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  RESUMO 

 

Cerca de 70% da água doce consumida na Terra é destinada à agricultura, mas, grande parte é 

desperdiçada. Para minimizar esse problema, a utilização de polímeros superabsorventes é 

essencial, pois proporciona um melhor gerenciamento hídrico. O presente trabalho visa a síntese 

de acrilatos de glicerila (AG), que são ésteres provenientes da reação da glicerina e ácido 

acrílico e sua utilização como agentes de reticulação na produção de hidrogéis 

superabsorventes. Além da formação de novos agentes de reticulação, o estudo apresenta uma 

nova utilização à glicerina que permanece ainda como excedente na produção do biodiesel. A 

síntese de acrilatos de glicerila (AG) foi realizada variando a temperatura, o tempo e mantendo 

constante a proporção em mols dos reagentes e catalisador, a fim de se obter uma condição 

reacional ótima. O ácido acrílico (AAc), a glicerina (G) e os acrilatos de glicerila (AG) foram 

caracterizados por FTIR, RMN de 1H e 13C. Foi constatada a formação de várias possibilidades 

de acrilatos de glicerila. Quatro hidrogéis superabsorventes de poli(acrilamida-co-acrilato de 

potássio) foram sintetizados variando a percentagem em mols dos agentes de reticulação 

acrilatos de glicerila (AG), correspondendo 1,0, 1,5, 2,0 e 3,0%, respectivamente. Para fins de 

comparação, outro hidrogel de poli(acrilamida-co-acrilato de potássio) foi sintetizado, mas, 

com outro agente de reticulação o N,N-metileno-bisacrilamida (MBA), que é o mais utilizado 

na síntese de hidrogéis superabsorventes. Os hidrogéis foram caracterizados por FTIR, MEV, 

intumescimento em água destilada, em solução salina, ciclos de intumescimento/secagem e 

teste de citotoxicidade in vitro em células não-tumorais de fibroblastos murino (L929). Os géis 

sintetizados utilizando acrilatos de glicerila (AG) como agentes de reticulação mostraram ótima 

viabilidade celular, significativa capacidade para reutilização, absorção de água, com 

potencialidade para aplicação na agricultura. A aplicação de acrilatos de glicerila (AG) como 

agentes de reticulação é promissora, pois mesmo não estando no seu estado purificado, 

proporciona não só a reticulação de hidrogéis, mais também menor toxicidade e agrega valor à 

glicerina.   

 

Palavras-chave: acrilatos de glicerila; N,N-metileno-bisacrilamida; poli(acrilamida-co-acrilato 

de potássio); hidrogéis superabsorventes; agricultura. 
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ABSTRACT 

 

About 70% of the fresh water consumed on Earth is destined for agriculture, but much of it is 

wasted. To minimize this problem, the use of superabsorbent polymers is essential, as it 

provides better water management. The present work aims at the synthesis of glyceryl acrylates 

(GA), which are esters from the reaction of glycerin and acrylic acid, and their use as 

crosslinking agents in the production of superabsorbent hydrogels. In addition to the formation 

of new crosslinking agents, the study presents a new use for glycerin that still remains as a 

surplus in the production of biodiesel. The synthesis of glyceryl acrylates (GA) was carried out 

by varying the temperature and time and keeping the proportion in moles of reactants and 

catalyst constant, in order to obtain an optimal reaction condition. Acrylic acid (AAc), glycerin 

(G) and glyceryl acrylates (GA) were characterized by FTIR, 1H and 13C NMR. The formation 

of several possibilities of glyceryl acrylates was found. Four superabsorbent hydrogels of 

poly(acrylamide-co-potassium acrylate) were synthesized by varying the percentage in moles 

of the crosslinking agents glyceryl acrylates (GA), corresponding to 1.0, 1.5, 2.0 and 3.0%, 

respectively. For comparison purposes, another poly(acrylamide-co-potassium acrylate) 

hydrogel was synthesized, but with another crosslinking agent, N,N-methylene-bisacrylamide 

(MBA), which is the most used in the synthesis of superabsorbent hydrogels. The hydrogels 

were characterized by FTIR, SEM, swelling in distilled water, in saline solution, 

swelling/drying cycles and in vitro cytotoxicity test in non-tumor cells of murine fibroblasts 

(L929). The gels synthesized using glyceryl acrylates (GA) as crosslinking agents showed 

excellent cell viability, significant capacity for reuse, water absorption, with potential for 

application in agriculture. The application of glyceryl acrylates (GA) as crosslinking agents is 

promising, because even not being in its purified state, it provides not only the crosslinking of 

hydrogels, but also less toxicity and adds value to glycerin. 

 

Keywords: glyceryl acrylates; N,N-methylene-bisacrylamide; poly(acrylamide-co-potassium 

acrylate); superabsorbent hydrogels; agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Agricultura 

 

A agricultura é considerada a atividade que apresenta maior consumo de água doce 

no planeta, correspondendo cerca de 70% desse recurso hídrico (FAO, 2011). Esta atividade é 

muito importante, uma vez que gera emprego, renda, produz alimentos procurando atender a 

demanda da população.  

Conforme aumenta a população no planeta, aumenta a necessidade de produção de 

alimentos e, consequentemente, cresce também a ocupação de terras para plantio e a 

necessidade de água para esta atividade. Além do fornecimento de água ser importante é 

necessário que em seu emprego na produção de alimentos tenha qualidade adequada, 

quantidade suficiente e utilização consciente com propósito de minimizar os desperdícios desse 

recurso natural. 

A fim de minimizar o desperdício de água na agricultura algumas medidas são 

adotadas, tais como: a utilização de tecnologias como pivô central  (MORENO et al., 2012), o 

uso de água recuperada (CHEN et al., 2013) e a aplicação de polímeros superabsorventes como 

condicionadores de solos  (MAGALHÃES et al., 2013). 

  

1.1.1 Pivô central 

 

Pivô central é uma técnica presente na agricultura mecanizada que utiliza grande 

área territorial variando de 3,5 a 60 hectares. Sua aplicação está relacionada com a produção de 

alimentos em larga escala, a partir do consumo mais eficiente de água e energia elétrica, ou 

seja, trata-se de uma atividade cuja execução procura combater os desperdícios destes recursos, 

preservando assim, o meio ambiente (MORENO et al., 2012). 

Dentre as vantagens da aplicação do pivô central na agricultura destaca-se a redução 

de água utilizada durante irrigação  (DONG; VURAN; IRMAK, 2012), a uniformidade da 

regadura, automação e aplicabilidade de nutrientes no sistema agrícola, diminuição de gastos 

com trabalhadores e capacidade de fornecimento de água para plantações em períodos com 

menos frequência de chuvas (VALÍN et al., 2012).  

Portanto, o emprego da técnica de pivô central contribui de forma bastante 

significativa na produção de alimentos, tornando a agricultura uma atividade na qual a irrigação 
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acontece de forma mais eficiente, com menos desperdícios de água, corroborando assim, para 

a preservação dos recursos hídricos.  

 

1.1.2 Água recuperada 

 

Um dos grandes problemas presente no cenário mundial é a escassez de água 

(DENG et al., 2019). Trata-se de uma situação muito séria, uma vez que pode comprometer o 

desenvolvimento social, econômico, e inclusive à vida no planeta. A falta desse recurso, seja 

para consumo humano ou outras atividades, dificulta cada vez mais a sobrevivência e o bem 

estar das pessoas. 

Nessa perspectiva, a agricultura, considerada como a atividade que mais consome 

água doce no mundo (FAO, 2011) é muito prejudicada quando a situação de escassez prevalece 

sobre as necessidades hídricas para o seu desenvolvimento, isto é, quando a oferta de água 

disponível é menor que a demanda.   

Consequentemente, alguns fatores favorecem para que a escassez aconteça, 

podendo ser destacado: a diminuição no regime de chuvas, desmatamento, erosão dos solos, 

poluição da água (ANA, 2019; NADA; BLUMENSTEIN, 2015), mudanças climáticas e 

crescimento populacional (LAVRNIĆ; ZAPATER-PEREYRA; MANCINI, 2017).  

Diante disso, a fim de minimizar a escassez de água é perceptível o estudo e 

aplicação de medidas que favoreçam a preservação dos recursos hídricos, como por exemplo, 

a reutilização da água. Água reutilizada, reciclada ou recuperada é o processo pelo qual a água 

é tratada e aplicada sob condições adequadas com o intuito de suprir necessidades e reduzir 

impactos ambientais (CHEN et al., 2013). 

A utilização de água recuperada é importante, uma vez que pode ser uma alternativa 

viável, principalmente para regiões em que sua disponibilidade é escassa, servindo como fonte 

de abastecimento em vários setores da sociedade, tais como: agricultura (WEI et al., 2017), 

indústria (MENESES; FLORES, 2016), parques urbanos  (ZALACÁIN et al., 2019), 

contribuindo dessa forma, para reduzir o consumo dos mananciais de água doce, preservando 

assim, os recursos hídricos (MARTÍNEZ-PIERNAS et al., 2018).  

Além da conservação dos recursos hídricos, a reutilização da água proporciona não 

só a diminuição de custos de utilização, mas também possibilita melhor funcionamento do solo. 

A redução de custo está relacionada com processos de obtenção da água recuperada que é 

frequentemente mais barato que outros processos, como por exemplo, a dessalinização da água 

do mar, desse modo, tornando mais viável sua aplicação (CHEN et al., 2013). 
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O outro benefício do uso da água recuperada é o melhoramento do solo, por meio 

do fornecimento de microrganismos e nutrientes essenciais para sua conservação, que através 

de sua utilização no processo de irrigação são disponibilizados microrganismos benéficos 

como, por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio, que possibilitam a melhoria da fertilidade 

do solo  (HANJRA et al., 2012). 

Por meio da irrigação também são fornecidos nutrientes à terra como fontes de 

nitrogênio, fósforo, entre outros, que melhoram a produtividade do solo e, consequentemente, 

diminuem a necessidade do uso de fertilizantes (MONTEMURRO et al., 2017).  

 Entretanto, é perceptível que o uso da água recuperada não é totalmente aceito pela 

população  (FURLONG et al., 2019), devido haver a preocupação com consequências graves 

que a mesma pode causar durante sua utilização tanto ao meio ambiente como também para 

saúde humana  (CHEN et al., 2015). Dentre os principais preocupações observadas destacam-

se: a concentração de sais, contaminantes emergentes e a presença de metais pesados.  

Normalmente o teor de sais da água recuperada é cerca de 1,5 a 2 vezes maior do 

que a água da torneira, consequentemente, quando utilizada, por exemplo, na agricultura 

possibilita o aumento da quantidade de sais no solo (CHEN et al., 2013). A salinização de terras 

agrícolas pode prejudicar o desenvolvimento das plantas tanto por meio da ocorrência da 

toxicação como também a partir do estresse hídrico. A toxicação acontece quando a 

concentração de sais no interior da planta é alta, já o estresse hídrico ocorre na falta de água 

próxima às raízes da planta a qual pode ser influenciada pela quantidade de sais presente no 

subsolo e próximo às raízes (efeito osmótico) (ASHRAF et al., 2016).  

Outra característica presente na água reutilizada é a existência de contaminantes 

emergentes, que são componentes químicos ou organismos unicelulares, como por exemplo: 

pesticidas, hormônios, fármacos, compostos constituintes em produtos de limpeza, 

microrganismos, entre outros  (RICHARDSON; KIMURA, 2016), que são provenientes da 

atividade humana ou da natureza, podendo estar presente no solo, água e ar  (MONTAGNER; 

VIDAL; ACAYABA, 2017).  

A presença de contaminantes na água recuperada é motivo para muita preocupação, 

uma vez que a mesma é utilizada em várias atividades humanas, o que pode aumentar o contato 

direto com o ser humano e causar problemas de saúde (MONTAGNER; VIDA; ACAYABA, 

2017). Na agricultura, por exemplo, a irrigação com água recuperada pode comprometer o 

crescimento das culturas, contaminar a flora, alimentos, o solo e a água subterrânea devido à 

presença de contaminantes emergenciais (RACAR et al., 2020).       
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Em relação aos metais pesados, estudos mostram que sua influência na água 

recuperada aplicada em áreas agrícolas é reduzida, uma vez que a partir do tratamento de água 

sua concentração torna-se pequena e próxima da concentração encontrada na água da torneira 

e, consequentemente, em uma possível utilização no processo de irrigação, dificilmente 

causaria danos de contaminação ao meio ambiente e a saúde dos seres vivos (CHEN et al., 

2015).  

Percebe-se que ambas as medidas adotadas, isto é, a aplicação do sistema de pivô 

central e a utilização de água recuperada são eficientes no combate ao desperdício e na 

preservação dos recursos hídricos. No entanto, essas iniciativas são mais efetivas em solos 

agrícolas que apresentam características significativas de retenção de água e nutrientes. Porém, 

em terras para plantio que não apresentam tal propriedade, a aplicação dessas medidas não 

ajudam de forma efetiva para a conservação de água no solo próximo ás raízes da planta, uma 

vez que não impede a percolação de uma grande parte da água irrigada.  

Diante disso, surge a necessidade de alternativas que aperfeiçoem as características 

do solo e reduzam à perda de água nos processos de irrigação. Dentre outras medidas, a adoção 

de polímeros superabsorventes se torna ideal, visto que poderiam ser aplicados tanto na retenção 

como liberação gradual de água e nutrientes para a planta, otimizando o gerenciamento de água 

nestas atividades e, consequentemente, favorecendo o melhor desenvolvimento das plantações 

e da produção de alimentos.  

 

1.2 Polímeros superabsorventes 

 

Polímeros superabsorventes ou hidrogéis superabsorventes são materiais 

constituídos por redes poliméricas hidrofílicas tridimensionais que em contato com a água, 

solução aquosa ou fluídos biológicos, apresentam comportamento de absorção e retenção dos 

mesmos, devido à presença de grupos hidrofílicos tais como:  –OH, –CONH–, –CONH2, –

COOH, –SO3H (GAJRA et al., 2012).  

Para Qin, Lu e Zhang (2013) além da característica hidrofílica dos hidrogéis, a 

estrutura porosa destes materiais também pode contribuir significativamente para sua 

capacidade de absorção de água, isso porque os poros representam o meio físico pelo qual a 

água se difunde para dentro do polímero, possibilitando assim, a entrada de água para sua 

retenção.  

Diante disso, percebe-se que as características destes materiais como a ótima 

capacidade de absorção sem se dissolver, sua retenção e liberação de líquidos, tornam os 
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polímeros superabsorventes componentes com grande potencial para diversas aplicações (LV; 

WU; SHEN, 2019).  

Além de apresentar característica significativa de absorção de água, os polímeros 

superabsorventes podem ser aplicados no tratamento de água contaminada com metais pesados 

e corantes por meio de sua remoção a partir de processos de adsorção pelo hidrogel (SINHA; 

CHAKMA, 2019); na biomedicina com estudo da liberação controlada de fármacos (WANG et 

al., 2017); em produtos de higiene como fraldas descartáveis (ULLAH et al., 2015) e na 

agricultura com o gerenciamento eficiente de água (LV; WU; SHEN, 2019).  

A utilização de hidrogéis na agricultura é muito importante, pois apresentam 

características significativas em relação seu comportamento de absorção e liberação de água. A 

ocorrência da absorção é fundamental, uma vez que estando no solo minimiza os processos de 

perda de água que ocorrem frequentemente a partir da evaporação e percolação (ABDALLAH, 

2019). 

A liberação de água pelos polímeros superabsorventes acontece de forma gradativa 

para às raízes da planta (KHUSHBU; WARKAR; KUMAR, 2019), proporcionando o uso mais 

efetivo da água, com menos desperdício, um maior espaçamento entre uma irrigação e outra e, 

consequentemente, contribuindo para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos e 

produção agrícola quando comparada ao plantio sem hidrogel (HAN et al., 2013). 

Além desses benefícios que contribuem para a viabilidade da agricultura, observa-

se que a utilização de polímeros superabsorventes aumenta a porosidade, diminui a densidade 

do solo contribuindo para sua aeração e descompactação, podendo atuar na liberação controlada 

de fertilizantes, o que minimiza o seu desperdício e a possibilidade de contaminação dos lençóis 

freáticos e, consequentemente, contribuindo como suprimento de nutrientes para as culturas 

(SARMAH; KARAK, 2019). 

Portanto, em momentos no qual a escassez de água é presente e o aproveitamento 

dos recursos hídricos é imprescindível, o uso de polímeros superabsorventes em atividades 

agrícolas torna-se necessário. 

 

1.2.1 Polímeros superabsorventes obtidos a partir de polímeros naturais 

 

Polímeros superabsorventes naturais são estruturas poliméricas hidrofílicas 

distribuídas em uma rede tridimensional e reticulada com capacidade de absorver e liberar um 

volume significativo de fluídos de forma gradual e controlada para o ambiente em que se 
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encontra. Trata-se de materiais reticulados e constituídos por polissacarídeos como a celulose, 

alginato, lignina, quitosana, amido, entre outros (BAI et al., 2015).  

Além disso, os hidrogéis naturais apresentam características como 

biodegradabilidade, não toxicidade, biocompatibilidade, além de serem renováveis e 

abundantes. No entanto, esse grupo de polímeros geralmente apresenta baixa flexibilidade e 

força mecânica, o que consequentemente, acarreta na redução de suas aplicações (TU et al., 

2017).   

 

1.2.2 Polímeros superabsorventes sintéticos 

 

Polímeros superabsorventes sintéticos são materiais poliméricos hidrofílicos 

tridimensionalmente reticulado originado a partir de fontes não renováveis como o petróleo. 

Caracterizam-se por apresentarem boa durabilidade, significativa capacidade de absorção de 

água e excepcionais propriedades como alta flexibilidade, resistência, força, ou seja, são 

materiais cujo comportamento mecânico se destaca (SENNAKESAVAN et al., 2020).   

Geralmente os principais monômeros que constitui esses polímeros são: ácido 

metacrílico (ANIRUDHAN; REJEENA, 2013), ácido acrílico (LV; WU; SHEN, 2019), 

acrilamida, acrilato de sódio (MAGALHÃES et al., 2012), metacrilato de 2-hidroxietila e 

metacrilato de 2- hidroxipropila (MAITRA; SHUKLA, 2014), conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 – Principais estruturas de monômeros presentes em polímeros superabsorventes sintéticos: (a) ácido me- 

tacrílico, (b) ácido acrílico, (c) acrilamida, (d) acrilato de sódio, (e) metacrilato de 2-hidroxietila e (f)            

metacrilato de 2- hidroxipropila  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Dentre esses monômeros, geralmente os mais utilizados são a acrilamida, o ácido 

acrílico e seus sais (acrilatos). A acrilamida é uma substância neurotóxica ao organismo dos 

seres humanos e animais (ERKEKOGLU; BAYDAR, 2014). No entanto, seu polímero, a 

poliacrilamida presente em polímeros superabsorventes não apresenta esta característica 

(SEYBOLD, 1994).  

A poliacrilamida pode ser utilizada no tratamento de água residuais, mineração, 

produção de papel, recuperação de petróleo e no emprego em hidrogéis superabsorventes. Seus 

hidrogéis possuem características como: baixa resistência mecânica, suscetibilidade à hidrólise, 

boa capacidade de absorção de água (SENNAKESAVAN et al., 2020) e biodegradação.  

A degradação da poliacrilamida no solo pode ocorrer a partir de sais e radiação 

ultravioleta promovendo a quebra da estrutura do polímero e produzindo a acrilamida 

(FREITAS et al., 2019). Essa, por sua vez, pode ser transformada em ácido acrílico a partir de 

sua desaminação e, consequentemente, minimizando sua presença na natureza (DAI et al., 

2014).  

A poliacrilamida pode também ser degradada a partir de micro-organismos, como 

bactérias e fungos, por meio da biodegradação. A biodegradação da poliacrilamida acontece 

em condições aeróbicas e anaeróbicas a partir de micróbios no solo, que começa por meio da 

reação de desaminação catalisada pela amidase produzindo amônia e poliacrilato 

(NYYSSÖLÄ; AHLGREN, 2019) e termina com sua mineração, sendo esta, correspondendo a 

uma taxa percentual de degradação de 22,5% durante 2 anos (HENNECKE et al., 2018).  

Polímeros superabsorventes formados por monômeros de acrilamida, acrilatos e/ou 

ácido acrílico são considerados polímeros responsivos, no qual sua absorção de água e soluções 

aquosas depende das condições do meio ambiente, como por exemplo, mudanças de pH e força 

iônica (CHANG et al., 2021; PEPPAS, 2004). Esses materiais apresentam potencial capacidade 

para absorção de água ou intumescimento, que geralmente corresponde a cerca de 300 a 500 

vezes o seu peso quando seco (CHANG et al., 2021).  

Além disso, polímeros acrílicos possuem boa capacidade de retenção de água, 

diminuição do intumescimento em meio salino, apresentam propriedades mecânicas como a 

diminuição da força de gel, perceptível comportamento elástico durante a captação de água 

(SENNAKESAVAN et al., 2020) e biodegradabilidade (NYYSSӦLӒ; AHLGREN, 2019). 

O poli (ácido acrílico) e os poliacrilatos são biodegradados na natureza, como por 

exemplo, em solos agrícolas. A biodegradação pode ocorrer a partir de bactérias e fungos em 

condições aeróbicas e anaeróbicas por meio da mineralização da cadeia carbônica do polímero, 

na qual um dos produtos é o CO2 (NYYSSӦLӒ; AHLGREN, 2019).  
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A taxa de biodegradação desses materiais no solo depende da presença de micro-

organismos e seu papel específico na degradação do polímero. Por exemplo, polímeros 

superabsorventes de poliacrilatos apresentam taxa percentual de biodegradação de 0,12-0,24% 

em 6 meses (WILSKE et al., 2013), enquanto que polímeros superabsorventes de poli (ácido 

acrílico) podem possuir degradação em torno de 5,0% durante o período de 3 meses 

(SARMAH; KARAK, 2019).  

 

1.2.3 Polímeros superabsorventes naturais – sintéticos  

 

São materiais reticulados constituídos pela junção de compostos originados de 

fontes naturais como polissacarídeos com componentes sintéticos como acrilamida, ácido 

acrílico e seu copolímero, por exemplo. Podem ser divididos em duas classes: polímeros 

superabsorventes orgânico-inorgânico e polímeros superabsorventes orgânico-orgânico 

(RAMLI, 2019).  

Os polímeros superabsorventes orgânico-inorgânico apresentam duas porções 

estruturais específicas: uma parte de sua estrutura é constituída pela matéria orgânica que tem 

origem sintética e a outra é composta por componentes inorgânicos que tem origem natural 

como, por exemplo, a presença de minerais como: dolomita (MAGALHÃES et al., 2013), 

caulinita (SIROUSAZAR et al., 2011), laponita (EHSAN et al., 2016) e bentonita (FU et al., 

2016).  

A presença de minerais nesses polímeros é muito importante, uma vez que contribui 

para melhorar suas propriedades de absorção, térmicas e mecânicas, além de serem de baixo de 

custo. Dessa forma, tornam-se uma alternativa viável para utilização (MAGALHÃES et al., 

2013; QUEIRÓS; BEZERRA; FEITOSA, 2017).    

Já os polímeros superabsorventes orgânico-orgânico são formados também pela 

união de compostos naturais e sintéticos, sendo os compostos naturais constituídos por 

polissacarídeos e os componentes sintéticos obtidos principalmente a partir de monômeros 

vinílicos (RAMLI, 2019).  

A importância dos polímeros superabsorventes orgânico-orgânico é que eles 

apresentam não só boas propriedades mecânicas como: elasticidade e resistência, mas também 

são biodegradáveis, não tóxicos, causam menos impactos ao meio ambiente, podendo assim, 

ser utilizados em uma ampla faixa de aplicações. Podem ser destacadas: a liberação de drogas, 

retenção de água, em curativos, fraldas e liberação de fertilizantes (MIGNON et al., 2019).   
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1.3 Agentes de reticulação 

 

Agentes de reticulação são componentes químicos polifuncionais capazes de 

estabelecer ligações entre cadeias poliméricas, isto é, ligações cruzadas, resultando na formação 

de redes tridimensionais, os hidrogéis. A formação de ligações cruzadas reduz a mobilidade das 

cadeias poliméricas que constituem o polímero quando comparada ao material não reticulado 

(CANEVAROLO JR, 2002), como mostra na Figura 2. 

A redução da mobilidade do polímero em uma estrutura reticulada em relação ao 

polímero não reticulado, ocorre porque a formação de reticulações a partir de ligações 

covalentes favorece o aumento da massa molar do polímero (MAITRA; SHUKLA, 2014), além 

de permitir que as cadeias poliméricas tornem-se mais agregadas entre si (CANEVAROLO JR, 

2002). Um polímero não reticulado à base do mesmo monômero apresenta massa molar menor 

e as estruturas poliméricas apresentam maior grau de liberdade. 

 

Figura 2 – Estruturas poliméricas: (a) não reticulada e (b) reticulada 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Além da redução da mobilidade e o aumento da massa molar, a presença de agentes 

de reticulação em materiais poliméricos, como por exemplo, em hidrogéis superabsorventes 

influencia em algumas de suas propriedades tais como: área superficial, volume e tamanho dos 

poros, propriedades térmicas, força do polímero, viscosidade, insolubilidade, ponto de fusão e 

intumescimento ( MAITRA; SHUKLA, 2014).   

O intumescimento é uma característica importante dos hidrogéis. Trata-se do 

processo de inchamento do material quando em contato com um fluído, podendo ser água, 

solução aquosas, fluídos biológicos, entre outros. A partir dessa característica, pode-se 
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compreender seu comportamento de absorção, de modo que quanto maior o intumescimento do 

hidrogel maior sua absorção e, vice-versa.  

O intumescimento do hidrogel acontece porque em contato com determinado fluído 

sua estrutura polimérica expande, isto é, apresenta comportamento elástico. A propriedade 

elástica do hidrogel durante o intumescimento está diretamente relacionado com a existência 

de reticulações na rede polimérica, de modo que quanto maior sua quantidade menor é a 

capacidade de absorção do hidrogel (KHUSHBU; WARKAR; KUMAR, 2019). 

As reticulações presente nos hidrogéis podem ser físicas e/ou químicas, sendo que 

a primeira contribui para a formação de hidrogéis reversíveis, uma vez que as forças que 

mantém a estrutura reticulada unida são interações fracas como ligação de hidrogênio, forças 

de van der Waals e interações iônicas (PAKDEL; PEIGHAMBARDOUST, 2018). Já no 

processo de reticulação química existe a presença do agente reticulante, sendo este responsável 

por fazer ligações covalentes entre as cadeias poliméricas, resultando assim, na formação de 

um hidrogel mais estável que os materiais reticulados fisicamente (ULLAH et al., 2015). 

 

1.3.1 Reticulação física 

 

1.3.1.1 Ligação de hidrogênio 

 

A ligação de hidrogênio é uma das forças intermoleculares que promove a formação 

de reticulação física nos hidrogéis. Sua presença em reticulações depende principalmente da 

natureza do polímero e das condições do meio em que se encontra o hidrogel (PAKDEL; 

PEIGHAMBARDOUST, 2018).  

É evidente a existência desse tipo de reticulação em polímeros hidrofílicos, que 

apresentam grupos polares como hidroxila, carboxila, amina e amida, que interagem entre si 

por ligação de hidrogênio formando uma rede tridimensionalmente reticulada.  As condições 

do meio também são importantes, uma vez que podem influenciar na ocorrência de ligações de 

hidrogênio, sendo o meio ácido uma condição significante para isso (PAKDEL; 

PEIGHAMBARDOUST, 2018). 
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1.3.1.2 Interação hidrofóbica 

 

A interação hidrofóbica é um processo de reticulação física termorreversível que 

contribui para formação de micelas e hidrogéis a partir de polímeros anfifílicos com o aumento 

da temperatura. Nesse processo, o aumento da temperatura é importante, porque estimula 

primeiramente a reorganização dos polímeros entre si resultando na obtenção de micelas e, em 

seguida, sua reordenação em uma rede tridimensional, isto é, a formação de hidrogéis 

(ESCOBAR-CHÁVEZ et al., 2006). 

 

1.3.1.3 Interação iônica 

 

A interação iônica é outro processo pelo qual proporciona formação de reticulações 

físicas e que acontece por meio da interação entre íons de cargas opostas. Essa interação pode 

ocorrer de duas formas diferentes: (I) atração entre polímeros iônicos com cátions metálicos ou 

ânions, como por exemplo, a reticulação do alginato (polímero aniônico) com cátions divalentes 

como Ca2+ e Mg2+ (SANCHEZ-BALLESTER et al., 2019) e (II) atração entre polímeros de 

cargas opostas, como por exemplo, quitosana e alginato  (LI et al., 2019). 

Esse tipo de interação é importante porque proporciona aos hidrogéis o 

comportamento de autocura, isto é, quando submetidos a grande estresse podem ser destruídos, 

porém, em sua ausência são reestruturados. Entretanto, devido às interações iônicas serem 

forças mais fracas quando comparadas, por exemplo, às ligações covalentes, o hidrogel formado 

apresenta-se pouco resistentes mecanicamente (HU et al., 2018).  

 

1.3.2 Reticulação química 

 

 1.3.2.1 Polimerização via radical livre 

 

Uma das formas para obter hidrogéis quimicamente reticulados é por meio da 

polimerização via radical livre, que consiste em um método rápido, podendo ser realizado a 

temperatura ambiente e com a utilização de iniciadores (VARAPRASAD et al., 2017).  

Esse método de reticulação é constituído por três processos: iniciação, propagação 

e terminação. A iniciação é a etapa pelo qual o iniciador transforma-se em radicais a partir de 

processos de decomposição térmica, reação redox, iniciação fotoquímica ou por radiação 

ionizante (ODIAN, 2004). Na etapa de propagação os radicais formados contribuem para o 
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rompimento de ligações π de compostos insaturados, ligando-se a essas estruturas e originando 

novos radicais que formam ligação entre si, possibilitando o aumento da cadeia, isto é, sua 

propagação. E por fim, a etapa de terminação é caracterizada pela desativação das estruturas 

radicais até então obtidas e, consequentemente, resultando na formação do polímero (ODIAN, 

2004).  

 

1.3.3 Utilização de agentes de reticulação 

 

Dentre os agentes de reticulação utilizados em hidrogéis destacam-se: glutaraldeído 

(VARAPRASAD et al., 2017), glioxal (MAITRA; SHUKLA, 2014), N,N-metileno-

bisacrilamida (MAGALHÃES et al., 2013), dimetacrilato de etilenoglicol (GERMINIANO et 

al., 2014) e diacrilato de dietilenoglicol (NISTOR et al., 2013), como pode ser observado na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Algumas estruturas de agentes de reticulação presente em hidrogéis: (a) glutaraldeído, (b) glioxal, (c)            

              N, N - metileno-bisacrilamida, (d) dimetacrilato de etilenoglicol e (e) diacrilato de dietilenoglicol 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Outra possibilidade de agente de reticulação é a utilização de acrilatos de glicerila 

(AG), que são provenientes da reação da glicerina e ácido acrílico (MORITA, 2011). Tais 

substâncias são ésteres acrílicos que apresentam potencialidade para melhorar as propriedades 

mecânicas de polímeros, como por exemplo, sua elasticidade (WANG et al., 2006). 
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1.4 Esterificação 

 

Esterificação é o processo químico caracterizado pela obtenção de ésteres a partir 

da reação de adição-eliminação nucleofílica entre ácidos carboxílicos e seus derivados como, 

por exemplo, anidridos e cloreto de acila com fenóis e álcoois. Trata-se de uma reação 

reversível, isto é, uma reação que tende atingir o estado de equilíbrio e que possibilita, a partir 

das condições reacionais, a alteração do seu rendimento (SOLOMONS; FRYHLE; SNYDER, 

2016).  

A presença de água no meio reacional possibilita à hidrólise dos ésteres formados, 

resultando na diminuição do rendimento da reação ( CAREY; GIULIANO, 2014; SIDDIKI et 

al., 2016). Por isso, é essencial que essas reações sejam realizadas na ausência de água e em 

condições adequadas que minimizem o efeito da hidrólise. 

A esterificação pode ocorrer com ou sem o uso de catalisadores. As reações que 

acontecem sem catalisadores proporcionam a utilização dos ésteres logo após sua obtenção, 

sendo caracterizadas por serem realizadas em altas temperaturas (OTERA; NISHIKIDO, 2010). 

Os catalisadores utilizados podem ser classificados em: (I) básicos como 4 – 

dimetilaminopiridina (OTERA; NISHIKIDO, 2010); (II) ácidos de Lewis: ZrO2, SnO2 (LAM; 

LEE; MOHAMED, 2010), TiO2, MgO (WEN et al., 2010) e WO3 (PARK et al., 2010); (III) 

ácidos sólidos: amberlyst 15 (PARK; KIM; LEE, 2010) e sílica mesoporosa (LAM; LEE; 

MOHAMED, 2010) e ácidos de Brønsted: HCl, HBr, H2SO4, e H3PO4 (OTERA; NISHIKIDO, 

2010).  

Dentre esses catalisadores, os ácidos de Brønsted são frequentemente utilizados nas 

reações de esterificação, devido sua praticidade de aplicação e rápida conversão dos reagentes 

em produtos. A Figura 4 mostra o mecanismo geral da reação de esterificação entre o ácido 

carboxílico e álcool. 

A esterificação é iniciada pela doação de um próton do ácido Brønsted (H3O
+) para 

o ácido carboxílico e, em seguida, ocorre a adição nucleofílica do álcool ao carbono carbonílico. 

A ligação π é rompida formando um intermediário tetraédrico. A partir desse intermediário, a 

ligação π carbono-oxigênio é restabelecida, obtendo a carbonila e eliminando uma molécula de 

água, resultando em um éster protonado. Posteriormente, o éster é desprotonado por uma 

molécula de água, obtendo assim, o éster e regenerando o catalisador (SOLOMONS; FRYHLE; 

SNYDER, 2016). 
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Figura 4 – Mecanismo geral de esterificação entre ácido carboxílico e álcool catalisado em meio ácido 

 

Fonte: Adaptado de Organic Chemistry (SOLOMONS; FRYHLE; SNYDER, 2016). 

 

1.5 Glicerol 

 

O glicerol (C3H8O3) é um composto orgânico simples, um álcool de cadeia curta, 

saturada, acíclica, que apresenta em sua estrutura molecular dois átomos de carbono primário, 

um carbono secundário e três hidroxilas, caracterizando-o como um triálcool ou triol 

(AMBAYE et al., 2021), como mostra a Figura 5.  

 

Figura 5 – Glicerol: (a) fórmula estrutural química e (b) representação molecular tridimensional 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

30 



17 

 

O glicerol é conhecido pela nomenclatura IUPAC como propano-1,2,3-triol e 

também a partir de seus nomes comerciais como glicerina, 1,2,3-propanotriol, tri-

hidroxipropano ou álcool glicídico (RAHMAT; ABDULLAH; MOHAMED, 2010). No 

entanto, é importante destacar que existe uma diferença significativa entre os termos “glicerol” 

e “glicerina”, sendo essa diferença relacionada principalmente com sua pureza. Enquanto o 

termo “glicerol” refere-se ao composto puro, o termo “glicerina” está relacionado ao produto 

químico cuja pureza de propano-1,2,3-triol é maior do que 95% (KNOTHE; GERPEN; 

KRAHL, 2005). 

O glicerol pode ser caracterizado como um líquido inodoro, incolor, viscoso, oleoso 

e biodegradável, que apresenta propriedades como: lubricidade, baixa volatilidade e pressão de 

vapor (KNOTHE; GERPEN; KRAHL, 2005; QUISPE; CORONADO; CARVALHO JR, 

2013). Sua produção pode ocorrer a partir de processos, como por exemplo, de fermentação 

realizada por algas, bactérias ou leveduras, saponificação e transesterificação de triglicerídeos 

(BAGNATO et al., 2017; SEMKIV et al., 2020).  

Dentre esses processos podem ser destacados a saponificação e a transesterificação. 

A saponificação (Figura 6) é um processo que proporciona a produção de sabões (sais de ácido 

carboxílico de cadeia longa) e glicerol a partir da reação química de hidrólise de triglicerídeos 

que reage com bases alcalinas fortes como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio 

(QUISPE; CORONADO; CARVALHO JR, 2013). 

 

Figura 6 – Reação de saponificação 

 

 

Fonte: Adaptado de BAGNATO et al., 2017.  

 

Além do processo de saponificação, os triglicerídeos podem ser utilizados em 

reações de transesterificação produzindo biodiesel e glicerol. Essa reação é importante porque 
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proporciona a formação de um biocombustível, composto que se caracteriza por ser 

biodegradável, com potencialidade para reduzir emissões de gases do efeito estufa (AMBAYE 

et al., 2021; QUISPE; CORONADO; CARVALHO JR, 2013).  

A transesterificação pode ser um processo catalítico, havendo a participação de 

catalisadores como: ácidos, bases, lipases, metais de transição e/ou silicatos. Trata-se da reação 

entre triglicerídeos presentes em óleo vegetal e/ou gordura animal com álcool de cadeia curta 

podendo ser o metanol ou etanol, desse modo, produzindo biodiesel (éster metílico ou éster 

etílico) e glicerol (BORGES; DÍAZ, 2012; LAM; LEE; MOHAMED, 2010), como mostra a 

Figura 7. 

O glicerol é considerado o subproduto da reação de transesterificação. Com a 

produção de biodiesel, o glicerol se encontra primeiramente em seu estado bruto, podendo 

apresentar em sua constituição álcool (metanol ou etanol), ácidos graxos, sais e água, o que 

consequentemente reduz sua pureza, podendo dessa forma apresentar teor de glicerol entre 60 

a 70% em massa (THOMPSON; HE, 2006). 

É importante destacar também que durante a obtenção de biodiesel, o glicerol 

produzido corresponde cerca de 10% em peso deste biocombustível. Esse percentual é bastante 

significativo, porque com a intensificação na produção de biodiesel é gerado grande quantidade 

de glicerol no mercado (THOMPSON; HE, 2006).  

O excedente de glicerol é um problema que torna-se cada vez mais perceptível, uma 

vez que sua oferta é maior que a demanda. Tal fato, promove o acúmulo do glicerol no mercado, 

sua redução de preço e, consequentemente, sua desvalorização (QUISPE; CORONADO; 

CARVALHO JR, 2013).  

 

Figura 7 – Equação química da produção do glicerol e biodiesel a partir do processo de transesterificação 

 

 

Fonte: Adaptado de AMBAYE et al., 2021.  
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Para agregar valor ao glicerol e reduzir seu acúmulo no mercado, faz-se necessário 

medidas que proporcionem o crescimento da utilização tanto do glicerol purificado como 

também do glicerol bruto. O glicerol puro apresenta características apreciáveis, como por 

exemplo: baixa toxicidade e biodegradabilidade, o que proporciona uma vasta aplicação nas 

indústrias alimentícias, farmacêuticas, cosméticas, na produção de solventes, explosivos, entre 

outros (THANH et al., 2012; PITT; DOMINGOS; BARROS, 2019).  

Já o glicerol bruto, de modo geral, apresenta menos potencialidade para aplicações 

do que o glicerol refinado. Isso acontece devido a presença de impurezas em sua constituição, 

o que pode acarretar em reações secundárias durante processos de sínteses (CHECA et al., 

2020). O glicerol bruto pode ser purificado, entretanto, é um processo muito caro e que algumas 

empresas produtoras de biodiesel não tem condições financeiras para fazer tal investimento. 

Desse modo, é considerada uma situação desafiadora a utilização do glicerol bruto (QUISPE; 

CORONADO; CARVALHO JR, 2013).   

A valorização do glicerol pode ocorrer a partir dos processos de aplicação, isto é, 

do seu consumo. Diante disso, torna-se crescente o desenvolvimento de pesquisas com o intuito 

de favorecer o uso deste subproduto e, desse modo, agregando valor a ele. Dentre essas 

pesquisas destacam-se principalmente o emprego do glicerol para produção de energia e sua 

conversão em produtos químicos (CHECA et al., 2020).  

A utilização do glicerol para fins energéticos é essencial, uma vez que trata-se de 

uma proposta para a obtenção de substâncias que podem ser utilizadas como fonte de energia, 

como por exemplo, combustíveis. Nessa perspectiva, alguns processos são utilizados para 

atingir esse objetivo, dentre eles, pode-se destacar, os processos de reformas, combustão direta 

ou pirólise (CHECA et al., 2020).  

Nesses procedimentos podem ser empregado o glicerol bruto, dessa forma, 

tornando mais acessível o uso direto do glicerol, sem necessidade de purificação, tornando 

assim, um subproduto mais valioso para a indústria do biodiesel (CHECA et al., 2020).  

A combustão do glicerol é uma técnica empregada na geração de energia térmica e 

elétrica. Apresenta algumas vantagens como: a utilização do glicerol bruto como combustível 

e a possibilidade de aplicação de um grande volume de glicerol durante a combustão (QUISPE; 

CORONADO; CARVALHO JR, 2013). Essa técnica possui algumas desvantagens como: o 

baixo poder calorífico, alta temperatura de autoignição, a geração de acroleína, alta viscosidade 

do glicerol e a presença de sais em sua constituição (BOHON et al., 2011). 

O glicerol bruto também pode ser aplicado em processos catalíticos de pirólise e 

reformas do glicerol. Em ambas as técnicas possibilita a formação de gás hidrogênio (H2), que 
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apresenta potencialidade para utilização como um combustível menos poluente (FANTOZZI et 

al., 2016; SHAHIRAH et al., 2016).  

A pirólise do glicerol é um processo de degradação térmica que visa à 

decomposição do glicerol em outras substâncias químicas mais simples como a formação do 

gás de síntese (CO e H2) (SHAHIRAH et al., 2019). Já o procedimento de reforma do glicerol 

pode ocorrer principalmente por meio dos processos de reforma a vapor (CHENG; FOO; 

ADESINA, 2011), reforma em fase aquosa (GARCÍA et al., 2018) e reforma a seco (SIEW et 

al., 2015). De modo geral, também ocorrem a partir do fornecimento de calor visando a 

transformação do glicerol em outros compostos. Entretanto, nesses processos o glicerol não é 

o único reagente. A Figura 8 mostra esses processos de conversão do glicerol e seus respectivos 

produtos. 

 

Figura 8 – Equações químicas envolvidas na conversão do glicerol 

 

Fonte: Adaptado de Checa et al., (2020); Shahirah et al., (2016); Shahirah et al., (2019).  

 

Uma das desvantagens do procedimento de pirólise é que geralmente sua reação 

apresenta menor rendimento de gás hidrogênio (H2) em relação às técnicas de reforma do 

glicerol (FANTOZZI et al., 2016). Por outro lado, a principal desvantagem dos processos de 

reformas do glicerol é que durante a formação de H2 ocorre a produção de CO2 (gás do efeito 

estufa) como é observado nas reações de reforma a vapor e reforma em fase aquosa 

(SHAHIRAH et al., 2016; CHECA et al., 2020).   
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É importante destacar que além da utilização do glicerol para fins energéticos, outra 

via para sua aplicação é a transformação em outros produtos que pode ocorrer a partir de reações 

químicas como oxidação, hidrogenólise, eterificação, esterificação, carboxilação, entre outros 

(FAN; BURTON; ZHOU, 2010).   

Essas propostas são muito interessantes porque possibilitam a partir do glicerol a 

obtenção de substâncias de alto valor agregado, como por exemplo, o composto 1,2-

propanodiol utilizado na indústria farmacêutica (QUISPE; CORONADO; CARVALHO JR, 

2013); ácido acrílico aplicado na síntese de polímeros, fibras e plásticos (LIU et al., 2014); 

carbonato de glicerol que pode ser destinado na produção de biopolímeros (FIORANI; 

PEROSA; SELVA, 2018); éteres terc-butílicos e ésteres diacetilglicerol (DAG) e 

triacetilglicerol (TAG) empregados como aditivos da gasolina (ESTEVEZ et al., 2020; KIM; 

KIM; LEE, 2014). 

 Percebe-se que o glicerol é um composto bem versátil, que pode ser empregado em 

diversas finalidades. Sua valorização resulta principalmente de sua demanda, logo, é de suma 

importância o desenvolvimento de novas aplicações, seja ele utilizado em seu estado bruto ou 

purificado.   

Diante disso, como uma forma de agregar valor à glicerina, o presente trabalho visa 

a síntese de acrilatos de glicerila provenientes da reação da glicerina e ácido acrílico e sua 

aplicação como agente de reticulação na produção de hidrogéis superabsorventes à base de 

acrilamida e acrilato de potássio com potencialidade para aplicação na agricultura. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Sintetizar acrilatos de glicerila (AG) a partir da glicerina (G) e ácido acrílico (AAc) 

e utilizar como agente de reticulação em hidrogéis superabsorventes à base de acrilamida 

(AAm) e acrilato de potássio (AcK).  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Otimizar as condições reacionais de síntese de acrilatos de glicerila (AG) a partir 

da glicerina (G) e ácido acrílico (AAc); 

Caracterizar a glicerina, o ácido acrílico e os acrilatos de glicerila por meio de FTIR, 

RMN de 1H e 13C; 

Utilizar os acrilatos de glicerila (AG) como agente de reticulação na síntese de 

hidrogéis superabsorventes à base de acrilamida e acrilato de potássio;  

Investigar o efeito da variação da quantidade de acrilatos de glicerila na síntese 

polímeros superabsorventes sobre a capacidade de absorção de água;  

Sintetizar polímero superabsorvente à base de acrilamida e acrilato de potássio 

reticulado com N,N-metileno-bisacrilamida (MBA) (agente de reticulação comercial 

comumente utilizado); 

Realizar estudo comparativo entre os hidrogéis reticulados com acrilatos de 

glicerila e N,N-metileno-bisacrilamida em relação a sua capacidade de absorção de água através 

de cinéticas de intumescimento em água destilada e solução salina; 

Realizar ciclos de intumescimento com os polímeros superabsorventes em água 

destilada; 

Caracterizar os hidrogéis a partir de FTIR e MEV; 

Verificar a citotoxicidade in vitro de hidrogéis H1% AG e H1% MBA e reticulantes 

acrilato de glicerila (AG) e N,N-metileno-bisacrilamida (MBA) em células não-tumorais de 

fibroblastos murino (L929).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

Cloreto de magnésio hexa-hidratado (MgCl2
.6H2O), glicerina (C3H8O3), acetona 

(C3H6O) e clorofórmio (CHCl3) obtidos pela Synth®.  Ácido acrílico (C3H4O2), bicarbonato de 

sódio (NaHCO3), sulfato de sódio anidro (Na2SO4), acrilamida (C3H5NO), hidróxido de 

potássio (KOH) e cloreto de sódio (NaCl) fornecidos pela Vetec®. Persulfato de potássio 

(K2S2O8), N,N,N,Nˈ-Tetrametiletileno-diamino (C6H12N2) e N,N-metileno-bisacrilamida 

(C7H10N2O2) foram obtidos através da Sigma-Aldrich®. Cloreto de potássio (KCl) e cloreto de 

cálcio di-hidratado (CaCl2
.2H2O) obtidos da Dinâmica®. Todos os reagentes foram utilizados 

sem tratamentos prévios de purificação. 

 

3.2 Sínteses de acrilatos de glicerila (AG) a partir da glicerina (G) e do ácido acrílico (AAc)     

       

As reações de esterificação foram realizadas conforme a metodologia de Morita 

(2011) com algumas modificações. Primeiramente, foi feito um tratamento prévio de secagem 

em estufa do cloreto de magnésio (MgCl2.6H2O) e da glicerina (C3H8O3) a 104°C durante 20 

horas.  

Em seguida, foram pesados o ácido acrílico e a glicerina em uma proporção em 

mols de 4:1 e o catalisador cloreto de magnésio correspondendo a 5,0 mol% em relação à 

quantidade de glicerina, reagente limitante. Posteriormente, os reagentes foram adicionados em 

um balão de fundo redondo de 100 mL acoplado a um condensador em sistema de refluxo, sob 

agitação magnética e aquecimento em banho de glicerina, em períodos de tempo e temperatura 

variados, como mostra a Tabela 1. 

Após o período reacional, foi feita a neutralização do ácido acrílico não consumido 

com uma solução saturada de bicarbonato de sódio até pH 7. Para extrair os ésteres presentes 

na mistura reacional, a mesma foi transferida para um funil de separação de 250 mL e nele 

adicionados 50 mL de clorofórmio. Houve a formação de duas fases: orgânica (fase inferior) e 

aquosa (fase superior). Em seguida, foi recolhida a fase orgânica, que deve ser constituída por 

acrilatos de glicerila (ésteres) e clorofórmio. Foram adicionadas mais duas vezes 50 mL de 

clorofórmio e a fase orgânica coletada novamente. 
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Posteriormente, foi acrescentado sulfato de sódio anidro à fase orgânica e agitada 

até ficar com aspecto límpido. Por fim, a mistura foi filtrada e os acrilatos de glicerila separados 

do clorofórmio a partir do processo de rotaevaporação a 40°C.  

 

Tabela 1 – Condições reacionais das reações de esterificação entre a glicerina e o ácido acrílico 

Reação  Tempo (h) Temperatura (°C) 

R1 6 110 

R2 8 110 

R3 10 110 

R4 10 100 

R5 10 90 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.3 Caracterização dos acrilatos de glicerila (AG) derivados da glicerina (G) e do ácido       

      acrílico (AAc) 

 

3.3.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

As análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) foram 

realizadas com a glicerina (G), o ácido acrílico (AAc) e os acrilatos de glicerila (AG) obtidos 

em cada reação, em pastilhas de KBr, utilizando o equipamento Shimadzu modelo IR Tracer-

100, operando na faixa de 4000 - 400 cm-1. 

 

3.3.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

As análises de espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C foram 

realizadas com as amostras de glicerina, ácido acrílico e acrilatos de glicerila. Foi empregado 

espectrômetro modelo Avance DPX-300 operando na frequência de 300 MHz para hidrogênio, 

e de 75 MHz para carbono-13.  

As amostras de glicerina e ácido acrílico foram dissolvidas em D2O, enquanto que 

a amostra de acrilatos de glicerila em CDCl3. Foi utilizado o ácido 3-(trimetilsilil)-1-

propanosulfônico (DSS) como padrão interno de deslocamento químico (0 ppm) para as 

amostras em D2O e o sinal residual do solvente (7,27 ppm) para a amostra em CDCl3. 
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3.4 Sínteses dos hidrogéis superabsorventes e homopolímeros não reticulados 

 

As sínteses dos hidrogéis superabsorventes foram realizadas de acordo com a 

metodologia de Magalhães et al., (2013) com algumas adaptações. O protocolo consistiu em 

uma quantidade equimolar dos monômeros acrilamida e acrilato de potássio. O acrilato de 

potássio foi obtido a partir da neutralização até pH 7 do ácido acrílico com hidróxido de potássio 

em um sistema com banho de gelo e sob agitação magnética.   

Foram sintetizados cinco hidrogéis a partir da copolimerização via radical livre, 

mantendo constante a quantidade do iniciador persulfato de potássio (KPS) e do catalisador 

N,N,N,N´- tetrametiletilenodiamino (TEMED), ambos em 0,1 mol%, em relação ao número de 

mols total de acrilamida e acrilato de potássio. 

 Os agentes de reticulação empregados nas sínteses dos hidrogéis foram o acrilato 

de glicerila (AG) e o N,N-metileno-bisacrilamida (MBA). Foram sintetizados quatro hidrogéis 

utilizando o acrilato de glicerila e um hidrogel empregando N,N-metileno-bisacrilamida.  

Os hidrogéis que apresentam acrilato de glicerila foram rotulados como H1% AG, 

H1,5% AG, H2% AG e H3% AG. O hidrogel constituído por N,N-metileno-bisacrilamida foi 

nomeado como H1% MBA. Em cada hidrogel, as porcentagens indicadas referem-se aos 

percentuais da quantidade em mol dos reticulantes em relação ao total em mols dos monômeros 

presente nos hidrogéis. A massa molar do acrilato de glicerila (AG) foi considerada 200 g/mol, 

que é àquela referente ao diéster. 

Durante as sínteses dos polímeros, primeiramente foram dissolvidos em água 

destilada a acrilamida (0,0303 mol) e o iniciador persulfato de potássio (6,06 x 10-5 mol). Em 

seguida, o agente de reticulação e as soluções aquosas de acrilamida e acrilato de potássio foram 

adicionados ao reator, deixando-o fechado sob borbulhamento de gás nitrogênio (N2) e agitação 

magnética constante à temperatura ambiente, 24°C, durante 10 minutos. 

Após esse período, foi adicionada a solução aquosa do iniciador KPS e depois de 5 

minutos o catalisador TEMED, totalizando o volume reacional de 50 mL, aproximadamente. 

Após a formação do polímero, material com característica gelatinosa, o sistema foi deixado em 

repouso por 24 horas. 

Posteriormente, os hidrogéis foram lavados com água destilada até condutividade 

20 µS/cm, secos em estufa a 60°C, triturados e peneirados, obtendo partículas com tamanho de 

100 a 240 μm (9 a 24 mesh).   
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Também foram sintetizados dois homopolímeros não reticulados: a poliacrilamida 

(PAAm) e o poliacrilato de potássio (PAcK). As sínteses desses homopolímeros seguiu a 

metodologia de Magalhães et al., (2013), com algumas alterações.  

Nas sínteses dos homopolímeros poliacrilamida (PAAm) e poliacrilato de potássio 

(PAcK) não houve a adição do agente de reticulação, utilizando apenas durante a polimerização 

o iniciador KPS, o catalisador TEMED e o meio aquoso dos monômeros acrilamida ou acrilato 

de potássio, respectivamente. 

Após 24 horas de repouso em relação a sua formação, os homopolímeros foram 

purificados. A purificação da PAAm (material gelatinoso) ocorreu a partir de sua adição a um 

sistema contendo 50 mL de uma solução de etanol/água 70% (v/v) sob agitação magnética 

durante 18 horas, aproximadamente. Em seguida, o PAAm foi seco em estufa a 60°C e triturado.  

O monômero acrilamida é solúvel em solução de etanol/água 70% (v/v) enquanto que o 

homopolímero PAAm é insolúvel. 

A purificação do PAcK (material aquoso) foi realizada a partir da troca da água 

destilada no processo de diálise, até que a condutividade da água residual estivesse 

aproximadamente igual à da água destilada. As trocas de água aconteciam a cada 24 horas, 

durante um período de 4 dias. Por fim, o homopolímero PAcK foi congelado em nitrogênio 

líquido e liofilizado.  

 

3.5 Caracterização dos hidrogéis superabsorventes 

 

3.5.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

As análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) foram 

realizadas com os hidrogéis H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e com os materiais de 

partida PAAm, PAcK e AG em pastilhas de KBr, utilizando o equipamento Shimadzu modelo 

IR Tracer-100, operando na faixa de 4000 - 400 cm-1. 

 

3.5.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As morfologias dos hidrogéis sintetizados foram analisadas a partir da microscopia 

eletrônica de varredura. Primeiramente, as amostras de hidrogel foram imersas em água 

destilada durante 60 minutos a temperatura ambiente (24°C), com intuito de atingir seu 

intumescimento no equilíbrio. Depois os hidrogéis foram congelados em nitrogênio líquido e 
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liofilizados. Em seguida, após a secagem das amostras, as mesmas foram fixadas com fita de 

carbono em suportes metálicos (stubs) e recoberta com uma camada de carbono. O estudo 

morfológico foi realizado a partir do Microscópio Eletrônico de Varredura Quanta 450 FEG – 

FEI.  

 

3.6 Intumescimento dos hidrogéis superabsorventes 

 

3.6.1 Cinética de intumescimento em água destilada  

 

A cinética de intumescimento dos cinco hidrogéis sintetizados, com granulometria 

de 9-24 mesh foi realizada em triplicata e temperatura ambiente, (≈25°C), por meio do método 

de imersão (MAGALHÃES et al., 2013) em água destilada utilizando cadinhos filtrantes de 50 

mL com porosidade n° 0 contendo cerca de 30 mg de hidrogel.  

Após determinado tempo de imersão, o cadinho era retirado da água, seco em sua 

superfície externa e pesado. Em seguida, era recolocado em água até atingir o equilíbrio, com 

objetivo de obter a relação da quantidade de água absorvida pela quantidade de hidrogel 

utilizado, isto é, a capacidade de intumescimento ou inchamento, W, determinada pela equação 

1:    

W = (mint – msec) / msec   (1)                           

onde mint é massa do hidrogel intumescido em determinado tempo e msec é a massa do hidrogel 

seco.   

 

3.6.2 Cinética de intumescimento em solução salina 

 

A fim de simular algumas condições salinas do solo e entender o comportamento 

dos cinco hidrogéis nessas circunstâncias foi realizada a cinética de intumescimento em solução 

salina.  

Este procedimento ocorreu em temperatura ambiente, (≈25°C), da mesma forma 

que foi feita a análise em água destilada. O meio salino foi constituído pela mistura de 50 mL 

de cada solução aquosa: KCl (0,2 mmol/L), CaCl2 (0,3 mmol/L), NaCl (0,2 mmol/L) e MgCl2 

(0,2 mmol/L) (HAMMECKER et al., 2009; LINDROOS et al., 2003; LUDWIG et al., 1998), 

apresentando força iônica (µ) de 0,475 mmol/L. Este procedimento foi feito em triplicata e o 

intumescimento dos hidrogéis foi calculado a partir da equação 1.  
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3.6.3 Ciclos de intumescimento em água destilada 

 

A possibilidade de reutilização dos hidrogéis foi determinada por ciclos de 

intumescimento, realizados conforme o trabalho de Lv, Wu e Shen (2019) com algumas 

modificações. Primeiramente, os cadinhos com hidrogéis foram imersos em água destilada, 

retirados, secados sua parte externa e pesados no momento em que as amostras de hidrogéis 

atingiram o equilíbrio de absorção.  

Em seguida, os cadinhos foram levados para secar na estufa a 60±2°C, terminando 

o primeiro ciclo. Após a secagem das amostras, os cadinhos com hidrogéis foram pesados e 

novamente imersos em água destilada, iniciando-se assim outro ciclo. Foram feitos 10 ciclos 

de intumescimento em triplicata para os cinco hidrogéis sintetizados e o intumescimento dos 

hidrogéis foi calculado a partir da equação 1. 

 

3.7 Avaliação do potencial citotóxico in vitro dos hidrogéis e agentes de reticulação 

 

A linhagem das células não-tumorais de fibroblastos murino (L929) utilizada foram 

cultivada em meio Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), suplementados com 10% de 

soro fetal bovino e 1% de antibióticos, mantidas em estufa a 37ºC e atmosfera contendo 5% de 

CO2. 

Os extratos dos hidrogéis H1% AG e H1% MBA foram preparados de acordo com 

a ISO 10993-5 utilizando meio de cultura DMEM como veículo de extração. Os agentes de 

reticulação acrilato de glicerila (AG) e N,N-metileno-bisacrilamida (MBA) foram diluídos em 

DMSO. 

A avaliação citotóxica celular dos hidrogéis e agentes de reticulação foi realizada a 

partir do método MTT. Este método baseia-se na capacidade das enzimas oxidorredutase 

celulares dependentes de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) para reduzir o 

sal 3- (4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-brometo de tetrazolium (MTT), de cor amarela, para o 

formazan, um composto de cor púrpura (KUETE, KARAOSMANOGLU, SIVAS, 2017), o que 

permite desta forma a quantificação indireta da porcentagem de células vivas. 

As células L929 foram plaqueadas nas concentrações de 0,1 x 106 cél/mL em placas 

de 96 poços. Após 24 horas de incubação, as células foram tratadas com os extratos dos 

hidrogéis em concentração única de 30 mg/mL e em concentração de 2,52 mg/mL para o 

acrilato de glicerila e 1,94 mg/mL para o N,N-metileno-bisacrilamida que corresponde ao 

percentual de 1 mol% de agente de reticulação presente em cada hidrogel, respectivamente.  
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As placas foram incubadas por 69 horas em estufa a 5% de CO2 a 37°C. Decorrido 

o tempo determinado, o sobrenadante foi removido. Em seguida, foram adicionados 150 µL da 

solução de MTT (0,5 mg/mL), e as placas foram incubadas por 3 horas. A absorbância foi lida 

após dissolução do precipitado com 150 µL de DMSO puro em leitor de microplaca (Molecular 

Devices, Spectramax 190) sob o comprimento de onda de 595nm.  

Os experimentos foram analisados segundo a média ± desvio padrão da média 

(DPM). Os valores das absorbâncias foram transformados em viabilidade celular a partir dos 

valores de absorbância previamente normalizados com base na média da absorbância do 

controle negativo utilizando o programa GraphPadPrism versão 7.0.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Sínteses de acrilatos de glicerila (AG) a partir da glicerina (G) e do ácido acrílico (AAc)      

       

4.1.1 Rendimentos reacionais 

 

Os ésteres acrilatos de glicerila (AG) foram obtidos a partir de condições reacionais 

mostradas na Tabela 2. Trata-se de líquidos oleosos, pouco viscosos e amarelados como indica 

a Figura 9. A Tabela 2 apresenta informações sobre as sínteses e seus respectivos rendimentos, 

sendo seu cálculo realizado considerando o acrilato de glicerila (AG) apresentando massa molar 

de 200 g/mol, referente ao diéster. 

  

Figura 9 – Acrilatos de glicerila (AG) obtido a partir da reação da glicerina com o ácido acrílico 

 

                   Fonte: elaborada pelo autor. 

 

   Tabela 2 – Rendimentos do acrilato de glicerila em diferentes condições reacionais 

Reação Tempo    

(h) 

Temperatura 

(°C) 

Glicerina 

(mol)  

Acrilatos de 

glicerila 

(mol) 

Rendimento 

(mol %) 

R1 6 110 2,5x10-2 9,02x10-3 36,1 

R2 8 110 2,5x10-2 1,88x10-2 75,2 

R3 10 110 2,5x10-2 1,96x10-2 78,4 

R4 10 100 2,5x10-2 1,22x10-2 48,8 

R5 10 90 2,5x10-2 8,43x10-3 33,7 

Fonte: elaborada pelo autor. Os rendimentos percentuais em mol foram calculados a partir do número de mol 

da glicerina (reagente limitante). 
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A partir da Tabela 2, observa-se que o tempo e a temperatura são determinantes na 

reação. O maior tempo e temperatura, condição utilizada na Reação 3 (R3), proporcionou maior 

rendimento de acrilato de glicerila (AG).  

 Maiores temperaturas contribuem para um maior número de colisões entre as 

moléculas, com energia adequada para a quebra de ligações. Aumenta a possibilidade de 

transformação de reagentes em produtos, isto é, maior formação de ésteres (ALI et al., 2007).   

O maior intervalo de tempo promove um maior período para as moléculas colidirem 

uma com as outras, dessa forma, podendo resultar na formação de uma maior quantidade de 

produtos, ou seja, maior rendimento. Por outro lado, pode possibilitar tempo suficiente para o 

equilíbrio ser deslocado para a reação inversa. 

 Resultados semelhantes são relatados nos trabalhos de Akbay e Aytek (2016), Ali 

e Merchant (2006) e Ali et al., (2007). Condições que apresentam maior temperatura e tempo 

possibilitaram maior conversão de reagentes em produtos durante as reações de esterificação.   

Na reação de esterificação entre a glicerina e o ácido acrílico catalisada por cloreto 

de magnésio, o catalisador, que nesse caso é o cátion magnésio (Mg2+), atua como ácido de 

Lewis (GRANGER et al., 2018). Nesta reação há possibilidade de formação de cinco ésteres 

(MORITA, 2011), ou seja, uma mistura do mono, di e triacrilato de glicerila, como mostra a 

Figura 10 e o mecanismo da Figura 11. 

A provável formação de cinco produtos ocorre porque a molécula de glicerina 

apresenta três hidroxilas que podem ser esterificadas parcialmente formando as estruturas I, II, 

III e IV ou completamente originando a estrutura V. A esterificação entre a glicerina e o ácido 

acrílico possibilita a obtenção do mono, di e/ou triésteres (MORITA, 2011). 
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Figura 10 – Esquema da reação geral de esterificação entre a glicerina e ácido acrílico e possíveis produtos  

                         formados (estruturas I, II, III, IV e V)   

 

          

    Fonte: Adaptado de Morita (2011). 
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Figura 11 – Proposta de mecanismo de esterificação para obtenção de alguns produtos da reação entre              

                   glicerina e ácido acrílico catalisado por MgCl2 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. Essa proposta de mecanismo foi baseado de acordo com o mecanismo para a 

reação de esterificação catalisada por ácido encontrada no trabalho de Solomons, Fryhle e Snyder (2016). 
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Na reação de esterificação, o cátion Mg2+ provavelmente interage com a carbonila 

do ácido acrílico a partir da atração com os pares de elétrons isolados presente no átomo de 

oxigênio, como mostra o mecanismo (Figura 11).   

Essa atração proporciona o deslocamento da densidade eletrônica para o íon Mg2+ 

tornando a ligação carbono-oxigênio da carbonila mais polarizada. Consequentemente, uma 

maior polarização desta ligação possibilita o aumento significativo da carga parcial positiva no 

átomo de carbono da carbonila favorecendo o ataque nucleofílico da glicerina ao carbono 

carbonílico do ácido acrílico que atua como eletrófilo na reação. 

Com a adição nucleofílica da glicerina, a ligação π carbono-oxigênio carbonílico é 

rompida favorecendo a obtenção de intermediário tetraédrico e, em seguida, ocorre a 

restauração da carbonila. Ocorre a saída de água, a regeneração do catalisador e o monoacrilato 

de glicerila que, depois de posteriores esterificações, pode favorecer a formação do di e 

triacrilato de glicerila (Figura 11). 

Foi escolhido o produto da Reação 3 (R3) para dar continuidade nesse trabalho, 

uma vez que sua condição reacional contribuiu para um maior rendimento de acrilatos de 

glicerila (AG). 

 

4.1.2 Caracterização dos acrilatos de glicerila (AG) derivados da glicerina (G) e do ácido       

      acrílico (AAc) 

 

4.1.2.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

A partir da obtenção dos produtos reacionais, foi realizada a análise por 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) da glicerina (G), ácido acrílico 

(AAc) e dos produtos das reações de esterificação: acrilatos de glicerila (AG). O espectro de 

FTIR é mostrado na Figura 12.  

De acordo com a Figura 12, no espectro da glicerina, percebe-se o aparecimento de 

bandas principalmente nas regiões de 3375, 2939, 2883, 1111 e 1043 cm-1 referentes aos 

estiramentos das ligações: ʋ(O_H) da função álcool, ʋas(C-H) carbono com hibridização sp3, 

ʋs(C-H) carbono com hibridização sp3, ʋ(C-O) álcool secundário e ʋ(C-O) álcool primário, 

respectivamente (PAVIA et al., 2014).  
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            Figura 12 – Espectro de FTIR (pastilhas de KBr) da glicerina (G), ácido acrílico (AAc) e acrilatos de      

                                  glicerila (AG) obtido em cada reação  

 
 

                 Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No espectro do ácido acrílico observa-se a presença de bandas características em 

3169, 1727, 1636 e 1300 cm-1, que são originadas dos estiramentos das ligações: ʋ(O-H), 

ʋ(C=O), ʋ(C=C) e ʋ(C-O). A banda em 1410 cm-1 corresponde ao dobramento no plano da 

ligação δ(C-O-H) presente na função ácido carboxílico (PAVIA et al., 2014; SILVERSTEIN; 

WEBSTER; KIEMLE, 2005).   

Entretanto, percebe-se que o valor da banda referente à carbonila do ácido acrílico 

apresenta número de onda maior do que esperado para um ácido carboxílico α, ß insaturado, 

uma vez que deveria estar na região de 1710-1680 cm-1 (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2005).  

O aparecimento da banda em 1727 cm-1 pode ser atribuído a partir da combinação 

dos estiramentos das ligações carbono-oxigênio da carbonila ʋ(C=O) da função ácido 

carboxílico do ácido acrílico (1710-1680 cm-1) e de grupos funcionais ésteres insaturados 

(1730-1715 cm-1) que podem estar presente em sua estrutura molecular. Além do surgimento 

nesta região, outro indicativo da presença da função éster é o aparecimento das bandas em 1184 

e 1060 cm-1 que provavelmente correspondem ao estiramento da ligação carbono-oxigênio ʋ(C-

O) (PAVIA et al., 2014).   
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Não se descarta a possibilidade da presença da função ácido carboxílico, uma vez 

que no espectro há indicativo da banda de estiramento da ligação ʋ(O-H) e dobramento no plano 

da ligação δ(C-O-H) como mencionado anteriormente. Diante disso, percebe-se que junto ao 

ácido acrílico provavelmente existe a possibilidade da presença do seu dímero e/ou trímero o 

que justificaria a existência da banda em 1727 cm-1, uma vez que em suas estruturas químicas 

apresentam a função éster, como pode ser observado na Figura 13.  

 

Figura 13 – Fórmulas estruturais: (a) dímero e (b) trímero do ácido acrílico 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em relação aos espectros dos produtos das reações de esterificação (AG_R1, 

AG_R2, AG_R3, AG_R4 e AG_R5), Figura 12, observa-se que há indicativos da formação de 

ésteres de acrilatos de glicerila (AG), uma vez que existe a presença de bandas de absorção 

características dessa função orgânica em 1727, 1184 e 1060 cm-1 referentes aos estiramentos 

das ligações: ʋ(C=O), ʋas(C-O) e ʋs(C-O), respectivamente, resultado esse, semelhante ao 

obtido no trabalho de Morita (2011).  

Vale ressaltar também que, o aparecimento das bandas em 1184 e 1060 cm-1 além 

de ser um indicativo da formação de ésteres, pode também está relacionada com estiramentos 

da ligação ʋ(C-O) de grupos hidroxilas ligadas a carbono saturado secundário e primário 

(PAVIA et al., 2014), isto é, podem ter sido originados também de resquícios de glicerina que 

possivelmente permaneceu junto aos ésteres. 

O aparecimento das bandas de absorção em 1277 e 1410 cm-1 pode ser devido ao 

dobramento da ligação δ(C-O-H) presente na função orgânica álcool (PAVIA et al., 2014; 

SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005), desse modo, estas bandas podem ter sido 

originadas de ésteres formados que apresentam hidroxilas não esterificadas. Existe a 

possibilidade da formação de ésteres diferentes, isto é, uma mistura, como também possível 

resquício de glicerina.  

O aparecimento da banda em 1410 cm-1 poderia ser referente à função ácido 

carboxílico que corresponderia à vibração de dobramento no plano da ligação δ(C-O-H) 
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(SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005). Entretanto, isso é pouco provável, uma vez 

que após as reações de esterificação o ácido acrílico excedente foi neutralizado e separado da 

mistura obtida de ésteres.  

O surgimento de outras bandas de absorção em 3453 e 1636 cm-1 provavelmente 

são originadas dos estiramentos das ligações: ʋ(O_H) presente em ésteres com hidroxilas não 

esterificadas ou da glicerina e ʋ(C=C) de ésteres insaturados (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2005). A presença da banda ʋ(C=C) observada no espectro é de suma importância, 

uma vez que pode ser um indicativo de que as ligações duplas carbono-carbono sejam estáveis 

e possibilite aos ésteres de acrilatos de glicerila (AG) atuarem como agentes de reticulação. 

 

4.1.2.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

Os espectros de RMN de 1H dos reagentes glicerina e ácido acrílico são mostrados 

na Figura 14. Observa-se que o espectro da glicerina apresenta três sinais com deslocamento 

químico em: 3,75, 3,62 e 3,54 ppm, aproximadamente.  

A presença do sinal multipleto (m) em 3,75 ppm, refere-se ao hidrogênio metínico 

(Hz). O surgimento de dois sinais com multiplicidade dubleto de dubleto (dd) em 3,62 ppm (2Jxy 

= 11,7 Hz e 3Jyz = 4,5 Hz) e 3,54 ppm (2Jxy = 11,7 Hz e 3Jxz = 6,6 Hz) pode ter sido originados 

dos hidrogênios metilênicos Hy e Hx (KAUR; PRAKASH; ALI, 2018).  

Observa-se no espectro de RMN de 1H do ácido acrílico o surgimento de um sinal 

dubleto (d) em 6,40 ppm (3Jac = 17,1 Hz) e dois sinais com multiplicidades dubleto de dubleto 

(dd) em 6,17 ppm (3Jac = 17,1 Hz e 3Jbc = 10,5 Hz) e 6,03 ppm (3Jbc = 10,5 Hz e 2Jab = 5,7 Hz) 

que são referentes aos prótons vinílicos, Ha, Hc e Hb, respectivamente (PAVIA et al., 2014).  

Nesse espectro percebe-se também o aparecimento de dois outros sinais, dois 

multipletos (m) em 4,40 e 2,80 ppm. Esses sinais não devem ser originados da molécula de 

ácido acrílico, uma vez que a mesma pode apresentar somente sinais do hidrogênio ácido e 

vinílicos com diferentes deslocamentos químicos e multiplicidades quando comparadas aos 

dois multipletos.  
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Figura 14 – Espectros de RMN de 1H (300 MHz, D2O): (a) Glicerina p.a; (b) Ácido acrílico p.a  

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Provavelmente, o surgimento de dois multipletos ocorre devido à presença de 

dímeros e trímeros do ácido acrílico. A dimerização do ácido acrílico (I) ocorre naturalmente 

mesmo estando armazenado e também com o aumento da temperatura (OHARA et al., 2012), 

a partir da reação entre duas moléculas de ácido acrílico (ALTIOKKA; ÖDEŞ, 2009). Já a 

formação do trímero (II) acontece a partir da reação do dímero com outra molécula de ácido 

acrílico, como pode ser observado na Figura 15.   
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Figura 15 – Equações químicas da formação do dímero e trímero a partir do ácido acrílico  

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O multipleto (m) em 4,40 ppm pode ter sido originado da sobreposição do sinal 

tripleto (t) dos hidrogênios H-3 com o sinal tripleto (t) dos hidrogênios H-6. Já o surgimento do 

multipleto em 2,80 ppm pode ser devido a sobreposição do sinal tripleto (t) dos hidrogênios H-

2 com o sinal tripleto (t) dos hidrogênios H-5, como mostra a Figura 14.  

Conclui-se que o ácido acrílico pode estar presente na forma de monômero, dímero 

e trímero. Dessa forma, sua reação de esterificação com a glicerina não proporcionaria somente 

5 possibilidades de produtos como dito anteriormente mas sim, 39 possibilidades de formação 

de ésteres de acrilatos de glicerila, visto que o agente acilante pode ser o ácido acrílico, seu 

dímero e/ou trímero, como pode ser demonstrado na Figura 16.  
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Figura 16 – Possibilidades de formação de acrilatos de glicerila (ésteres) a partir de diferentes agentes acilantes  

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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O espectro de RMN de 1H do produto da reação de esterificação entre a glicerina e 

o ácido acrílico é mostrado na Figura 17, supondo a formação de três estruturas de acrilatos de 

glicerila (AG) a partir de agentes acilantes como ácido acrílico, seu dímero e trímero (Figura 

17).  

 

Figura 17 – Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) da amostra de acrilatos de glicerila (AG) obtido a partir 

da glicerina e ácido acrílico   

  

 

Fonte: elaborada pelo autor.   

 

Observa-se a partir deste espectro o surgimento do sinal multipleto (m) em 2,68 

ppm possivelmente referente à sobreposição de cada sinal tripleto (t) originados dos hidrogênios 

H-4 e H-7. O aparecimento do dubleto (d) em 4,15 ppm pode ser devido aos hidrogênios H-2. 

A presença do sinal multipleto (m) em 4,38 ppm pode ser um indicativo da sobreposição dos 

sinais dos hidrogênios H-1, H-5 e H-8 que apresentam multiplicidade: quinteto (q), tripleto (t) 

e tripleto (t), respectivamente (PAVIA et al., 2014).  
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O surgimento de três sinais multipletos (m) em 5,83, 6,06 e 6,40 ppm podem ser 

referentes aos hidrogênios vinílicos Hb, Hc e Ha. O aparecimento do sinal com deslocamento 

químico em 7,28 ppm refere-se ao solvente utilizado CDCl3 (MORITA, 2011).  

Percebe-se também o surgimento de dois sinais dubleto de dubleto (dd) em 3,55 

ppm e 3,65 ppm, provavelmente originados dos hidrogênios metilênicos, e o multipleto em 3,90 

ppm pode ter sido proveniente do hidrogênio metínico presente na molécula de glicerina 

(KAUR; PRAKASH; ALI, 2018). Diante disso, a presença destes sinais pode ser um indicativo 

que existe resquício de glicerina junto ao acrilato de glicerila (AG). Resultado semelhante 

também foi observado no trabalho de Morita (2011).  

O espectro de RMN de 13C da glicerina e do ácido acrílico é mostrado na Figura 18. 

No espectro da glicerina observa-se o aparecimento de dois sinais em 62,6 e 72,1 ppm 

originados a partir dos carbonos primários (C-1 e C-3) e secundário (C-2), respectivamente 

(LEITINHO, 2010).  

Já no espectro do ácido acrílico, considerando também a presença de seu dímero e 

trímero, percebe-se o aparecimento de sinais em torno de 33,4 ppm referente aos carbonos 

hibridizados sp3, C-2 e C-5. Os sinais em aproximadamente 60,5 ppm referem-se aos átomos 

de carbono sp3 oxigenados, isto é, C-3 e C-6 (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005). 

O surgimento de sinais por volta de 127,3 ppm provavelmente são originados do 

carbono insaturado C-2’. O aparecimento de sinais próximo a 132,7 ppm também é proveniente 

de carbono sp2 do grupo vinil, C-3’ (LEITINHO, 2010). Por fim, a presença de sinais entre 

167,9 e 175,0 ppm provavelmente é originada de átomos de carbono da carbonila da função 

éster e ácido carboxílico, isto é, C-1’, C-4 e C-1 (PAVIA et al., 2014).    
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Figura 18 – Espectros de RMN de 13C (75 MHz, D2O): (a) Glicerina p.a; (b) Ácido acrílico p.a  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O espectro de RMN de 13C do acrilato de glicerila (AG) é mostrado na Figura 19. 

Considerando a formação de três estruturas de ésteres dentre os produtos formados, observa-se 

o aparecimento do sinal em 33,5 ppm originados dos carbonos C-4 e C-7. O sinal em 59,5 ppm, 

pode ser referente aos carbonos saturados sp3: C-5 e C-8 (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2005). 

 O surgimento dos sinais com deslocamentos químicos em 63,2, 65,0, 67,5 e 69,5 

ppm podem ser originados dos átomos de carbonos C-1 e C-2. Essa diversidade de sinais pode 

ser explicada pela possibilidade de formação da variedade de ésteres (Figura 16), o que 

consequentemente, favorece que variações nos deslocamentos químicos desses átomos 
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aconteça (MORITA, 2011). A presença do sinal intenso em 77,0 ppm é originado do solvente 

CDCl3.  

O aparecimento dos sinais em 127,5 e 131,5 ppm pode ser devido a presença de 

carbonos insaturados com hibridização sp2 indicados por C-2’ e C-3’, respectivamente. O 

surgimento do sinal em 166,0 ppm pode ser originado a partir de C-1’. Por fim, o sinal em 170,5 

ppm pode estar relacionado aos átomos de carbonos C-3 e C-6 (PAVIA et al., 2014).  

 

Figura 19 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) da amostra de acrilato de glicerila (AG) obtida a partir da                      

glicerina e ácido acrílico 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.2 Sínteses dos hidrogéis superabsorventes e homopolímeros não reticulados 

 

A Figura 20 mostra o possível processo de síntese do copolímero acrilamida-

acrilato de potássio (hidrogel) reticulado com acrilato de glicerila (AG). Trata-se de uma reação 

de polimerização via radical livre (VARAPRASAD et al., 2017), em que o iniciador persulfato 

de potássio (KPS) proporciona o rompimento da ligação π carbono-carbono presente nos 

monômeros acrilamida e acrilato de potássio e dos ésteres insaturados, resultando assim, a 

formação de estruturas radicalares.  

Estas estruturas interagem entre si, formando ligações covalentes sigma (σ) 

carbono-carbono, desse modo, resultando no crescimento da cadeia polimérica e, 

consequentemente, obtendo o copolímero reticulado, isto é, o hidrogel superabsorvente. A 

proposta de síntese para o hidrogel reticulado com N,N-metileno-bisacrilamida (MBA), 

provavelmente ocorre de modo semelhante aos hidrogéis reticulados com acrilato de glicerila 

(AG), porém com o agente de reticulação diferente. 

 Nesta reação, o acrilato de glicerila (AG) foi empregado com intuito de reticular o 

copolímero acrilamida e acrilato de potássio, isto é, funcionar como agente de reticulação. Esta 

função é desempenhada somente a partir de ésteres cuja estrutura é di (Figura 20) e/ou 

triesterificada, uma vez que as mesmas apresentam capacidade de formar ligações covalentes 

entre as cadeias poliméricas, desse modo, formando redes tridimensionais. A presença de 

ésteres mono esterificados no acrilato de glicerila (AG) atua como monômero junto à acrilamida 

e o acrilato de potássio e não como agente de reticulação.  

Os homopolímeros não reticulados poliacrilamida (PAAm) e o poliacrilato de 

potássio (PAcK) foram sintetizados e caracterizados com os hidrogéis superabsorventes.  
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Figura 20 – Proposta do esquema reacional da síntese do copolímero acrilamida – acrilato de potássio (hidrogel) 

reticulado com acrilato de glicerila (AG)  

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.1 Caracterização dos hidrogéis superabsorventes 

 

4.2.1.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

A Figura 21 mostra o espectro de FTIR do acrilato de glicerila (AG), dos 

homopolímeros não reticulados PAAm e PAcK, e dos hidrogéis H1% AG, H1,5% AG, H2% 

AG e H3% AG.  
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Os espectros apresentam algumas bandas características como: 3412, 3199, 1665 e 

1560 cm-1. Tais bandas de absorção podem ser originadas devido ao estiramento das ligações: 

ʋas(N
_H), ʋs(N

_H), ʋ(C=O) da porção da acrilamida e ʋas(
_COO-) presente no monômero acrilato 

de potássio, respectivamente. O aparecimento da banda em 1404 cm-1 pode ser proveniente dos 

estiramentos das ligações: ʋ(C-N) da acrilamida e ʋs(
_COO-) do acrilato de potássio (PAVIA et 

al., 2014; QUEIRÓS; BEZERRA; FEITOSA, 2017).  

O surgimento das bandas em 1728 e 1185 cm-1 pode ser uma evidência da presença 

de acrilato de glicerila (AG) na estrutura dos hidrogéis, uma vez que estas bandas podem ter 

sido originadas do conjunto de vibrações ʋ(C=O) e ʋas(C-O) (MORITA, 2011). Entretanto, não 

foi possível observar nos espectros dos hidrogéis a banda de absorção em 1060 cm-1 referente 

ao estiramento ʋs(C-O) da função éster presente no acrilato de glicerila (AG) (PAVIA et al., 

2014).  

Portanto, percebe-se que o acrilato de glicerila (AG) funcionou como agente de 

reticulação para os hidrogéis superabsorventes H1% AG, H1,5% AG, H2% AG e H3% AG. 

 

Figura 21 – Espectros de FTIR (pastilhas de KBr) do H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG, PAAm, PAcK        

                    e AG 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.2.1.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As micrografias dos hidrogéis são apresentadas na Figura 22. Observa-se que a 

quantidade e o tipo de agente de reticulação presente nos hidrogéis podem influenciar na 

morfologia desses materiais.  

 

Figura 22 – Micrografias dos hidrogéis: (a) H1% AG; (b) H1,5% AG; (c) H2% AG; (d) H3% AG; (e) H1% MBA 

com magnificação de 1250x 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Observa-se que os hidrogéis com quantidades diferentes do agente de reticulação, 

Figura 22 (a-d), apresentam diferentes superfícies. Isso indica que existe uma relação entre 

esses dois parâmetros. De fato, à medida que aumenta a concentração do agente de reticulação 

ocorre a formação de hidrogéis mais rígidos, que apresentam superfícies mais compactas 

(KHUSHBU; WARKAR; KUMAR, 2019), como é o caso, por exemplo, do hidrogel H3% AG 

em relação aos demais.  

É importante também destacar que, o tipo de agente de reticulação pode contribuir 

para morfologias diferentes em determinados hidrogéis. Os hidrogéis H1% AG e H1% MBA 

apresentam concentrações semelhantes e agentes de reticulação diferentes, sendo que o 

primeiro [Figura 22 (a)] possui uma superfície mais homogênea do que o último hidrogel 

[Figura 22 (e)], o que pode contribuir para uma melhor difusão de água ou soluções aquosa para 

o interior do hidrogel e posterior absorção.  

 

4.3 Intumescimento dos hidrogéis superabsorventes 

 

4.3.1 Cinética de intumescimento em água destilada 

 

Os hidrogéis H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e H1% MBA apresentaram 

no equilíbrio os intumescimentos, Weq, 523,9 ± 13,4, 397,6±25,1, 327,1 ± 23,7, 274,7 ± 17,8 e 

246,4 ± 22,0 g de H2O/g de gel, respectivamente. Percebe-se que os hidrogéis reticulados com 

acrilato de glicerila (AG) apresentaram melhores capacidades de absorção de água em relação 

ao hidrogel reticulado com o N,N-metileno-bisacrilamida (MBA), que tradicionalmente é 

utilizado na síntese de hidrogéis superabsorventes, como mostrado na Figura 23. 

Provavelmente isso acontece porque os ésteres constituintes no acrilato de glicerila 

apresentam maiores estruturas moleculares que o N,N-metileno-bisacrilamida, promovendo 

maior espaçamento entre as cadeias poliméricas durante o processo de reticulação e, melhores 

características de absorção de água. Além disso, pode haver a possibilidade dos acrilatos de 

glicerila (AG) que constituem os hidrogéis, apresentar uma menor quantidade em mols de 

ésteres que funcionem como agentes de reticulação, dessa forma, contribuindo para produzir 

hidrogéis menos reticulados e com maior capacidade de intumescimento que o hidrogel 

reticulado com o N,N-metileno-bisacrilamida (MBA). 

Observa-se também que com o aumento da quantidade de acrilato de glicerila na 

composição dos hidrogéis, contribui significativamente para menor absorção de água pelos 

mesmos.  
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Essa tendência ocorre porque conforme aumenta a densidade de reticulações nos 

hidrogéis diminui os espaçamentos entre as cadeias poliméricas e, consequentemente, reduz o 

tamanho dos poros desses materiais (SARMAH; KARAK, 2019). Diante disso, menor é o 

volume de água que pode difundir e ser absorvido em sua estrutura (KHUSHBU; WARKAR; 

KUMAR, 2019).  

 

Figura 23 – Cinética de intumescimento em água destilada dos hidrogéis sintetizados (≈25°C) 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Além da redução dos espaçamentos entre as cadeias poliméricas e do tamanho dos 

poros, o aumento da densidade de reticulação proporciona aos hidrogéis maior rigidez entre as 

estruturas poliméricas, o que diminui sua flexibilidade e, consequentemente, sua expansão e 

captação de água (LEITÃO et al., 2015).  

A absorção de água pelo hidrogel acontece por meio de sua interação com as 

moléculas de água. Esta interação ocorre a partir da difusão da água para dentro do polímero, 

promovendo a hidratação de grupos hidrofílicos do hidrogel como: -COO-, -OH e -CONH2. São 

as interações como ligações de hidrogênio e íon-dipolo que possibilitam o inchamento das redes 

poliméricas e, consequentemente sua absorção de água, como mostrado na Figura 24. 
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   Figura 24 – Hidrogel H1% AG: (a) seco e (b) intumescido no equilíbrio a 25°C  

 

                              Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Outro fator que influencia na captação de água dos hidrogéis é o efeito osmótico 

(LEITÃO et al., 2015; QUEIRÓS; BEZERRA; FEITOSA, 2017). A presença de grupos 

carregados eletricamente na estrutura do polímero como o grupo acrilato de potássio (-COO-

K+) favorece a ocorrência desse processo, uma vez que esses grupos quando hidratados 

possibilitam a dissociação de íons K+ pelo hidrogel. Essa dissociação pode ocasionar ao 

hidrogel um ambiente mais ou menos concentrado pelo cátion em relação ao ambiente externo. 

A diferença da concentração iônica entre o hidrogel e a água favorece à ocorrência da osmose 

e determina o sentido do fluxo do solvente que acontece do meio menos concentrado para o 

mais concentrado.  

Além de a dissociação influenciar no efeito osmótico entre o hidrogel e a água, a 

mesma apresenta o papel de tornar a rede polimérica mais hidrofílica. Isso acontece porque a 

dissociação dos íons K+ proporciona o aumento do número íons carboxilato (-COO-) 

dissociados na estrutura do hidrogel, aumentando a repulsão entre as cargas e os espaços entre 

as cadeias do polímero. Consequentemente, ocorre um aumento na capacidade de absorção do 

hidrogel (PEPPAS, 2004).    

Entretanto, esse acréscimo na capacidade de absorção de água pelo hidrogel ocorre 

até determinado limite, porque embora exista uma expansão das redes do polímero, 

caracterizando-se pelo seu comportamento elástico, existe a presença de forças de retração que 

agem no sentido contrário e limitam sua absorção. A capacidade de intumescimento no 

equilíbrio ocorre no momento no qual a absorção de água é constante, isto é, quando as forças 

elásticas e de retração apresentam mesma intensidade (FLORY, 1953).  

O mecanismo de intumescimento dos hidrogéis pode ser entendido através da 

utilização de modelos cinéticos. Os modelos objetivam uma melhor interpretação dos dados 
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experimentais, fornecendo informações específicas que contribuem para compreensão do 

processo de absorção de água pelos hidrogéis.  

Diante disso, foram utilizados três modelos cinéticos: modelo de difusão de Fickian 

(2, 3) (LV; WU; SHEN, 2019), modelo de primeira ordem (4) (SCHOTT, 1992) e modelo de 

segunda ordem (5, 6, 7) (LIU; WANG; WANG, 2011), de acordo com as equações 2 a 7: 

ln F = ln k + n ln t      (2) 

F = W/Weq        (3) 

    ln (1-W/Weq) = -kit         (4)  

 t/W = A + Bt        (5) 

    A = 1/ksWt
2        (6) 

              B = 1/Wt                         (7) 

 

onde W, Weq e Wt correspondem ao intumescimento em um certo tempo (min), intumescimento 

experimental no equilíbrio e o intumescimento teórico no equilíbrio, respectivamente; k, ki e ks 

representam constante característica do hidrogel, constante da taxa inicial cinética e constante 

da taxa intumescimento; t é o tempo de intumescimento; n refere-se ao expoente difusional. 

 O expoente difusional está relacionado com o modo de transporte de penetração de 

água no polímero, que pode ocorrer de três formas diferentes, sendo dependente do valor de n. 

Quando n < 0,5; 0,5 < n < 1; n > 1, o modo de transporte de penetração de água caracteriza-se 

por difusão de Fickian, difusão não-Fickian e difusão anômala, respectivamente.  

As aplicações dos modelos cinéticos de difusão de Fickian, primeira ordem e 

segunda ordem podem ser observadas nas Figuras 25, 26 e 27, sendo algumas informações 

obtidas para cada modelo apresentadas nas Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente. 
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Figura 25 – Gráfico ln F vs. ln t para H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e H1% MBA 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Tabela 3 – Parâmetros do modelo de difusão de Fickian para H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e    

                  H1% MBA   

 

Modelo Cinético de Difusão de Fickian 

Hidrogel  k R2 n Modo de transporte 

H1% AG 0,282 0,7087 0,2977 Difusão de Fickian 

H1,5% AG 0,504 0,4187 0,1681 Difusão de Fickian 

H2% AG 0,305 0,6015 0,2837 Difusão de Fickian 

H3% AG 0,470 0,5288 0,1808 Difusão de Fickian 

H1% MBA 0,292 0,7096 0,2877 Difusão de Fickian 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 26 – Gráfico ln[1-W/Weq] vs. t para H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e H1% MBA  

 

            Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 4 – Parâmetros cinéticos do modelo de primeira ordem para H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e     

                  H1% MBA 

Modelo Cinético de Primeira Ordem 

Hidrogel  ki (min-1) R2 

H1% AG 2,00x10-2 0,4333 

H1,5% AG 7,90x10-3 0,0262 

H2% AG 1,70x10-2 0,3169 

H3% AG 1,20x10-2 0,1888 

H1% MBA 2,10 x10-2 0,6193 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 27 – Gráfico t/W vs. t para H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e H1% MBA  

 

                    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5 – Parâmetros cinéticos do modelo de segunda ordem para H1% AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e  

                  H1% MBA 

Modelo Cinético de Segunda Ordem 

Hidrogel Weq  

(g H2O/g gel) 

Wt  

(g H2O/g gel) 

teq 

(min) 

ks 

(g gel/g H2O)/min 

R2 

H1% AG 523,9 ±13,4 529,1 9,00 6,12x10-4 0,9991 

H1,5% AG 397,6±25,1 390,6 2,30 6,50x10-3 0,9997 

H2% AG 327,1±23,7 324,7 8,20 1,55x10-3 0,9983 

H3% AG 274,7±17,8 270,3 5,00 4,60x10-3 0,9994 

H1% MBA 246,4±22,0 249,4 6,00 1,20x10-3 0,9994 

Fonte: elaborada pelo autor. O termo teq refere-se ao tempo de equilíbrio de intumescimento do hidrogel. 

 

Percebe-se que o modelo cinético de segunda ordem é o melhor dentre os modelos 

utilizados para explicar o comportamento de intumescimento de todos os hidrogéis. Isso 

acontece porque o gráfico t/W vs. t (Figura 27) é linear, indicando que o processo de 

intumescimento caracteriza-se em um procedimento de segunda ordem.  

Outro indicativo que confirma o modelo de segunda ordem como sendo o mais 

adequado para descrever a absorção de água são os valores dos coeficientes de correlação linear 

(R2) para cada hidrogel. Observa-se que neste modelo estes valores são maiores quando 
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comparados com o modelo de difusão de Fickian e modelo cinético de primeira ordem, 

indicando assim, sua ótima confiabilidade para com os dados experimentais.  

Além dos valores de R2, a confiabilidade do modelo pode ser inferida também a 

partir dos parâmetros de intumescimento experimental no equilíbrio (Weq) e o intumescimento 

teórico no equilíbrio (Wt). Percebe-se que os valores de Weq e Wt para os hidrogéis estão bem 

próximos, com o emprego do modelo de segunda ordem. 

Observa-se que a constante da taxa de intumescimento (ks) para o hidrogel H1% 

AG é menor do que H1% MBA. Isso acontece porque com a incorporação do acrilato de 

glicerila (AG) favorece a formação de um hidrogel com maior absorção de água no equilíbrio 

que o hidrogel reticulado com MBA (Figura 23).  

A maior quantidade de água a ser absorvida até o equilíbrio pelo H1% AG requer 

um maior tempo para a rede polimérica relaxar e expandir para absorção. Como a constante da 

taxa de intumescimento (ks) é inversamente proporcional ao tempo de absorção (LIU; WANG; 

WANG, 2011), ou seja, um maior tempo para atingir o equilíbrio favorece um menor valor de 

ks. Por isso, o H1% AG apresenta menor valor de ks em relação ao H1% MBA.   

 

4.3.2 Cinética de intumescimento em solução salina 

 

Quando imerso em uma solução salina, uma mistura de solução aquosa de KCl (0,2 

mmol/L), CaCl2 (0,3 mmol/L), NaCl (0,2 mmol/L) e MgCl2 (0,2 mmol/L), os hidrogéis H1% 

AG, H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e H1% MBA apresentaram no equilíbrio os 

intumescimentos, Weq, 145,3± 7,1, 96,5±4,9, 74,8±5,9, 59,6±2,3 e 80,8± 5,0 g de H2O/g de gel, 

respectivamente, como mostra a Figura 28. 

Percebe-se uma redução dos valores de absorção de água pelos hidrogéis em meio 

salino quando comparado com este mesmo procedimento em água destilada. Resultado 

semelhante foi relatado no trabalho de Queirós, Bezerra e Feitosa (2017), utilizando dois 

hidrogéis superabsorventes: o poli (acrilamida-co-acrilato de potássio) com e sem a presença 

do mineral carbonato de cálcio na matriz polimérica. Essa diminuição na capacidade de 

captação de água ocorre devido o meio apresentar sais, desse modo, tendo influência direta o 

efeito osmótico (FLORY, 1953).  
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Figura 28 - Cinética de intumescimento em solução salina dos hidrogéis sintetizados (≈25°C)  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Quando os hidrogéis são imersos em uma solução salina é provável que o meio 

externo, isto é, a solução apresente maior concentração de íons provenientes da dissociação dos 

sais do que os íons existentes nas estruturas dos hidrogéis.  Essa diferença de concentração de 

espécies iônicas tanto no meio interior como exterior ao polímero favorece para uma maior 

tendência do fluxo de moléculas água para fora (ambiente mais concentrado) do que para dentro 

(ambiente menos concentrado) dos hidrogéis até o estabelecimento da pressão osmótica. Diante 

disso, os hidrogéis captam menor quantidade de água, ou seja, diminuem sua capacidade de 

inchamento (SARMAH; KARAK, 2019).  

Além da concentração de sais influenciar no efeito osmótico, as propriedades dos 

íons como seu tamanho e sua carga elétrica também podem interferir no processo de absorção 

de água pelos hidrogéis. Íons pequenos com cargas elevadas tendem a ser mais hidratados do 

que íons grandes com carga menor, devido ao aumento da força eletrostática entre os íons e as 

moléculas de água (MIESSLER; FISCHER; TARR, 2014).  
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4.3.3 Ciclos de intumescimento em água destilada 

 

A Figura 29 mostra o estudo dos ciclos dos hidrogéis. Percebe-se que até o 7° ciclo 

o hidrogel com melhor capacidade de absorção foi o H1% AG. Entretanto, sua absorção diminui 

mais significativamente que os outros hidrogéis. A diminuição deste hidrogel, ocorre a partir 

do 4° ciclo, no qual há uma redução do seu intumescimento em 9,0% em relação a sua 

capacidade inicial. 

 

Figura 29 – Ciclos (reutilização) em água destilada dos hidrogéis sintetizados (≈25°C)  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se também que os hidrogéis menos reticulados H1% AG e H1,5% AG 

apresentam maiores absorções de água na maioria dos ciclos realizados. Isso acontece porque 

a relação existente entre a absorção dos hidrogéis e a densidade de reticulação é inversamente 

proporcional, isto é, quanto menos reticulado é o hidrogel maior é a sua capacidade de captação 

de água (KHUSHBU; WARKAR; KUMAR, 2019). Entretanto, a exceção é o H1% MBA que 

possui menor capacidade de retenção.  

Embora os hidrogéis H1% AG e H1% MBA apresentem o mesmo percentual em 

mols de agente de reticulação, nota-se uma grande diferença na absorção. Provavelmente, isso 

acontece porque o reticulante acrilato de glicerila (AG) pode apresentar em sua constituição 
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não só diésteres e triésteres, mais também monoésteres, sendo esse último apresentando função 

de monômero e não de reticulante, desse modo, contribuindo para tornar o hidrogel mais 

flexível e melhorar sua absorção.  

Já o N,N-metileno-bisacrilamida (MBA) presente no hidrogel H1% MBA funciona 

somente como agente de reticulação na estrutura do polímero, o que dependendo da sua 

quantidade pode aumentar a rigidez do hidrogel, diminuindo assim a absorção. 

Além da maior absorção, percebe-se que os hidrogéis menos reticulados possuem 

maiores reduções da capacidade de intumescimento em relação aos demais, ou seja, ao término 

de 10 ciclos observou-se uma redução na capacidade de absorção dos hidrogéis H1% AG, 

H1,5% AG, H2% AG, H3% AG e H1% MBA de 61,5, 35,4, 25,7, 22,1 e 16,7%, 

respectivamente.   

A diminuição da capacidade de absorção dos hidrogéis conforme a realização dos 

ciclos (LV; WU; SHEN, 2019), provavelmente acontece devido à redução das massas dos 

hidrogéis (Tabela 6) e/ou da diminuição da expansão das cadeias poliméricas.  

A Tabela 6 apresenta informações sobre as massas dos hidrogéis secos antes e após 

a realização dos ciclos de intumescimento/secagem. Observa-se que ocorre redução das massas 

dos hidrogéis após a realização de 10 ciclos. Como a capacidade de absorção ou 

intumescimento depende diretamente da massa, isto é, uma maior diminuição na quantidade de 

hidrogel pode resultar em um menor intumescimento e vice-versa, como pode ser observado 

por exemplo no hidrogel H1% AG. 

  

       Tabela 6 – Massas dos hidrogéis secos antes e após a realização dos 10 ciclos de intumescimento/secagem 

Ciclos de intumescimento/secagem 

Hidrogel Antes da realização (mg) Após a realização (mg) 

H1% AG 30,7±0,21 21,9±3,40 

H1,5% AG 30,7±0,30 24,0±1,63 

H2% AG 30,6±0,15 23,9±1,10 

H3% AG 30,6±0,11 24,7±0,81 

H1% MBA 30,3±0,32 26,8±1,10 

       Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Outro fator que pode causar a redução do intumescimento nos hidrogéis é a 

diminuição da expansão (elasticidade) das cadeias poliméricas. De fato, a ocorrência de 

repetitivos processos de expansão e contração quando os hidrogéis são submetidos aos ciclos 

73 



17 

 

pode comprometer a flexibilidade do polímero e, consequentemente, reduzir sua capacidade de 

absorção.   

Polímeros que apresentam maior densidade de reticulação são mais rígidos e menos 

flexíveis (LEITÃO et al., 2015) como é o caso dos hidrogéis H2% AG, H3% AG e H1% MBA. 

Tais características provavelmente proporcionam menor deformação em suas estruturas de rede 

(FENNELL; HUYGHE, 2019) quando submetidos aos ciclos, isto é, menor é o desgaste das 

propriedades elásticas da rede tridimensional desses hidrogéis e, menor é a variação da redução 

dos percentuais de absorção.   

Em contrapartida, espera-se que polímeros que possuem menor densidade de 

reticulação, isto é, os hidrogéis H1% AG e H1,5% AG, apresentem maior flexibilidade em 

relação aos demais. Logo, durante a realização dos ciclos, esta propriedade é mais 

comprometida do que os hidrogéis mais reticulados. Dessa forma, maior é a variação na redução 

dos percentuais de absorção de água para estes materiais.  

 

4.4 Avaliação do potencial citotóxico in vitro dos hidrogéis e agentes de reticulação 

 

As análises de citotoxicidade utilizando o teste de MTT na linhagem celular de 

fibroblastos murino (L929) foram realizadas para avaliar a toxicidade dos agentes de reticulação 

de acrilato de glicerila (AG) e N,N-metileno-bisacrilamida (MBA) e de seus respectivos 

hidrogéis.  

A Figura 30 mostra a viabilidade celular de células L929 no AG, MBA e hidrogéis 

H1% AG e H1% MBA em função do percentual em mols dos agentes de reticulação. A partir 

dos resultados, observa-se que os agentes de reticulação são mais tóxicos que os hidrogéis 

reticulados por eles, uma vez que apresentam menores percentuais de viabilidade celular, VC 

(%).  

Os ésteres de acrilato de glicerila (AG) apresentam maior citotoxicidade (VC% = 

0,85) do que o N,N-metileno-bisacrilamida (MBA) (VC% = 8,52) em uma concentração 

percentual que corresponde a 1,0% em mols de agente de reticulação em relação ao número 

total em mols dos monômeros do hidrogel.  

Resultados semelhantes foi relatado no trabalho de Nicolau et al., (2008) no qual 

os efeitos da toxicidade de ácidos α, β-insaturados (ácido acrílico e metacrílico) e seus 

derivados: amidas e ésteres (acrilatos) na microflora de lodo ativado. Nesse estudo, foi 

observado o aumento da toxicidade na ordem: amidas – ácidos– ésteres, respectivamente. 
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Figura 30 - Viabilidade celular de células L929 no AG, MBA e hidrogéis H1% AG e H1% MBA 

 

               Fonte: Elaborada pelo autor. O controle negativo refere-se somente ao meio de cultura das células sem a  

                          presença dos hidrogéis ou agentes de reticulação. 

 

Em relação aos hidrogéis H1% AG e H1% MBA, percebe-se que apresentam maior 

viabilidade celular quando comparados com os agentes de reticulação AG e MBA. 

Provavelmente, isso acontece porque os hidrogéis são materiais reticulados, no qual o agente 

de reticulação está unido através de ligação covalente à estrutura do hidrogel. Além disso, no 

processo de reticulação as ligações C=C são transformadas em C-C. 

É interessante destacar que, o hidrogel H1% AG possui maior viabilidade celular 

(VC% = 90,8) quando comparada com H1% MBA (VC% = 52,1), isto é, o primeiro apresenta 

menor toxicidade às células L929 do que o segundo hidrogel.  

De acordo com Peppas et al., (2000) a toxicidade de determinado hidrogel pode 

resultar da concentração de monômeros, oligômeros e iniciador não reagido, de modo que 

quanto menor a concentração desses componentes presente no hidrogel maior será a viabilidade 

celular.  

Diante disso, a maior viabilidade do H1% AG pode ter sido originada a partir da 

utilização do agente de reticulação acrilato de glicerila (AG), que por meio da formação de 

ligações covalentes entre os monômeros do hidrogel, provavelmente possibilitou uma redução 

mais significativa dos componentes reacionais não reagidos, isto é, apresentando uma maior 
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eficiência na reticulação quando comparado ao agente de reticulação N,N-metileno-

bisacrilamida (MBA) presente no hidrogel H1% MBA.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As caracterizações de FTIR e RMN de 1H e 13C mostraram que as reações entre a 

glicerina e o ácido acrílico proporcionaram a formação de ésteres acrilatos de glicerila (AG), 

sendo a reação 3 (10h e 110°C) considerada uma condição mais favorável para o maior 

rendimento.  

As caracterizações de FTIR e RMN de 1H e 13C demonstraram a possível 

participação nas reações de esterificação dos agentes acilantes: ácido acrílico, seu dímero e/ou 

trímero, desse modo, podendo favorecer a formação de até 39 possibilidades de acrilatos de 

glicerila (AG) diferentes, isto é, uma mistura de ésteres.    

As análises de FTIR demonstraram que o acrilato de glicerila (AG) estava presente 

nas estruturas dos hidrogéis, indicativo de sua eficiência na reticulação dos polímeros 

superabsorventes. 

A morfologia e a capacidade de absorção de água dos hidrogéis superabsorventes 

foram influenciadas pela presença e quantidade dos agentes de reticulação acrilato de glicerila 

(AG) e N,N-metileno-bisacrilamida (MBA). 

As análises de citotoxicidade indicaram que o acrilato de glicerila (AG) é mais 

tóxico que o MBA, entretanto, sua utilização possibilitou a formação de um hidrogel com ótima 

viabilidade celular (VC% = 90,8) e menor toxicidade que o hidrogel formado a partir do MBA, 

agente de reticulação comercial comumente utilizado nas sínteses de hidrogéis. 

A síntese e utilização do acrilato de glicerila (AG) é promissora, pois mesmo não 

estando em seu estado puro, permite a reticulação e formação de hidrogéis com menor 

toxicidade, significativa capacidade de reutilização, absorção em água destilada, solução salina, 

possibilitando sua utilização na agricultura e em outras aplicações, além de poder agregar valor 

à glicerina que é sua matéria-prima. 
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