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Resumo: Polímeros à base de poliacrilamida (PAM) são polímeros sintéticos hidrossolúveis amplamente utilizados em 

diferentes áreas industriais. Entretanto, esses polímeros tem uma série de limitações que requer o desenvolvimento de 

rotas sintéticas que podem controlar precisamente sua estrutura polimérica. Este estudo descreve a reação de 

acoplamento mediada por carbodiimida EDC/NHS (CMC) que é empregada para gerar poliacrilamidas modificadas 

(PAM) incluindo polímeros hidrossolúveis hidrofobicamente modificados (HMWSP). A reação prossegue de forma 

eficiente em água sem a necessidade de solvente orgânico ou alta temperatura. O protocolo é flexível  devido à 

eficiência da reação permitindo controle sob a estrutura polimérica e função. A viscosidade dos polímeros estudados 

apresenta uma ampla faixa, contendo os maiores valores para os segmentos hidrofóbicos de maior cadeia (dodecil). A 

hidrofobicidade do grupo pendente determina como ele influencia na viscosidade, e esse protocolo permite a 

comparação de estruturas com a mesma massa molar. Grupos pedentes lineares são mais hidrofóbicos que as versões 

cíclicas com mesmo números de carbonos, resultando em altas viscosidades. No entanto, o arranjo espacial do grupo 

pendente (linear ou cíclico) também afeta a viscosidade em altas quantidades de segmento hidrófobo. O número de 

polímeros que podem ser gerados com a utilização desse protocolo é extremamente grande, utilizando diferentes grupos 

e polímeros base. 
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Libraries of polyacrylamide copolymers using post-synthetic modification 

 
Abstract: Polyacrylamide-based (PAM) polymers are the most widely used synthetic water soluble polymer so they are 

used across a range of industries. However, they suffer from a number of limitations which requires the development of 

synthetic routes that can accurately control polymer structure. This study describes a carbodiimide mediated coupling 

reaction EDC/NHS (CMC) that is used to generate modified polyacrylamide (PAM) including hydrophobically 

modified water soluble polymers (HMWSP). The reaction proceeds efficiently in water and does not require organic 

solvents or high temperatures. The approach is flexible due to the efficiency of the CMC reaction allowing for accurate 

control over polymer structure and function. The viscosity of the polymers varies over a broad range with those 

containing larger hydrophobic group (dodecyl) showing the highest viscosity. The hydrophobicity of the pendent group 

determines how it influences viscosity and using this new synthetic approach polymers with the same molecular weight 

can be compared. Linear hydrocarbon pendent groups are more hydrophobic than the cyclic versions resulting in higher 

viscosity. However, the spatial arrangement of the pendent group (linear or cyclic) also affects the viscosity at higher 

pendent group contents. The number of modified PAMs that can be generated is expansive because the approach works 

with a number of different groups and base polymers.  
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Introdução 
 

Polímeros hidrossolúveis têm sido empregados para controlar e modificar a viscosidade de 

soluções aquosas por inúmeros anos. Polímeros à base de poliacrilamida estão classificados entre os 

modificadores de reologia mais potentes e têm sido usados em diferentes aplicações industriais 

incluindo formulações de tintas, alimentos, purificação de água, produtos farmacêuticos, 

cosméticos, fluidos de perfuração, recuperação de óleo, fraturamento hidráulico e agentes de 

redução de arraste [1-10]. Apesar do extensivo uso de polímeros à base de PAM, eles exibem uma 

perda de performance em altas temperaturas, cisalhamento ou aumento de força iônica, o que 

mostra a necessidade de uma rota alternativa de controle de estrutura, composição e massa molar 

com o mínimo de resíduos tóxicos na tentativa de aumentar o desempenho desses polímeros. Uma 

possibilidade é a utilização de polímeros de mais baixa massa molar contendo pequenas 

quantidades de segmentos hidrofóbicos (1-5 mol%) [11]. Os polímeros hidrossolúveis modificados 

hidrofobicamente, como são denominados, podem ser classificados como copolímeros anfifílicos 

por apresentarem na mesma molécula segmentos hidrofóbicos e hidrofílicos. 

Existem atualmente duas rotas empregadas para a síntese desses polímeros, uma envolvendo 

a copolimerização dos monômeros alvo, outra, a modificação de um polímero pré-existente 

(modificação pós-sintética) [12,13-16]. A polimerização envolve a reação de acrilamida com o co-

monômero alvo para gerar a estrutura desejada, no entanto esse método possui algumas limitações 

incluindo: a não controlada incorporação dos grupos desejados; a não disponibilidade de alguns 

monômeros de estrutura complexa; uso de monômeros tóxicos, a acrilamida por exemplo, que é um 

potencial neurotóxico; dificuldade de controle de massa molar e necessidade de atmosfera inerte 

durante a reação. Além disso, técnicas especiais de polimerização são requisitadas devido à 

incompatibilidade dos monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos [12], incluindo polimerização 

heterogênea; emulsão inversa; microemulsão; precipitação e copolimerização micelar. Existem 

problemas com todos esses métodos em termos de flutuação na composição dos polímeros 

resultantes. Outra questão com a copolimerização é a grande diferença na massa molar e na 

distribuição de massa molar entre as amostras a serem comparadas [12,18]. Portanto, é um desafio 

fazer comparações entre amostras e atingir as estruturas desejadas. Por exemplo,  as propriedades de 

soluções aquosas podem ser influenciadas pela arquitetura molecular dos polímeros, incluindo 

massa molar e tamanho ou natureza dos grupos pendentes [19]. 

O segundo método para a síntese de polímeros hidrossolúveis hidrofobicamente 

modificados, é o uso de técnicas de modificação pós-sintética de polímeros já existentes. Para a 

síntese de HMWSPs, esse método supera muitos dos problemas envolvendo a reação de 

polimerização, promovendo um arranjo estatístico dos grupos hidrofóbicos devido ao sistema 

homogêneo empregado [17,20]. Polímeros comercialmente disponíveis podem ser empregados 

como precursores. A modificação pós-sintética também permite um melhor controle na 

incorporação e na estrutura dos grupos hidrofóbicos [3,12,16,21]. 

O objetivo desse estudo é, então, focado na investigação de um novo método de síntese 

baseado na reação de acoplamento com carbodiimida (CMC) que pode ser usado para a 

modificação pós-sintética de poliacrilamidas em água. Especificamente, os grupos de ácido 

carboxílico presentes no polímero comercial  poliacrilamida-co-ácido acrílico (PAM-co-AA) são 

ativados e modificados, gerando uma grande variedade de copolímeros sem variação de massa 

molar entre as amostras. A modificação ocorre ao longo da cadeia polimérica evitando também a 

flutuação de composição no copolímero final. 

 
Experimental  
 

A reação foi realizada em recipiente aberto em presença de oxigênio e temperatura 

ambiente. O reagente 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) foi dissolvido em água 



destilada e adicionado a uma solução aquosa do polímero PAM-co-AA (15 w/v %), a solução 

resultante foi vigorasamente agitada, observa-se nesse ponto um aumento significativo da 

viscosidade. Na sequencia, o reagente N-Hidroxisuccinimida (NHS), dissolvido em água destilada, 

foi adicionado sob agitação vigorosa. Após 3 minutos, tem-se o polímero ativado e pronto para a 

modificação pós-sintética. Para este estudo, empregou-se uma solução estoque de polímero ativado. 

Segue-se com a adição da amina primária através de uma seringa porque algumas das aminas 

empregadas são voláteis. A solução é agitada após a adição da amina. As condições de síntese estão 

representadas na Tabela 1 para a síntese de família de copolímeros estudada nesse trabalho. A razão 

molar empregada foi 1AA : 1EDC : 1NHS : 1 amina para todas amostras preparadas. Para manter o 

sistema homogêneo, para concentrações de amina superiores a 5 mol%, adicionou-se algumas gotas 

de tetrahidrofurano (THF). Os polímeros resultantes foram purificados através de re-precipitação 

em etanol, então secos em estufa à vácuo, 50 °C, durante a noite, depois secos usando liofilização. 

 

Tabela 1 - Condições de síntese baseadas em 5mL de solução polimérica 15 w/v % (PAM-co-AA) 

Polímero 
ativado 

(%) 
Ativadores Aminas primárias 

 

 
EDC  
(g) 

NHS 
(g) 

Isoprop 
(µL) 

Cicloprop  
(µL) 

Ciclobut  
(µL) 

Ciclopent  
(µL) 

Ciclohept  
(µL) 

Ciclooct  
(µL) 

C7 (µL) C12 (mg) 

1 0.0201 0.012 9.1 7.28 9.0 10.1 13.2 14.2 12.0 19.3 

2 0.0399 0.024 18.2 14.6 18.0 20.2 26.3 28.5 24.0 38.7 

5  0.1005 0.06 45.4 36.4 45.0  50.4 65.8 71.1 60.1 96.6  

10 0.201 0.12 90.8 72.8 90.0 100.8 131.6 142.2 120.1 193.3 

15 0.300 0.18 136.2 109.2 135.0 151.2 197.4 213.3 180.2 289.9  

20 0.399 0.24 181.6 145.6 180.0 201.6 263.2 284.5 240.3  386.5  

 

Resultados e Discussão  
 

A reação aqui empregada, que rotineiramente é usada para ativar grupos de ácido carboxílico 

para reagir com aminas para formar uma amida, é representada na Figura 1. A reação de 

acoplamento com EDC resulta na formação de acilisoureia que após reagir com NHS forma um 

intermediário mais estável. O grupo NHS-modificado  reage prontamente com uma amina primária 

para formar a amida [22,23]. 

Grupos hidrofóbicos podem promover um maior efeito na viscosidade, uma vez que esses 

segmentos tendem a associar-se entre si formando agregados intra ou intermoleculares em solução. 

A Figura 2 mostra a viscosidade para uma faixa de concentração dos polímeros modificados, cada 

polímero apresentado na Figura 2 foi modificado com 2 mol% de amina (PAM-amina-X, onde X= 

mol% de amina). A amostra comercial de poliacrilamida hidrolisada (PAM-co-AA ou HPAM) foi 

empregada como polímero precursor. Antes da modificação pós-sintética, os grupos carboxilados 

causam repulsão, devido aos grupos iônicos, o que resulta em extensão da cadeia e aumento da 

viscosidade da solução de HPAM. A solubilidade dos polímeros irá aumentar também devido à 

presença dos grupos carregados na cadeia polimérica (lembrando que o polímero comercial é um sal 

parcial de acordo com o fornecedor, Aldrich). Após a substituição de 2 mol% dos grupos 

carboxílicos por cicloaminas ou aminas lineares de cadeia longa (C7 ou C12), observamos que a 

viscosidade é sensível à estrutura do grupo funcional adicionado. 

 



 

Figura 1 - Esquema reacional para o protocolo empregado no processo de modificação polimérica 

(modificação pós-sintética) 
 

Como pode ser verificado (Figura 2), a incorporação desses grupos pode aumentar a viscosidade 

da solução, ao se comparar a amostra do polímero modificado (PAM-amina-2), de mesma 

concentração, com o polímero base, PAM-co-AA. 

 
Figura 2 - Efeito da concentração da solução polimérica na viscosidade de diferentes polímeros 

modificados (PAM-amina-2) frente ao polímero precursor (PAM-co-AA) a 25°C  

 

O grupo functional empregado com maior efeito na viscosidade da solução polimérica foi a 

amina de cadeia mais longa C12 (PAM-C12-2), como esperado por ser um grupo de intenso 

comportamento hidrofóbico. Esse efeito é atribuido às associações hidrofóbicas intermoleculares. O 

polímero PAM-C7-2 também apresenta um significativo aumento na viscosidade, no entato tem 

valores menores que o polímero PAM-C12-2 por ter grau hidrofóbico inferior. Da mesma forma, as 



aminas cíclicas, apesar de causarem modificação no comportamento reológico das soluções, 

mostram um efeito inferior devido ao menor grau de hidrofobicidade dos grupos pendentes. No 

entanto, a diferença de viscosidade entre os grupos cíclicos, além do grau hidrofóbico, pode estar 

associada ao efeito espacial necessário para acomodar esses grupos na forma mais contraída 

possível. As cadeias poliméricas contendo os grupos cíclicos parecem ter maior capacidade de 

contração do que as cadeias lineares estudadas, devido ao arranjo espacial estabelecido. 

 
Conclusões  
 

Esse trabalho demostra que a funcionalização de polímeros à base de poliacrilamida, 

incluindo polímeros hidrossolúveis hidrofobicamente modificados, pode ser realizada usando a 

reação de acoplamento EDC/NHS apresentada aqui, a partir de um polímero comercial, PAM-co-

AA. A viscosidade dos polímeros resultantes é dependente da estrutura do grupo pendente 

adicionado (grau de hidrofobicidade), nível de incorporação e concentração polimérica. Usando 

essa metodologia, copolímeros (acrilamida e amida gerada) e terpolímeros (acrilamida, ácido 

acrílico e amida gerada) podem ser prontamente  gerados. 
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