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O hidrogel magnético foi sintetizado por copolimerização da maltodextrina modificada (Malto-M) e acrilamida (AAm) 
em presença de nanopartículas de magnetita (Fe3O4), e persulfato de sódio (PS) como iniciador. As propriedades do 

hidrogel foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho (FT-IR), espectroscopia Mössbauer (EM), difração 

de raios-X (DRX) e ensaios de intumescimento. Através dos espectros de FT-IR foi observado que a modificação da 

maltodextrina e a formação do hidrogel foram eficientes. Pelos resultados de EM e DRX concluiu-se que após a 

encapsulação da magnetita no interior do hidrogel foi possível observar os planos cristalinos e as propriedades 

magnéticas do mineral no material final. Com os resultados dos ensaios de intumescimento foi possível observar que o 

aumento de magnetita durante o processo de reticulação diminui a capacidade de difusão de fluidos pelo hidrogel. Isso 

ocorre devido à diminuição das interações eletrostáticas entre as moléculas poliméricas, carregadas negativamente, 

presentes no hidrogel.      
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Modified maltodextrin-based hydrogel as a potential device for magnetic biomaterial   

 
A magnetic hydrogel was synthesized by a cross-linking/co-polymerization reaction of modified malto-dextrin and 

acrylamide in the presence of magnetite nanoparticules and persulfate as an initiator. The characterization of the formed 

hydrogel was accomplished by means of Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), Mössbauer spectroscopy 
(MS), X-ray diffraction (XRD), and swelling rate (WR). The FT-IR analysis revealed that the malto-dextrin 

modification and the gelling process were efficient. From the MS and XRD analyses, it was concluded that the 

magnetite nanoparticules were efficiently embedded into the hydrogel structure and that the crystalline planes were 

different from those of the start material. WR decreased with the use of increasing amounts of magnetite in the hydrogel 

synthesis. In this sense, the electrostatic interactions decreased for increasing amounts of magnetite because the Fe3+ 

ions neutralized the negative charges of the hydrogel structure.  
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Introdução 

O desenvolvimento de hidrogéis constituídos de polissacarídeos para fins de aplicação na 

medicina, farmácia, biologia, tratamento de águas e efluentes industriais e agricultura, está em 

crescente ascensão (Paulino et al., 2006). Os fatores predominantes que levam ao aumento da 

produção destes materiais são devido a algumas de suas particularidades tais como: 

biocompatibilidade para seres vivos e ambientes, biodegradabilidade e atoxicidade. Dentre algumas 

aplicações mais importantes estão; à liberação controlada de drogas, implantes terapêuticos, cultura 

de células,
 
tratamentos de águas e efluentes industriais, entre outras (Guilherme et al., 2003). 
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Hidrogéis sensíveis a estímulos externos são conhecidos como materiais “inteligentes”. A 

maioria desses materiais são sensíveis as variações de temperatura, pH, campo magnético, força 

iônica e campo elétrico (Paulino et al., 2009). Além disso, possuem a habilidade de 

intumescimento, permeabilidade e elasticidade. Materiais com dupla resposta a estímulos externos 

tais como pH/termo-sensível, termo-sensível/magnético, pH/campo-elétrico e pH/campo-magnético 

foram desenvolvidos com o objetivo de utilizá-los na aplicação em diversos campos da ciência (Liu 

et al., 2006). No presente trabalho, foi sintetizado um hidrogel por copolimerização da Malto-M 

com AAm usando PS como iniciador e partículas de magnetita como suporte magnético. O material 

obtido foi caracterizado por FT-IR, EM, DRX e ensaios de intumescimento.    

Experimental 

Síntese do hidrogel 

Hidrogéis constituídos de Malto-M foram sintetizados com o uso de metacrilato de glicidila 

(MGA), AAm, PS e partículas de magnetita. A síntese foi realizada em duas etapas. Na 1º etapa, 

quantidades conhecidas de maltodextrina purificada (Malto-P) foram solubilizadas em água à 

temperatura de 50ºC utilizando banho termostatizado. Após isso, foi ajustado o pH da solução para 

3,5 utilizando uma solução de HCl 0,1 mol L
-1

 e, introduzido MGA. A mistura foi mantida em 

agitação mecânica por 12 horas para proceder com a modificação do polissacarídeo. Em seguida, a 

Malto-M foi precipitada com etanol e seca em liofilizador (Martin Christ, Freeze Dryer, Alpha 1-

2/LD). Na 2º etapa, quantidades conhecidas de Malto-M foram solubilizadas em água a 50 ºC e 

subseqüentemente foram adicionados AAm, PS e partículas de magnetita. A síntese do hidrogel foi 

conduzida por aproximadamente 30 min. com agitação constante e temperatura de 70ºC. Por fim, o 

hidrogel magnético de Malto-M/AAm foi seco em estufa a 50ºC por aproximadamente 72 horas 

para posterior caracterização e aplicação. 

Análises por FT-IRmáx 

As análises por FT-IRmáx dos hidrogéis foram realizadas utilizando um espectrômetro de 

infravermelho Bomem Easy MB-100, Nichelson. As amostras foram preparadas na forma sólida 

produzindo pastilhas com KBr na concentração de 1%. Para cada espectro foi obtido 20 

corridas/min. com resolução de 4,0 cm
-1

. 

Espectroscopia Mössbauer 

As análises por EM foram realizadas utilizando um espectrômetro comercial operando com fonte 

de 
57

Co disperso em matriz de Rh. As amostras foram prensadas entre dois discos de lucite e 

medidas a 85K. 
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Difração de Raios-X 

Os difratogramas de raios-X foram obtidos pelo difratômetro Bruker AXS D8 Advance. As 

condições de operação foram: 40.0 kV e 30.0 mA, com radiação de Cu K1 em  1.54184 Å. Os 

parâmetros de fenda foram: Divergência de 1.0, espalhador de 1.0 e receptador de 0.3 mm. Os 

parâmetros de varredura foram: Eixo -2 variando de 3.0 até 80.0, velocidade de 5.0 min
-1

, pich 

de amostragem de 0.05 e tempo de preparo de 0.60 s. 

Ensaios de intumescimento 

Peças de cada hidrogel com massas conhecidas e previamente secas foram colocadas em contato 

com um volume especifico de água para diferentes tempos de contato. Para cada tempo especifico, 

foram medidas as novas massas do hidrogel intumescido de forma a avaliar o grau de 

intumescimento do mesmo. Foi analisada ainda, através dos ensaios de intumescimento, a possível 

difusão dos materiais magnéticos para o exterior do hidrogel com a determinação da concentração 

de ferro total (Fe) na água por espectrometria de absorção atômica (Espectrômetro de Absorção 

Atômica, Varian 10 plus, chama ar acetileno, limite de detecção 0,02 mg L
-1

). Neste caso, foi 

possível prever se o Fe está interagindo química ou fisicamente com a rede polimérica do hidrogel. 

O grau de intumescimento (GI) foi calculado pela seguinte equação:  

 

onde mi e ms são as massas do hidrogel intumescido e seco, respectivamente. 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 está apresentado os espectros de FTIR do hidrogel de Malto-M reticulada com 

AAm em presença de nanopartículas de magnetita. Observa-se que no espectro de Malto-M aparece 

uma nova banda de absorção em 1704 cm
-1

 a qual está relacionada aos estiramentos do grupo C=O 

proveniente do metacrilato de glicidila. A banda de absorção que aparece em 1646 cm
-1

 no espectro 

de Malto-P está associada aos grupos C-OH. Tal banda pode ser observada também no espectro de 

Malto-M e no espectro do hidrogel de maltodextrina modificada (Gel-Malto). A banda de absorção 

entre 34163475 cm
-1

 foi atribuída ao estiramento dos grupos hidroxila e a banda em 2925 cm
-1

 foi 

atribuída ao estiramento dos grupos CH. Pode-se concluir, pelo alargamento da banda de absorção 

entre 1646-1704 cm
-1

, que a reticulação do polímero foi eficiente. 

Na figura 2 está apresentado o espectro de Mössbauer para o hidrogel magnético de 

maltodextrina modificada. As análises por Mössbauer fornecem dois parâmetros importantes, os 

quais são; o deslocamento isomérico (DI) e o desdobramento quadrupolar (DQ) (Sajitha et al., 

2007). Para a análise dos espectros apresentados, tem-se que a linha preta representa a análise 
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experimental enquanto que a linha vermelha representa o resultado final do ajuste teórico. Ainda, é 

importante salientar que a linha vermelha é a soma das outras linhas coloridas com exceção da preta 

que é o resultado experimental. O espectro de Mössbauer está dividido em dois sextetos, linhas azul 

e verde, e também um dubleto, linha cinza. Os dados foram ajustados numericamente com funções 

Lorentzianas pelo método dos mínimos quadrados, utilizando um programa computacional.  
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Figura 1 – FT-IR para maltodextrina purificada (Malto-P), maltodextrina modificada (Malto-M) e hidrogel de maltodextrina modificada (Gel-Malto). 
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Figura 2 – Espectro de Mössbauer para o hidrogel de Malto-M reticulada com AAm em presença de magnetita. 

 
A presença do um sexteto com linhas largas e assimétricas é característica da presença de ferrita 

no hidrogel. Por outro lado, o dubleto indica a presença de uma fase paramagnética ou até mesmo 

uma fase superparamagnética como estudado por Paulino e colaboradores (Paulino et al., 2009). Os 

dois sextetos podem estar associados a uma mesma fase e correspondem aos dois sítios, tetraédricos 

e octaédricos, encontrados em uma estrutura de espinélio. Essa estrutura é encontrada na maioria 
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das ferritas. Os valores encontrados para o DI e o DQ foram 0,61 e 0,62 mm/s, respectivamente. O 

campo hiperfino para esses experimentos foi de 45,6T. Valores de campo hiperfino maiores que 45 

T sugerem a presença de átomos de ferro ligados na forma alfa e superparamagnetismo. Devido à 

presença de um dubleto gerado no resultado, sugere-se que os átomos de ferro possam estar ligados 

por ligações sigma ou  com os átomos de oxigênio ou amina presentes no hidrogel final.   

Através da figura 3, podem ser observados os difratogramas de raios-X para os hidrogéis de 

Malto-M em presença de magnetita. Observa-se através dos difratogramas as reflexões 

características no intervalo 2θ (3,0 a 80,0
0
). A reflexão que pode ser visualizada em 

aproximadamente 20,0° (110) foi atribuída à fase cristalizada da maltodextrina purificada ou 

modificada. No entanto, as reflexões observadas em 30,1° (220), 35,0° (311), 43,5° (400), 54,1° 

(422), 57,0° (511) e 63,0 (440) indicam a formação de uma fase de espinélio nanocristalizada 

dentro da estrutura do hidrogel. Esses resultados são observados claramente pela presença dos 

planos cristalinos da magnetita encapsulada no material final. Os hidrogéis sintetizados sem a 

nanopartículas de magnetitas revelaram apenas a cristalinidade do polissacarídeo enquanto que os 

hidrogéis magnéticos exibiram uma estrutura cristalina diferente. 
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Figura 3 – Análises por difração de raios-X do Gel-Malto com diferentes quantidades de magnetita. 

 
Observa-se na figura 4 a taxa de intumescimento do hidrogel magnético para diferentes 

quantidades de magnetita encapsulada. O grau de intumescimento de um hidrogel é fortemente 

afetado pelo grau de reticulação das redes poliméricas. Quanto maior o grau de reticulação, menos o 

hidrogel irá intumescer. Nota-se o mesmo comportamento com o aumento da quantidade de 

magnetita encapsulada no hidrogel. O grau de intumescimento diminui de aproximadamente 8 g 

água por g de hidrogel para aproximadamente 7 g de água por grama de hidrogel com o aumento da 

quantidade de magnetita na síntese de 100 para 300 mg. Esse resultado pode ser associado à 
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diminuição da interação eletrostática causada pela presença dos íons de Fe
3+

, e também, pela 

ligação dos átomos de Fe
3+

 com os grupos ativos do hiodrogel.  
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Figura 4 – Grau de intumescimento do Gel-Malto com diferentes quantidades de magnetita. 

Conclusões 

Hidrogéis magnéticos podem ser sintetizados a partir de polissacarídeos como a maltodextrina 

modificada com metacrilato de glicidila encapsulando durante a síntese, partículas de magnetita. 

Através das análises por FT-IR observou-se as mudanças químicas nos grupamentos envolvidos na 

reticulação do hidrogel. Pelas análises por Mössbauer e DRX foi possível caracterizar a 

encapsulação das nanopartículas de magnetita dentro do hidrogel. Através dos ensaios de 

intumescimento foi possível observar o efeito da quantidade de magnetita no intumescimento dos 

hidrogéis. 
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