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Resumo: A modificação estrutural de polímeros naturais, tal como o alginato, tem possibilitado o desenvolvimento de 

novas formulações para sistema de liberação controlada. Neste trabalho foi sintetizado um derivado do alginato amídico 

com cadeia alquila. O polímero modificado foi devidamente caracterizado com técnicas espectroscopias: Ressonância 

Magnética Nuclear e Infravermelho com Transformada de Fourier.  
 

Palavras-chave: Alginato, hidrogel e gelificação.  

 

Synthesis of hydrogels of alginate for system controlled release of progesterone  

 
Abstract: The chemical modifications of natural polymers like alginate, has allowed the development of new 

formulations for controlled release systems. In this work we report the synthesis of a derivative of the amidic alginate 

with alkyl chain. The polymer was characterized by spectroscopic techniques: Nuclear Magnetic Resonance and Fourier 

Transform Infrared. 
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1. Introdução 

 

O alginato é um copolímero linear aniônico extraído de algas e bactérias. A estrutura deste 

polissacarídeo é constituída por dois resíduos de ácidos urânicos, nominalmente ácido 

-D-manurônico (M) e seu diastereoisômero ácido -L-gulurônico (G), unidos por ligações 

glicosídicas-(1,4) [1].  O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada que utilizam 

polímeros naturais, como o alginato, tem sido alvo de inúmeras pesquisas [2]. O interesse se deve as 

propriedades físico-químicas e biológicas inerentes a este biopolímero que inclui 

biocompatibilidade, biodegrabilidade, imunogenicidade, atoxidade, além de outras características 

importantes tais como a vasta disponibilidade, o baixo custo e a facilidade no controle para 

transporte de compostos com atividade biológica [3]. Estas características possibilitam diversas 

aplicações, por exemplo, na medicina e farmacologia como meio para liberação controlada de 

fármaco; e na indústria de alimentos e cosméticos como espessante, estabilizante de emulsões, 

agente de encapsulação e agente de gelificação [4]. Entretanto, pouco estudo se tem realizado com 

foco na liberação controlada de progesterona a partir de alginato quimicamente modificado. A 

modificação estrutural do copolímero tem sido estratégia de alguns pesquisadores visando à 

formação de materiais com propriedades e características cada vez mais específicas e eficientes, 

principalmente no que tange o aumento da força iônica do gel, hidrofobicidade e biodegrabilidade 

[4,6]. 

Neste contexto, o presente trabalho versa sobre a síntese e caracterização estrutural de derivados de 

alginato funcionalizados com grupos amídicos que possui cadeia carbônica hidrofóbica, Fig. 1. Os 

substituintes n-butila e hexilamina ligados aos grupos amidas (−CONHR) no alginato serão 
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fundamentais para aumentar a interação entre o polímero e a progesterona, devido à interação por 

dispersão de London criada com o grupo alquila. A formulação de hidrogéis a partir da mistura de 

alginato/alginato com grupo amídico em diferentes proporções é um dos objetivos do projeto 

macro, no desenvolvimento de sistemas géis para liberação controlada de progesterona na 

sincronização do cio hormonal de equinos e bovinos.  

 
Figura 1. Síntese dos derivados do alginato. 

2. Experimental 

 

2.1. Materiais 

 

Alginato de sódio P.A. foi obtido através da Dinâmica Química Contemporânea LTDA. Os 

compostos EDC-HCl, acetona e amina (butilamina e 1,6-hexanodiamina) foram comprados na 

Sigma-Aldrich. 

 

2.2. Caracterização 

 

O polímero modificado foi caracterizado com a espectroscopia no infravermelho com transformada 

de Fourier (IV-TF) e ressonância magnética nuclear (RMN). Os espectros de IV-TF foram 

adquiridos em um espectrômetro Prestige-21/Shimadzu, disponível no laboratório 

SEPOL/LAMAV/CCT/UENF. Os espectros foram registrados com 30 scan na faixa de 

400-4000 cm
-1

. Os espectros de RMN de 
1
H foram adquiridos no aparelho da Bruker 

(unidimensional, 500 MHz) no laboratório do LCQUI/CCT/UENF. O solvente utilizado na 

preparação da amostra foi água deuterada (D2O) e as análises foram realizadas próximo da 

temperatura de 70ºC. Os deslocamentos químicos () foram expressos em partes por milhão (ppm). 

Como padrão interno utilizou-se o sinal da água em 4,48 ppm. Todos os espectros de IV-TF e RMN 

foram plotados no programa Origin 8.50. 

 

2.3. Preparação do derivado do alginato 2a  

 

Preparou-se uma solução aquosa de alginato de sódio (NaAlg, 0,6 g; 3,0 % m/m). Titulou-se com 

uma solução de HCl(aq) a 0,1 mol/L até um volume pouco antes da gelificação. Deixou-se sob 

agitação por alguns minutos a temperatura ambiente até a completa dissolução e formação do ácido 

algínico (HAlg). A concentração do polímero foi então diluída para 2 % m/m com a adição de 

10 mL de H2O destilada. A esta solução foi adicionado o hidrocloreto de 1-etil-3-[3-

(dimetilamino)propil]-carbodiimida (EDC-HCl; 0,4 g; 0,002 mol) dissolvido em 2 mL água. Após 

5-8 minutos de reação o n-butilamina (1 mL) foi adicionado e a mistura foi agitada por 24 horas a 

temperatura ambiente. O polímero foi isolado por precipitação induzida adicionando-se o quadruplo 

do volume acetona à solução. A solução resultante foi deixada em repouso por 20 minutos para 

completa precipitação. Após este período uma parte do sobrenadante foi removida com uma pipeta 

Pasteur e o restante da solução foi filtrado. Em seguida, fez uma lavagem química com acetona 

(cinco vezes) para remover impurezas e o material de partida. Obteve-se um sólido branco o qual 

foi seco sob alto vácuo fornecendo 1,8g de produto [7]. A purificação do polímero foi realizada 
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através da diálise durante 48h utilizando uma membrana polimérica e água deionizada, este 

procedimento foi feito em triplicata. 

 

3. Resultados e Discussão  

 
Os espectros de IV-TF do alginato de sódio e de seu derivado amídico 2a estão ilustrados na Fig. 2. 

Como pode ser observado, foi evidenciado um ligeiro deslocamento do sinal referente ao 

estiramento vibracional do grupo carbonílico (C=O), de 1603 cm
-1

 (NaAlg) para 1622 cm
-1

 (2a). 

Este resultado está coerente com o produto desejado, visto que o sinal intenso de sais carbonílicos 

presente no alginato de sódio (Alg-CO2Na) encontra-se próximo a 1600 cm
-1

, enquanto que o grupo 

carbonila (C=O) da amida exibe estiramento ao redor de 1630 cm
-1

. Tomando a razão das 

intensidades dos grupos carbonila e éster (1417 cm
-1

) para cada amostra, obteve-se valores 

diferentes que indicam grupos carbonílicos distintos, [I(C=O)/I(C-O) = 0,86, NaAlg] e [I(C=O)/I(C-O) = 

0,75, 2a]. Além destas evidências, há uma absorção mais intensa em 2949 cm
-1

 no espectro do 2a, 

este sinal foi atribuído ao estiramento vibracional do grupo C-H de alifático. Estes resultados 

corroboram com o produto desejado. 
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Figura 2. Espectro no IV-TF do NaAlg e do alginato modificado, 2a (espectros à esquerda).  Ampliação da 

região do grupo carbonílico (C=O) do NaAlg em 1603 cm
-1

 e do 2a em 1622 cm
-1 

(espectro à direita). 

 

A análise de RMN 
1
H do derivado de alginato, 2a em D2O, revelou uma forte evidência do sucesso 

da reação de amidação, Fig. 3. Os sinais de multipletos observados na região de 1,2 a 2,5 ppm 

foram atribuídos aos grupos (CH) do grupamento alquila n-butila. Outro sinal importante 

corresponde ao hidrogênio do grupo amida que foi observado próximo 3,7 ppm. 
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Figura 3. Espectro de RMN 
1
H do NaAlg e alginato modificado (espectros à esquerda). Região expandida 

referente aos multipletos atribuídos ao grupo n-butila do polímero 2a (espectros à direita). 



                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

4. Conclusões  
 

O procedimento empregado para a formação de derivados de alginato com grupo amida foi 

realizado na síntese de hidrogéis.  Na segunda etapa do projeto desenvolveremos uma formulação a 

partir de misturas de alginato de sódio e alginato modificado, com o intuito de estudar o 

comportamento dos hidrogéis na liberação controlada de progesterona para a sincronização do cio 

hormonal de equinos e bovinos. 
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