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Resumo 
O polímero HAPAM-10N (poliacrilamida hidrofobicamente modificada e parcialmente hidrolisada) foi obtido através 
da hidrólise parcial do seu precursor HAPAM (poliacrilamida hidrofobicamente modificada), com pequena quantidade 
de grupos hidrofóbicos (0,75 %), em soluções aquosas de NaCl 0,1 M e NaOH 0,25 M, à 40 °C, por 10 min. O grau de 
hidrólise de 44.64% foi determinado por RMN 13C. A viscosidade das soluções dos polímeros foi avaliada em função da 
concentração de polímero, da força iônica do meio e da temperatura, à taxa de cisalhamento constante. A viscosidade 
das soluções do HAPAM aumentou com a concentração de polímero, entretanto, quase, não variou com o aumento da 
força iônica, e diminuiu com o aumento da temperatura. Já a viscosidade das soluções do HAPAM-10N, aumentou 
significativamente em água destilada, devido às repulsões eletrostáticas entre os grupos carboxilato. Entretanto, com o 
aumento da concentração de polímero, da força iônica do meio e da temperatura, não foi observado um ganho 
significativo de viscosidade, devido à baixa quantidade de grupos hidrofóbicos e ao elevado grau de hidrólise. 
 
Palavras-chave: Poliacrilamida hidrofobicamente modificada e hidrolisada; ressonância magnética nuclear de 13C; 
interações hidrofóbicas; força iônica, temperatura. 

 
 

Hydrolysis of polyacrylamide containing associative hydrophobic groups: Effect of the degree of hydrolysis and ionic 
strength on the viscosity in  aqueous medium 

 
The HAPAM-10N polymer (hydrophobically modified and partially hydrolyzed polyacrylamide) was obtained by 
partial hydrolysis of HAPAM (hydrophobically modified polyacrylamide) precursor containing very low amount of 
hydrophobic groups (0.75%) in 0.1 M NaCl and 0.25M NaOH aqueous solutions, at 40 °C for 10 min. Hydrolysis 
degree of 44.64 % was obtained by 13C NMR. The viscosity of polymers solutions was evaluated as a function of 
polymer concentration, ionic strength and temperature, at constant shear rate. The viscosity of HAPAM solutions  
increased with polymer concentration, however, it didn’t change significantly with the increase of ionic strength, and 
decreased with the temperature enhancement. The viscosity of HAPAM-10N solutions increased significantly in 
distilled water, due to electrostatic repulsions among carboxylate groups. However, with the increase of polymer 
concentration, ionic strength and temperature, it was not observed a significant increase of viscosity, probably due to 
the low amount of hydrophobic groups and high hydrolysis degree.  
 
Keywords: Hydrophobically modified and hydrolysed polyacrylamide; 13C Nuclear Magnetic Resonance; hydrophobic 
interactions; ionic strength, temperature. 
 
 

Introdução 

Polímeros hidrossolúveis com grupos hidrofóbicos associativos são polímeros anfifílicos 

formados por uma cadeia principal hidrofílica, que contém grupos hidrofóbicos distribuídos ao 

longo dessa cadeia ou nas suas extremidades. Os polímeros anfifílicos possuem grupos hidrofílicos 

e hidrofóbicos na mesma molécula, por isso, apresentam afinidade química por meios polares e 

apolares[1-3]. As poliacrilamidas hidrossolúveis com grupos hidrofóbicos associativos e seus 

derivados parcialmente hidrolisados são candidatos promissores como agentes viscosificantes ou 

modificadores reológicos em várias aplicações da indústria do petróleo, tais como, no fraturamento 
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hidráulico, nos fluidos de perfuração e nas formulações empregadas para recuperação aumentada de 

petróleo[4]. As principais características dos polímeros associativos em solução aquosa são a 

obtenção de soluções de viscosidades altas a baixas concentrações poliméricas e de perfil de fluxo 

pseudoplástico. Esse comportamento resulta do fato de que, quando dissolvidos em água, os grupos 

hidrofóbicos que estão distribuídos ao longo da cadeia principal polimérica tendem a se associar 

entre si formando interações intra ou intermoleculares. Em regime diluído, as interações 

intramoleculares prevalecem sobre as intermoleculares, levando à diminuição do volume 

hidrodinâmico e, conseqüentemente, à diminuição da viscosidade da solução. Já em regime 

semidiluído, as interações intermoleculares prevalecem sobre as intramoleculares, levando à 

formação de uma rede transitória, que induz ao aumento de viscosidade da solução e, 

conseqüentemente, a um comportamento característico dos homopolímeros de alta massa molar. 

Sob altas taxas de cisalhamento, esses polímeros hidrossolúveis hidrofobicamente modificados não 

sofrem degradação mecânica, uma vez que as associações hidrofóbicas intermoleculares são 

desfeitas. Com a redução da taxa de cisalhamento, as associações hidrofóbicas podem ser refeitas e 

a alta viscosidade pode ser recuperada. Essa propriedade dos polímeros associativos permite evitar a 

degradação irreversível da cadeia polimérica, muito comum em polímeros de massa molar muito 

elevada. Esses polímeros associativos costumam ser, também, mais tolerantes a sais e a 

temperaturas altas do que os seus precursores, poliacrilamida (PAM) e poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada (HPAM)[4-10].  

A maioria dos polímeros à base de acrilamida, associativos ou não, usados nas atividades de 

produção de petróleo é parcialmente hidrolisada, ou seja, apresenta grupos carboxilato incorporados 

à cadeia polimérica. A presença de unidades carregadas melhora a solubilidade do polímero em 

água e aumenta o volume hidrodinâmico da cadeia, devido à repulsão eletrostática entre os grupos 

iônicos e, conseqüentemente, aumenta a viscosidade da solução [4,10,11].  

Nesse trabalho, a hidrólise de uma poliacrilamida hidrofobicamente modificada com 

pequena quantidade de grupos hidrofóbicos (0,75%)[9] (poli(acrilamida-co-metacrilato de 3,5,5-

trimetil-hexano – HAPAM) foi realizada e o grau de hidrólise do polímero resultante foi 

determinado por Ressonância Magnética Nuclear de 13C. O comportamento reológico desses 

polímeros foi avaliado em função da força iônica do meio, nas temperaturas de 25 e 65 ºC, a taxa de 

cisalhamento constante. 

 
Experimental 

Material 

Foi utilizada uma amostra comercial de poliacrilamida hidrofobicamente modificada 

(poli(acrilamida-co-metacrilato de 3,5,5-trimetil-hexano)) com 0,75 % de grupos hidrofóbicos e 
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Mw = 7,7 x 106 g/mol[7], gentilmente cedida pela FLOEGER e denominada HAPAM. A estrutura 

química do polímero é mostrada na Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura química da HAPAM, onde x = 99,25% e y = 0,75%, segundo Argillier et al., 1996 

 

Hidrólise do polímero HAPAM 

O polímero HAPAM, na concentração de 7,1 g/L (0,1 mol/L de meros acrilamida), foi 

dissolvido em solução aquosa de NaCl 0,1 mol/L durante um dia. Em seguida, uma solução aquosa 

de NaOH 0,25 mol/L foi adicionada ao sistema para promover a hidrólise, que ocorreu durante 10 

minutos a 40 °C, sob atmosfera de nitrogênio. As condições reacionais foram selecionadas com 

base na literatura[9,12,11]. Ao final de 10 min, o polímero foi resfriado e precipitado em acetona. 

Após a separação, o precipitado foi armazenado em dessecador, dissolvido em água destilada e 

liofilizado. O produto liofilizado foi macerado até a obtenção de um pó, e, em seguida, armazenado 

em dessecador. O polímero em forma de pó foi nomeado, de acordo com o tempo e a condição que 

foi submetido à hidrólise, de HAPAM-10N, com tempo de hidrólise de 10 minutos e atmosfera de 

nitrogênio. 

 

Caracterização dos polímeros 

Ressonância Magnética Nuclear de 13C 

As análises de Ressonância Magnética Nuclear de 13C foram feitas em um espectrômetro de 

RMN VARIAN Mercury 200 MHz, a 27 °C, usando como solvente água deuterada (D2O), a fim de 

determinar o grau de hidrólise do polímero HAPAM-10N. Os espectros de 13C foram obtidos a 50 

MHz com 60.000 transientes coletados. Os polímeros, HAPAM e HAPAM-10N a concentração de 

20 g/L, foram solubilizados sob agitação magnética, em tubos hermeticamente fechados durante 

uma noite, sendo, em seguida, transferidos para tubos de ressonância. Para que as análises de RMN 
13C das amostras poliméricas fossem quantitativas, o pulso aplicado nos núcleos dos átomos de 

carbono 13 foi de 7,4 μs, o tempo de relaxação dos spins foi de 15 segundos, e o tempo de 

acumulação de cada medida foi de 10 dias, de acordo com o procedimento descrito na 

literatura[4,13,14]. 



Preparação das soluções poliméricas 

Foram preparadas soluções aquosas dos polímeros HAPAM e HAPAM-10N à concentração 

de 5 g/L com diferentes forças iônicas, através da solubilização do polímero em soluções aquosas 

de NaCl 0,5 mol/L e CaCl2.2H2O 0,5 mol/L.  A força iônica foi calculada através da  Equação 1. Os 

valores obtidos são mostrados na Tabela 1. 

 

μ  = ½ (C1Z1
2 + C2Z2

2 + ... + CnZn)                   (1) 

 

onde C1, C2, ... , Cn são as concentrações molares dos íons, e Z1, Z2, ... , Zn são as respectivas 

cargas. 
Tabela 1 - Força iônica das soluções salinas 

Solução salina Força iônica (μ ) 

NaCl 0,5 mol/L 0,5 

CaCl2.2H2O 0,5 mol/L 1,5 

 

As soluções foram mantidas sob agitação constante, à temperatura ambiente, por, 

aproximadamente, 24 h. Após este tempo, as soluções poliméricas foram diluídas, com os 

respectivos solventes, para a obtenção das concentrações 4,0; 3,0; 2,0; 1,0; 0,5 e 0,1 g/L.  

 

Medidas reológicas 

As medidas reológicas foram realizadas em um reômetro RheoStress RS 150 da Haake, 

acoplado a um banho termostatizado, utilizando sensor do tipo cilindros coaxiais DG41. O 

comportamento reológico foi analisado a diferentes concentrações de polímero (0,1 a 5,0 g/L), em 

água destilada, em soluções aquosas de NaCl 0,5 mol/L e de CaCl2.2H2O 0,5 mol/L, à taxa de 

cisalhamento constante (7, 3 s-1). As medidas foram realizadas durante 1 min para cada temperatura 

estudada (25 e 65°C). Neste caso, as soluções apresentaram comportamento independente do 

tempo. 
 
Resultados e Discussão 
 

Caracterização dos polímeros 

Ressonância Magnética Nuclear de  13C 

Os espectros de RMN 13C do polímero precursor sem hidrólise (HAPAM) e do polímero 

derivado após a reação de hidrólise básica (HAPAM-10N) são mostrados nas Figuras 2(A) e 2(B), 

respectivamente. O espectro de RMN 13C é, freqüentemente, utilizado quando se deseja verificar a 
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ocorrência de hidrólise do grupo amida na cadeia polimérica das poliacrilamidas, a partir da 

presença dos picos a 181 e 184 ppm, que correspondem aos carbonos carbonílicos das unidades 

acrilamida e acrilato, respectivamente. Esses picos são insensíveis aos efeitos da taticidade e 

aparecem na forma de singlete[4,9,15].  

 

 
Figura 2 - Espectros de RMN 13C dos polímeros (a) HAPAM e (b) HAPAM-10N 
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Na Figura 2(A), o espectro do polímero HAPAM apresentou apenas um pico intenso a 180 

ppm (c) em campos mais baixos, indicando a ausência de hidrólise no polímero HAPAM. Além 

disso, o espectro apresentou pico em 41 ppm, correspondente ao carbono metínico (CH) da unidade 

acrilamida (b), e em 36 ppm, referente aos carbonos metilênicos (CH2) das unidades acrilamida e 

acrilato (a), em campos mais altos, que são subdivididos devido às diversas taticidades, que podem 

ser encontradas ao longo da cadeia principal do polímero. Já o espectro do polímero HAPAM-10N, 

Figura 2(B), apresentou os seguintes picos: carbonos metilênicos (a1 e a2) (34-38 ppm), carbono 

metínico (b1) ligado ao grupo amida (41-44 ppm), carbono metínico (b2) ligado ao grupo 

carboxilato (44-46 ppm), carbono carbonílico (c1) ligado ao grupo amida (179-181 ppm) e carbono 

carbonílico (c2) ligado ao grupo carboxilato (182-184 ppm). O grau de hidrólise do polímero 

HAPAM-10N foi calculado de duas formas diferentes, (i) a partir da razão entre as áreas integradas 

dos picos a 181 e 184 ppm, que correspondem aos carbonos carbonílicos das unidades acrilamida 

(c1) e acrilato (c2), respectivamente, e (ii) através da fórmula GH% = 100[A COO
- / (A CONH2 + A 

COO
-)], em que A COO

- e A CONH2 são, respectivamente, as áreas abaixo dos picos correspondentes 

aos carbonos carbonílicos da cadeia principal carbônica ligados às unidades acrilato e acrilamida, 

encontrados a 182-184 ppm e 179-181 ppm no espectro de RMN 13C quantitativo[9,12], a fim de 

confirmar a precisão do método de RMN 13C. As duas formas utilizadas na determinação do grau de 

hidrólise desse polímero forneceram valores idênticos de grau de hidrólise de 44,64 %. 

 

Comportamento reológico 

As Figuras 3 e 4 mostram a variação da viscosidade em função da concentração de polímero,  

temperatura e da força iônica do meio, para os polímeros HAPAM e HAPAM-10N, 

respectivamente. É possível observar que a viscosidade das soluções aumenta com a concentração 

de polímero no meio. Esse comportamento pode ser atribuído às associações intermoleculares 

físicas (enovelamentos) e físico-químicas (através de interações específicas entre os grupos 

hidrofílicos e entre os grupos hidrofóbicos). Em geral, os polímeros de alta massa molar apresentam 

uma relação entre viscosidade e concentração que segue a lei de potência (η=aCb), em que b varia 

em função do regime em que a solução se encontra (diluído, semi-diluído ou concentrado). No caso 

das poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas, em regime diluído, os grupos hidrofóbicos 

interagem intramolecularmente, formando agregados pequenos com volume hidrodinâmico 

reduzido e, consequentemente, contribuindo pouco para o aumento da viscosidade. Neste regime, as 

interações intramoleculares entre os grupos hidrofóbicos prevalecem sobre as intermoleculares. Já 

em regime semi-diluído, as interações intermoleculares são favorecidas, levando a formação de uma 

rede transitória, que resulta em aumento mais significativo de viscosidade da solução. Esse 
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comportamento é ilustrado através dos dados da Tabela 2. No caso do HAPAM, o coeficiente b da 

lei de potência apresentou valores em torno de 0,4, independente da força iônica do meio. A Figura 

3 também mostra a pouca influência da força iônica na viscosidade do HAPAM. Esses resultados 

indicam que, na faixa de concentração estudada, o HAPAM apresenta interações 

predominantemente intramoleculares hidrofóbicas. Entretanto, foi observado um ligeiro aumento a 

altas concentrações do polímero em CaCl2 0,5 mol/L. Esse resultado sugere que as interações 

hidrofóbicas intermoleculares foram favorecidas na presença de sal de maior força iônica. O sal 

reduz a qualidade do solvente, visto que a maioria das moléculas de água é consumida durante a 

dissolução dos sais, de forma que uma quantidade relativamente pequena de moléculas de água fica 

disponível para dissolver as moléculas poliméricas[16]. Também é possível observar na Figura 3 que, 

nos diferentes solventes, o aumento da temperatura de 25 para 65 °C leva a uma diminuição da 

viscosidade aparente, uma vez que os agregados intermoleculares são desfeitos a temperatura 

elevada, devido ao aumento da mobilidade das cadeias poliméricas. A influência da temperatura foi 

mais acentuada a alta concentração polimérica, já que, neste regime de concentração, a interação 

intermolecular é mais significativa. Isso pode ter ocorrido devido à baixa quantidade de grupos 

hidrofóbicos incorporados à cadeia polimérica, que não favoreceu o aumento das interações 

hidrofóbicas intermoleculares com o aumento de temperatura (que são de natureza endotérmica). 

A Figura 4 mostra o efeito do grau de hidrólise e o das interações hidrofóbicas do polímero 

iônico hidrofobicamente modificado (HAPAM-10N) sobre a viscosidade aparente. Da mesma 

forma que o HAPAM, a viscosidade das soluções do HAPAM-10N aumentou com a concentração 

de polímero. Com a hidrólise do polímero em cerca de 40%, houve um aumento bastante 

significativo, comparado ao HAPAM. Entretanto, esse efeito foi mais acentuado na ausência de sal 

e à temperatura de 25 ºC. Esse aumento é explicado pela presença de grupos iônicos ao longo da 

cadeia polimérica, que conduziu à expansão do novelo polimérico, favorecida pelas repulsões 

eletrostáticas entre esses grupos. Esse resultado parece indicar que essas repulsões eletrostáticas são 

mais significativas do que as interações entre os grupos hidrofóbicos, provavelmente devido ao alto 

valor do grau de hidrólise (45 %). Entretanto, a viscosidade diminuiu com o aumento da força 

iônica do meio (NaCl - μ = 0,5 e CaCl2 - μ = 1,5). Esse efeito foi mais significativo no solvente de 

maior força iônica, devido à blindagem mais efetiva dos grupos carboxilato (COO-), reduzindo as 

interações eletrostáticas, levando à diminuição acentuada do volume hidrodinâmico da cadeia 

polimérica. Na presença de NaCl 0,5 mol/L e a alta concentração de polímero, foi observado um 

ligeiro aumento de viscosidade quando comparado ao polímero HAPAM não hidrolisado. Esse 

resultado parece indicar que quando o grau de hidrólise é acentuado, a contribuição do aumento de 

viscosidade, gerada pelas interações hidrofóbicas e a alta concentração do polímero, é favorecida na 
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presença de sais monovalentes, que mesmo blindando parcialmente os grupos carboxilato, podem 

promover a formação de agregados. A viscosidade da solução de HAPAM-10N reduziu ainda mais 

com o aumento de temperatura, e esse efeito tornou-se mais acentuado com o aumento da força 

iônica do meio. A baixas concentrações de polímero, o aumento da temperatura promove o aumento 

da solubilidade do polímero no meio e, a altas concentrações, causa a ruptura das interações 

intermoleculares entre os grupos hidrofóbicos[11].  

 
 

Figura 3 - Viscosidade aparente em função da concentração do polímero HAPAM em diferentes solventes, a taxa de cisalhamento constante de 7,3s-1, 

e nas temperaturas de 25 e 65 °C 

 
Figura 4 - Viscosidade aparente em função da concentração do polímero HAPAM-10N em diferentes solventes, a taxa de cisalhamento constante de 

7,3 s-1, e nas temperaturas de 25 e 65 °C 
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A Tabela 2 mostra que, para o HAPAM-10N, em água destilada, o coeficiente b da lei de 

potência aumentou significativamente com a hidrólise (1,2), sugerindo a predominância das 

repulsões eletrostáticas entre as moléculas. Com o aumento da força iônica do meio, as interações 

hidrofóbicas voltaram a predominar, como observado para HAPAM. Entretanto, na presença dos 

íons Ca++, o coeficiente b assumiu valores bastante baixos (0,1). Esses dados estão de acordo com 

as baixas viscosidades das soluções de HAPAM-10N em CaCl2 mostradas na Figura 4. 

Provavelmente, os cátions bivalentes contribuíram de forma bastante significativa para as interações 

intramoleculares, através dos grupos hidrofóbicos e pontes entre segmentos diferentes das 

macromoléculas por meio dos grupos carboxilato. 

 
Tabela 2 –Coeficiente b da lei de potência η=aCb para HAPAM e HAPAM-10N 

Polímero Solvente b T (°C)  Polímero Solvente b T (°C) 
HAPAM H2O dest 0,4 25  HAPAM-10N H2O dest 1,2 25 
HAPAM NaCl 0,5 M 0,4 25  HAPAM-10N NaCl 0,5 M 0,5 25 
HAPAM CaCl2 0,5 M 0,5 25  HAPAM-10N CaCl2 0,5 M 0,1 25 

         
HAPAM H2O dest 0,3 65  HAPAM-10N H2O dest 1,2 65 
HAPAM NaCl 0,5 M 0,4 65  HAPAM-10N NaCl 0,5 M 0,5 65 
HAPAM CaCl2 0,5 M 0,4 65  HAPAM-10N CaCl2 0,5 M 0,1 65 

 

Conclusões 
O grau de hidrólise foi calculado de duas formas diferentes, resultando em valores idênticos 

de 44,64 %, o que confirmou a precisão do método de RMN 13C.  

A viscosidade da solução de HAPAM aumentou com o aumento da concentração de 

polímero no meio, à taxa de cisalhamento de 7,3 s-1. Entretanto, esse aumento não foi tão 

significativo, devido à pequena quantidade de grupos hidrofóbicos incorporados à cadeia polimérica 

(0,75%). Além disso, a viscosidade das soluções do polímero HAPAM não hidrolisado, 

praticamente, não variou com o aumento da força iônica do meio. Entretanto, foi observado um 

ligeiro aumento de viscosidade somente em altas concentrações de polímero no solvente de maior 

força iônica, indicando a formação de agregados hidrofóbicos, devido à redução da qualidade do 

solvente. Esse resultado sugere que as interações hidrofóbicas intermoleculares são favorecidas na 

presença de sal e em regime semi-diluído.  

A presença de grupos iônicos na cadeia do polímero HAPAM-10N conduziu a viscosidades 

maiores em água destilada do que as observadas para o polímero HAPAM, devido à expansão do 

novelo polimérico. Contudo, com o aumento da força iônica do meio foi observado uma redução 

significativa de viscosidade das soluções de HAPAM-10N, devido à blindagem dos grupos 

carboxilato. Entretanto, a altas concentrações de polímero, as soluções de HAPAM-10N em NaCl 

0,5 M, solvente de menor força iônica, apresentaram um leve aumento de viscosidade quando 
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comparado ao HAPAM não hidrolisado, indicando formação de agregados hidrofóbicos 

intermoleculares. 

O efeito da temperatura sobre as interações hidrofóbicas das soluções dos polímeros com 

pequena quantidade de grupos hidrofóbicos e/ou alto grau de hidrólise (HAPAM e HAPAM-10N), 

foi evidente, uma vez que a viscosidade aparente diminuiu com o aumento da temperatura de 25 

para 65 °C. Esse comportamento parece indicar que o alto grau de hidrólise, em contraste com a 

pequena quantidade de grupos hidrofóbicos, não promoveu a formação de grandes agregados 

hidrofóbicos, favorecida pelo aumento da concentração de polímero, da força iônica do meio e da 

temperatura. Além disso, o aumento de temperatura também contribuiu com a diminuição da 

viscosidade das soluções poliméricas, devido ao aumento da mobilidade das cadeias poliméricas, 

resultando na ruptura dos pequenos agregados hidrofóbicos intermoleculares. 
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