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Resumo: Hidrogeis superabsorventes (SAP) foram sintetizados a temperatura ambiente, utilizando persulfato de 
potássio como iniciador, N,N,N’,N’– tetrametiletilenodiamino como acelerador e N,N’– metilenobisacrilamida (MBA) 
como reticulante. Geis nas mesmas condições foram preparados contendo 10% de mineral (bentonita ou dolomita). Os 
géis da serie bentonita foram obtidos a partir de acrilamida e em seguida hidrolisados para a obtenção de copolímero 
acrilamida/acrilato. Os géis da serie dolomita foram preparados a partir dos dois co-monômeros (acrilamida e acrilato). 
Todos os materiais foram caracterizados por análise elementar, FTIR, difração de raios-X, MEV e por ensaios de 
intumescimento em água. O gel com bentonita forma compósito do tipo intercalado e o mesmo gel após hidrolise forma 
nanocompósito esfoliado. A dolomita encontra-se dispersa na matriz polimérica. Os SAPs contendo mineral 
apresentaram intumescimento superior ao gel sem mineral e acima de 1.000 vezes o peso do gel seco. Considerando a 
quantidade de água utilizada no processo, o gel com dolomita é o mais promissor para uso no solo. 
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Superabsorbent hydrogel composites as water retentive in soil 
 

Abstract: Superabsorbent hydrogels (SAP) were synthesized at room temperature, by the use of potassium persulfate as 
initiator, N,N'-methylene bisacrylamide (MBA) as crosslinking agent, and N,N,N ,́N´- tetramethylethylenediamine. 
Gels at the same conditions were prepared with 10% of minerals (bentonite or dolomite). The materials of bentonita 
series were obtained from acrylamide followed by hydrolysis with NaOH. The gels of dolomite series were prepared 
from the two co-monomers (acrylamide and acrylate). All SAPs were characterized by elemental microanalysis, FTIR, 
x-ray diffraction, SEM, and by swelling measurements in water. An intercalated composite was obtained with bentonita 
hydrogel. After hydrolysis an exfoliated nanocomposite was formed. The dolomite mineral was dispersed in the 
polymeric matrix. The swelling degrees of the SAPs with mineral were higher than those gels without it. This degree 
was 1,000 times the dry gel weight. Taking into account the amount of water needed to the process, the gel with 
dolomite is the most promising as soil conditioner. 
   
Keywords: Superabsorbent Hydrogel; Bentonite; Dolomite; Acrylamide; Acrylate. 
 
 
 
Introdução  

É amplamente conhecido que cerca de 70% da Terra é coberta por água, e que deste total apenas 

2,5% são águas doces. Das águas doces, menos de 1/3 está disponível para o uso humano. Dados do 

IWMI (International Water Management Institute) revelam que em 2000, o mundo usou duas vezes 

mais água do que em 1960, e projetam que em 2025, aproximadamente 1,8 bilhões de pessoas de 

diversos países (~ 30% da população mundial) deverão viver em absoluta falta de água. Os dados 

mundiais são alarmantes. 
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No Brasil está 11,6% de toda a água doce do mundo, o que em princípio indicaria que não há 

problema de água no país.  A distribuição, porém, é socialmente injusta, pois 70% estão na 

Amazônia, com apenas 7% da população nacional. Algumas regiões brasileiras apresentam déficit 

de água. O Nordeste, a zona de transição para a Amazônia, que compreende Piauí e Maranhão, e as 

áreas orientais da Amazônia são as mais críticas [1]. No Nordeste semi-árido, a precipitação 

pluviométrica média não é baixa. O problema são os períodos de seca extrema, às vezes longos, e o 

tipo de solo que faz com que cerca de 90% da água da região seja perdida por evapotranspiração 

[1].  

As alternativas de soluções para o problema da água, segundo Salatti [1], são: a) Repensar as 

formas de distribuir a água limpa; b) Aumentar a eficácia do uso da água na agricultura; c) Adotar 

tecnologia de reciclagem e reuso por parte da indústria; e d) Educar para o uso consciente.  

Hidrogeis superabsorventes (SAP) tem sido utilizados na agricultura para aumentar o uso eficiente 

da água. Estudos recentes relatam o uso de SAP em eucalipto, araucária, pinheiro, dentre outras 

culturas [2]. No mercado nacional estão disponíveis SAPs importados normalmente à base de 

acrilamida e acrilato. Um novo tipo de SAP tem sido pesquisado, é aquele compósito com minerais. 

Eles são mais baratos e apresentam propriedades mecânicas superiores [3]. 

O objetivo do presente trabalho é sintetizar, caracterizar e estudar a retenção de água de hidrogeis 

de acrilamida e acrilato compósito com minerais nacionais abundantes, na perspectiva de induzir a 

fabricação e mais ampla aplicação na agricultura nacional, em especial no semi-árido nordestino. 
 

 

Experimental  

Materiais 

A bentonita foi obtida da Empresa Bentonita do Nordeste e a dolomita foi cedida pela empresa 

Kimberlit Agrociências. Acrilamida (Am), Acrilato (Ac), o acelerador da reação N,N,N’,N’–

tetrametiletilenodiamino (TEMED), o iniciador persulfato de potássio (K2S2O8) vieram da Merck. 

O reticulante N,N’– metilenobisacrilamida (MBA) foi oriundo da Pharmacia Biotech. 

Síntese dos hidrogeis 

Os hidrogeis foram sintetizados de duas maneiras diferentes. Os com 10% de bentonita foram 

preparados somente com acrilamida que foi transformada parcialmente em acrilato por hidrolise 

posterior com NaOH. Aqueles com 10% de dolomita foram preparados com os dois co-monômeros 

(acrilamida e acrilato). As reações foram processadas a temperatura ambiente sob atmosfera de N2 
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gasoso. Os minerais foram dispersos em água antes da reação. O teor do reticulante MBA foi 

mantido em 2,0 mol% em relação aos monômeros. Após a formação do gel, o sistema ficou em 

repouso para que se completasse a reação. O gel resultante foi cortado em pequenos pedaços e 

lavado com água destilada para a retirada do monômero que não reagiu e do NaOH, no caso da 

hidrolise. O material foi seco em estufa a 60-70ºC, triturado e a granulometria controlada. 

Caracterização dos hidrogeis 
Os materiais foram caracterizados por análise elementar, FTIR, difração de raios-X, MEV e ensaios 

de intumescimento em água. 

 

 

Resultados e Discussão  

Hidrogeis sem mineral  

Hidrogeis com diferentes razões acrilamida/acrilato foram preparados com o intuito de determinar-

se qual a razão que forneceria SAPs que retivessem maior quantidade de água e com maior 

velocidade. Constatou-se pela Fig. 1 que o intumescimento (Weq = g H20/ g de gel seco) aumenta 

com o teor de acrilato, mas que a constante de velocidade de absorção de água [k na equação Wt = 

Weq(1- e-kt), onde Wt é o intumescimento no tempo t ] [4] diminui. A situação ideal foi considerada 

entre 45-50% de acrilato, onde Weq e a velocidade de absorção são razoáveis. 

 

 

Figura 1. Efeito do % de acrilato sobre o intumescimento (A) e sobre a constante de velocidade (B). 

 

Hidrogeis com mineral 

Resultados do teor de N e de C revelam que tanto os hidrogeis de bentonita quanto os de dolomita 

contém relação acrilamida/acrilato aproximadamente 1,0. Esse resultado foi também confirmado 

por FTIR através da absorbância relativa (AREL = A1410 / A2940) e de curvas de calibração (dados não 

mostrados).  
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A análise por difração de raios-X caracterizou os minerais como bentonita sódica com pequena 

impureza de caulinita e de quartzo e a dolomita como dolomito calcítico (73,7% de dolomita e 

26,3% de calcita) (Fig. 2). O hidrogel PAm/Bent apresenta características de material compósito 

intercalado, enquanto o PAmH/Bent caracteriza-se como nanocompósito esfoliado (Fig. 3). No 

hidrogel com dolomita, observa-se que o mineral está disperso, restando pouca ou nenhuma fase 

cristalina a ele referente. Não há possibilidade de intercalação, pois o mineral não é do tipo lamelar. 

 

 

 

Figura 2. Difratogramas de raios-X dos minerais e dos hidrogeis com acrilamida e acrilato  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação dos tipos de compósitos formados por silicatos [5]. 

 

A morfologia dos hidrogeis é bastante diferenciada (Fig. 4). O SAP de poliacrilamida apresenta-se 

com canais aparentemente conectados. Depois da hidrólise, constata-se a presença de escamas, 

também observada no gel PAmH com bentonita. O gel PAm/Bent sem hidrólise tem morfologia 

mais compactada. O material PAm/Ac tem morfologia muito distinta daquela do PAmH, que é 

também formado de acrilamida e acrilato. A introdução da dolomita provoca o aparecimento de 

estruturas filamentosas, mas bem detalhado no MEV com maior ampliação. 
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Figura 4. Fotomicrografias dos hidrogeis 

 
A cinética de intumescimento de hidrogeis de Am/Ac contendo mineral foi comparada com os 

hidrogeis sem mineral e também com alguns comerciais (Fig. 5). Observa-se que o intumescimento 

cresce rapidamente no inicio, e no final alcança um patamar, cujo valor de intumescimento é 

definido como Weq. Na Fig. 5A, verifica-se que os hidrogeis de poliacrilamida não hidrolisadas 

(PAM e PAM/Bent) apresentam intumescimento muito baixo, explicado pelo fato deles não 

possuírem grupos ionizados. Depois da hidrolise (PAmH e PAmH/Bent), o Weq aumenta muito em 

razão da transformação de amida em acrilato. Tanto o PAmH quanto o PAmH/Bent intumesceram 

muito mais do que o gel comercial (GelCom B). Além disso, a adição de mineral provocou um 

aumento no Weq, tanto no SAP com bentonita quanto naquele com dolomita (Fig. 5B). 
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Figura 5. Cinética de intumescimento de hidrogeis em presença e ausência de mineral: bentonita (A), 

dolomita (B) em comparação a géis comerciais. 

 

Os melhores SAPs são aqueles com maior Weq, menor tempo para alcançar o equilíbrio (< teq) e 

maior velocidade de absorção de água (> k) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Comparação entre os vários hidrogeis à base de acrilamida 

Hidrogel Weq (g água/g gel) teq (min) k (min-1) 

PAm 32 32 0,096 

PAmH 1173 43 0,108 

PAm/Bent 38 37 0,193 

PAmH/Bent 1270 86 0,068 

PAm/Ac 713 22 0,423 

PAm/Ac/Dol 1058 31 0,370 

GelCom A 630 31 0,254 

GelCom B 445 15 0,630 

 

Com relação ao Weq, os SAPs mais promissores são: PAmH, PAmH/Bent e PAm/Ac/Dol. Destes, a 

PAmH/Bent apresenta teq muito elevado e k muito baixo. Além disso, os hidrogeis que são 

hidrolisados com NaOH (PAmH e PAmH/Bent) retêm uma quantidade grande de hidróxido que 

precisa ser eliminada. O processo gasta um volume considerável de água, a mesma água que deve 

ser utilizada de forma eficiente. Esses géis não são, portanto, adequados. 

 

Conclusões  

Os hidrogeis superabsorventes sintetizados a partir de acrilamida e acrilato contendo dolomita são 

os mais promissores como retentores de água em solo, pois intumescem em água mais de mil vezes 

e levam poucos minutos para alcançar esse valor. A dolomita é um mineral abundante e de baixo 

custo, o que torna o produto mais competitivo com os existentes no mercado. 
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