidrofílica (Caraschi, 1999). A partir dessa informação, foi
possível calcular as quantidades molares dos demais reagentes para a síntese.
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Figura 15: Gráfico obtido a partir da titulação condutimétrica da CMC utilizada na síntese.
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Fonte: autor

5.2.2 ESPECTROS DE IV
No espectro de infravermelho da CMC (Figura 16), é possível observar uma banda
larga em 3300 cm-1, que pode ser atribuída à deformação axial do O-H associado, resultante
da associação polimérica. Já a banda em 2890 cm-1 é característica da deformação axial Csp3H de alcanos. A banda em 1590 cm-1 é relativa à deformação axial assimétrica do grupo
carboxilato (COO-), enquanto as bandas em 1410 cm-1 e 1380 cm-1 correspondem ao
acoplamento da deformação angular no plano da ligação O-H com a deformação axial da
ligação C-O. Outra banda característica dos espectros de CMC e que também pôde ser
observada é a do grupamento éter do anel glicosídico da carboximetilcelulose, localizada na
região de 1040 cm-1 (Bordallo et al., 2015; Vasile et al., 2004).
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Figura 16: Espectro em IV da Carboximetilcelulose
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Fonte: Autor

No espectro de infravermelho das Jeffamine® M-1000 e Jeffamine® M-2070 (Figura
17), foi possível observar uma banda em 2890 cm-1 de intensidade média, que pode ser
atribuída à deformação axial do Csp3-H. A banda em 1100 cm-1, de intensidade alta, pode ser
atribuída à deformação axial da ligação éter C-O. Uma discreta banda da ligação amina (-NH) na cadeia pode ser observada em 3550 cm-1. Sua baixa intensidade tem sido justificada
pela pequena proporção do grupamento –N-H para a molécula como um todo (Aldalur et al.,
2017; Dulong et al., 2012; Gupta et al., 2015).
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Figura 17: Espectro em IV das Jeffamine® M-1000 e Jeffamine® M-2070
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No espectro dos copolímeros (Figura 18), foi observada uma banda larga em 3420
cm-1, que pode ser atribuída à deformação axial do O-H associado, resultante da associação
polimérica. Já a banda em 2870 cm-1 é característica da deformação axial dos grupamentos CH. A reação de enxertia foi comprovada através do aparecimento das bandas de amida I
(vibrações de deformação axial de C=O) em 1645 cm-1 e de uma sutil banda de amida II
(vibrações de deformação angular de N-H) em 1545 cm-1, que surgiu como um ombro numa
banda. A banda em 1590 cm-1 é referente a resquícios de grupos carboxilato (COO-) que não
reagiram. As bandas em 1454 cm-1 e 1370 cm-1 são referentes à vibração de deformação
angular dos grupamentos Csp3-H2 e Csp3-H3 presentes no copolímero. A banda em 1100 cm-1 é
referente à deformação axial da ligação éter (C-O-C) na Jeffamine® (Aldalur et al., 2017;
Bordallo et al., 2015; Gupta et al., 2015; Vasile et al., 2004).
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Figura 18: Espectro em IV dos copolímeros de CMC-g-Jeffamine® M-1000 e CMC-g-Jeffamine® M-2070
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5.2.3 ESPECTROS DE RMN 1H
A análise do espectro de RMN 1H das Jeffamine® foi realizada utilizando o pico do
grupamento metil (representado no espectro por “A”) adjacente ao NH2 como padrão, com
seu valor de integração sendo 3. Para a Jeffamine® M-1000 (Figura 19) a proporção entre os
meros de óxido de etileno (OE) : óxido de propileno (OP) foi de 21:3, sendo ligeiramente
maior do que o valor informado pelo fabricante, que é de 19:3, indicando que o material é um
pouco mais hidrofílico do que o esperado. Isso refletiu no valor encontrado para massa molar,
sendo também um pouco maior do que o informado, que é de MW = 1041g/mol, tendo sido
obtido o valor de 1129 g/mol.
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Figura 19: Espectro de RMN 1H da Jeffamine® M-1000

Fonte: autor

Para a Jeffamine® M-2070 (Figura 20) a proporção entre os meros de óxido de
etileno : óxido de propileno foi de 33:10, sendo este valor maior do que o que foi informado
pelo fabricante, que é de 31:10, resultando em um polímero mais hidrofílico do que o
esperado. Isso refletiu no valor encontrado para massa molar, sendo também maior do que o
informado, que é de MW= 2005 g/mol, tendo sido obtido o valor de 2093 g/mol.
Figura 20: Espectro de RMN 1H da Jeffamine® M-2070

Fonte: autor
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A identificação dos picos da Jeffamine® de acordo com a estrutura é reportada na
literatura (Gupta et al., 2015). Os hidrogênios “A” e “E” são os mais distantes dos
heteroátomos, justificando o seu baixo deslocamento químico comparado aos demais. Os
hidrogênios “B”, “C”, “D” e “F” estão associados a carbonos ligados a grupos desprotetores
(oxigênio), justificando o seu elevado deslocamento químico. Entretanto, o nitrogênio não
desprotege tanto quanto o oxigênio, justificando o hidrogênio em “B” ter um deslocamento
químico menor que os demais (hidrogênios “C”, “D” e “F”) (Silverstein, 1979).
A partir do espectro de RMN 1H dos copolímeros (Figuras 21 e 22), foi possível
determinar o grau de enxertia das cadeias de Jeffamine® na CMC. Seguindo a fórmula
supracitada (Equação 3), foi obtido um grau de enxertia no copolímero CMC-g-Jeffamine®
M-1000 de 9,52% e, para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070, o grau de enxertia
encontrado foi de 14,14%. Os graus de enxertia relativamente baixos podem ser justificados
pelo pH 5 do meio reacional. Nessa situação, parte das cadeias de Jeffamine® encontra-se com
a terminação amino em sua forma protonada, tornando o centro eletrofílico, inviabilizando a
reação de enxertia (Este, Eglin, & Alini, 2014). Os demais hidrogênios da cadeia de CMC e
do enxerto de Jeffamine® encontram-se sobrepostos na faixa entre 3 e 4,5 ppm (Gupta et al.,
2015).

Figura 21: Espectro de RMN 1H da CMC-g-Jeffamine® M-1000

Fonte: autor
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Figura 22: Espectro de RMN 1H da CMC-g-Jeffamine® M-2070

Fonte: autor

5.3

ANÁLISE COMPORTAMENTAL EM MEIO AQUOSO

5.3.1 TESTE VISUAL
Por meio do teste visual, foi possível estimar a temperatura de turvação dos
copolímeros ao se observar as temperaturas em que as soluções destes, tanto solubilizados em
água quanto em meio salino, começaram a turvar, sendo este um indício das associações dos
microdomínios hidrofóbicos da cadeia. A realização da análise em meio salino é justificada
pela alteração da LCST do copolímero como resultado do efeito salting out, em que as
moléculas de água do meio são atraídas pelos íons do sal, ocasionando redução da hidratação
das cadeias poliméricas, já que se tem menos água livre para a solubilização, fazendo com que
essa interação polímero-solvente seja diminuída e as interações polímero-polímero aumentem.
Isso ocasiona a redução da LCST do copolímero, já que suas cadeias vão estar mais próximas
umas das outras facilitando a interação (A. Durand & Hourdet, 2000; Ju, Cao, & Zhang, 2013;
Y. Zhang et al., 2007).
Observou-se que as soluções dos copolímeros em água não sofreram turvação até a
temperatura final do teste (100ºC), indicando que ambos não atingiram a temperatura de
turvação (Cloud Point Temperature - CPT). Já em meio salino, foi percebida turvação para
ambos os copolímeros, sendo que, para a CMC-g-Jeffamine® M-2070, o meio começou a
turvar aos 45ºC e a precipitação do copolímero ocorreu em 54ºC (Figura 23). No caso da
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CMC-g-Jeffamine® M-1000, a turvação ocorreu em 65ºC e a precipitação do copolímero
ocorreu em 73ºC (Figura 24). A precipitação das cadeias é resultado de associações intensas
entre elas, induzidas pelas condições extremas do meio em que estão solubilizadas, gerando
agregação seguida de precipitação (Alain Durand & Hourdet, 1999).
O teste visual foi utilizado como parâmetro prévio para os testes de reologia e UVvis. Para os ensaios, o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070 manteve as mesmas condições
de força iônica e concentração de polímero. Entretanto, em função da elevada temperatura de
turvação do copolímero CMC-g-Jeffamine® M-1000 em K2CO3 0,5M, a concentração de sal
foi elevada para 0,6 M, com o intuito de diminuir a CPT, sendo obtido um valor de 58°C para
a nova análise. Dessa forma, foi possível a realização da análise da reologia em função da
variação na temperatura de uma forma mais confiável, prevenindo a atribuição de aumento na
viscosidade como resultado da evaporação do solvente.
Visando aplicação na recuperação avançada de petróleo, os valores encontrados,
principalmente para a CMC-g-Jeffamine® M-1000, são satisfatórios, já que para aplicação
nessa área é geralmente requerido que o polímero tenha bom desempenho em situações de
elevada temperatura e elevada salinidade, já que essas são as condições em que ocorrerá o uso
(Wang et al., 2016).
Figura 23: Teste visual para o copolímero de CMC-g-Jeffamine® M-2070 em água Milli-Q e em K2CO3 0,5M,
quando em temperatura ambiente (à esquerda) e após o aquecimento (à direita).

Fonte: autor
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Figura 24: Teste visual para o copolímero de CMC-g-Jeffamine® M-1000 em água Milli-Q e em K2CO3 0,5M,
quando em temperatura ambiente (à esquerda) e após o aquecimento (à direita)

Fonte: autor

5.3.2 ESPECTROS DE UV-vis
Para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-1000 (Figura 25), quando analisado em
água Milli-Q, foi observado que não ocorreu turvação do meio até a temperatura final do teste
(74°C), indicando que este não apresentou CPT. Isso ocorre devido à sua elevada
hidrofilicidade, já que o polímero da cadeia principal é hidrofílico e o enxerto (Jeffamine® M1000) apresenta elevada proporção de grupamentos hidrofílicos frente aos lipofílicos, fazendo
com que a cadeia apresente elevada estabilidade em meio aquoso, não bastando apenas
estímulos térmicos para que ocorram associações entre os microdomínios hidrofóbicos das
cadeias.
Quando o mesmo foi analisado em solução de K2CO3 0,6M, o meio começou a
turvar ao atingir 43ºC, indicando que esta é a CPT. Essa turbidez é resultante da redução da
solubilidade do polímero no meio, com a crescente associação entre os domínios hidrofóbicos
das cadeias. A transmitância diminuiu até atingir 63ºC, apresentando, em seguida, um súbito
aumento, que é resultado da precipitação das cadeias poliméricas. Como ocorreu precipitação
das cadeias, a concentração de polímero solubilizado no meio é irrisória, não associando e
resultando na baixa turbidez observada.
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Figura 25: Gráfico da variação da transmitância óptica das soluções poliméricas de CMC-g-Jeffamine® M-1000
em água e solução de K2CO3 0,6M
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Fonte: autor

No espectro, foram observados dois momentos de repentina diminuição na
transmitância, um em 43ºC e outro em 55ºC. O primeiro ponto, provavelmente, ocorre em
função da associação entre as porções mais hidrofóbicas do enxerto (óxido de propileno) (que
apresentam uma menor CPT), e o segundo ponto pode ser atribuído aos meros mais
hidrofílicos (óxido de etileno) (que apresentam maior CPT).
Para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070 (Figura 26), quando analisado em
água Milli-Q, não foi observada turvação do meio até a temperatura final do teste (74°C),
indicando que este não apresentou CPT, o que também pode ser justificado pela elevada
hidrofilicidade do copolímero. A cadeia principal de CMC é altamente hidrofílica e rígida,
fazendo com que o processo de associação seja dificultado pela elevada estabilidade desta no
meio e distanciamento dos domínios hidrofóbicos. No entanto, ao realizar a análise em
K2CO3 0,5M, foi percebida queda na transmitância do meio ao se atingir 39°C, indicando que
nesta temperatura ocorreu a auto-associação do sistema polimérico. O aumento da turbidez do
sistema ocorreu até 44°C, temperatura em que houve precipitação das cadeias.
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Figura 26: Gráfico da variação da transmitância óptica das soluções poliméricas de CMC-g-Jeffamine® M-2070
em água e K2CO3 0,5M
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Fonte: autor

5.3.3 ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO
Foi perceptível para ambos os copolímeros um aumento no tamanho de partícula com
o aumento na temperatura para valores superiores as suas respectivas CPT (Tabela 1), sendo
este fenômeno atribuído às associações intermoleculares que ocorrem ao se ultrapassar esta
temperatura. Entretanto, CMC-g-Jeffamine® M-1000 apresentou, tanto a 25 °C quanto a 60
°C, valores de raio hidrodinâmico superiores aos alcançados pelo copolímero de CMC-gJeffamine® M-2070. Essa diferença pode ser atribuída a maior hidrofilicidade da Jeffamine®
M-1000 frente à Jeffamine® M-2070, fazendo com que as interações com a água sejam de
maior

intensidade,

macromoléculas.

aumentando,

assim,

o

volume

hidrodinâmico

ocupado

pelas
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Tabela 1: Tamanho de partícula dos copolímeros CMC-g-Jeffamine® M-2070 e CMC-g-Jeffamine® M-1000 em
K2CO3 0,6M.

Amostra

CMC-g-Jeffamine® M-1000
CMC-g-Jeffamine® M-2070

Grau de
enxertia (%)
9.52
14.14

Tamanho de partícula (nm)
25 °C

287.7

60 °C

484.6

25 °C

141.6

40 °C

208.4

5.3.4 REOLOGIA
Para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-1000, em K2CO3 0,6M, a curva de fluxo
mostra que, sob baixas taxas de cisalhamento, o copolímero apresenta maiores valores de
viscosidade quando o sistema é aquecido a 60 °C do que a 25 °C (Figura 27 (a)),
corroborando as evidências anteriores do processo termoassociativo, onde ocorre a formação
de fortes interações intermoleculares entre as cadeias laterais. Entretanto, quando o sistema é
submetido a elevadas taxas de cisalhamento, ocorre o rompimento das associações
previamente formadas, ocasionando queda significativa nos valores de viscosidade alcançados
pela solução a 60°C.
O resultado alcançado torna o copolímero interessante economicamente, tendo larga
aplicabilidade das operações de recuperação aumentada de petróleo. Nessas situações,
soluções poliméricas de baixa viscosidade sob elevadas taxas de cisalhamento são necessárias
para um bombeio mais facilitado para o poço. Entretanto, soluções poliméricas de elevada
viscosidade são requeridas para aumentar a eficiência de deslocamento de óleo, situação essa
de baixa taxa de cisalhamento. Além disso, resistência à salinidade é requerida, já que o meio
em questão é, normalmente, de elevada força iônica, sendo esta uma propriedade que o
copolímero atende, já que apresenta valores significantes de viscosidade mesmo em meio de
condições hostis, de elevada salinidade e temperatura.
Para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070 em K2CO3 0,6M, a curva de fluxo
mostra que, sob baixas taxas de cisalhamento, os valores de viscosidade foram superiores para
a temperatura de 40°C (esta temperatura está acima da CPT e abaixo da temperatura de
precipitação das cadeias poliméricas) do que a 25°C (Figura 27 (b)), devido a ocorrência do
processo termoassociativo. Entretanto, o aumento em viscosidade para este copolímero não
foi tão significativo quanto o do CMC-g-Jeffamine® M-1000. Este resultado corrobora o que
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foi encontrado nas análises de tamanho de partícula (Tabela 1). A viscosidade é uma
propriedade diretamente proporcional ao tamanho da partícula. Logo, quanto maior for a
partícula, maior a viscosidade das soluções poliméricas.
Figura 27: Curvas de viscosidade para a CMC-g-Jeffamine® M-1000 (A) e CMC-g-Jeffamine® M-2070 (B), com
a concentração de polímero de 5 g/L em K2CO3 0,6M, em diferentes temperaturas.

25°C
60°C

(A)

Viscosidade (cP)

100

10

1
10

100

1000

Taxa de Cisalhamento (1/s)

25°C
40°C

Viscosidade (cP)

(B)

10

1
10

100

Taxa de Cisalhamento (1/s)

1000
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Fonte: autor

As soluções de copolímero tiveram um comportamento pseudoplástico mais evidente que
a CMC (Figura 28). Além disso, apresentaram também maiores valores de viscosidade, em
situação de baixa taxa de cisalhamento, quando comparados à CMC. Isso ocorreu,
provavelmente, como resultado do processo termoassociativo para os copolímeros, dando aos
derivados da CMC mais destaque para aplicação na recuperação aumentada de petróleo do
que o seu percussor.
Figura 28: Curvas de viscosidade para a CMC-g-Jeffamine® M-1000 e CMC a 60 °C, e para a CMC-gJeffamine® M-2070 a 40°C, com a concentração de polímero de 5 g/L em K2CO3 0,6M.

®

CMC-g-Jefffamine M-1000
Carboximetilcelulose
®
CMC-g-Jefffamine M-2070

Viscosidade (cP)

100

10

1

10

100

Taxa de Cisalhamento (1/s)

1000
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6

CONCLUSÕES
Os copolímeros de CMC-g-Jeffamine® M-2070 e CMC-g-Jeffamine® M-1000 foram

sintetizados com sucesso por meio de uma reação de acoplamento utilizando o EDC e NHS
como iniciadores. A reação foi comprovada pelo aparecimento da banda de carbonila de
amida no espectro de IV. O grau de enxertia foi analisado por RMN 1H, sendo de 9,52% para
o copolímero de CMC-g-Jeffamine® M-1000 e 14,14% para o copolímero de CMC-gJeffamine® M-2070.
Ficou claro que a presença de sal afeta a CPT por meio do efeito “salting out”.
Visualmente observou-se, por exemplo, que os copolímeros só turvaram nas situações em que
estavam solubilizados em K2CO3.
Para o copolímero de CMC-g-Jeffamine® M-1000, as análises reológicas
evidenciaram que, em K2CO3 0,6M, sob baixas taxas de cisalhamento, o copolímero
apresentou comportamento termoassociativo resultante das associações físicas reversíveis dos
microdomínios hidrofóbicos, apresentando maiores valores de viscosidade quando o sistema
polimérico foi aquecido a 60°C do que a 25°C. Os resultados obtidos na análise de
espalhamento de luz dinâmico corroboram esse comportamento, já que o valor de tamanho de
partícula a 60°C foi superior ao obtido a 25°C. O espectro de UV-vis elucidou esse
comportamento através da turvação do meio, onde a solução de copolímero turvou ao atingir
43ºC. Um segundo pico foi observado no espectro de UV-vis, o efeito teve início ao atingir
58°C e se estendeu até 65°C, onde ocorreu precipitação das cadeias. Estes resultados
corroboraram os resultados obtidos com as medidas reológicas, já que a turvação do sistema
também foi evidenciada em elevadas temperaturas. A CPT do copolímero foi de 43°C. Os
valores de viscosidade alcançados pelo copolímero em temperaturas elevadas (T > 58°C)
foram superiores aos valores obtidos para a CMC sozinha, qualificando o polímero para
aplicabilidade na indústria quando se almeja bom desempenho viscosificante a elevadas
temperaturas.
Para o copolímero CMC-g-Jeffamine® M-2070, o perfil termoassociativo também foi
elucidado em K2CO3 0,6M nas medidas reológicas e de espalhamento de luz dinâmico, tendo
este apresentado valores superiores de viscosidade e de tamanho de partícula a 40°C do que a
25°C. A análise de UV-vis em K2CO3 0,5M indicou que a temperatura de turvação deste
copolímero foi de 39°C. Os valores de viscosidade alcançados por este copolímero não foram
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tão significativos quanto os alcançados pela CMC-g-Jeffamine® M-1000, mas ainda assim
foram superiores aos alcançados pela CMC em baixas taxas de cisalhamento.
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