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RESUMO 

 

Este trabalho reporta os resultados dos estudos sobre a síntese, caracterização e aplicação de 

hidrogel (HEDTA) obtido da reação entre acetato de celulose com grau de substituição 2,5 e  

EDTAD (dianidrido do EDTA ácido) como substrato de liberação controlada de fertilizantes 

NPK e retenção de água em solo. O HEDTA foi sintetizado através de reações de esterificação 

e entrecruzamento entre os grupos hidroxilas livres do acetato de celulose (AC) e o EDTAD, a 

reação foi catalisada pela trietilamina. As caracterizações do HEDTA foram realizadas através 

das técnicas: Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

espectroscopia na região próxima do infravermelho (NIR), análise termogravimétrica (TG e 

DTG) e a densidade de ligações cruzadas foi determinada através de um conjunto de técnicas: 

Determinação de ligações cruzadas através da teoria de Flory-Rehner, titulação potenciométrica 

e titulação complexométrica de retorno. O HEDTA é um hidrogel anfótero, devido a capacidade 

de formar cargas positivas e negativas ao longo da rede polimérica, através desta propriedade, 

o HEDTA mostrou boa interação com cátions e ânions em meio aquoso. O HEDTA foi estudado 

como substrato de liberação controlada de fertilizantes NPK (íons NH4
+; HPO4

-2 e K+) e 

retenção de água em solo. Os resultados de liberação controlada de NPK e retenção de água em 

solo, evidenciaram que o HEDTA liberou NPK em solo de maneira controlada e o solo reteve 

água por um período maior. Após os estudos laboratoriais de liberação controlada de NPK, foi 

produzido quantidade suficiente de HEDTA para realizar um estudo de campo. O objetivo 

principal do estudo de campo foi estudar a aplicação do HEDTA como substrato de liberação 

controlada de NPK e retenção de água em solo na plantação de eucalipto (espécie: Eucalyptus 

Urophylla x Eucalyptus Grandis), os resultados evidenciaram que as mudas de eucalipto se 

desenvolveram mais rapidamente com o uso de HEDTA.   Através de análises de biodegradação 

em solo ativado, ficou evidenciado que o HEDTA é biodegradável. 
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ABSTRACT 

 

This work reports the results of studies on the synthesis, characterization and application of 

hydrogel (HEDTA) derived from cellulose acetate with substitution degree (DS 2.5) and 

EDTAD (ethylenediaminetetraacetic dianhydride) as a substrate for slow-release NPK fertilizer 

and water retention in soil. The HEDTA was synthesized by esterification crosslinking 

reactions between the free hydroxyl groups of the cellulose acetate DS 2.5 (CA) and EDTA 

dianhydride (EDTAD), the reactions were catalyzed by triethylamine. The characterizations of 

the HEDTA were carried out by FTIR, near infrared (NIR) spectroscopy, thermogravimetric 

analysis (TG and DTG) and crosslink density was determined through a set of techniques and 

according to Flory-Rehner theory. The HEDTA is an amphoteric hydrogel due to the ability to 

form positive and negative charges along the polymer network, by this property, the HEDTA 

showed good interaction with cations and anions in aqueous medium. The HEDTA was studied 

as a substrate for slow-release NPK fertilizer (NH4+, and K+ HPO4
-2) and water retention in 

soil. The results of slow-release NPK fertilizer and water retention in soil have shown that the 

HEDTA have released NPK fertilizer in a controlled manner. The HEDTA was able to reduce 

the leaching of fertilizers and improve the performance of eucalyptus seedlings (specie: 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus Grandis) during the dry season in Brazil. The HEDTA has 

chemical and physical properties which allow the supply of water and nutrients in a controlled 

manner to the plants. The biodegradation of the HEDTA was investigated in simulated soil 

(23% of sand, 23% of cattle manure, 23% of soil and 31% of water). The biodegradability of 

the HEDTA was evaluated by the weight loss during 180 days and Fourier transform infrared 

(FTIR) spectroscopy. The results showed that the HEDTA is biodegradable. 
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Capítulo 1 

 

 

1. Introdução. 

 

1.1 O impacto ambiental causado pelo uso de polímeros sintéticos. 

 

O impacto ambiental causado pela crescente demanda de novas tecnologias está entre 

as grandes preocupações da humanidade. A necessidade de desenvolver materiais 

biodegradáveis vem sendo objetivo de vários centros de pesquisa e cada vez mais, grandes 

empresas, seja por imposição governamental ou por estratégia de marketing, despertam 

interesses em reduzir o impacto ambiental gerado por suas linhas de produção.  

Os polímeros sintéticos vêm causando grandes impactos ambientais. Esses materiais 

foram produzidos indiscriminadamente nas últimas décadas e como consequência, a poluição 

ambiental causada por eles vem assumindo proporções perigosas. Por outro lado, materiais 

poliméricos apresentam propriedades tão peculiares que seria difícil imaginar a vida sem eles.  

Reduzir os impactos ambientais gerados pelos polímeros sintéticos e desenvolver novas 

tecnologias são atitudes necessárias, grupos de pesquisa em todo o mundo voltam suas atenções 

para polímeros naturais, biodegradáveis e renováveis. Atualmente, um maior número de 

pesquisas é destinado à celulose, ao amido, à quitina e à quitosana que são polímeros produzidos 

pela natureza. 

A celulose além de ser biodegradável e renovável é o material natural mais abundante 

do reino vegetal, o Brasil sendo um país tropical apresenta grandes vantagens climáticas que 

favorecem a produção da celulose. 

 

1.2 Produção de celulose no Brasil. 

O Brasil é o quarto maior produtor de celulose do mundo. Nos dois primeiros meses de 

2014, a produção brasileira de celulose cresceu 4,5% e a de papel 1,7%, na comparação com o 

mesmo período de 2013. Foram produzidas 2,5 milhões de toneladas de celulose e 1,7 milhão 

de toneladas de papel. As exportações de celulose cresceram 17,9%, de 1,4 milhão de toneladas 

no primeiro bimestre de 2013 para pouco mais de 1,6 milhão de toneladas no mesmo período 

deste ano, no qual também foi registrada alta de 7,7% nas exportações de papel, com um total 
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de 321 mil toneladas do produto. Com isso, a balança comercial do setor totalizou US$ 1,2 

bilhão, com aumento de 15,9% sobre o valor do primeiro bimestre de 2013. 

A Europa e a China permanecem como os principais mercados para a celulose brasileira, 

gerando aproximadamente 43% e 32% da receita com as vendas externas do produto, 

respectivamente. A América do Norte participa com cerca de 16%. Em relação ao papel, a 

América Latina segue como principal mercado, responsável por mais de 52% da receita de 

exportação no acumulado de janeiro e fevereiro, seguida pela Europa e América do Norte, que 

participam dessa receita com cerca de 16% e 14%, respectivamente (Associação Brasileira de 

Celulose e Papel, 2015). 

 

1.3 Derivados de celulose como matéria-prima. 

 

A celulose como matéria-prima tem grandes vantagens: está presente com grande 

abundância nos vegetais, é biodegradável, renovável e disponível a baixo custo. Desvantagem: 

Na forma “in natura” é insolúvel em solventes orgânicos convencionais devido às fortes 

interações intermoleculares de ligação de hidrogênio que existem entre as cadeias de celulose. 

Para contornar este quadro, reagem-se anidridos dos ácidos orgânicos como ácido acético, ácido 

butanóico e ácido mineral como o ácido nítrico com os grupos OH das moléculas de celulose 

provocando-se reações de esterificação catalisadas com ácido sulfúrico concentrado e 

formando-se ésteres de celulose (acetato de celulose, butirato de celulose, e nitrato de celulose) 

com variabilidade de graus de substituições de grupos OH livres das moléculas de celulose. 

Uma vez que se substituem os grupos OH por radicais como o acetil e butil, as forças 

intermoleculares entre as cadeias tornam-se mais fracas, assim, a dissolução em solventes 

orgânicos como acetona (propanona) e dimetilformamida (DMF) é possível. 

Ésteres de celulose têm várias aplicações: o acetato de celulose é empregado na 

produção de fibras têxteis, filtros industriais, filtros de cigarros, filmes fotográficos, 

revestimentos de papéis, vidros e membranas, o butirato de celulose é utilizado em produções 

de vernizes, revestimentos e adesivos termoplásticos, e o nitrato de celulose é empregado em 

aplicativos de proteção e decoração de revestimentos de laca e produção de explosivos. 

 

1.4 Hidrogéis de Acetato de Celulose. 
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No presente trabalho, as hidroxilas livres do acetato de celulose (AC) com grau de 

substituição (GS) 2,5 foram esterificadas com o agente reticulador EDTAD em meio 

homogêneo catalisado pela trietilamina. A figura 1 mostra o esquema com o passo a passo da 

síntese do hidrogel (HEDTA): no primeiro passo ocorreu a dissolução do EDTAD e o AC em 

dimetilformamida (DMF), no segundo passo, após a adição do catalisador trietilamina 

ocorreram as reações de esterificação e entrecruzamento entre as cadeias de AC e o EDTAD e 

a cura do HEDTA, no terceiro passo foram realizadas as etapas de purificação, moagem, 

neutralização dos grupos de ácido carboxílico e secagem do HEDTA. Após a caracterização do 

HEDTA, o mesmo foi empregado como substrato de liberação controlada de NPK e retenção 

de água em solo. 

 

 

Figura 1- Esquema da síntese do hidrogel (HEDTA). 
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O uso de uma fonte renovável e biodegradável para a síntese de hidrogéis foi fator 

predominante na escolha do acetato celulose como matéria prima. A utilização do acetato de 

celulose ao invés de celulose se deve a grande insolubilidade da celulose em solventes orgânicos 

convencionais o que torna inviável a síntese dos hidrogéis. O acetato de celulose é um polímero 

atóxico e essa propriedade possibilita a aplicação dos hidrogéis em solo e em água. 

 

1.5 A importância da agricultura moderna para a humanidade. 

 

Nos próximos 50 anos, a população mundial precisará dobrar a demanda de comida. 

Desta forma, dependerá de uma agricultura moderna e do uso de fertilizantes sintéticos para 

suprir esta demanda (Tilman et. al., 2002). Entretanto, o uso demasiado de fertilizantes 

sintéticos pode gerar sérios problemas ambientais, como a lixiviação de estuários e regiões 

costeiras (Senna et. al., 2015).  

A agricultura brasileira é uma das mais importantes do mundo. A produção de 

commodities alimentares aumentaram cinco vezes entre 1961 e 2008 (Gauder et. al., 2011). A 

Associação Brasileira de Celulose e Papel (2015), aponta que o Brasil é um dos maiores 

produtores de papel e celulose do mundo, com as florestas mais produtivas do mundo, no Brasil, 

as florestas de eucalipto cobrem aproximadamente 4,7 milhões de hectares. Atualmente, a 

principal preocupação dos agricultores brasileiros é a seca, que está reduzindo a produção de 

comida e outros produtos agrícolas. 

Recentemente, centros de pesquisa no mundo todo tem realizado e publicado resultados 

de pesquisas de desenvolvimento de substratos de liberação controlada de fertilizantes e 

retenção de água em solo. Porém, o desafio da ciência mundial é desenvolver substratos de 

liberação controlada de fertilizantes com capacidade de retenção de água em solo com baixo 

custo de produção e biodegradável. Os hidrogéis, poliacrilato de sódio ou poliacrilato de 

potássio vem sendo usados como substratos de retenção de água em solo na agricultura, porém, 

não podem ser aplicados juntos com fertilizantes, porque os efeitos da osmose reduzem 

drasticamente a capacidade de absorção de água dos poliacrilatos. De acordo com Zhong et. al., 

(2013), o uso dos poliacrilatos de sódio ou potássio, sempre aumentam os gastos de produção 

dos agricultores e não aumentam significativamente o rendimento da produção agrícola, porque 

são usados sem o fornecimento de fertilizantes. 

A agricultura brasileira vem sofrendo com os efeitos das secas presentes nos últimos 

anos, principalmente nos anos 2013 e 2014. A seca gerou inflação nos preços dos alimentos e 

em outros produtos agrícolas (Silva, 2014). Um dos objetivos deste trabalho é estudar a 
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aplicação do HEDTA no plantio de eucalipto e realizar um amplo estudo para que as 

propriedades do HEDTA proporcionem redução na frequência de irrigação e forneça 

fertilizantes de maneira controlada para o desenvolvimento das plantas. 
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Capitulo 2 

 

 

2. Objetivos. 

 

2.1 Objetivos Gerais. 

Desenvolver a síntese do hidrogel HEDTA, sintetizar, caracterizar e aplicar o HEDTA 

como substrato de liberação controlada de fertilizantes NPK e retenção de água em solo. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

i. Desenvolver rota de síntese do HEDTA, sintetizar e caracterizar o HEDTA 

através da espectroscopia na região do visível (FTIR), espectroscopia na região 

próxima do infravermelho (NIR), análise termogravimétrica (TG e DTG) e 

elucidar as características estruturais do HEDTA. 

ii. Estudar as propriedades físicas e químicas do HEDTA através da capacidade de 

intumescimento em água, determinação da capacidade de absorção de íons NPK 

(NH4
+; HPO4

-2 e K+) e titulação potenciométrica. 

iii. Testar e estudar a possibilidade de aplicação do HEDTA como substrato de 

liberação controlada de fertilizantes NPK e retenção de água em solo.  

iv. Estudar a biodegradação do HEDTA em solo. 

v. Realizar estudo de aplicação do HEDTA no plantio de eucalipto (espécie: 

Eucalyptus Urophylla x Eucalyptus Grandis) durante o período estiagem no 

Brasil. 

vi. Coletar e determinar as concentrações de íons NPK nos tecidos foliares das 

mudas de eucalipto no final do teste, realizar análises estatísticas (ANOVA) nos 

diferentes grupos de mudas plantadas, comparar e interpretar os resultados. 

vii. Escrever e publicar os resultados dos estudos para a comunidade científica 

através da publicação de artigos científicos. 
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Capitulo 3 

 

3. Revisão bibliográfica. 

 

3.1 A importância dos fertilizantes NPK (NH4
+; HPO4

-2 e K+) na agricultura. 

 

De acordo com Hopkins & Hüner (2009), quando o fornecimento de algum elemento 

essencial (NPK) é limitado, o crescimento da planta é reduzido. Para o crescimento normal das 

plantas é necessário ter uma faixa adequada de concentração de macronutrientes (basicamente 

os íons NO3
-, NH4

+; HPO4
-2 e K+).  

O nitrogênio é um elemento essencial e é absorvido em grandes quantidades pelas 

plantas. É constituinte de muitos compostos, incluindo todas as proteínas e ácidos nucleicos. 

Desta forma, a deficiência de nitrogênio inibe o crescimento das plantas. O fosfato é um 

componente integral de compostos importantes das plantas, incluindo fosfato de açucares, 

membrana fosfolipídicas, nucleotídeos usados como fonte de energia (ATP) e ácidos nucleicos. 

O potássio está presente nas plantas como cátion monovalente e realiza um importante papel na 

regulação do potencial osmótico das células das plantas, também é necessário para a ativação 

de muitas enzimas de respiração e fotossíntese (Hopkins & Hüner, 2009). A figura 2 mostra a 

representação gráfica da relação entre o crescimento e a concentração de nutrientes nos tecidos 

das plantas. 

 

Figura 2: Gráfico generalizado do crescimento da planta em relação a concentração 

de nutrientes nos tecidos das plantas (Hopkins & Hüner, 2009). 
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A tabela 1 mostra as concentrações adequadas de íons NH4
+, HPO4

-2 e K +para o 

desenvolvimento das plantas (Hopkins & Hüner, 2009). 

 

Tabela 1: Concentrações adequadas de macronutrientes para o desenvolvimento das plantas.  

Macronutriente Faixa adequada de concentração 

NH4
+ A partir de 1000mmol/Kg de matéria seca 

HPO4
-2 A partir de 60 mmol/Kg de matéria seca 

K+ A partir de 250 mmol/Kg de matéria seca 

 

A indústria de fertilizantes, por sua vez, tem desempenhado, por mais de 150 anos, um 

papel fundamental no desenvolvimento da agricultura e no atendimento das necessidades 

nutricionais de uma população continuamente crescente. De fato, basta mencionar que, em 

geral, os fertilizantes são responsáveis por cerca de um terço da produção agrícola, sendo que 

em alguns países os fertilizantes chegam a ser responsáveis por até cinquenta por cento das 

respectivas produções nacionais.  

A agricultura, em conjunto com outros elementos tais como água, energia, saúde e 

biodiversidade, tem uma função de grande relevância na conquista do desenvolvimento 

sustentável (Isherwood, 2000).  Os fertilizantes promovem o aumento de produtividade 

agrícola, protegendo e preservando milhares de hectares de florestas e matas nativas, assim 

como a fauna e a flora. Sendo assim, o uso adequado de fertilizantes se tornou ferramenta 

indispensável na luta mundial de combate à fome e subnutrição (Isherwood, 2000).  

 

3.2 Os impactos ambientais causados pelo uso exacerbado de fertilizantes sintéticos. 

 

Do Carmo et. al. (2005) e Nogueira et. al. (2010) reportam que o uso demasiado de 

fertilizantes sintéticos, principalmente fertilizantes com nitrogênio (amônio ou nitrato), podem 

provocar sérios impactos ambientais como a eutrofização de estuários e regiões costeiras. Os 

fertilizantes minerais são ineficientes, desta forma, é necessário aplicar várias vezes, 

especialmente quando os nutrientes são muito solúveis em água como amônio e potássio. Desta 

forma eles são lixiviados para rios e lagos e causam eutrofização.  

A atividade humana (principalmente a agricultura) tem causado sérios impactos 

ambientais em lagos, rios e nos reservatórios de água destinados ao consumo humano em vários 

lugares do mundo. Os fertilizantes que contém fosfato (HPO4
-2) e amônio (NH4

+), quando são 

lixiviados para ecossistemas aquáticos, provocam o indesejado crescimento do fitoplâncton, 
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esse fenômeno é conhecido como eutrofização. A eutrofização em estado avançado cobre toda 

a superfície da água, desta forma, a luz solar não chega até as plantas aquáticas, e 

consequentemente a mesma é incapaz de realizar fotossíntese. Com a incapacidade de realizar 

a fotossíntese, as plantas aquáticas morrem e sua decomposição aumenta a demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) causando a mortalidade da fauna aquática (Struijs, 2011).    

 

3.3 Liberação controlada de fertilizantes. 

  

Mais de sete bilhões de pessoas dependem da agricultura moderna e a população 

continua em crescimento. Nas últimas décadas a seca é a mais severa representação das 

mudanças climáticas e ocorrem frequentemente. Com população crescente, mudança climática, 

clima extremo e seca, surgiu uma nova área de estudos, chamada de EFA sigla do inglês “Eco-

friendly agriculture”. O fornecimento de água é a condição chave para o crescimento da planta, 

no entanto, a água somente não é suficiente para o desenvolvimento da planta. Os fertilizantes 

são essenciais para o desenvolvimento resultando no bom aproveitamento da água pela planta 

(Zhong et. al., 2013).  

Polímeros superabsorventes como poliacrilato de sódio (PAS) e poliacrilato de potássio 

(PAP) tem a capacidade de absorver e reter grandes quantidades de água e liberar de maneira 

controlada em circunstâncias de seca. Esses materiais têm sido usados extensivamente em 

vários campos (Zhong et. al., 2013).  

Zhong et. al. (2013) relatam que o PAS e PAP são utilizados como retentor de água e 

não fornecem fertilizantes (exceto o PAP que fornece somente potássio), aumentam a carga 

financeira dos agricultores e não trazem aumentos significativos na produção agrícola. 

Recentemente a liberação controlada de fertilizantes, incluindo fertilizantes fisicamente 

misturados, fertilizantes quimicamente combinados e fertilizantes revestidos tem atraído a 

atenção. No entanto, muitas destas tecnologias de liberação controlada somente liberam 

fertilizantes e não retém água, como o polietileno e parafina coberta com fertilizantes. Mesmo 

assim, o custo do aditivo não é barato. Desta forma, é necessário desenvolver um substrato de 

liberação controlada de fertilizantes e retenção de água em solo com baixo custo (Zhong, et. al., 

2013).   

Ni, et. al. (2009), reportou o uso de hidrogel de celulose modificado quimicamente na 

liberação controlada de fertilizantes nitrogenados. Os hidrogéis de celulose mostraram boa 

capacidade de liberação de fertilizante nitrogenado e aumentou a retenção de água no solo. No 

entanto, é óbvio que a capacidade de intumescimento é limitada e a degradação do hidrogel é 
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rápida (Ni, e. al., 2009).  Wu et. al. (2008) prepararam um fertilizante com duplo revestimento 

que contém um revestimento de Poli-(ácido acrílico-co-acrilamida) na superfície e no interior 

quitosana. Porém, este hidrogel não é viável economicamente (Wu et. al., 2008).  

A combinação de PAS e PAP com fertilizantes ainda encara muitos desafios, muitos 

fertilizantes, como por exemplo ureia, é propenso a se decompor a ácido acrílico (AA) que é o 

monômero mais usado para produzir o PAS e PAP. No entanto, a elevada concentração iônica 

com origem na dissolução de fertilizantes inibe a capacidade de absorção de água do PAS e 

PAP. Há muitas pesquisas focadas em fertilizantes a base de nitrogênio, porém há poucas 

pesquisas focadas em fertilizantes a base de fósforo (Zhong, et. al., 2013). 

Atualmente muitos trabalhos sobre síntese, caracterização e aplicação de substratos para 

liberação controlada de fertilizantes e retenção de água em solo estão sendo publicados, existe 

uma preocupação crescente da comunidade científica mundial em desenvolver um substrato 

que seja capaz de liberar fertilizantes de maneira controlada, reter água no solo e que tenha 

baixo custo de produção. 

 

3.4 O desenvolvimento de substratos de liberação controlada de fertilizantes e retenção 

de água em solo. 

 

Nos últimos anos, vários trabalhos relacionados ao desenvolvimento de substratos de   

liberação controlada de fertilizantes e retenção de água em solo foram publicados. 

Wu e Liu (2008) desenvolveram um substrato de liberação controlada de NPK e 

retenção de água em solo composto por quitosana com cobertura de fertilizantes NPK. O 

substrato apresentou bons resultados de liberação controlada e retenção de água em solo, porém, 

economicamente não é viável devido à baixa disponibilidade de quitosana.  

Zhong et. al. (2013) reportam o desenvolvimento de um substrato de liberação 

controlada de NPK composto de amido de milho sulfonado, pedra de fosfato e poliácido 

acrílico. Sabadini et. al. (2015) desenvolveram um substrato de liberação controlada de 

fertilizantes (K+ e H2PO4
-1) composto por goma de gelano e quitosana, o hidrogel foi obtido 

através de reações de entrecruzamento ao longo da formação das ligações iônicas entre a 

quitosana como um policátion e a goma de gelano como um poliânion. Neste trabalho a 

liberação de fertilizantes foi avaliada através da imersão do substrato com fertilizante absorvido 

em água ultrapura e foram construídas curvas de condutividade da água em função do tempo, 

o hidrogel apresentou uma liberação lenta em água, no entanto, o substrato não foi testado em 
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solo. O hidrogel derivado de goma de gelano e quitosana também é economicamente inviável 

devido à baixa disponibilidade de goma de gelano e quitosana. 

Atualmente a população mundial está estimada em 7 bilhões de pessoas, e ainda a 

população está crescendo (Zhong et. al., 2013). Para produzir alimento para a população 

mundial é necessária uma agricultura moderna e eficiente. Desenvolver um substrato de 

liberação controlada de fertilizantes e retenção de água em solo que seja economicamente viável 

é um desafio para a comunidade científica mundial. 

 

3.5 Hidrogéis.  

 

A aplicação de hidrogéis surgiu em 1960, quando, Wichterle e Lim (1960) introduziram 

o uso de redes hidrofílicas entrecruzadas de poli-(2-hidroxietil metacrilato) (pHEMA) como 

material para lentes de contato. Durante as últimas décadas, hidrogéis vem tendo interesse 

crescente, como indicado pelo aumento de trabalhos publicados a partir de 1995 até agora. 

Existe uma grande variedade de definições para hidrogéis. A mais frequentemente referenciada 

é dada por Peppas (2000). De acordo com a definição dele, hidrogéis são redes poliméricas 

tridimensionais capazes de absorverem grandes quantidades de água contendo (1) ligações 

covalentes produzidas através de reações de um ou mais comonômeros, (2) reticulações físicas 

devido o envolvimento das cadeias poliméricas, (3) associação de ligações incluindo ligações 

de hidrogênio e fortes interações de Van der Waals entre as cadeias e (4) cristalitos unindo duas 

ou mais cadeias macromoleculares (Vlieberghe et. al., 2011).  

Hidrogéis podem ser classificados em diferentes categorias dependendo de vários 

parâmetros, incluindo métodos de preparação, tipos de carga presentes nos hidrogéis, e 

características estruturais e mecânicas. Com base no método de preparação, os hidrogéis podem 

ser distintos: homopolímeros ou copolímeros. Alternativamente, hidrogéis podem ser 

classificados como: neutros, aniônicos ou catiônicos. Finalmente, podem ser classificados de 

acordo com a estrutura: amorfos, semicristalino, hidrogênio-ligado, supramolecular, ou 

hidrocoloidal. Hidrogéis são extremamente adequados para uma variedade de aplicações 

(Vlieberghe et. al., 2011). A figura 3 mostra o crescimento da quantidade de publicações 

relacionadas com hidrogéis nos últimos anos (1995 a 2010). 
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Figura 3: Gráfico da quantidade de publicações sobre hidrogéis de 1995 a 2010 (Vlieberghe, 

2011). 

  

De acordo com Buwalda et. al. (2014), hidrogéis são redes poliméricas tridimensionais 

que são capazes de reter uma grande quantidade de água em seu estado intumescido. Hidrogéis 

podem ser classificados como natural, sintético ou híbrido, dependendo da fonte do polímero 

constituinte. Hidrogéis podem estar ligados quimicamente por ligação covalente, fisicamente 

por interações não covalente ou por combinação de ambas as forças. As interações responsáveis 

pela absorção de água incluem forças de capilaridade, osmótica e hidratação, que são 

contrabalanceadas pelas forças exercidas pelas ligações cruzadas que resistem a expansão das 

cadeias poliméricas (Buwalda et. al., 2014). 

As propostas para a aplicabilidade desses materiais dependem principalmente da sua 

capacidade de absorver água, essa capacidade de intumescimento vem da presença de grupos 

hidrofílicos como –OH, -CONH, -COOH, -SO3H e –CONH2 em sua rede polimérica. De acordo 

com a natureza dos grupos que formam a rede polimérica, os hidrogéis podem ser classificados 

como iônicos ou neutros e baseando na estrutura física da rede, hidrogéis podem ser 

classificados como amorfos semicristalinos ou reticulados por ligações de hidrogênio, por 

estruturas supramoleculares ou agregados hidrocoloidais (Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 

2008). 

Peppas & Khare (1993) relatam que hidrogéis podem ser sintetizados pelos mesmos 

métodos utilizados para a preparação de materiais poliméricos em geral e utilizando as mesmas 

técnicas. As reações de reticulação são feitas introduzindo um ou mais monômeros 

multifuncionais (agente reticulante) durante o crescimento das cadeias poliméricas ou entre 
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duas ou mais cadeias poliméricas já sintetizadas anteriormente. A reação de polimerização pode 

ser iniciada utilizando radicais livres gerados por aquecimento, ionização, radiação e/ou por 

agentes redutores ou oxidantes (Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 2008). 

De acordo com Peppas & Khare (1993), durante a síntese de hidrogéis a presença de 

solvente no meio reacional, bem como o tipo de solvente no meio, influencia diretamente nas 

propriedades do hidrogel. Se a quantidade de água presente durante a polimerização é maior do 

que a capacidade de adsorção do hidrogel no equilíbrio, uma separação de fase durante a 

formação da rede ocorre e uma rede polimérica heterogênea é formada, consistindo de domínios 

altamente reticulados (microgéis) conectados por cadeias pouco reticuladas. Esse fenômeno é 

conhecido como microsinerese. A quantidade de solvente no meio reacional é tão importante 

que um hidrogel sem poros pode se tornar poroso variando apenas essa condição reacional 

(Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 2008). 

A maneira de como o hidrogel foi sintetizado (estequiometria de reação e grau de 

entrecruzamento) tem grande influência no seu comportamento de intumescimento. Após ter 

sido inchado até o equilíbrio e posteriormente seco, o mecanismo, a cinética de intumescimento 

e até mesmo a estrutura do hidrogel podem mudar. Uma explicação para esse fenômeno é feita 

baseando-se na separação das cadeias que se encontravam emaranhadas antes do processo de 

intumescimento (Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 2008). 

 

3.5.1. Hidrogéis neutros. 

 

Hidrogéis neutros são hidrogéis que não apresentam grupos ionizáveis na rede polimérica 

e devido a isso não sofrem influencias de variações de pH e força iônica do meio.  Normalmente, 

esses hidrogéis são sensíveis às variações na temperatura do meio reacional. Um aumento na 

temperatura aumenta a mobilidade das cadeias poliméricas e consequentemente alteram a 

capacidade de intumescimento dos mesmos. Esses hidrogéis encontram grande utilidade em 

sistemas onde não se deseja variação nas propriedades do hidrogel frente à variação na força 

iônica do meio bem como no pH (Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 2008). 

 

3.5.2. Hidrogéis iônicos. 

 

Hidrogéis iônicos são obtidos através de reações entre reagentes que após as reações de 

polimerização e ou entrecruzamento apresentam cargas positivas e negativas ao longo da rede 

polimérica.  
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Esses hidrogéis podem ser classificados em aniônicos, catiônicos e anfóteros, de acordo 

com os grupos presentes em suas cadeias. Géis aniônicos possuem grupos funcionais que 

possuem carga negativa tais como ácido carboxílico e ácido sulfônico, a ionização desses géis 

acorre quando o pH da solução se encontra acima do pKa dos grupos ionizáveis presentes na 

rede polimérica. Géis catiônicos possuem grupos funcionais tais como aminas que se ionizam 

em meios com pH menor que o pKb das espécies ionizáveis. No caso de hidrogéis anfóteros 

que são hidrogéis que possuem grupos básicos e ácidos em sua estrutura, haverá grupos 

ionizados em pH muito baixo e muito alto, no ponto de pH isoelétrico a capacidade absortiva 

do hidrogel é moderada (Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 2008).  

Hidrogéis iônicos apresentam vantagens quando comparados com hidrogéis neutros, pois 

como são sensíveis ao pH e força iônica da solução, apresentam uma grande variedade de 

aplicações como materiais biomédicos (Peppas & Khare, 1993; Oliveira, 2008).  

O grau de absorção de água por esses hidrogéis sofre forte influência de fatores como a 

força iônica e o pH da solução. Isso se deve à protonação ou desprotonação de grupos ácidos 

ou básicos presentes na rede polimérica que acabam por promover o afastamento das cadeias 

poliméricas e aumentar a capacidade desses materiais em absorver água. Hidrogéis iônicos 

absorvem, normalmente, maiores quantidades de água do que hidrogéis neutros. Um aumento 

no conteúdo iônico de uma rede polimérica torna a rede mais hidrofílica e consequentemente 

leva a uma maior velocidade de adsorção e uma maior capacidade de intumescimento (Peppas 

& Khare, 1993; Oliveira, 2008). 

 

3.6 Hidrogéis derivados da Celulose. 

 

A síntese de hidrogéis derivados da celulose é possível, porém, é inviável 

economicamente devido ao fato da celulose ser insolúvel em solventes orgânicos 

convencionais. Por este motivo, derivados de celulose como o acetato de celulose com grau de 

substituição entre 2,2 e 2,5 podem ser uma boa alternativa, pois, os mesmos são solúveis em 

solventes orgânicos convencionais como acetona (propanona), DMF etc. E também possuem 

hidroxilas livres que possibilitam a realização de reações de esterificação e entrecruzamento 

(Senna et. al. 2014). 

 

3.6.1 Celulose. 

Embora a celulose do algodão tenha sido utilizada em aplicações têxteis por milhares 

de anos, somente em 1839 que Anselme Payen isolou e nomeou o mesmo polissacarídeo da 
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madeira. As características hidrofílicas e absorventes da celulose foram conhecidos por um 

período de tempo equivalente. Com o advento dos absorventes descartáveis nos últimos anos 

anos, a demanda por fibras de celulose em aplicações absorvente aumentou dramaticamente. A 

importância das interações água-celulose também se reflete na quantidade volumosa de 

literatura dedicada ao assunto (Raymond, 2002) 

A celulose é um homopolímero natural (poli-β(1,4)-D-glucose), não ramificado, fibroso, 

com configuração sindiotática e insolúvel em água. Esse é o material natural mais abundante 

no reino vegetal e o principal componente da madeira e das fibras vegetais. Ele é composto de 

unidades de (β) D-glucopiranose (figura 4), unidas através de ligações glicosídicas entre os 

carbonos 1 e 4. Na cadeia de celulose cada mero de (β) D-glucopiranose se encontra girado de 

180º em relação à próxima unidade. (Osullivan, 1997; Hon, 1994; Lehninger, 1995; Boyd 

Morrison, 1983; Oliveira, 2008).  
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Figura 4- Unidade de (β) D-glucopiranose (Oliveira, 2008). 

 

Como uma matéria-prima química, a celulose tem sido usada por cerca de 150 anos. A 

Hyatt Companhia Industrial, em 1987, demonstrou que novos materiais poderiam ser 

produzidos em escala industrial pela modificação química da celulose. Com este conhecimento 

veio um aumento no uso de fibras sintéticas baseadas na celulose da madeira, ao invés de fibras 

de celulose nativa, para tecidos e produtos tecnológicos (Klemm et al., 2005; Gurgel, 2007). 

Do ponto de vista atual, a celulose é o polímero orgânico mais abundante, representando 

cerca de 1,5 x 1012 de toneladas da produção total anual de biomassa, e é considerada uma fonte 

de matéria-prima quase inesgotável para o aumento da demanda por produtos ambientalmente 

corretos e biocompatíveis (Gurgel, 2007). 

A figura 5 mostra a estrutura molecular da celulose como um polímero de carboidrato 

gerado por moléculas (β) D-glucopiranose que estão covalentemente ligadas através de funções 

acetais entre o grupo hidroxila (OH) equatorial do átomo de carbono (C4) e o átomo de carbono 

um (C1) (β-1,4-glucano), que é, em princípio, a maneira pela qual a celulose é biossintetizada. 

Como resultado, a celulose é um polímero extenso de cadeia linear, com um grande número de 
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grupos hidroxila, três por unidade de anidroglucose (AGU), presente na conformação 

termodinamicamente mais estável, 4C1. Para acomodar os ângulos de ligação das ligações de 

hidrogênio dos acetais, todo segundo anel AGU é girado de 180o no plano. Desta maneira, duas 

unidades estruturais adjacentes definem o dímero celobiose que é a unidade repetitiva da 

celulose (Gurgel, 2007). 

 

 

Figura 5 -Estrutura química da celulose (Klemm et. al., 1998; Morgado, 2009).  

 

O comprimento da cadeia de celulose é expresso em número de constituintes AGUs 

(grau de polimerização, GP), e varia com a origem e o tratamento da matéria-prima. No caso 

de polpa de madeira, os valores são tipicamente de 300 a 1700. Algodão e outras fibras de 

plantas têm valores de GP na faixa de 800 a 10.000; valores de GP similares são observados 

em celulose bacteriana. Fibras regeneradas de celulose contêm 250 a 500 unidades repetitivas 

por cadeia. Através do tratamento ácido e hidrolise catalisada por celulase, a celulose pode ser 

decomposta quantitativamente a D-glucose. A degradação parcial das cadeias produz substratos 

de celulose na forma de pó, do tipo celulose microcristalina (como avicel) com valores de GP 

entre 150 e 300 (Gurgel, 2007).  

A estrutura molecular confere à celulose as seguintes propriedades características: 

hidrofilicidade, quiralidade, degradabilidade e ampla variabilidade química iniciada pela alta 

reatividade dos grupos hidroxila (OH). Eles também são a base para extensas redes de ligações 

de hidrogênio entres os grupos OH, que dão à celulose uma multidão de estruturas de fibras 

parcialmente cristalinas. As propriedades da celulose são, portanto, determinadas por uma 
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ordem hierárquica definida em estrutura supramolecular e organização (Klemm et al.,2005, 

Gurgel, 2007).   

 

3.6.2 Estruturas cristalinas da celulose. 

 

A celulose possui diferentes formas cristalinas (polimorfismo), que foram constatadas por 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN), espectroscopia na região do 

infravermelho e estudos de difração dos raios X. Esses estudos mostraram que possui seis 

estruturas polimórficas, que recebem os seguintes nomes: celulose I, celulose II, celulose IIII, 

celulose IIIII, celulose IVI e celulose IVII (O’ Sullivan, 1997; Hon, 1994; Oliveira, 2008). 

Das seis formas polimórficas, a mais estudada é a celulose I, que é a celulose nativa, isto 

é, na forma como ela é encontrada na natureza. A celulose II, a segunda forma polimórfica mais 

estudada, pode ser obtida através de dois processos: 1) mercerização, que consiste em um 

tratamento com NaOH ou 2) regeneração, que consiste em solubilizar a celulose em algum 

solvente, e em seguida, precipitá-la adicionando água ao sistema. As celuloses IIII e IIIII são 

formadas, respectivamente, pelo tratamento, da celulose I e II, com amônia ou amina. Obtemos 

as celuloses IVI e IVII aquecendo, respectivamente, as celuloses IIII e IIIII, em glicerol, a 206 

ºC (O’Sullivan, 1997; Lindgren et. al., 1995; Ishikawa et. al., 1997, Oliveira, 2008). 

Duas linhas de investigações são utilizadas para explicar as diferenças entre as duas 

formas alomorfas da celulose I. Uma delas se baseia em estudos difratométricos, que indicam 

que a forma Iα possui estrutura triclínica, com uma cadeia por célula unitária, e sem unidades 

equivalentes de anidroglucose. Os estudos sugerem que a forma Iβ possui células monoclínicas 

de grupo espacial P2, com duas cadeias por célula unitária e eixos em dupla hélice, 

simetricamente coincidentes com as cadeias, obrigando que as unidades adjacentes de 

anidroglucose sejam simetricamente equivalentes. A outra linha de estudos se baseia em 

estudos espectrométricos, que apontam para similares estruturas secundárias, que se 

diferenciam apenas nas diferentes ligações de hidrogênio entre as cadeias. (Atalla, 1999; 

Oliveira, 2008). 

A fase Iα é termodinamicamente mais estável e pode ser transformada, quase 

inteiramente, em Iβ, por tratamento térmico. Apesar da grande quantidade de estudos com as 

diferentes formas alomorfas da celulose I, as diferenças entre elas não estão ainda 

completamente esclarecidas. (Lindgren et. al., 1995; Atalla, 1999, Oliveira, 2008). 

Durante a transformação polimórfica da celulose I para celulose II, através da 

mercerização ou regeneração, o empacotamento cristalino da forma nativa, cadeias paralelas, 
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se rearranja em um empacotamento antiparalelo, característico da forma polimórfica II. Essa 

transformação polimórfica é irreversível e normalmente acompanhada por uma diminuição na 

cristalinidade do material. Processos, in vitro, indicam que a forma termodinamicamente 

favorável é a forma polimórfica da celulose II. (Ass et. al., 2006; Osullivan, 1997; Oliveira, 

2008) 

A estrutura da celulose II possui duas cadeias por unidade de célula e um grupo espacial 

P21. Estudos de espalhamento de nêutrons, RMN 2D spin-exchange e dados de difração 

sincotrons da celulose II confirmam o arranjo antiparalelo proposto por difração de raios-X  e 

indica que as cadeias apresentam diferenças nas conformações do esqueleto, mas similaridades 

nas conformações dos grupos  hidroximetil (Kono & Numata, 2004). 

A classificação, cadeias paralelas e antiparalelas, utilizada acima se referem às seguintes 

definições: Quando dentro de uma mesma célula unitária, as cadeias de celulose apresentam a 

mesma direção das ligações glicosídicas 14 diz-se que as cadeias são paralelas. Se uma das 

cadeias possui uma ligação glicosídica, correspondente a direção positiva do eixo da fibra, e a 

segunda cadeia têm a ligação no sentido negativo do eixo da fibra, o arranjo dessas cadeias é 

dito antiparalelo. (OSullivan, 1997) 

As celuloses IIII e IIIII são obtidas, reversivelmente, a partir das celuloses I e II, 

respectivamente. Enquanto as formas alotrópicas IVI e IVII são obtidas, irreversivelmente, a 

partir das celuloses IIII e IIIII, respectivamente. (OSullivan, 1997; Oliveira, 2008) 

A estrutura altamente cristalina e organizada da celulose se deve aos grupos hidroxilas, 

que ficam a mostra nas cadeias poliméricas lineares e formam fortes ligações de hidrogênio 

intra e intermolecular, como pode ser observado na figura 6.  

Devido à essa alta cristalinidade natural, a celulose não é solúvel em solventes 

convencionais e a solubilidade das fibras de celulose vem apenas de seus segmentos amorfos 

e/ou componentes não celulosídicos. (Ass, et. al.; Boluk, 2005; Oliveira, 2008).  
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Figura 6- Representação das ligações de hidrogênio da estrutura cristalina da celulose 

(ligações de hidrogênio intermoleculares e intramolecular) (University Virgínia, 2009; 

Morgado 2009). 

 

3.6.3 Regiões amorfas da celulose. 

 

Mesmo com seu alto grau de cristalinidade, a celulose apresenta também regiões menos 

ordenadas, conhecidas como regiões amorfas, normalmente situadas na superfície das 

microfibrilas. As microfibrilas são formadas pelo empacotamento das fibrilas e as fibrilas são 

feixes de cristalitos de celulose. As microfibrilas, por sua vez, formam as macrofibrilas. As 

micro e macrofibrilas são as unidades de construção das fibras de celulose. (OSullivan, 1997; 

Boluk, 2005; Oliveira, 2008) 

A interação solvente celulose se dá em regiões amorfas da cadeia, uma vez que, as regiões 

altamente empacotadas são muito densas e inacessíveis aos solventes. A caracterização da fase 

amorfa é de extrema importância, pois, ela pode ser o primeiro passo na descoberta dos detalhes 

do arranjo das moléculas quando em solução (Morgenstern & Kammer, 1999; Boluk, 2005; 

Kondo & Sawatari, 1996; Ass et. al., 2006). 
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Para melhorar o acesso do solvente às cadeias de celulose, é comum o emprego de técnicas 

para quebrar cadeias em uma determinada extensão, usando ar ionizado (Ass et al., 2006), 

tratamentos termo mecânicos, ativação enzimática controlada, etc...( Morgenstern & Kammer, 

1999). 

 

3.6.4 Ésteres de celulose. 

 

Os primeiros derivados de celulose sintetizados em laboratório e produzidos em escala 

industrial foram os ésteres de celulose de ácidos orgânicos e inorgânicos. Esses ésteres se 

formam quando os grupos hidroxilas das cadeias de celulose são substituídos por grupos acila. 

A diminuição da quantidade de grupos –OH na cadeia de celulose, leva a formação de derivados 

normalmente mais solúveis, uma vez que as forças intermoleculares do tipo ligação de 

hidrogênio entre as cadeias são menores e os materiais obtidos são menos cristalinos (Senna et. 

al., 2013; Freire et. al., 2005).  

Os ésteres de celulose mais importantes produzidos industrialmente são acetato de 

celulose (CA), propionato acetato de celulose (CAP) e butirato acetato de celulose (CAB). 

Esses ésteres de celulose, mesmo sendo, normalmente, mais caros que termoplásticos 

originados de petróleo, são produzidos em grande escala por causa de suas excelentes 

propriedades (Senna et al., 2013). 

A natureza do grupo substituinte e a extensão em que os grupos hidroxilas são substituídos 

por esses grupos, levam as diferentes propriedades térmicas, mecânicas e físico químicas. Para 

saber a extensão da substituição das hidroxilas por grupos acilas em um determinado éster de 

celulose, usa-se o termo grau de substituição (GS), que corresponde ao número médio de grupos 

substituintes por unidade de anidroglucose. Os valores do grau de substituição podem variar de 

valores próximos a 0 até o valor máximo de substituição (Freire et al, 2005; Samios et al., 1997; 

Oliveira, 2008).  

A possibilidade de substituir os grupos hidroxilas por diferentes grupos acilas em 

diferentes extensões e a combinação de dois ou mais grupos acetil, diferentes, em uma mesma 

cadeia celulosídica é de grande interesse em diversos campos, uma vez que podemos combinar 

propriedades presentes em diferentes derivados em várias proporções. A determinação do grau 

de substituição, de cada um dos substituintes, em ésteres de celulose com diferentes 

substituintes, em geral, encontra muitas limitações e é objeto de estudo de vários grupos de 

pesquisa. (Freire et. al., 2005; Oliveira, 2008)  
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Ésteres de celulose vêm sendo empregados na fabricação de fibras têxteis, materiais 

plásticos, filmes, blendas poliméricas, excipientes e cápsulas para a indústria farmacêutica, 

filtros de cigarro, reforço em materiais compósitos etc. (Freire et. al., 2005; Oliveira, 2008). 

 

3.6.5 O acetato de celulose. 

Em 1865 o químico Paul Schützenberger foi o primeiro a realizar a reação de acetilação 

da celulose através do anidrido acético para formar acetato de celulose. No entanto, o acetato 

de celulose não foi patenteado por ele, até que em 1894 os cientistas Charles Cross e Bevan 

Edward patentearam o acetato de celulose no Reino Unido. Em 1903 os químicos alemães 

Arthur Eichengrün e Theodore Becker foram os primeiros a solubilizar o acetato de celulose, 

(Meade et. al. 1905).  De 1920 em diante, o acetato de celulose tem sido produzido 

comercialmente (Morris, 1989). Atualmente o acetato de celulose é produzido através da 

acetilação da celulose de polpa de madeira, a reação é realizada através de reações de 

esterificação entre as hidroxilas livres da celulose e o anidrido acético catalisado por ácido 

sulfúrico concentrado.  Um dos maiores produtores de acetato de celulose do mundo é o grupo 

Rhodia Solvay®. 

O acetato de celulose (AC) é um polímero de grande importância industrial, sua 

utilidade inclui fios para a indústria têxtil, filtros, filmes fotográficos transparentes e 

pigmentados e na composição de plásticos, como aqueles utilizados para compressão, extrusão, 

injeção e, em menor extensão, para revestimento de superfícies. Esse é um polímero amorfo, 

não tóxico e inodoro. É resistente a ácidos fracos, estável em óleos minerais e permeável a 

vapor d`água e a álcool, sendo um material termoplástico que possui custo reduzido (Samios et 

al., 1997; Oliveira, 2008). A figura 7 mostra a estrutura química, uma fotografia e um esquema 

com as aplicações tecnológicas do acetato de celulose ao longo do tempo. 
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Figura 7: Estrutura química, fotografia do acetato de celulose comercial e um esquema das 

aplicações tecnológicas do acetato de celulose ao longo da história (Rhodia Solvay Group, 

2015).  

 

3.7 Hidrogel derivado do acetato de celulose com GS 2,5 e EDTA (HEDTA). 

O HEDTA é estruturalmente formado por ligações cruzadas entre as moléculas de 

EDTA e as cadeias de acetato de celulose com GS 2,5. Desta forma, ocorre a formação de 

uma rede polimérica tridimensional (hidrogel). 

3.7.1 Ligações cruzadas. 

As ligações cruzadas podem ser introduzidas durante a reação de polimerização, 

usando-se reagentes polifuncionais, ou por tratamento posterior. As propriedades físicas de 

polímeros contendo ligações cruzadas (ou polímeros reticulados) e de polímeros lineares ou 

ramificados diferem amplamente. Estes últimos podem escoar com a aplicação, porque as 
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moléculas podem deslizar umas sobre as outras quando a energia térmica fornecida ultrapassa 

a energia das interações intermoleculares (Akcelrud, 2007). 

Nos polímeros com ligações cruzadas, as cadeias estão unidas covalentemente, 

formando uma rede no espaço tridimensional, de modo que a sua separação pelo calor ou por 

outro meio qualquer implica em degradação do material polimérico. Pelo mesmo motivo, esses 

sistemas contendo ligações cruzadas podem apenas absorver as moléculas do solvente, 

promovendo o intumescimento do material, mas sua dissolução verdadeira é impossível, pois 

essa ocorre somente quando cadeias não reticuladas são separadas pela ação de solventes. O 

grau de intumescimento depende da densidade de ligações cruzadas, isto é, do grau de 

fechamento do retículo, e constitui a base de um método experimental para a determinação do 

tamanho médio dos segmentos entre os pontos de cruzamento de cadeias, Mc. Da mesma forma 

que o grau de ramificação afeta as propriedades de um dado polímero, a densidade de ligações 

cruzadas também exerce grande influência sobre o comportamento físico do material. Os 

polímeros lineares e os ramificados podem ser moldados pelos processos de injeção e extrusão, 

em razão da sua fusibilidade, sendo, por isso chamado de polímeros termoplásticos. Os 

polímeros contendo ligações cruzadas, em razão de sua infusibilidade, não podem ser moldados 

por esses processos e são chamados de polímeros termorrígidos ou termofixos. Os artefatos 

produzidos com esses polímeros são moldados em estágio anterior à formação do polímero 

reticulado e a formação das ligações cruzadas ocorre durante a moldagem, com aplicação de 

calor e pressão. Após o processamento, o material torna-se termorrígido. Essas diferenças 

estruturais, que implicam nos diferentes processos de moldagem, originaram o critério de 

classificação onde os polímeros são descritos como termoplásticos e termorrígidos (Akcelrud, 

2007). 

 

3.7.2 Redes poliméricas. 

 

Redes poliméricas são redes moleculares, formadas por ligações covalentes e ou 

interações físicas entre macromoléculas. Essas interações entre as macromoléculas recebem o 

nome de ponto de junção. É importante ressaltar que, em redes poliméricas, pontos adjacentes 

de junção são separados por subcadeias normalmente lineares, formadas por muitas ligações 

covalentes (Stepto, 1998; Oliveira, 2008). 

Stepto (1998) relata que as propriedades de uma rede polimérica são determinadas pela 

estrutura e pelo comprimento das sub-redes entre os pontos de junção, pela estrutura e 

comprimento das cadeias que formam os pontos de junção e pelo tipo de interação entre as 
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macromoléculas. É essencial para a formação de redes poliméricas a presença de pelo menos 

um reagente com funcionalidade maior do que dois (f >2). Essa propriedade leva à ramificação 

da estrutura molecular e formação da rede polimérica (Oliveira, 2008; Stepto, 1998). 

De acordo com Stepto (1998), em uma reação de polimerização, o número de grupos 

reativos de uma macromolécula, cresce com o aumento do número de ramificações, levando à 

formação de redes complexas. A ramificação da estrutura pode ser precisamente controlada e o 

crescimento da rede é limitado apenas pelo volume do meio reacional (Stepto, 1998; Oliveira, 

2008). Existem dois processos que levam a formação da rede polimérica, o entrecruzamento ou 

reticulação (crosslinking) e a polimerização de grupos terminais (endlinking). 

A formação da rede através da polimerização de grupos terminais se dá quando grupos 

reativos estão no final da cadeia ou sub-cadeia. Como na figura 8. 

 

 

Figura 8- Formação de uma rede polimérica através da polimerização de grupos terminais. 

 

A formação da rede polimérica através da ramificação e eventual ligação da cadeia 

polimérica ramificada em outra recebe o nome de entrecruzamento ou reticulação. Veja figura. 

9. 

 

Figura 9- Formação de uma rede polimérica através da reticulação das cadeias. 
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Durante a síntese de hidrogéis, quando ocorre um aumento repentino de viscosidade no 

meio reacional e o sistema apresenta uma característica gelatinosa, este ponto é denominado 

ponto de gel. Flory e Stockmayer (Polanowski et. al., 2010; Flory, 1953) definiram, 

quantitativamente, em termos de conversão química, o ponto de gel como o ponto na reação de 

polimerização onde a continuidade molecular através do volume reagente ocorre com 

probabilidade 1. Normalmente o crescimento da rede polimérica vai além do ponto de gel 

(Stepto, 1998; Oliveira, 2008).  

 

3.8 Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA) e o agente de entrecruzamento EDTAD. 

 

EDTA é predominantemente sintetizado a partir do 1,2-diaminoetano (etilenodiamina), 

formaldeído (metanal), água e cianeto de sódio. O trabalho pioneiro sobre o desenvolvimento 

do EDTA foi realizado por Gerold Schwarzenbach nos anos 1940 (Scott, 2004). O EDTA 

tetracético é produzido através da hidrólise ácida do EDTA tetrassódico. A figura 10 mostra a 

equação da reação química para a obtenção do EDTA tetrassódico, a figura 11 mostra a equação 

da reação de protonação dos grupos de ácido carboxílico do EDTA para a obtenção do EDTA 

ácido, e também a equação da reação de desidratação do EDTA ácido realizada com anidrido 

acético e piridina para a obtenção do EDTAD. 

 

 

Figura 10: Equação de síntese do EDTA tetrassódico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Etilenodiamina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerold_Schwarzenbach
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Figura 11: Esquema de síntese do EDTAD. 

 

O EDTA é empregado em diversos segmentos da indústria: alimentação, farmácia, 

química. Está disponível a baixo custo no mercado. Através do EDTA ácido é possível obter o 

dianidrido de EDTA (EDTAD).  
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Capítulo 4 

 

 

4.Materiais e métodos. 

 

4.1 Materiais. 

 

Na síntese do HEDTA, o AC com GS 2,5, Mw = 50240g/mol e Mn = 14776g/mol foi 

fornecido pelo grupo Rhodia Solvay® (França), o dimetilformamida (DMF) P.A (99,8% de 

pureza), a piridina P.A (99,0% de pureza) e o EDTA ácido (99,9% de pureza) foram fornecidos 

pela Dinâmica®, o catalisador trietilamina P.A com 99,9% de pureza foi fornecido pela Synth®, 

o anidrido acético P.A (99,8% de pureza) foi fornecido pela Cinética®.  

Os fertilizantes fosfato de amônio monobásico P.A (NH4H2PO4) com 99,5% de pureza 

e o cloreto de potássio (KCl) com pureza de 99,8% foram fornecidos pela Dinâmica®. 

 

4.2 Síntese e caracterização do HEDTA. 

 

4.2.1 Determinação do grau de substituição (GS) do acetato de celulose de acordo com a 

norma ASTM D871-96. 

 

O AC foi colocado em estufa por 1 hora a 80ºC. Foi colocado em um dessecador onde 

permaneceu até atingir temperatura ambiente. Foram pesados em frascos erlenmeyer 

aproximadamente 0,500g de AC e em seguida foi adicionado ao sistema 20 ml de solução 

etanol/água 75% v/v.  Os frascos foram tampados e aquecidos por 30 minutos a 60ºC em banho 

Maria, e em seguida, foram adicionados 25 ml de solução de NaOH 0,5M, previamente 

padronizada. O meio reacional foi aquecido novamente por 15 minutos a 60 ºC e em seguida 

reagiu por 72h à temperatura ambiente. O excesso de NaOH foi titulado com solução 

padronizada de HCl 0,5M, utilizando-se fenolftaleina como indicador.  

O mesmo procedimento descrito acima foi realizado utilizando-se 0,500g de papel filtro 

Whatman No 1 finamente dividido e seco em estufa por 1hora a 50oC no lugar do AC. Esse 

meio reacional serviu como branco para os cálculos do grau de substituição (GS). 

O GS foi calculado usando a seguinte equação: 
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             ( Eq. 4.2) 

 

Onde %Acetil é a porcentagem de grupos acetil na amostra, A é a concentração da 

solução de NaOH em mol/L; B é a concentração da solução de HCl em mol/L; VNaOH e V´NaOH 

são os volumes da solução de NaOH adicionados nas amostras e no branco, respectivamente, 

VHCl e V´HCl são os volumes de HCl adicionados nas amostras e no branco respectivamente e 

w é a massa da amostra em gramas. A determinação do grau de substituição foi feita em 

triplicata. 

 

4.2.2 Síntese do dianidrido de EDTA (EDTAD). 

 

O sistema utilizado na síntese do EDTAD foi balão de fundo chato de 1000 ml munido 

de condensador de bolas e aquecido através de chapa de aquecimento. No balão foi suspenso 

180g de EDTA ácido seco em 310 ml de piridina anidra e 240 ml de anidrido acético. A mistura 

foi agitada a 65o C durante 24 horas. O sólido formado foi filtrado a vácuo e depois lavado com 

anidrido acético e éter etílico. O dianidrido foi seco a alto vácuo e guardado em dessecador 

(Karnitz et. al., 2009). 

 

4.2.3 Determinação da massa molar média do acetato de celulose por viscosimetria. 

 

Colocou-se 10,0 ml da mistura de solventes diclorometano/etanol (8:2 v/v) no bulbo de 

um viscosímetro de Ostwald-Fenske. Em seguida o viscosímetro foi mergulhado e fixado em 

um béquer de vidro com 2 litros de água acoplado a um banho termostatizado na temperatura 

de 25oC. Após 5 minutos de repouso (tempo suficiente para que o sistema entrasse em equilíbrio 

com a temperatura do banho), utilizando-se uma pera de borracha, elevou-se o nível do sistema 

solvente até a marca superior do capilar e marcou-se o tempo de escoamento até a segunda 

marca. Foram feitas 5 medidas do tempo de escoamento do solvente. As concentrações das 

soluções das soluções de acetato de celulose (GS 2,5) no sistema solvente diclorometano/etanol 

(8:2 v/v) foram 5 x 10-4, 1 x 10-3, 1,5 x 10-3, 2,0 x 10-3 e 2,5 x 10-3 g/ml (Meireles, 2007).  

 

4.2.4 Procedimento de Síntese do HEDTA. 
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A reação foi realizada em meio homogêneo, a temperatura ambiente e sob forte agitação 

com auxílio de um agitador mecânico. Obrigatoriamente, a reação foi realizada em meio anidro, 

pois, os anidridos reagem rapidamente com água, todas as vidrarias antes da síntese foram 

colocadas em estufa a 110o C por 1 hora, para ocorrer a eliminação de qualquer vestígio de 

água. Todo o meio reacional foi tampado para evitar a absorção de umidade do ar. 

O AC foi dissolvido em dimetilformamida (DMF) na proporção de 20% m/v de AC. 

Após a completa dissolução do polímero foi adicionado o EDTAD previamente solubilizado 

em DMF a temperatura de 95oC, em seguida foi adicionado o catalisador trietilamina. As 

massas de EDTAD que foram usadas nas reações foram obtidas através de cálculo 

estequiométrico, onde foram calculadas as massas necessárias para reagir com as 

estequiometrias de 1mol de EDTAD/1mol de grupos OH livre, 1mol de EDTAD/2 mol de 

grupos OH livre e 0,1mol de EDTAD/1mol de grupos OH livre. 

Quando o sistema demonstrou o ponto de gel (com aumento repentino de viscosidade), 

o hidrogel foi transferido para recipiente fechado, onde permaneceu durante 48 horas para curar. 

Após o período de cura, o hidrogel foi cortado e colocado em moinho de facas com água 

destilada e foi triturado. Após a trituração, o hidrogel foi filtrado a vácuo e imerso em água 

destilada. A água de lavagem do hidrogel foi analisada com uma solução padrão de CaCl2 

0,01M para titular o EDTA que não reagiu com os grupos OH livres do AC. A lavagem dos 

hidrogéis foi finalizada quando foi verificado que não ocorreu mais aumento na concentração 

de EDTA na água de lavagem dos hidrogéis. Após a lavagem, os hidrogéis foram filtrados a 

vácuo e secos em estufa com temperatura de 60oC até obter massa constante (Senna et al., 

2014). 

 

4.2.5 Determinação da densidade de ligações cruzadas de acordo com a teoria de Flory- 

Rehner. 

 

4.2.5a Determinação do percentual de intumescimento (%S) e o parâmetro de 

intumescimento (Q). 

 

A densidade de ligações cruzadas foi determinada com as amostras em pó para eliminar 

interferências de bolhas no interior do material. Para manter um padrão no tamanho das 

partículas de hidrogéis, os mesmos foram peneirados com malha Mesh 35 antes da imersão nos 

solventes. Os hidrogéis em pó foram imersos nos solventes selecionados com uma faixa de 
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valores de parâmetros de solubilidade. Após os hidrogéis atingirem o equilíbrio de 

intumescimento, os mesmos foram pesados e secos em termobalança. A balança foi programada 

com 10oC acima da temperatura de ebulição do solvente. Foram usados os seguintes solventes: 

clorofórmio [δ= 9,3 (cal/cm3)1/2], acetona [δ= 9,9 (cal/cm3)1/2], acetato de etila [δ= 9,05 

(cal/cm3)1/2], etanol [δ= 26,2 (cal/cm3)1/2], éter etílico [δ= 7,4 (cal/cm3)1/2], água [δ= 23,4 

(cal/cm3)1/2] e benzeno [δ= 9,2 (cal/cm3)1/2], δ é o parâmetro de solubilidade (Polymer 

Handbook, 1999).  

O parâmetro de solubilidade está relacionado com a quantidade de energia para ocorrer 

a evaporação do solvente, ou seja, quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, 

maior será o valor do parâmetro de solubilidade. No caso de polímeros termoplásticos, o 

parâmetro de solubilidade está relacionado com a dissolução do polímero. Para ocorrer a 

dissolução do polímero, é necessário que os valores dos parâmetros de solubilidade do polímero 

e do solvente não tenha diferença maior do que +/-1,7(cal/cm3)1/2. No caso de polímeros 

termorrígidos, o parâmetro de solubilidade está relacionado com o percentual de 

intumescimento (%S). 

 As amostras permaneceram submersas nos referidos solventes dentro de tubos Falcon 

de 50 ml na ausência total de luz até atingir o equilíbrio, de acordo com as normas ASTM D471 

e ASTM 1239-55, as quais utilizam as seguintes relações: 

 

S% = [(W – Wo) / W0]  x 100                   Eq. 4.3 

 

Sendo S% o percentual de intumescimento no equilíbrio; W a massa final do corpo de 

prova e W0 a massa inicial. 

O grau de intumescimento no equilíbrio expresso pelo parâmetro Q é também chamado 

de coeficiente de intumescimento no equilíbrio e é determinado experimentalmente pela 

relação: 

 

Q = (m-mo)/mo x                                      Eq. 4.4 

 

Na qual mo é a massa do polímero seco, m a massa do polímero intumescido e ρ a densidade do 

solvente. 
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4.2.5b Determinação da densidade dos hidrogéis. 

 

A determinação da densidade foi realizada através da picnometria, este método foi 

adotado para eliminar a interferência das bolhas formadas no interior do material, uma vez que 

os mesmos foram moídos (peneira Mesh 35).  

Para a determinação da densidade dos hidrogéis, foi adotado o seguinte procedimento: 

1-Completou-se um picnômetro de 10 ml com água destilada com temperatura de 20oC, secou-

se as paredes externas do picnômetro com papel absorvente, colocou-se uma placa de Petri no 

prato da balança analítica e tarou-se a mesma. 

2-Pesou-se o picnômetro com água destilada e anotou-se a massa, esta massa foi adotada como 

m1. Em seguida, adicionou-se a massa da amostra moída em um béquer de 10 ml e adotou-se 

como m2. 

3-Transferiu-se toda a massa da amostra para o picnômetro, e em seguida o picnômetro foi 

novamente seco com papel absorvente e pesado, para a massa obtida, adotou-se m3. Para cada 

amostra, o método foi feito em triplicata. 

As densidades das amostras foram calculadas através da seguinte equação: 

 

 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑚á𝑔𝑢𝑎
       Eq. 4.5 

Onde: 

msólido = m2 –m1 é a massa do sólido (que possui um certo volume V), e mágua = m2 – m3, é a 

massa da água destilada que ocupa o mesmo volume V da amostra de sólido. 

 

4.2.5c Determinação do volume da amostra seca e da amostra intumescida. 

 

O volume da amostra seca (as amostras foram peneiradas com malha Mesh 35) foi 

determinado através da equação:  

𝑉𝑜 =
𝑚

𝑑
                               Eq. 4.6.  

Onde Vo é o volume da amostra seca, m a massa da amostra e d é a densidade do 

hidrogel. O volume da amostra intumescida foi determinado através da equação: 

VI = ((Mf – Mo)/ ) + Vo                       Eq. 4.7 

Onde VI é o volume da amostra intumescida, Mf a massa do polímero intumescido, Mo 

a massa do polímero seco e  é a densidade do solvente usado no intumescimento do polímero. 
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4.2.5d Determinação da densidade de ligações cruzadas. 

 

Após a obtenção dos dados experimentais foi possível determinar a densidade de 

ligações cruzadas nos hidrogéis aplicando-se a equação Eq. 4.8 (Santos et. al., 2000): 

 

 = -[ ln (1-Vr) + Vr +  Vr
2]/ V1 (Vr

1/3 – Vr/2)          Eq. 4.8 

 

Onde:  é a densidade de ligações cruzadas que corresponde ao número de cadeias 

efetivo por unidade de volume e é igual a /Mc, sendo  a densidade do polímero e Mc a massa 

molar média entre os pontos de entrecruzamento. Vr é o volume reduzido (volume da amostra 

seca/volume da amostra intumescida),  o parâmetro de interação polímero solvente e V1 o 

volume molar do solvente puro (Santos et. al., 2000). 

 

4.2.6 Determinação do percentual de ligações cruzadas e ligações pingentes. 

 

Esta caracterização foi realizada baseando-se na propriedade dos ésteres orgânicos 

sofrerem hidrólise alcalina, a figura 12 representa a reação de hidrólise alcalina do HEDTA. 

 

 

Figura 12- Equação química de hidrólise alcalina do HEDTA. 

 

O EDTA tetrassódico que foi liberado na reação de hidrólise foi titulado com solução 

padrão de CaCl2 0,01M usando-se indicador negro de Eriocromo e o excesso de NaOH foi 

determinado através de titulação potenciométrica com solução de HCl 0,5M padronizado. 
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A determinação do percentual de ligações cruzadas e ligações pingentes foram 

determinados através do seguinte procedimento: 

 

1- Foram tarados frascos erlenmeyers de 250 ml e foram pesadas amostras de aproximadamente 

0,500g de HEDTA (previamente neutralizados com solução aquosa de NaHCO3 e seco até 

massa constante). É bom ressaltar que a neutralização do HEDTA foi realizada após o completo 

intumescimento do HEDTA em água e a neutralização somente foi finalizada após o pH do 

meio permanecer estável em pH de aproximadamente 8,5 durante pelo menos 1 hora. 

2- Foram adicionados aos erlenmeyers com as amostras de HEDTA 25 ml de solução de 

etanol/água 75% v/v, os frascos foram tampados e aquecidos em chapa aquecedora com 

temperatura de 60oC por 30 minutos, em seguida foram adicionados 20 ml de solução de NaOH 

0,5M devidamente padronizada e as amostras foram aquecidas novamente a 60o C durante 15 

minutos. 

3- As amostras foram resfriadas a temperatura ambiente e permaneceram durante 72 horas para 

ocorrer a hidrólise alcalina completa nos hidrogéis (Observação: Esse tempo de 72 horas foi o 

mesmo usado na determinação do GS do AC, determinado pela norma ASTM-871-96). 

4- Após a hidrólise alcalina das amostras, o excesso de NaOH 0,5M foi titulado através de 

titulação potenciométrica, usando-se solução padronizada de HCl 0,5M (para determinar a 

concentração total de éster na amostra (ET)) e em seguida a amostra foi filtrada a vácuo e os 

filtrados foram transferidos para balões volumétricos de 100 ml e avolumados com água 

destilada. 

5- Para realizar a análise quantitativa de EDTA nas soluções, foram pipetadas alíquotas de 10 ml 

de amostra dos balões volumétricos de 100 ml e transferidos para frascos erlenmeyers de 250 

ml, em seguida foram adicionados 10 ml de solução tampão amoniacal pH 10,00 de 

NH4Cl/NH4OH e uma pitada de indicador negro de Eriocromo, as paredes dos erlenmeyers 

foram lavadas com água destilada com o auxílio de uma pisseta. 

6- As amostras foram tituladas com solução padrão de CaCl2 0,01M até a viragem de cor azul para 

cor vinho. 

7- Os percentuais de ligações cruzadas e pingentes foram calculadas com as seguintes equações: 

 

                      𝑬𝑬𝑫𝑻𝑨 = 𝑬𝒕 − 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒊𝒍   Eq. 4.9 

 

% 𝑪𝒓 =  [(
𝑬𝑬𝑫𝑻𝑨

𝒎𝒎𝒐𝒍𝑬𝑫𝑻𝑨
) − 𝟏] 𝒙 𝟏𝟎𝟎    Eq. 4.10 
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% 𝑮𝒓 =  (𝟏𝟎𝟎 − % 𝑪𝒓)               Eq. 4.11 

 

Onde: EEDTA é a quantidade de éster formado por EDTAD e AC (em mmol), ET é a 

quantidade total de éster (acetato, EDTAD entrecruzado e EDTAD pingente), Acetil é a 

quantidade de éster de acetato de celulose (determinado anteriormente na determinação do GS 

do AC através da Eq. 4.1) e mmolEDTA é a concentração de EDTA nas amostras de HEDTA 

(em mmol) (Senna et. al., 2014).           

A figura 13 mostra o sistema de titulação potenciométrica usado na determinação do 

percentual de ligações cruzadas e ligações pingentes. 

 

 

Figura 13: Sistema utilizado na determinação do % de ligações cruzadas e ligações pingentes. 

 

 

4.2.7 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR). 

 

As amostras de AC, EDTAD e os hidrogéis com diferentes graus de entrecruzamento, 

foram caracterizados pelo método de pastilha de KBr para obter os espectros de FTIR. Foram 
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moídas 10 partes de amostra para 100 partes de brometo de potássio (KBr). Após a maceração 

e a homogeneização das amostras, as mesmas foram prensadas para obter pastilhas, que foram 

introduzidas no FTIR para obter os espectros. Para estas análises, foi utilizado um aparelho 

NICOLET IR 200®.  A varredura usada foi de 4000 a 500 cm-1. 

 

 

Figura 14-Dispositivo para fazer as pastilhas para análise de FTIR. 

 

4.2.8 Espectroscopia na região próxima do infravermelho (NIR). 

 

A região espectral do infravermelho próximo (NIR) compreende a região do espectro 

eletromagnético que está entre 750 nm a 2500 nm. A absorção de radiação eletromagnética 

nessa região ocorre quando a energia da radiação tem o mesmo valor da diferença de energia 

entre dois estados vibracionais. Essa faixa de energia é maior do que a necessária para promover 

a excitação das moléculas ao menor estado  de excitação  vibracional  (por  meio  da  transição  

fundamental)  e  menor  do  que  valores  típicos necessários para a excitação do elétron em 

moléculas.  Por isso, nessa região podem ocorrer múltiplas transições vibracionais e rotacionais, 

provocando variação do momento do dipolo das moléculas, mas nunca transições eletrônicas. 

Na região do NIR ocorrem  combinações  e  sobretons  (sobreposição)  das  absorções 

vibracionais dos grupamentos O-H, N-H, S-H e C-H, o que significa que os espectros  de  NIR  

possuem  grande  quantidade  de  informação  a  respeito  da organização  da  maioria  dos  

compostos  orgânicos.  Dentro deste contexto,  a espectroscopia no infravermelho próximo tem 

sido frequentemente utilizada como um método  analítico  que  fornece  resultados  suficientes  

para  determinação  de  grupos funcionais orgânicos (Monteiro, 2007).  
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Os espectros foram obtidos a partir do AC, HEDTA, celulose pura e EDTA em pó. As 

amostras foram colocadas em cubeta com superfície frontal de 32 mm de diâmetro e 

profundidade de 10 mm em um espectrofotômetro 3600 UV-Vis-NIR (SHIMADZU®) 

configurado com 50 scans por espectro. Os espectros de NIR foram obtidos em modo de 

reflectância difusa (R) e depois convertido para absorbância (A) usando a equação 4.12 (Senna 

et. al., 2014):  

 

A = -logR  Eq. 4.12  Eq. 4.12 

 

4.2.9 Termogravimetria (TG/DTG) 

 

Na termogravimetria (TG), o parâmetro medido é a massa, isto é, detecta-se, utilizando-

se uma termobalança, o ganho ou perda de massa que ocorre na amostra em função de uma 

variação de temperatura, ou tempo, neste último caso a temperatura é mantida constante. 

As análises de TG foram realizadas em ar sintético (78% de nitrogênio e 22% de oxigênio) 

com rampa de aquecimento de 20oC/minuto e temperatura máxima de 900oC. Também foi 

realizada uma análise com atmosfera com ausência de oxigênio, somente nitrogênio, com rampa 

de aquecimento 20oC/minuto e temperatura máxima de 900oC. 

 

4.2.10 Investigação sobre o efeito do tempo de cura. 

 

Foi realizada uma investigação para verificar se o tempo de cura aumenta o rendimento 

da reação, nesta investigação foram medidos o percentual de ligações cruzadas e ligações 

pingentes no HEDTA sem cura e no HEDTA com cura de 48 horas. Também foram realizadas 

análises de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) para determinar a Tg (temperatura de  

transição vítrea) das amostras de HEDTA com e sem cura. 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), cuja a principal função é obter a 

temperatura de transição vítrea (Tg) do material, que corresponde a temperatura em que as fases 

amorfas das cadeias poliméricas adquirem mobilidade (Canevarolo, 2006). 

Aproximadamente 10 mg de amostras em pó foram aquecidas de 25 a 45o com uma 

rampa de aquecimento de 5oC/min e em seguida resfriadas a 30oC/min até -100oC, com segundo 

aquecimento de até 45oC, sob purga de N2. O ensaio foi realizado no laboratório de biomateriais, 

na PUC-campus Sorocaba, com equipamento Differential Scanning Calorimeter da TA 

Instruments, modelo DSC-2910. 
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4.2.11 Investigação do caráter anfótero do HEDTA. 

 

Foi realizada uma titulação potenciométrica em uma amostra de EDTA ácido e em uma 

amostra de 2,015g de HEDTA, as curvas de titulação foram comparadas. As amostras foram 

tituladas com solução de NaOH 0,1M padronizada. 

Para investigar se o HEDTA tem boa interação com cátions e ânions, uma amostra de 

1,000 grama de HEDTA em pó (abaixo de Mesh 35) foi imersa em solução de sulfato de cobre 

(CuSO4.5H2O) com concentração de 10% (m/v) durante 2 horas. Em seguida a amostra foi 

filtrada a vácuo e seca em estufa a 105oC até a massa constante.  Um pedaço de HEDTA 

(Aproximadamente 3 mm de comprimento x 2,3 mm de largura) foi imerso em solução de 

diihidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) com concentração de 10% (m/v) durante 2 horas. 

O pedaço de HEDTA foi retirado da solução de diihidrogenofosfato de amônio e imerso em 

solução ácida de molibdato de amônio durante 5 minutos, em seguida foi imerso em solução de 

ácido ascórbico durante 5 minutos (observação: os volumes de soluções ácidas de molibdato de 

amônio e ácido ascórbico foram o mínimo possível para evitar a dessorção dos íons absorvidos 

anteriormente). A absorção do cátion Cu+2 e do ânion H2PO4
-1 foram evidenciadas pelas cores 

dos complexos formados. 

  

4.2.12 Determinação da capacidade de absorção de água. 

 

As amostras de HEDTA foram imersas em água destilada a 25oC e 50oC, em tempos 

pré-determinados, as amostras foram coletadas e filtradas sobre vácuo. A determinação do 

percentual de absorção de água foi realizada com uma termobalança programada com 105oC. 

Para calcular o percentual de absorção de água foi usada a Eq. 4.3. Medidas de absorção foram 

realizadas em triplicata, a média dos valores foram plotados em função do tempo de absorção. 

Todas as amostras usadas na determinação de absorção de água foram previamente 

neutralizadas com solução saturada de NaHCO3 (Senna et. al., 2014). 

 

4.2.13 Teste de biodegradação do HEDTA. 

 

O teste de biodegradação do HEDTA foi conduzido da seguinte forma: O HEDTA foi 

sintetizado de acordo com o item 4.2.4, foram cortadas 7 amostras com as dimensões: 3cm x 

2cm e 2 mm de espessura, as amostras foram lavadas em água destilada durante 6 dias, 
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neutralizados com solução saturada de NaHCO3 (a neutralização foi realizada adicionando-se 

solução de NaHCO3 até o que o pH do meio reacional permanecesse em 8,5), 3 amostras de 

HEDTA puro, 3 amostras com NPK absorvido e uma amostra para realizar análises de FTIR 

foram pesadas  e enterradas em solo simulado (23% de areia, 23% de esterco bovino (fresco), 

23% de solo e 31% de água destilada (% em m/m)) (Bardi & Rosa, 2007). A biodegradação foi 

avaliada durante 180 dias através da perda de massa e análises de espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR) realizada de acordo com o procedimento do item 4.2.7. Para as análises 

de FTIR foram retirados pequenos pedaços da amostra enterrada, os mesmos foram lavados em 

água destilada e secos a 60oC até a massa constante. 

 

4.3 Ensaios de liberação controlada de NPK em solo. 

 

4.3.1 Preparação do HEDTA para os estudos de liberação controlada de NPK. 

 

1-Foi preparada uma solução de NPK com 47,66 g/l de KCl (2,5% de K+) e 159,7 g/l de 

NH4H2PO4 (2,5% de NH4
+ e 13,48% de H2PO4

-). O pH da solução de NPK foi corrigido com 

solução de NH4OH 20% (m/v) entre 6,0 a 7,00.  

2- O HEDTA (previamente neutralizado com NaHCO3) foi peneirado com malha Mesh 

35 (500 µm), o hidrogel foi imerso na solução de NPK e em seguida colocado em chapa 

aquecedora com temperatura de 50oC onde permaneceu até atingir o equilíbrio de 

intumescimento (a temperatura de 50oC foi usada para aumentar o coeficiente de difusão do 

HEDTA). 

3-As concentrações de íons NH4
+, HPO4

-2 e K+ absorvidos pelo HEDTA foram 

determinadas da seguinte forma: Amostras de aproximadamente 1,000 grama de HEDTA com 

NPK absorvido foram colocadas em béqueres de 150 ml e imersas em 100 ml de água destilada, 

o sistema foi agitado em agitador magnético por 6 horas, em seguida as amostras foram filtradas 

para separar o HEDTA e as soluções resultantes foram analisadas de acordo com o item 4.3.4 

para determinar as concentrações de íons HPO4
-2 e K+ e de acordo com o item 4.3.5 para 

determinar as concentrações de íons NH4
+. 

4-O HEDTA com NPK absorvido foi filtrado a vácuo e armazenado em ambiente 

fechado a temperatura ambiente, posteriormente foi usado nos estudos de liberação controlada 

de NPK em solo.  

 

4.3.2 Coleta e preparo da amostra de solo. 
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O solo que foi utilizado nos estudos de liberação de NPK nos testes de redução do 

potencial de lixiviação de NPK em solo foi coletado no campus da Universidade Federal de 

São Carlos-campus Sorocaba-SP. A amostra foi identificada e espalhada sobre uma folha de 

papel e foi feito o destorroamanento manualmente, os torrões existentes foram moídos e as 

pedras foram retiradas. A seguir a amostra foi seca em estufa com circulação de ar e com 

temperatura de 40oC até a massa constante. As amostras de solo foram destorroadas em 

almofariz e pistilo e peneiradas usando peneira com malha de 2 mm. A porção de amostra que 

ficou retida na peneira foi descartada. O solo que passou pela peneira (amostra que foi usada) 

a literatura chama de “Terra fina seca ao ar” (TFSA) (Silva, 2009). 

 

4.3.3 Determinação do pH do solo. 

 

O procedimento adotado é proposto por Silva (2009). 

Mediu-se 10 cm3 de TFSA em béquer de 100 ml, adicionou-se 25 ml de água destilada, 

agitou-se a mistura com bastão de vidro e deixou-se em repouso por uma hora, agitou-se 

novamente a mistura com bastão de vidro, o eletrodo foi mergulhado na suspensão 

homogeneizada e foi efetuada a leitura do pH (pHmetro calibrado) (Silva, 2009). 

 

4.3.4 Determinação da concentração de fosfato e potássio no solo. 

 

Extração de fosfato e potássio: 

Foram colocados 10 cm3 de TFSA em erlenmeyer de 125 ml, foram adicionados 100 ml 

de solução extratora (solução de Mehlich 1: solução duplo-ácida (HCl 0,05 M + H2SO4 

0,0125M), as amostras foram agitadas em agitador magnético por 5 minutos e em seguida ficou 

em repouso por aproximadamente 16 horas (Silva, 2009). 

Determinação de fosfato: 

Foram pipetados 5 ml do extrato e transferido para um tubo Falcon de 50 ml, foram 

adicionados 10 ml de solução ácida de molibdato de amônio, as amostras foram agitadas e 

ficaram em repouso durante 1 hora para o desenvolvimento de cor. As amostras foram 

analisadas através da espectrofotometria na região do visível. O espectrofotômetro foi regulado 

com comprimento de onda de 660 nm (Silva, 2009). 

Obs. As amostras que apresentaram elevada concentração de fosfato foram diluídas até 

a concentração ficar dentro dos limites de concentração da curva de calibração. 
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Determinação de potássio:  

A determinação de potássio foi realizada através da fotometria de chama. O extrato que 

foi utilizado na determinação de fosfato foi utilizado na determinação quantitativa de potássio. 

O extrato foi colocado no fotômetro de chama previamente calibrado e foi determinada a 

concentração de potássio no extrato (Silva, 2009). 

As concentrações de K+ e HPO4
-2 foram obtidas através das curvas de calibração que 

foram construídas com soluções padrões de K+ (faixa de concentração de 10 a 50 mg/l) e HPO4
-

2 (Faixa de concentração de 1 a 5 mg/l). 

 

4.3.5 Determinação da concentração de amônio no solo. 

 

Extração de amônio: 

Foram colocados 10 cm3 de TFSA em erlenmeyer de 125 ml, adicionados 100 ml de 

solução extratora (solução de KCl 2 M), foram agitadas em agitador magnético por 1 hora e em 

seguida ficou em repouso por aproximadamente 2 horas, o sobrenadante (extrato) foi retirado 

com o auxílio de uma pipeta. O sobrenadante foi armazenado em tubos Falcon de 50 ml e 

congelados para a conservação das amostras, as análises foram realizadas posteriormente. 

 O extrato foi analisado usando 1 ml das soluções de ácido salicílico 5%, nitroprussiato 

de sódio 0,1% e NaOCl 0,15% para o desenvolvimento de cor. As amostras foram analisadas 

através da espectrofotometria na região do visível após 1 hora do desenvolvimento de cor. O 

espectrofotômetro foi regulado com comprimento de onda de 697 nm (Silva, 2009). 

As concentrações de NH4
+ foram obtidas através da curva de calibração que foi 

construída com soluções padrões de NH4
+ (faixa de concentração de 1 a 8 mg/l). 

 

4.3.6 Ensaios de liberação controlada de fertilizantes NPK em solo. 

 

Para estudar o comportamento do HEDTA na liberação controlada de fertilizantes em 

solo, o seguinte experimento foi realizado: (1) Amostras de 0,500g de HEDTA com NPK 

absorvido (foi desconsiderada a massa de água absorvida pelo HEDTA) foram colocadas em 

envelopes de papel filtro com o mesmo diâmetro do tubo cilíndrico. (Observação: O uso do 

envelope foi para evitar que qualquer partícula de HEDTA fosse para o solo a ser analisado 

posteriormente). (2) 40 cm3 de TFSA (abaixo de Mesh-10) foram colocados em um tubo de 

teste, um envelope com a amostra de HEDTA com NPK absorvido foi colocado sobre a amostra 

de TFSA e em seguida foram adicionados mais 10 cm3 de TFSA sobre o envelope. A figura 15 
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mostra o esquema do sistema usado nos estudos de liberação controlada de NPK em solo. Para 

controlar e quantificar a irrigação do solo, calculou-se o volume de água equivalente a 1 mm/m2 

de irrigação. Uma lamina de irrigação de 1 mm é o volume de água suficiente para cobrir uma 

superfície de 1 m2 com 1 mm de espessura. Portanto, V=0,1cm x 100cm x100cm =1000 cm3 de 

água. Sendo assim, 1 mm de irrigação/m2 equivale a 1000 ml de água em uma área de 1 m2. A 

área do diâmetro do tudo de teste foi de 5,72 cm2, desta forma, o volume proporcional 

equivalente 1 mm de irrigação/m2 foi 0,57 ml de água. O sistema tinha uma bureta para medir 

o volume de água na irrigação. Para cada ponto da curva de liberação de NPK foi usado uma 

amostra, os 10 cm3 de TFSA acima do envelope foi descartado, o envelope com o HEDTA foi 

removido e os 40 cm3 de TFSA restantes foram secos em estufa com circulação de ar com 

temperatura de 40oC até a massa constante. Em seguida as amostras foram homogeneizadas e 

analisadas conforme os itens 4.3.4 e 4.3.5. Os volumes de irrigação foram distribuídos ao longo 

de 158 dias, o volume total de irrigação nesse período foi equivalente a 500 mm/m2. O tubo de 

teste tinha um furo na parte inferior para evitar com que o interior do sistema pegasse ar e 

proibisse o fluxo de água no sistema (Senna et. al., 2015). 

 

 

Figura 15: Esquema do sistema que será usado no ensaio de liberação controlada. 
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Para determinar o potencial de lixiviação foi usado o mesmo dispositivo mostrado na 

figura 15. Nos ensaios foram colocados 40 cm3 de TFSA no dispositivo, em seguida foram 

adicionados 1 grama de amostra e adicionados mais 10 cm3 de TFSA sobre a amostra de 

HEDTA com NPK absorvido ou fertilizante comercial. Pelo tubo de teste, passou-se o volume 

de água proporcional a 500 mm/m2 de chuva ou irrigação em uma só vez, e em volumes pré-

determinados foram coletados volumes de água que passou por todo o sistema (água com íons 

de NH4
+, HPO4

-2 e K+ lixiviados). Os volumes coletados foram analisados e os percentuais de 

lixiviação foram calculados com a Eq. 4.13:   

%𝑳 = (
𝒎

𝑴
) 𝒙𝟏𝟎𝟎     Eq. 4.13 

 

Onde: %L é o percentual de lixiviação, m é a massa de íons NH4
+, HPO4

-2 ou K+ lixiviados e 

M é a massa total de íons NH4
+, HPO4

-2 e K+ absorvidos no HEDTA ou fertilizante comercial. 

 

4.3.7 Determinação da capacidade de retenção de água em solo. 

 

Foram preparados 4 corpos de prova com 40 cm3 de TFSA em tubos falcon de 50 ml e 

foram misturados: (tubo 1) 0,800 grama de HEDTA sem NPK (seco); (tubo 2) 0,800 grama de 

HEDTA com NPK absorvido (foi desconsiderada a massa de água absorvida); (tubo 3) somente 

solo puro (controle) e (tubo 4) 0,800 grama de poliacrilato de potássio (PAS) (Observação: a 

amostra de PAS foi misturada seca no solo). As amostras foram pesadas em balança de precisão 

antes e depois da adição de 30 gramas de água. As amostras foram colocadas em estufa com 

circulação de ar com temperatura precisamente regulada em 40o C e de tempos em tempos a 

amostra foi retirada e pesada. Desta forma foi possível construir uma curva de evaporação de 

água em função do tempo através da Eq. 4.14: 

 

𝑊% = [
𝑊𝑜−𝑊1

𝑊𝑜
] 𝑥100      Eq. 4.14 

 

Onde: W% é o percentual de evaporação de água, Wo é a massa de água inicial e W1 é 

a massa de água evaporada (Senna et. al., 2015). 

 

4.4 Estudos de aplicação do HEDTA no plantio de eucalipto.  
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4.4.1 Testes do HEDTA no plantio de eucalipto. 

 

O HEDTA foi testado no plantio de eucalipto (espécie: Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus Grandis), os estudos de aplicação do HEDTA foram conduzidos de acordo com as 

condições da tabela 2. 

 

Tabela 2: Condições usadas nos estudos de aplicação do HEDTA no plantio de eucalipto. 

Amostra Quantidade 

de mudas 

Condição da 

cova de plantio 

Ambiente 

S1 25 Solo Puro aberto 

S2 25 Solo Puro Estufa com 50% de transparência de luz solar. 

 7 mm/m2 de irrigação diária e temperatura 

ambiente. 

S3 25 Solo + 1,7 g de 

PAP (Forth®) 

Aberto 

S4 25 Solo + 17,0 g de 

HEDTA sem 

NPK 

Aberto 

S5 25 Solo + 17,0 g de 

HEDTA com 

NPK 

Aberto 

Observações: PAP= Poliacrilato de potássio (hidrogel comercial marca Forth®). 

 As massas apresentadas na tabela são dos substratos (HEDTA com NPK, HEDTA sem NPK e PAP) secos, todos 

os substratos foram hidratados com 0,5 litro de água antes do plantio, o HEDTA com NPK foi imerso na solução 

de NPK. As amostras permaneceram até atingir o equilíbrio de intumescimento. 

 

Os testes foram realizados no período de 13/06/2013 a 18/11/2013, neste período foram 

coletados índices pluviométricos, os diâmetros dos colos e as alturas das mudas foram medidas 

antes e depois dos testes, as concentrações de íons NH4
+, HPO4

-2 e K+ nos tecidos foliares das 

mudas foram determinadas e comparadas. Foram realizadas análises estatística (ANOVA) nos 

dados coletados e os grupos S1, S2, S3, S4 e S5 foram comparados estatisticamente. 

Observação: As mudas foram plantadas em vasos padrões com volume de 2,5 litros, 

esses vasos são próprios para o cultivo de mudas de eucalipto. Esse procedimento foi adotado 

por dois motivos: (1) Dentro da estufa não tinha a possibilidade de plantar as mudas diretamente 
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no solo, desta forma usou-se um padrão para todas as mudas. (2) As mudas ficaram susceptíveis 

ao ataque de formigas, se isso viesse a ocorrer, seria possível muda-las de local. A figura 16 

mostra a aplicação do HEDTA no plantio das mudas de eucalipto. 

 

 

Figura 16: Aplicação do HEDTA no plantio das mudas de eucalipto. 

 

4.4.2 Determinação do teor de umidade e cinzas nas amostras de eucalipto. 

 

Etapa1: A determinação do teor de umidade: 

As amostras inicialmente foram moídas em moinho de facas e peneiradas com peneira 

malha 60 mesh. A determinação do teor de umidade da amostra retidas na peneira de 60 mesh 

foi realizada de acordo com a norma ASTM 1413-76. 

Em um pesa-filtro previamente tarado, foi adicionado uma amostra de aproximadamente 

1,0g (m1) em uma balança analítica. O sistema foi levado à estufa a 105 ± 5ºC até atingir massa 

constante. Posteriormente, o pesa-filtro com a amostra foi transferido para um dessecador com 

sílica gel, e após resfriamento, a amostra foi pesada (m2).  

O teor de umidade foi calculado de acordo com a equação: 

 

%𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =  (
𝒎𝟏 – 𝒎𝟐

𝒎𝟏
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎   Eq. 4.15 
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Onde: m1 = massa (g) da amostra das fibras úmidas/folhas; 

m2 = massa (g) da amostra das fibras/folhas secas. 

Etapa 2: Determinação do Teor de Cinzas: 

O teor de cinzas das fibras foi determinado pela norma TAPPI T211 OM - 93. Foram 

adicionadas amostras de aproximadamente 1,0g da amostra em cadinhos previamente 

calcinados (com tara) a 600 ± 5ºC por 1h. As amostras foram previamente carbonizadas no 

cadinho com bico de Bunsen, até ausência de chama. Os cadinhos com a amostra foram levados 

à mufla sob isoterma de 600 ± 5ºC por um período de 3h. Após resfriamento em dessecador 

com sílica gel, as amostras foram pesadas em uma balança semi-analítica. Este procedimento 

foi realizado em triplicata. O teor de cinzas das amostras foi determinado pela razão entre as 

massas final e inicial, de acordo com a equação: 

% 𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂𝒔 =  (
𝒎𝟏

𝒎𝟐
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎    Eq. 4.16 

Onde: m1 = massa (g) de cinzas; m2 = massa em (g) da amostra de fibras/folhas secas. 

 

4.4.3 Determinação de NPK nos tecidos vegetais das mudas de eucalipto. 

 

Após o término do acompanhamento das mudas plantadas em campo, as mesmas foram 

colhidas e levadas ao laboratório. Foram separadas as folhas, troncos e raízes e as concentrações 

de íons K+, HPO4
-2 e NH4

+ nas folhas foram determinadas. Para analisar as concentrações de 

K+ e HPO4
-2, as folhas foram moídas em moinho de facas, secas em estufa a 105oC até a massa 

constante, homogeneizadas e em seguida foram pesadas amostras com aproximadamente 1 

grama em tubos falcon de 50 ml, por fim adicionou-se 40 ml de solução de HCl 1 mol.L-1. Os 

tubos falcon foram colocados em banho Maria a 800C durante 15 minutos e agitou-se a amostra 

por mais 15 minutos e as amostras foram filtradas com papel filtro quantitativo, o filtrado 

(extrato) foi armazenado em tubos falcon limpos.  O extrato foi analisado de acordo com 

procedimento adotado no item 4.3.4. Para determinar o teor de NH4
+ foram pesados e 

transferidos 500 mg de amostra de folhas moídas para um béquer de 150 ml e foram adicionados 

15 ml de H2SO4 concentrado, 5 ml de H2O2 30% e 5 gramas de uma mistura de sais K2SO4 + 

CuSO4 na proporção de 10:1 (catalisador). O béquer foi colocado em chapa aquecedora dentro 

da capela de exaustão e aquecido lentamente até a temperatura de 120oC. A amostra 

permaneceu na chapa até a obtenção de um liquido viscoso esverdeado. A amostra foi resfriada 

e completou-se o volume até 100 ml em balão volumétrico e a solução resultante foi analisada 

de acordo com procedimento descrito no item 4.3.5 (Silva, 2009).  
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Capítulo 5 

 

5. Apresentação e discussão dos resultados. 

 

5.1 Síntese e caracterização do HEDTA. 

 

5.1.1 Determinação do grau de substituição (GS) do acetato de celulose. 

Os resultados da determinação do grau de substituição (GS) confirmaram o valor de 2,56+/-

0,03. O fornecedor (Grupo RHODIA®) indicou um valor médio de 2,50.  

 

5.1.2 Síntese do dianidrido de EDTA (EDTAD). 

 

As figuras 17 e 18 mostram os espectros de FTIR do EDTA ácido e EDTAD 

respectivamente.  
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Figura 17: Espectro de FTIR do EDTA ácido. 
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A tabela 3 mostra as bandas presentes no espectro do EDTA ácido é suas respectivas 

atribuições (Silverstein et. al., 2005) . 

 

Tabela 3: As bandas presentes no espectro do EDTA ácido é suas respectivas atribuições. 

Atribuições Número de onda (cm-1) 

Vibração de estiramento de grupos -OH 3400 

Vibração de estiramento de C-H 3034 

Vibração de estiramento de carbonila de 

ácido carboxílico 

1700 

Vibração de estiramento de C-C 1432 

Vibração de estiramento de C-N de amina 

terciária 

1320 

Vibração de estiramento de C-O 1057 a 608 
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Figura 18: Espectro de FTIR do dianidrido do EDTA ácido (EDTAD). 
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No espectro do EDTAD, a banda de estiramento assimétrico de grupos carbonila de 

anidrido de ácido carboxílico em 1823 cm-1 e a banda de estiramento simétrico de grupos 

carbonila em 1785 cm-1, caracterizaram a formação do EDTAD (Silverstein et. al., 2005). O 

método adotado na síntese do dianidrido de EDTA (EDTAD) foi viável. Foi possível sintetizar 

EDTAD com alto grau de pureza, o EDTAD sintetizado foi analisado e concluiu-se que a pureza 

foi 98,6+/-0,8 %. A determinação do grau de pureza do EDTAD foi realizada através de 

titulação com NaOH 0,5M padronizado utilizando-se fenolftaleina como indicador.  A tabela 4 

mostra as bandas presentes no espectro do EDTAD e suas respectivas atribuições ((Silverstein 

et. al., 2005). 

 

Tabela 4: As bandas presentes no espectro do EDTAD e suas respectivas atribuições. 

Atribuições Número de onda (cm-1) 

Vibração de estiramento de grupos –OH 

(provavelmente da fração de EDTA ácido 

que não reagiu) 

3458 

Vibração de estiramento de C-H 3000-2873 

Vibração de estiramento assimétrico de 

carbonila de anidrido de ácido carboxílico 

1823 

Vibração de estiramento simétrico de 

carbonila de anidrido de ácido carboxílico 

1785 

Vibração de estiramento de C-C 1430 

Vibração de estiramento de C-N de amina 

terciária 

1257 

Vibração de estiramento de C-O 1084 a 608 

 

 

5.1.3 Resultados da massa molar média viscosimétrica do AC (GS 2,5). 

 

A viscosidade intrínseca está diretamente relacionada com a massa molar de modo que 

quanto maior a viscosidade, maior será a massa molar. A relação é dada pela Eq. 4.17: 

 

[ƞ] = K (Mv) 
a                  Eq. 4.17 
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Onde: [ƞ] é a viscisidade intrínseca, Mv é a massa molar, K e a são constantes para um 

polímero-solvente  em particular a uma dada temperatura (Meireles, 2007). 

A partir dos tempos de escoamento do solvente e da solução pôde-se calcular a massa 

molar viscosimétrica através das Equações 4.18-4.20. 

Viscosidade Relativa:  ᶯ 𝑟𝑒𝑙 =
𝑡

𝑡𝑜
              Eq. 4.18 

Viscosidade específica: ᶯ𝑒𝑠𝑝 =  ᵑ 𝑟𝑒𝑙 − 1 =
𝑡−𝑡𝑜

𝑡𝑜
    Eq. 4.19 

Viscosidade específica reduzida: ᶯ 𝑒𝑠𝑝. 𝑟𝑒𝑑. =  ᶯ
𝑒𝑠𝑝

𝐶
   Eq. 4.20 

Onde “t” é o tempo de escoamento da solução, “to” é o tempo de escoamento do solvente 

e C é a concentração. 

Colocou-se em gráfico nesp. red x C e extrapolou-se para uma concentração igual a zero 

e foi possível  obter o valor da viscosidade intrínseca. 
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Figura 19: Extrapolação do gráfico para a determinação da viscosidade intrínseca. 

 

Aplicando-se a Eq. 4.17 ([ƞ] = K (Mv) 
a) obteve-se a massa molar viscosimétrica (Mv) 

do AC, o valor de K foi 13,9 x 10-3 ml.g-1 e o valor de “a” foi 0,834 (Meireles, 2007). A massa 

molar viscosimétrica encontrada foi: Mv = 50.243 g/mol. O fornecedor do AC informou o 
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resultado da análise de GPC: a massa molar numérica média Mn foi 14776 g/mol e a massa 

molar ponderal média Mw foi 50280 g/mol. Coincidentemente os valores de Mw e Mv foram 

parecidos. Desta forma, a polidispersividade (Mw/Mn) foi 3,4. 

 

5.1.4 Síntese do HEDTA. 

 

O método adotado na síntese do HEDTA foi viável, a síntese do HEDTA foi realizada 

em meio homogêneo, diferentemente de outros processos de modificações químicas de celulose 

em que a reação acontece em meio heterogêneo. Quando o processo é heterogêneo, o dianidrido 

reage somente com os grupos OH livres superficiais do polímero de celulose, levando a uma 

reação em menor extensão. A figura 20 mostra o esquema de síntese e duas microscopias de 

microscópio digital com aumento de 200x, a esquerda a microscopia do AC e a direita é o 

HEDTA. 

O material mais semelhante ao HEDTA encontrado na literatura científica foi o trabalho 

de Kono & Fujita (2012), onde os autores realizaram a síntese de hidrogel de celulose. Este 

trabalho foi realizado através do entrecruzamento das cadeias de celulose através da 

esterificação das hidroxilas livres da celulose com 1,2,3,4-dianidrido de butanotetracarboxílico 

(BTCA), porém, o trabalho de Kono & Fujita (2012) não forneceu muitas informações de 

condições de síntese, catalisadores e solventes, sendo assim, foi necessário realizar uma 

investigação para encontrar o solvente que solubilizasse tanto o AC com GS 2,5 quanto o 

EDTAD e a estequiometria ideal de AC e EDTAD. Teoricamente, a estequiometria ideal para 

a síntese do HEDTA é 2 mols de hidroxilas livres do AC para um mol de EDTAD. No entanto, 

Solomons & Fryhle (2006) relatam que as sínteses que envolvem reações de esterificação, são 

realizadas com excesso de reagentes, pois, desta forma, o equilíbrio da reação desloca-se no 

sentido da formação dos produtos. Baseando-se nesta informação, foram realizadas três 

sínteses: (1) a síntese do HEDTA11 foi realizada com o excesso do reagente EDTAD; (2) na 

síntese do HEDTA12 a estequiometria adotada foi a estequiometria teórica, ou seja, 1 mol de 

EDTAD para 2 mols de hidroxilas livres do AC; (3) e na síntese do HEDTA0.11, a 

estequiometria adotada foi 0,1 mol de EDTAD para 1 mol de hidroxila livres, ou seja, excesso 

de hidroxilas livres. As massas de AC e EDTAD usadas nas sínteses, foram calculadas levando-

se em consideração que no AC com GS 2,5, dos 6 grupos OH livres da unidade repetitiva da 

celulose (celobiose), em média 5 foram substituídos por grupos acetato, a figura 21 ilustra isso.  
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Nomenclatura Massa de EDTAD/20 gramas de AC Mol de EDTAD / mol de OH  

HEDTA11 9,6g 1/1 

HEDTA 12 4,8g 1/2 

HEDTA 0.11 0,96g 0.1/1 

Acetato de celulose (GS 2.5) 

 

HEDTA 

 
 

Figura 20: Reação esterificação e entrecruzamento entre o EDTAD e o AC e dados de síntese 
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Figura 21: Ilustração da estrutura química da celobiose após a síntese do acetato de 

celulose com GS 2,5, o Ac é a abreviação dos grupos acetato. 

 

Desta forma, cada unidade repetitiva do AC tem em média uma hidroxila livre, portanto, 

a quantidade de matéria de OH livre é igual a quantidade de matéria de unidade repetitiva do 

AC. A massa molar da unidade repetitiva do AC (GS 2,5) é 534,5 g/mol. Portanto, na síntese 

do HEDTA11, HEDTA12 e HEDTA0.11 as massas de EDTAD foram calculadas com as 

equações 5.1-5.4. A massa de AC foi escolhida arbitrariamente. 

 

𝒏 =
𝒎𝟏

𝟓𝟑𝟒,𝟓
        Eq. 5.1 

 

Massa de EDTAD no HEDTA11=> 𝒎 = 𝒏 𝒙 𝟐𝟓𝟔, 𝟐       Eq. 5.2 

Massa de EDTAD no HEDTA12=> 𝒎 = (
𝒏

𝟐
) 𝒙 𝟐𝟓𝟔, 𝟐    Eq. 5.3 

Massa de EDTAD no HEDTA0.11=> 𝒎 = (
𝒏

𝟏𝟎
) 𝒙 𝟐𝟓𝟔, 𝟐  Eq. 5.4 

 

Onde: n é a quantidade de matéria da unidade repetitiva do AC, 534,5 é a massa molar 

da unidade repetitiva do AC, m1 é a massa do AC usada na síntese (20 gramas), m é a massa 

do EDTAD usada na síntese e 256,2 é a massa molar do EDTAD. 
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A figura 22 mostra o aumento repentino de viscosidade na solução de AC, DMF e 

EDTAD após a adição do catalisador trietilamina. Com o aumento da viscosidade, a massa de 

polímero começa a subir pela haste do agitador mecânico. 

 

 

Figura 22: Síntese do HEDTA, na fotografia 1, o catalisador trietilamina ainda não havia 

sido adicionado ao meio reacional, a fotografia 2 e 3 mostra o meio reacional após 5 

minutos da adição de 5 ml do catalisador trietilamina. 

 

As três sínteses com diferentes estequiometrias foram realizadas e observou-se que o 

HEDTA pode ser sintetizado com diferentes graus de entrecruzamento. Esse fator é muito 

importante, pois, dependendo da aplicação, o grau de entrecruzamento é determinante.  

 

5.1.5 Determinação da densidade de ligações cruzadas (teoria de Flory- Rehner). 

 

O grau de intumescimento dos hidrogéis depende da densidade de ligações cruzadas, 

isto é, do grau de fechamento do retículo, e constitui a base de um método experimental para a 

determinação do tamanho médio dos segmentos entre os pontos de cruzamento de cadeias, o 

chamado “Mc”. A relação de Flory-Rehner é uma das mais empregadas em estudos dessa 

natureza e origina-se da combinação da teoria de Flory-Huggins para misturas polímero-

solvente com a teoria da mecânica estatística para a variação da energia livre provocada pelo 

intumescimento. Os parâmetros de solubilidade (δ) e de interação polímero-solvente (χ) são 

variáveis termodinâmicas de especial interesse na caracterização em sistemas poliméricos, 

tendo em vista que o seu conhecimento permite a determinação da densidade de ligações 
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cruzadas (υ) em redes poliméricas simples ou interpenetrantes (Akcelrud, 2007; Senna, et. al., 

2013).  

A teoria de Flory-Rehner relaciona a densidade de ligações cruzadas com o 

intumescimento (%S), pois, quanto menor a densidade de ligações cruzadas, maior será o %S. 

Isso ocorre devido ao afastamento das cadeias poliméricas, quanto menor for a quantidade de 

ligações cruzadas em uma rede polimérica, mais as cadeias poderão afastar-se uma das outras 

(Akcelrud, 2007; Senna, et. al., 2013). As figuras 23 e 24 representam as redes poliméricas com 

baixa e elevada densidade de ligações cruzadas respectivamente. 

 

 

Figura 23- Rede polimérica com alta densidade de ligações cruzadas (Senna et. al., (2013). 

 

 

Figura 24- Rede polimérica com baixa densidade de ligações cruzadas (Senna et. al., (2013). 

 

As figuras 25, 26 e 27 mostram as avaliações do coeficiente de intumescimento no 

equilíbrio Q nos diversos solventes para os hidrogéis HEDTA11, HEDTA12 e HEDTA 0.11 

respectivamente: 
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Figura 25- Avaliação do coeficiente de intumescimento (Q) no HEDTA11 
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Figura 26- Avaliação do coeficiente de intumescimento (Q) no HEDTA12. 
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Os resultados dos coeficientes de intumescimento Q evidenciaram que os graus de 

entrecruzamento dos hidrogéis são diferentes. Como esperado, o HEDTA11 com maior grau de 

entrecruzamento apresentou menor valor de Q e o HEDTA0.11 com menor grau de 

entrecruzamento apresentou maior valor de Q. 

Analisando-se os dados da densidade de ligações cruzadas, é possível verificar que os 

hidrogéis que foram sintetizados com maiores índices estequiométricos de EDTAD, como 

esperado, tiveram maior densidade de ligações cruzadas. Ficou caracterizado a ocorrência das 

reações de esterificações entre o agente reticulador EDTAD e os grupos OH livres das cadeias 

poliméricas do AC, porém, não de forma estequiométrica esperada. Os resultados foram 

lineares, porém os valores de Mc e valores médios de unidades repetitivas entre os pontos de 

entrecruzamento foram muito elevados e fora da realidade, porque se a massa molar ponderal 

média Mw do AC usado na síntese foi 50.280g/mol, e a massa molar da unidade repetitiva do 

AC é 534,5g/mol, portanto as cadeias de AC tinham em média 94 unidades repetitivas 

(50280/534,5 = 94), desta forma, os valores de Mc não condizem com a realidade. O que explica 

esta distorção nos valores é que de acordo com Santos et. al. (2000), o método de inchamento 

no equilíbrio é universalmente adotado para a determinação da densidade de ligações cruzadas 

em polímeros reticulados, porém, o método pressupõe que as interações intermoleculares sejam 

unicamente do tipo dispersivo, não levando em consideração interações dipolares ou ligações 

de hidrogênio. Não obstante, este método tem sido adotado quando estas interações estão 

atuando. A partir dos dados de intumescimento no equilíbrio, a densidade de ligações cruzadas 

() e a correspondente massa molar média entre pontos de entrecruzamento (Mc) foram 

calculados, a tabela 5 apresenta os resultados. 

Considerando que o hidrogel HEDTA é polar e as interações intermoleculares com o 

DMF são muito mais fortes do que as forças dispersivas, consequentemente haverá maior 

intumescimento. Esse aumento do intumescimento devido as ações das forças intermoleculares 

pode ser o responsável pela distorção dos resultados da densidade de ligações cruzadas. Mas se 

levar em consideração que o objetivo da adoção do método foi obter parâmetros de densidade 

de ligações entre os três hidrogéis para serem comparados, este objetivo foi atingido, porque a 

correlação de (%S) e Mc foi linear.  
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Figura 27- Avaliação do coeficiente de intumescimento (Q) no HEDTA0.11. 

 

Para investigar a correlação entre o percentual de intumescimento (%S) e Mc, foi 

sintetizado um hidrogel com densidade de ligações cruzadas υ = 1,19 x 10-6, Mc = 1,1 x 106 e 

densidade 1,308g/cm3. Este hidrogel foi sintetizado somente para que o gráfico tivesse mais um 

ponto e desta forma ser mais significativo estatisticamente. O resultado foi satisfatório, pois, o 

valor do coeficiente de correlação (R2) encontrado foi 0,9927, o que caracteriza uma correlação 

muito boa entre Mc e S%. Os valores de Mc são elevados, sendo assim, os valores de Mc foram 

divididos por mil (mMc) para obter um gráfico mais apresentável (figura 28).  
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Figura 28- Relação entre Mc e S% de intumescimento dos hidrogéis. 

 

Como esperado, os hidrogéis com maiores índices estequiométricos de EDTAD 

apresentaram maiores densidades de ligações cruzadas, porém, não foi na forma 

estequiométrica esperada. Por exemplo: o HEDTA11 apresentou densidade de ligações 

cruzadas 3,6 vezes superior a densidade de ligações cruzadas do HEDTA12. Como comentado 

anteriormente, as reações de esterificação são realizadas com excesso de reagentes para que 

ocorra um deslocamento no equilíbrio da reação no sentido da formação dos produtos. Esse 

fator pode ter sido o responsável pela diferença nas densidades de ligações cruzadas dos 

hidrogéis, pois, como o HEDTA11 foi realizado com excesso de EDTAD, o equilíbrio da reação 

provavelmente se deslocou no sentido da formação das ligações cruzadas.  

De modo geral, a determinação da densidade de ligações cruzadas forneceu informações 

importantes sobre a síntese dos hidrogéis. Em conjunto com as espectroscopias na região do 
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infravermelho (FTIR) e região próxima do infravermelho (NIR) foi possível realizar uma ótima 

caracterização dos hidrogéis HEDTA. 

 

Tabela 5-Tabela de valores obtidos para a determinação de Mc, com a aplicação da teoria de 

Flory-Rehner. 

Resultados da determinação da densidade de ligações cruzadas 

Hidrogel HEDTA11 HEDTA12 HEDTA 0.11 

Percentual de absorção no equilíbrio 1142 2450 6800 

Intumescimento máximo no equilíbrio, Q (cm3/g)  12.1 26.0 72.0 

Volume Reduzido, Vr 0,0581 0,0205 0,0106 

Densidade do gel, ρ (g/cm3) 1.368 1.332 1.297 

Parâmetro de solubilidade do gel, δ2 12.1 12.1 12.1 

Parâmetro de interação polimero-solvente, χ 0.34 0.34 0.34 

Densidade de ligações cruzadas, (g/cm3). 1.6 x 10
-5

 4.4 x 10
-6 8.2 x 10

-7
 

Massa molar media entre pontos de entrecruzamento, Mc 8.2 x 10
4 3.1 x 10

5 1.6 x 10
6 

Número médio de unidades repetitivas entre pontos de  

entrecruzamento, Mc ( nUR). 

Obs.: Massa molar da unidade repetitiva 534.5g/mol 

 

154 

 

580 

 

2994 

 

 

 

5.1.6 Determinação do percentual de ligações cruzadas (%Cr) e ligações pingentes (%Gr). 

 

Para a elucidação das características estruturais dos hidrogéis, o número de moléculas 

de EDTA por unidade de repetição de AC, o percentual de EDTA-reticulado e EDTA-pingente 

(%Cr e % Gr, respectivamente) e a quantidade total de éster nos hidrogéis foram estimados 

através dos resultados da titulação potenciométrica com HCl 0,5M para determinar o consumo 
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de NaOH na hidrólise alcalina e titulação complexométrica de retorno para determinar a 

concentração de EDTA.  

Foram usados dados de densidade dos hidrogéis e o percentual de acetil determinados 

anteriormente pela equação 4.2 na determinação do GS. Em cada 1 cm3 de hidrogel, foi suposto 

que tinha X mmol de EDTAD-reticulado e Y mmol de EDTAD-pingente. Como mostrado na 

figura 20, o EDTA-reticulado é formado por um diester e dois grupos de ácido carboxílico 

formado durante o entrecruzamento, nas reações que não ocorrem o entrecruzamento, o EDTA-

pingente é formado por um éster e três grupos de ácido carboxílico. 

Para obter os resultados da tabela 6, foram usadas as equações 5.5-5.11 (Senna et. al. 

2014).  

 

Tabela 6: Resultados de esterificação e reticulação de EDTAD e AC 

 

Hidrogel WCA
a nCA

b 
% CA 

c 
AT1 

d 
AT2 

e 
A.EDTA

f 
%Cr 

g 
%Gr 

h nEDTA 
I 

 

HEDTA11 1,144 0,0021 83,6 0,7663 0,224 4.61 x 1020 98,26 1,74 0,36 

HEDTA12 1,256 0,0024 94,3 0,2593 0,076 1.56 x 1020 98,39 1,61 0,11 

HEDTA 0.11 1,281 0,0024 98,8 0,0553 0,016 3.3 x 1019 98,54 1,46 0,02 

a 
Gramas de AC por cm3 de hidrogel, 

b
 Mol de unidade repetitiva, c Percentual de AC no hidrogel, 

d mmol de 

EDTA por cm3 de hidrogel, 
e Gramas de EDTA por cm3 de hidrogel, 

f Número de moléculas de EDTA por cm3 

hidrogel, 
g Percentual de ligações cruzadas no total de EDTA esterificado em cada hidrogel, 

h percentual de  

moléculas de EDTAD pingente no total de EDTA esterificado em cada hidrogel, 
I Numero de moléculas de EDTA 

por unidade repetitiva de CA. 

 

[WCA = (ρ –  AT2)] Eq.5.5; [nCA =
WCA

M1RU
] Eq.5.6;  [% CA = (

WCA

ρ
) x 100] Eq.5.7;  

[AT1 = (
mmol EDTA

SV
)] Eq. 5.8; [AT2 = (

massa EDTA (g)

SV 
)] Eq. 5,9; 

 [𝐴. 𝐸𝐷𝑇𝐴 =
AT1

1000
x KAv] Eq.5.10; [nEDTA =  

A.EDTA

nCA x KAv
] Eq. 5.11 

     

Onde: M1RU= massa molar da unidade repetitiva do CA (534.5g/mol), ρ= densidade 

do hidrogel (g/cm3), SV= volume da amostra (cm3), KAv= constante de Avogadro (6.02 x 1023). 

Os resultados de %Cr e %Gr apresentados na tabela 6 corroboram com os resultados 

obtidos por Kono & Fujita, (2012), eles obtiveram os seguintes valores: %Cr = 83 e %Gr =17, 

os valores foram próximos. O trabalho de Kono & Fujita (2012) foi o trabalho que mais se 

assemelhou com este trabalho em questão, porque os autores realizaram a síntese de hidrogel 

de celulose através de reações de esterificação e entrecruzamento entre as hidroxilas livres da 

celulose e o 1,2,3,4-dianidrido de butanotetracarboxílico (BTCA). 
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5.1.7 Análise de FTIR dos resíduos sólidos após hidrólise alcalina. 

 

Após as análises de determinação de %Cr e %Gr nos hidrogéis, o resíduo sólido que 

sobrou após a hidrólise alcalina do HEDTA11 (hidrogel mais entrecruzado) foi analisada 

através de FTIR. Foram realizadas análises de FTIR de uma amostra de papel filtro Whatman 

(No 1) (constituído de mais de 99,9% de celulose pura) e do resíduo sólido após a hidrólise 

alcalina. Na comparação dos espectros de FTIR da celulose pura (papel filtro Whatman) e do 

resíduo sólido após a hidrólise alcalina, concluiu-se que o resíduo sólido era celulose, desta 

forma, ficou caracterizado que a hidrólise alcalina foi completa. A figura 29 mostra os espectros 

de FTIR do papel filtro Whatman e do resíduo sólido após a hidrólise alcalina. 
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Figura 29: Comparação dos espectros de infravermelho (FTIR) do resíduo após hidrólise 

alcalina e da celulose do papel filtro Whatman®. 

 

5.1.8 Análise de FTIR do AC e HEDTA. 
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Na caracterização do HEDTA foram usadas amostras em que os grupos de ácido 

carboxílico não foram neutralizados e amostras que foram neutralizadas com solução saturada 

de NaHCO3, o objetivo de usar amostras com e sem neutralização foi para confirmar a estrutura 

de ácido carboxílico no HEDTA, pois, segundo Silverstein et. al., (2005), a conversão do ácido 

carboxílico em sal, serve como uma confirmação da estrutura de um ácido carboxílico.  Tanto 

o hidrogel com o maior grau de entrecruzamento (HEDTA11), quanto o hidrogel com menor 

grau de entrecruzamento (HEDTA0.11) apresentaram novas bandas de absorção nos espectros 

de infravermelho (FTIR) em relação ao AC. O aumento na absorção da banda em 1755 cm-1 foi 

atribuído as vibrações de estiramento de grupos carbonila (C=O) de ácido carboxílico, o 

surgimento da banda em 1643 cm-1 foi atribuído as vibrações de estiramentos assimétricos de 

carbonila (C=O) de ácido carboxílico. A formação de grupos de ácido carboxílico nos hidrogéis 

também foi confirmada pela típica absorção em 1385 cm-1, atribuída as vibrações de 

estiramentos assimétricos de carbonila de ácido carboxílico (Silverstein et. al., 2005). A tabela 

7 mostra as bandas presentes nos espectros do AC, do hidrogel HEDTA e suas respectivas 

atribuições (Yang, 1999; Silverstein et. al., 2005). 

 

Tabela 7: As bandas presentes nos espectros do AC, do hidrogel HEDTA  e suas respectivas 

atribuições. 

Acetato de celulose GS 2,5 e do hidrogel HEDTA 

Atribuiçãoes Número de onda (cm-1) 

Estiramento de hidroxilas (-OH)  3500 

Estiramento assimétrico (-CH3) 2950 

Estiramento simétrico (-CH3) 2860 

Estiramento de carbonila  (C=O) de éster 1755 

Deformação assimétrica (-CH3) 1432 

Deformação de acetato (C-C-O) 1235 

Estiramento de C-O 1050 

Estiramento assimétrico de carbonila de 

ácido carboxílico 

1643 

Estiramento assimétrico de carbonila de 

ácido carboxílico 

1385 

 



 

 

63 

 

As figuras 30 e 31 mostram as comparações dos espectros de FTIR do AC com o 

HEDTA11 e AC com o HEDTA0.11 respectivamente. 
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Figura 30: Espectros de FTIR do AC e HEDTA11. 

 

Nos espectros apresentados nas figuras 30 e 31, os grupos de ácidos carboxílicos não 

foram neutralizados com solução saturada de NaHCO3. Sendo assim, o aumento na absorção 

da banda referente ao estiramento de grupos OH em 3500 cm-1, foi atribuído a presença de 

grupos OH livres de ácido carboxílico no material.  

A figura 32 mostra os espectros do AC e do HEDTA11 após a neutralização com 

solução saturada de NaHCO3. O surgimento de uma banda em 1650 cm-1 foi atribuído ao 

estiramento assimétrico de grupos carboxilatos e o surgimento de uma banda em 1400 cm-1 foi 

atribuído ao estiramento simétrico de grupos carboxilatos. A banda de 1650 cm-1 está 

parcialmente sobreposta a banda de estiramento de carbonila de ésteres em 1750 cm-1 

(Silverstein et. al. 2005). 

A espectroscopia na região do infravermelho foi viável na caracterização dos hidrogéis, 

as comparações dos espectros mostram claramente que as reações de esterificação entre 

EDTAD e as hidroxilas livres do AC ocorreram (Senna et. al., 2014; Silverstein et. al., 2005).  
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Figura 31: Espectros de FTIR do AC e HEDTA0.11. 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

 HEDTA11 neutralizado com NaHCO3

 AC

 

Número de onda (cm
-1)

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

1650

1400

Figura 32: Espectro de FTIR do AC e HEDTA11 após a neutralização com NaHCO3. 
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5.1.9 Espectroscopia de infravermelho próximo (NIR). 

 

A principal diferença entre os espetros da celulose pura, HEDTA11, EDTA ácido e AC 

são as absorbâncias nos comprimentos de onda: 1932, 1723 e 1427 nm.  

Em 1932 nm (característico para vibrações de grupos ésteres (RCOOR1) e vibrações R-

OH), a principal causa da maior absorbância do AC em relação ao HEDTA11, é que no 

HEDTA11 os grupos OH livres do AC foram consumidos na reação de esterificação. Em 1723 

nm (característico para vibrações de grupos -CH2) a absorbância foi maior porque em cada 

molécula de EDTA existem 6 grupos –CH2, enquanto em cada unidade repetitiva de AC tem 2 

grupos –CH2, desta forma, isso pode ter levado o HEDTA11 ter maior absorbância. Em 1427 

nm (característico para combinações de vibrações CH e CH2) a maior quantidade de grupos CH 

do AC pode ter contribuído para a maior absorbância (Langkilde & Svantesson, 1995; Senna 

et. al., 2014). A celulose pura foi usada como um branco analítico em relação ao AC, verificou-

se que somente o AC absorveu radiação nos comprimentos de onda 1723 e 1427 nm, desta 

forma, ficou caracterizado que a absorção foi devido os grupos –CH e CH2 do AC. Da mesma 

forma, o EDTA ácido foi usado como um branco analítico em relação ao EDTA-entrecruzado 

e EDTA-pingente no HEDTA11, na comparação entre os espectros do EDTA ácido e 

HEDTA11 ficou evidenciado que os grupos -OH dos grupos de ácido carboxílico do EDTA 

não absorvem radiação com comprimento de onda de 1932 nm, desta forma, as absorções em 

1932 nm foram atribuídas aos grupos OH livres do AC e aos grupos OH livres do HEDTA11 

que não reagiram. Através dos espectros de NIR, foi possível caracterizar diferenças estruturais 

entre CA e o HEDTA11. 

A figura 33 mostra os espectros de NIR da celulose pura, EDTA ácido, HEDTA11 e 

AC. 
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Vibrações (nm) Descrição 

1932 2o Sobretom (característico para vibrações de ésteres (RCOOR1 e ROH) 

1723 1o Sobretom (característico para vibrações de grupos CH2) 

1427 10 Combinações de sobretons (vibrações de CH e CH2) 

1174 2o Sobretom (CH3 e CH2) 

Figura 33: Espectros de NIR da celulose pura, AC, EDTA ácido e HEDTA11 na região de 

1900-1300 nm. 

 

5.1.10 Termogravimetria (TG/DTG) 

 

O AC é degradado em três etapas. A primeira etapa inicia-se a temperatura ambiente 

(25oC) e é finalizada em 330oC, esta etapa representa a volatilização de matéria volátil e ou 

evaporação de água residual absorvida. A segunda etapa inicia-se em 330oC e é finalizada em 

500oC, esta é a principal etapa, o estágio de degradação térmica que é a degradação das cadeias 

de AC é iniciado. A terceira etapa inicia-se em 500oC, e representa a carbonização dos produtos 

até a formação de cinzas. Os resultados de degradação térmica do AC corroboram com os 

resultados obtidos por Hanna et. al., (1999).  
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Após as reações de síntese são formados grupos de ácido carboxílico derivado do EDTA 

ácido. As curvas de TG e DTG mostram que o EDTA ácido é menos estável termicamente do 

que o AC e o HEDTA11 também é menos estável do que o AC. Este fato pode estar relacionado 

com a presença das ligações C-N (amina) nas ligações cruzadas e ligações pingentes no 

HEDTA11. As ligações C-N têm menor energia de ligação e, portanto, degradam em 

temperaturas menores. 

O HEDTA11 possui ligações C-O, C-N, O-H, C-H, C-C e ligações C-O/C=O que são 

híbridos de ressonância que constituem os grupos de ácido carboxílico. Analisando-se a entalpia 

dessas ligações, é possível ter uma previsão de quais as ligações que se quebram primeiro. A 

tabela 8 mostra as energias de ligações presentes no HEDTA11. As figuras 34 a 39 mostram os 

resultados de TG e DTG (Senna et. al., 2014). 
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Figura 34: Curvas TG do EDTA e Acetato de celulose. 
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Figura 35: DTG do AC e EDTA. 
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Figura 36: Curvas TG do AC e HEDTA11. 
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Figura 37: Curvas TG do AC, HEDTA11 e EDTA. 

Figura 38: DTG do AC e HEDTA11. 
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Ficou evidenciado nas curvas TG do EDTA ácido e HEDTA11 (figura 37) que o 

percentual de cinzas foi de aproximadamente 10 e 20 vezes maior do que na amostra de AC 

respectivamente. Esse resultado pode estar relacionado com a formação de algum produto de 

reação na combustão do EDTA que leva a formação de maior quantidade de resíduo carbonoso. 

 

Tabela 8- Valores de entalpia de ligações (Atkins &Jones, 1999) 

Entalpia de Ligações 

Tipo de Ligação Entalpia de Ligação em 

Kj.mol-1 

C-C 348 

C-H 412 

C-O 360 

C-N 305 

O-H 463 

 

Na curva de DTG do AC e HEDTA11 (figura 38) é possível verificar três eventos, o 

primeiro evento na temperatura de 268o C, o segundo na temperatura de 303o C e o terceiro na 

temperatura de 365o C. No primeiro evento provavelmente ocorrem à quebra de ligações do 

tipo C-N presentes no agente de entrecruzamento EDTA que tem menor valor de entalpia, 

portanto se rompem em temperaturas mais baixas, no segundo evento ocorre a quebra de 

ligações do tipo C-C  que tem entalpia de ligações intermediárias e no terceiro evento ocorrem 

a quebra de ligações C-O e as cadeias de AC começam a se degradar termicamente. 

A estabilidade térmica do EDTA é menor do que o AC, desta forma, o entrecruzamento 

das cadeias de AC com moléculas de EDTA levou o HEDTA11 ter uma temperatura de 

estabilidade térmica menor do que o AC. A explicação para essa diminuição na temperatura de 

estabilidade térmica, é que no CA, as cadeias lineares estão unidas através de forças 

intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, isso confere maior estabilidade térmica ao AC. 

Com a inclusão de ligações cruzadas, as cadeias de AC ficam mais afastadas umas das outras, 

consequentemente, ocorre a diminuição da intensidade das forças intermoleculares o que 

diminui a estabilidade térmica do HEDTA11 em relação ao AC. 

Para investigar a influência da propriedade oxidante do oxigênio na degradação térmica 

do HEDTA11, foi realizada uma análise de TG e DTG em atmosfera de nitrogênio com a 
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mesma rampa de aquecimento. A figura 39 mostra as curvas de DTG do HEDTA11 em 

atmosfera de nitrogênio e em ar sintético. 
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Figura 39: Curvas de DTG do HEDTA11 em atmosferas de nitrogênio e ar sintético. 

 

As curvas de DTG do HEDTA11  mostradas na figura 39 indicam que as propriedades 

oxidantes do oxigênio interferem na degradação térmica do HEDTA11, porém, mesmo em 

atmosfera inerte de nitrogênio, o HEDTA11 apresentou menor temperatura de estabilidade 

térmica em relação ao AC. A figura 38 mostra que a maior taxa de variação de massa do AC 

ocorre em 400oC e na figura 39, a curva de DTG do HEDTA11 realizada em atmosfera de 

nitrogênio mostra que a maior taxa de variação na massa do HEDTA11 ocorre em 365oC. 

Portanto, realmente a temperatura de estabilidade térmica do HEDTA11 é menor do que a 

temperatura de estabilidade térmica do AC. 

 As análises de TG e DTG foram viáveis na caracterização do HEDTA11, através das 

comparações das curvas de TG/DTG do AC e HEDTA11, concluiu-se que as diferenças 

estruturais do AC e HEDTA11 levaram os materiais a terem diferenças nas temperaturas de 

estabilidade térmica.  
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5.1.11 Investigação sobre o efeito do tempo de cura. 

 

 Na síntese de polímeros termofixos é comum deixar o meio reacional em repouso por 

determinado período de tempo para que ocorra a cura do material. Por exemplo:  na fabricação 

de pneus uma das etapas do processo é a cura.  

Para investigar se o tempo de cura aumenta o rendimento da reação e consequentemente 

o grau de entrecruzamento, foi realizada uma síntese de HEDTA11 onde uma parte da massa 

do HEDTA11 sintetizado não teve cura, a outra parte foi armazenada em recipiente fechado 

durante 48 horas para curar. 

Após a síntese do HEDTA11, imediatamente metade da massa sintetizada foi retirada e 

triturada em moinho de facas, a moagem foi realizada em meio aquoso. Em seguida o 

HEDTA11 sem cura foi lavado, o procedimento usado na lavagem e purificação foi o mesmo 

descrito no item 4.2.4. A outra metade da massa de HEDTA11 que teve cura de 48 horas foi 

sintetizado de acordo com o item 4.2.4.  

As análises de determinação da concentração de agente de entrecruzamento (EDTA) e 

os percentuais de ligações cruzadas (%Cr) e ligações pingentes (%Gr) evidenciaram que o 

tempo de cura aumenta o rendimento das reações de esterificação e entrecruzamento. O 

rendimento da reação de esterificação teve um aumento de 36,4% e o rendimento de 

entrecruzamento teve um aumento de 35,19%. Isso foi provado pelos resultados apresentados 

na tabela 9.  

 

Tabela 9: Resultados das investigações do efeito do tempo de cura no HEDTA11. 

Estudo sobre o efeito do tempo de cura 

Hidrogel %Cr %Gr mmol de EDTA/g de HEDTA11 

HEDTA11 sem cura 55,97+/-2,8 44,03 0,445+/-0,05 

HEDTA11 com cura 91,16+/-3,2 8,84 0,607+/-0,06 

 

A cura do HEDTA11 foi favorecida porque no ponto de gel, todo o solvente (DMF) e o 

EDTAD que não reagiu migrou para o interior do hidrogel formado, desta forma, provocou o 

intumescimento do mesmo. Como o DMF não é um solvente volátil, a cura foi favorecida.  As 

moléculas de EDTAD que não reagiram inicialmente, durante o tempo de cura reagiram com 

as hidroxilas livres do AC e as moléculas de EDTAD que reagiram somente por um lado, 

também reagiram e formaram as ligações cruzadas.  
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Nesta investigação foram realizadas análises de calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) no HEDTA11 sem cura e no HEDTA11 com cura. O objetivo foi verificar se havia 

diferença nos valores de temperatura de Tg dos hidrogéis, pois, de acordo com Canevarolo, 

(2006), a Tg está diretamente relacionada com o tipo de cadeia, forças intermoleculares, 

cristalinidade e massa molar do polímero. Um fato que atraiu a atenção é que as amostras de 

HEDTA11 apresentaram temperaturas de Tg muito mais baixa em relação ao AC (GS 2,5). 

Segundo Yang, (1999) e Quintana, (2014), a temperatura de Tg do AC (GS 2,5) é 

aproximadamente 200oC. O HEDTA11 sem cura e HEDTA11 com cura apresentaram as 

seguintes temperaturas de Tg respectivamente: -9,10oC e -5,38oC.  

Essa grande diferença nas temperaturas de Tg do HEDTA11 e do AC, provavelmente 

está relacionada com a inclusão de ligações cruzadas entre as cadeias de AC. Com a separação 

física das cadeias de AC, consequentemente ocorre a diminuição na intensidade das forças 

intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio entre as hidroxilas livres, estas forças são as 

principais responsáveis pela cristalinidade do AC, com a redução da cristalinidade, ocorre a 

redução da temperatura de Tg (Canevarolo, 2006). Por exemplo, no trabalho de Quintana et. 

al., (2014), foram realizadas reações de esterificação entre as hidroxilas livres de AC (GS 2,5) 

e um lactídeo, nessa reação não ocorreu o entrecruzamento das cadeias de AC, as hidroxilas 

livres do AC foram substituídas por moléculas de diester de ácido lático. A temperatura de Tg 

do AC (GS 2,5) foi determinada através de DSC, antes das reações de esterificação a 

temperatura de Tg encontrada foi 192oC e após as reações de esterificação a temperatura de Tg 

caiu para 58oC (Quintana et. al., 2014).  

O HEDTA11 com cura teve uma redução de 197,4oC na temperatura de Tg em relação 

ao AC, este resultado provavelmente está relacionado com o impedimento de mobilidade em 

que as cadeias de AC estão submetidas, as únicas partes das cadeias de AC que podem ter 

mobilidade no HEDTA11, são as partes que estão entre os pontos de entrecruzamento. Desta 

forma, a mobilidade das cadeias de AC é muito limitada, podendo apenas afastar-se umas das 

outras, consequentemente a energia para dar mobilidade as cadeias é menor, e a temperatura de 

Tg também será menor. A figura 40 mostra as curvas de DSC do HEDTA11 sem cura e 

HEDTA11 com cura. 
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Figura 40: Curvas de DSC e indicação das temperaturas de Tg do HEDTA11 sem cura e 

HEDTA11 com cura respectivamente. 
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Comparando-se dois hidrogéis que diferem apenas em graus de entrecruzamento, a 

tendência é que o hidrogel que tem maior grau de entrecruzamento apresente maior temperatura 

de Tg, pois, quanto maior for a quantidade de pontos de entrecruzamento, maior será o 

impedimento de mobilidade das partes das cadeias que estão entre os pontos de 

entrecruzamento, consequentemente apresentará maior temperatura de Tg. Isso foi verificado 

nos resultados de análises de DSC apresentados na figura 40, o HEDTA11 sem cura que 

comprovadamente tinha menor grau de entrecruzamento apresentou temperatura de Tg = –

9,10oC, enquanto o HEDTA11 com cura (com maior grau de entrecruzamento) apresentou 

temperatura de Tg = -5,38oC. Esses resultados corroboram com os resultados obtidos por 

Oliveira (2008), onde os hidrogéis com maiores graus de entrecruzamento também 

apresentaram maiores temperaturas de Tg.  

De modo geral, a investigação do efeito do tempo de cura na síntese do HEDTA11 foi 

importante, porque dependendo da aplicação em que o HEDTA for submetido, o grau de 

entrecruzamento pode ser um fator determinante, a informação de que o tempo de cura 

influencia o grau de entrecruzamento e o rendimento da reação pode ajudar no planejamento da 

síntese de um hidrogel com propriedades desejadas.  

 

5.1.12 Investigação do caráter anfótero do HEDTA. 

 

O HEDTA pode ser considerado como um hidrogel anfótero pelo fato das ligações 

cruzadas serem constituídas por moléculas de EDTA, de acordo com Vogel, (1989), o EDTA 

comporta-se como um ácido dicarboxílico com dois grupos de ácido carboxílico e dois grupos 

amina protonados, no qual o primeiro se ioniza em aproximadamente em pH 6,3 (pKa = 6.2) e 

o segundo grupo amina se ioniza em aproximadamente em pH 11,5 (pKa =10,3). Foi realizada 

uma titulação potenciométrica do EDTA ácido e foi possível verificar que dos quatro 

hidrogênios ionizáveis, três foram titulados. 

 A curva de titulação potenciométrica do EDTA ácido corrobora com Vogel (1989), dos 

quatro hidrogênios ionizáveis, três foram titulados, um hidrogênio ionizável estava no segundo 

grupo amina protonado e não foi titulado porque sofre ionização em pH 11,5. As figuras 41 e 

42 mostram as curvas de titulação potenciométrica do EDTA ácido e a HEDTA11 

respectivamente. 
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Figura 41: Titulação potenciométrica do EDTA ácido. 

 

 

Figura 42: Titulação potenciométrica do HEDTA11. 

 

O HEDTA11 titulado, foi o mesmo HEDTA11 que foi sintetizado nos estudos do efeito 

do tempo de cura (HEDTA11 com cura), desta forma, como mostrado na tabela 9, mais de 90% 

das moléculas de EDTA estão na forma de EDTA-entrecruzado, sendo assim, cada molécula 

de EDTA-entrecruzado tem dois hidrogênios ionizáveis. A curva de titulação potenciométrica 
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do HEDTA11 tem a característica de um ácido monoprótico, o que sugere que as moléculas de 

EDTA-entrecruzado também possuem um grupo amina protonado como no EDTA ácido.  

Para evidenciar qualitativamente a interação do HEDTA11 com cátions e ânions, uma 

amostra de HEDTA11 em pó foi colocada em contato com solução de CuSO4.5H2O e um 

pedaço de HEDTA11 foi imerso em solução de diihidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) 

com concentração de 10%. Em seguida foi imerso em solução ácida de molibdato de amônio e 

por fim em solução de ácido ascórbico.  

Os íons fosfato reagem com o molibdato de amônio na presença de ácido sulfúrico 

formando o complexo fosfomolibdato de amônio. Por ação do ácido ascórbico, o complexo 

formado é reduzido a azul de molibdênio. A figura 43 (a) mostra o pedaço de HEDTA11 antes 

de ser imerso em solução diihidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) e a figura 43 (b) mostra 

o pedaço de HEDTA11 após a absorção de íons fosfato, a cor azul intensa é devido a formação 

do azul do molibdênio, desta forma, ficou caracterizado que o HEDTA11 absorveu íons fosfato. 

Para saber se ocorreu a absorção ou adsorção, o pedaço de HEDTA11 com íons fosfato 

absorvido foi cortado transversalmente, o interior do pedaço também apresentou coloração azul 

intensa, desta forma concluiu-se que ocorreu absorção.  

Já é conhecido que as soluções aquosas que contém íons Cu+2 apresentam coloração 

azulada devido a formação do complexo tetraaquocuprato (II): [Cu(H2O)4]
+2. A coloração 

azulada da amostra de HEDTA11 após a absorção de íons Cu+2 caracterizou a absorção de íons 

Cu+2. As figuras 43 (c) e 43 (d) mostram a amostra de HEDTA11 antes e depois do contato com 

a solução de CuSO4.5H2O respectivamente. 

Quando os grupos de ácido carboxílico são neutralizados no HEDTA, 

consequentemente serão formados grupos carboxilatos que darão origem a cargas negativas em 

meio aquoso com pH aproximadamente neutro, concomitantemente, os grupos amina 

protonados darão origem a cargas positivas. Portanto, o HEDTA apresenta cargas positivas e 

negativas ao longo da rede polimérica quando está em meio aquoso com pH neutro. Essa 

propriedade pode favorecer a aplicação do HEDTA como fase estacionária em cromatografia 

de permeação em gel, coluna de troca iônica e em liberação controlada de fertilizantes em solo. 

As investigações sobre o caráter anfótero do HEDTA11 evidenciaram que o HEDTA11 

é um hidrogel anfótero, pois, absorveu cátions e ânions. As curvas de titulação potenciométrica 

também evidenciaram o caráter anfótero do HEDTA11. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 43: (a) e (b) Pedaço de HEDTA11 antes e depois da absorção de íons H2PO4
-1; (c) e 

(d) antes e depois da absorção de íons Cu+2 respectivamente. 

 

5.1.13 Determinação da capacidade de absorção de água. 

 

As figuras 44 e 45 mostram os resultados de absorção de água pelos hidrogéis 

HEDTA11, HEDTA12, HEDTA0.11 e AC. O uso das temperaturas de 25 e 50oC foram para 

verificar se a temperatura influencia na absorção de água. Os resultados indicaram que a 

absorção de água é dependente da temperatura e também da quantidade de grupos carboxilatos 

nos hidrogéis. Na comparação entre os hidrogéis e o AC; concluiu-se que os hidrogéis são mais 
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hidrofílicos que o AC e absorvem mais água. Com o aumento de grupos carboxilatos nos 

hidrogéis, o caráter iônico aumenta ao longo da rede polimérica e consequentemente a absorção 

de água. Com o aumento da temperatura, aumenta-se o coeficiente de difusão de água no 

interior do hidrogel que resulta no aumento de absorção água.  
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Figura 44: curva de absorção de água a 25oC. 
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Figura 45: Curva de absorção de água a 50oC. 
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           Antes do intumescimento                                 Depois do intumescimento 

Figura 46: Microscopia digital do HEDTA11 antes e depois do intumescimento em água, foi 

usado um grafite com 0,5 mm de diâmetro como referência do tamanho das partículas. A 

microscopia digital das amostras antes do intumescimento (esquerda) teve aumento de 50X e 

após o intumescimento (direita) teve aumento de 100X. 

 

Atualmente, os substratos de retenção de água em solo mais usados na agricultura são o 

poliacrilato de sódio (PAS) e o poliacrilato de potássio (PAP). Porém, esses hidrogéis não 

absorvem fertilizantes e são sensíveis aos efeitos da osmose, os fornecedores não recomendam 

a aplicação dos mesmos junto com fertilizantes. A figura 47 mostra uma parte do site do 

fornecedor de poliacrilato de potássio da marca Forth® com a instrução para não aplicar o 

produto junto com fertilizantes (Gel para plantio, 2015). 

 

 

Figura 47: Instrução do fornecedor de poliacrilato de potássio (PAP) para evitar o contato 

do hidrogel com fertilizantes. 
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Foi realizada uma análise para avaliar a diminuição na absorção de água em função da 

concentração da solução de cloreto de potássio (KCl), os hidrogéis diminuem a capacidade de 

absorção de água devido a osmose. A análise foi realizada da seguinte forma: amostras de 1,000 

grama de hidrogel comercial da marca Forth® (composto por PAP) foram imersas em água 

destilada e em soluções de KCl 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 3,0 mol.L-1 durante 2 horas, o mesmo foi 

feito com o HEDTA11. Os valores de %S foram determinados conforme o item 4.2.12 a 

temperatura ambiente (25oC). O HEDTA11 absorveu menos água do que o PAP, absorveu 

864+/-2,2% (m/m) de água, porém, a redução da capacidade de água devido a osmose é menor. 

O PAP teve uma redução na capacidade de absorção de água de 14.200,000% (m/m) para 

177,6+/-2,7%, o que equivale a uma redução de 80 vezes. Enquanto o HEDTA11 teve uma 

redução de 864+/-3,2% para 57,0+/-1,6%, o que equivale a uma redução de 15 vezes.  
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Figura 48: Redução da capacidade de absorção de água em função da concentração de KCl. 

 

Os resultados apresentados na figura 48 sugerem que quando o PAP é aplicado como 

substrato de retenção de água em solo, a capacidade do mesmo pode diminuir exponencialmente 

quando entra em contato com soluções de fertilizantes. Isso explica a recomendação dos 

fabricantes de hidrogéis PAP e PAS para não aplicar os hidrogéis junto com fertilizantes. Zhong 
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et. al. (2013) relata que o uso do PAP aumenta os custos de produção dos agricultores, porém, 

não traz um aumento significativo na produção agrícola porque é utilizado sem o fornecimento 

de fertilizantes. 

 

5.2 Resultados de liberação controlada de NPK em solo. 

 

Nas caracterizações ficou evidenciado que o HEDTA é um hidrogel anfótero e interage 

bem com cátions e ânions e a tem boa capacidade de absorção de água e é menos sensível do 

que o PAP aos efeitos da osmose. Estas propriedades favorecem a aplicação do HEDTA como 

substrato de liberação controlada de fertilizantes NPK e retenção de água em solo. 

Entre os hidrogéis com diferentes graus de entrecruzamento, o HEDTA11 foi o 

escolhido para ser testado como substrato de liberação controlada de fertilizantes NPK e 

retenção de água em solo porque apresentou maior capacidade de absorção de água. Nas 

próximas etapas da apresentação dos resultados de liberação controlada de fertilizantes NPK 

em solo, o HEDTA11 será escrito simplificadamente como HEDTA. 

 

5.2.1 Determinação da capacidade de absorção de fosfato, potássio e amônio (NPK). 

 

O HEDTA apresentou boa capacidade de absorção de íons K+, HPO4
-2 e NH4

+. A tabela 

10 mostra os resultados de absorção de NPK (mg de NPK/g de HEDTA seco). 

 

Tabela 10: Resultados de absorção de NPK pelo hidrogel HEDTA. 

 

HEDTA Absorção de K+ 

(mg/g) 

Absorção de H2PO4
- 

(mg/g) 

Absorção de NH4
+ 

(mg/g) 

Análise 1 120,2 104,3 84,3 

Análise 2 122,1 103,2 85,3 

Análise 3 119,1 105,3 82,4 

Média 120,5 104,3 84,0 

Desvio Padrão (S) 1,5 1,1 1,5 

 

A boa absorção de íons NH4
+, H2PO4

-1 e K+ foi devido o HEDTA ter a propriedade de 

interagir com cátions e ânions. O HEDTA com NPK absorvido foi analisado de acordo com o 
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item 4.2.12 e apresentou 120,8+/-2,8% (m/m) de água absorvida.  A figura 49 traz um esquema 

da hipótese de como o HEDTA interage e absorve íons NPK (NH4
+, H2PO4

-1 e K+). 

 

 

Figura 49: Esquema de como o HEDTA absorve íons NPK. 

 

5.2.2 Resultados de retenção de água em solo. 

 

Os resultados da figura 50 mostram que o solo com HEDTA (com ou sem NPK) a 

evaporação de água foi menor em relação ao solo sem HEDTA. O surpreendente é que o 

poliacrilato de sódio (PAS) em um ambiente a 40oC não retém água no solo por um longo 

período de tempo, o PAS absorve grandes quantidades de água, porém, a 40oC a capacidade de 

reter água no solo diminui consideravelmente. A temperatura de 40oC foi usada para favorecer 

a atividade microbiana e reações químicas (Senna et. al. 2015). 

As taxas médias de evaporação de água foram calculadas, onde se dividiu 100 pela 

quantidade total de horas que cada amostra levou para perder 100% da água adicionada 

inicialmente. A figura 51 mostra os resultados das taxas médias de evaporação de água. 

Os resultados apresentados demonstram que o HEDTA tem potencial para ser 

empregado em regiões com baixa incidência de chuvas. Mantendo-se água no solo por mais 

tempo e liberando fertilizantes concomitantemente poderá favorecer o desenvolvimento da 

agricultura em locais com baixos índices pluviométricos  
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Figura 50: Resultados de retenção de água em solo. 
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Figura 51: Taxa média de evaporação de água/hora. 
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5.2.3 Resultados de liberação controlada de fertilizantes NPK em solo. 

 

O HEDTA apresentou um ótimo desempenho como substrato de liberação controlada 

de fertilizantes NPK e retenção de água em solo.  

O mecanismo de liberação controlada de NPK em solo pode ser descrito pelos seguintes 

passos: (1) O HEDTA intumesce lentamente devido a água livre do solo (água de irrigação ou 

chuva) e uma dinâmica de troca entre a água livre do solo e o HEDTA é desenvolvida. (2) A 

água de irrigação ou chuva que passa pelo HEDTA provoca a eluição dos íons NPK. (3) A taxa 

de eluição é controlada pelas interações íon-dipolo entre o HEDTA e os íons NPK. Conforme 

os íons NPK saem da rede polimérica, ocorre o aumento de absorção de água e o HEDTA 

começa a agir como um substrato de retenção de água em solo (Senna et. al., 2014). A figura 

52 mostra o esquema de liberação controlada de NPK realizada pelo HEDTA. 

 

 

Figura 52: Esquema de funcionamento do HEDTA na liberação controlada de NPK em solo. 

 

O solo usado nos experimentos de liberação controlada de NPK foi caracterizado pelo 

laboratório de solos da Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR (Sorocaba-SP). A tabela 

11 mostra os resultados. As figuras 53 e 54 mostram os resultados de liberação controlada de 

NPK em solo. 
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Tabela 11: Composição química a partir da coleta de 40 amostras de solo que foram coletadas 

com a profundidade de 0-0,2 metros e foram combinadas para compor a amostra. 

MO  pH(CaCl2) P K Ca Mg Al H+Al SB CTC V S B Cu Fe Mn Zn 

g/dm3  mg/dm3 ----------------mmol/dm3------------ % mg/dm3 -----------mg/dm3--------- 

16.0 5.0 1.0 0.4 13.0 1.0 1.0 31.0 14.0 45.0 32.0 41.0 0.06 0.1 6.0 0.6 < 0.1 

MO = matéria orgânica, CTC = capacidade de troca de cátions, SB = soma de bases, V% = Saturação base. 
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Figura 53: Percentual de liberação de NPK em relação a quantidade total de íons NPK 

absorvidos pelo HEDTA. 



 

 

87 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24  Potássio

 Fosfato

 Amônio

 

Irrigação (mm/m
2
)

(m
g

 d
e

 f
o

s
fa

to
/d

m
3
 d

e
 s

o
lo

)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

(m
g

 d
e

 p
o

tá
s
s
io

 e
 a

m
ô

n
io

/d
m

3 d
e

 s
o

lo
)

 

Figura 54: Aumento da concentração de íons NH4
+, H2PO4

-1 e K+ no solo. 

 

Os resultados de liberação controlada de NPK foram comparados com os resultados 

obtidos por Wu et. al. (2008), concluiu-se que a liberação realizada pelo HEDTA foi mais lenta 

(Senna et. al. 2015). 

De acordo com Do Carmo et. al. (2005) e Nogueira et. al. (2010), o uso exacerbado de 

fertilizantes minerais, principalmente fertilizantes com nitrogênio (amônio e nitrato), pode 

causar impactos ambientais. Os fertilizantes minerais são ineficientes; desta forma, é necessário 

aplicar várias vezes, especialmente quando o nutriente é altamente solúvel em água como 

amônio, nitrato e potássio. Quando esses nutrientes são lixiviados para rios e lagos podem 

causar eutrofização. Normalmente a lixiviação ocorre quando grandes volumes de chuva são 

precipitados em pouco intervalo de tempo, a água da chuva solubiliza os nutrientes e leva para 

rios e lagos.  

Foi realizada uma investigação para verificar se o HEDTA com NPK absorvido é capaz 

de diminuir a lixiviação de fertilizantes NPK. Os percentuais de lixiviação do HEDTA foram 

comparados com os percentuais de lixiviação do fertilizante comercial Hydrofert-Biolchim® 

contendo 104,1+/- 0,3 mg de amônio, 162,2 +/- 0,4 mg de fosfato e 340,1+/- 0,4 mg de potássio 

por grama de fertilizante. As figuras 55, 56 e 57 mostram os resultados. 
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Figura 55: Resultados do potencial de lixiviação de amônio do HEDTA e Hydrofert-Biolchim®. 
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Figura 56: Resultados de lixiviação do fosfato e do Hydrofert-Biolchim®. 
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Figura 57: Resultados de lixiviação do potássio e do Hydrofert-Biolchim®. 

 

Como mostrado na figura 55, tanto o HEDTA quanto o Hydrofert-Biolchim® 

apresentaram baixas taxas de lixiviação de amônio. A explicação para este resultado pode ser 

o tipo de solo, o solo que foi usado nos estudos de liberação controlada de NPK foi o típico 

Latossolo vermelho (Embrapa, 2006). Este tipo de solo apresenta argilas minerais e matéria 

orgânica, algumas argilas minerais como ilita e montmorillonita tipicamente absorvem e fixam 

íons amônio (When-Zao et. al., 2013). Os resultados de lixiviação de fosfato evidenciaram que 

o HEDTA teve um desempenho indiscutivelmente melhor do que o fertilizante comercial. No 

fertilizante comercial, aproximadamente 80% do fosfato foi lixiviado, enquanto no HEDTA foi 

aproximadamente 1,6%. Os resultados mostraram que a lixiviação de fosfato no HEDTA foi 

bastante amenizada. No fertilizante comercial, aproximadamente 98% do potássio foi lixiviado, 

enquanto no HEDTA foi aproximadamente 8,5%. Os resultados mostraram que a lixiviação do 

potássio foi amenizada em mais de 90% em relação ao fertilizante comercial.  

Esses resultados foram interessantes e evidenciaram que devido o HEDTA ser um 

hidrogel anfótero, provavelmente as interações íon-dipolo controlam a liberação dos íons NH4
+, 

HPO4
-2 e K+ e amenizam a lixiviação de fertilizantes NPK. Lembrando que a quantidade de 
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água que passou pelo sistema foi o equivalente a 500 mm/m2 de uma só vez, mesmo assim o 

HEDTA mostrou ótima capacidade de reduzir a lixiviação. 

Após os testes de liberação de NPK, o pH do solo foi medido para verificar se houve 

alteração, o pH encontrado foi 4,9+/-0,1. Antes dos testes o valor de pH encontrado foi 5,0+/-

0,1. Desta forma, concluiu-se que praticamente não houve mudança de pH no solo. 

 

5.2.4 Resultados de biodegradação em solo simulado. 

 

O acelerado consumo de recursos naturais, o crescimento demasiado da população 

mundial e o elevado consumo de polímeros sintéticos não biodegradáveis diminuem a vida útil 

de aterros sanitários, causam enchentes em grandes cidades, e até provocam mortes de animais 

marinhos como tartarugas e baleias. Atualmente, as grandes empresas produtoras de polímeros 

do mundo buscam processos industriais e produtos ecologicamente corretos, seja por imposição 

de órgãos ambientais ou fatores publicitários. Os polímeros de fontes renováveis e 

biodegradáveis irão ganhar espaço cada vez mais. Diante disso, com certeza está totalmente 

fora de cogitação o uso de substratos de liberação controlada de fertilizantes e retenção de água 

em solo que não sejam biodegradáveis. O HEDTA além de ser derivado de fontes renováveis 

como a celulose e de materiais atóxicos como o EDTA, os resultados a seguir caracterizaram 

que o HEDTA é biodegradável. 

O solo simulado provou ser um bom substrato para estudar a biodegradação do HEDTA. 

A biodegradação de celulose e derivados de celulose é acelerada no solo simulado devido a 

presença do fungo Trichoderma Reesei que produz grandes quantidades da enzima celulase 

(Wen et. al., 2005). Os espectros de FTIR das amostras de HEDTA antes e após 6 e 8 meses de 

biodegradação em solo simulado evidenciaram que ocorreu uma diminuição acentuada na 

intensidade das bandas referentes a carbonila de grupos carboxilatos e ésteres ao mesmo tempo.  

As figuras 58, 59 e 60 mostram os espectros de FTIR das amostras degradadas, a perda 

de massa em função do tempo e microscopias da superfície das amostras realizadas com 

microscópio digital com aumento de 200x respectivamente. 
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Figura 58: Comparação dos espectros de FTIR das amostras de HEDTA antes e depois de 6 e 

8 meses de biodegradação. 
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Figura 59: Perda de massa do HEDTA ao longo da análise de biodegradação. 
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A redução na intensidade nas bandas de carbonila sugere que o HEDTA começa a se 

degradar via hidrólise dos grupos acetato e EDTA. Há também uma redução na intensidade nas 

bandas referente a vibrações de estiramento de grupos C-H em 2950 cm-1, o que também sugere 

que o HEDTA foi degradado formando moléculas menores como ácido acético e EDTA 

dissódico. 

As análises de biodegradação evidenciaram que o HEDTA é biodegradável, essa é mais 

uma propriedade importante que pode ser útil em várias aplicações.  

 

 

Figura 60: Microscopias das superfícies das amostras realizadas com microscópio digital 

com aumento de 200x. 

 

5.2.5 Resultados dos estudos de aplicação do HEDTA no plantio de eucalipto.  

 

Os estudos de aplicação do HEDTA na plantação de eucalipto foram realizados em 

Sorocaba-SP. O tipo de solo foi o Latossolo vermelho, o mesmo usado nos testes de liberação 

controlada de NPK. O eucalipto foi usado no experimento porque consome muita água nos seis 

primeiros meses de plantio e necessita de sucessivas irrigações. Os experimentos foram 

realizados durante 158 dias (19/06/2013 a 18/11/2013) durante o período de estiagem, desta 

maneira as mudas foram levadas ao estresse hídrico e o desempenho do HEDTA foi avaliado 
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em situações extremas de estiagem. No fim do experimento foram coletadas folhas de eucalipto 

dos cinco experimentos e as concentrações de íons NH4
+, HPO4

-2 e K+ foram determinadas e 

comparadas. Os resultados do crescimento médio em altura e no diâmetro do colo, concentração 

de NPK nas folhas, análises estatísticas (ANOVA), distribuição de chuvas no período do 

experimento e o percentual de mortalidade das mudas são mostrados nas figuras 61, 62, 63, 64 

e tabela 12. 
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Figura 61: Crescimento médio das mudas de eucalipto em altura. 
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Figura 62: Crescimento médio do colo das mudas de eucalipto. 
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Figura 63: Distribuição de chuvas durante o período do experimento. 

 

Os resultados mostrados nas figuras 61 e 62 indicam que as mudas plantadas com PAP 

(S3) e solo puro (S1) apresentaram diferenças irrelevantes no crescimento médio em altura e 

diâmetro do colo. Este resultado corroborou com Zhong et. al. (2013), o uso do PAP não trouxe 

um aumento significativo no crescimento das mudas. O PAP absorve grandes quantidades de 

água, no entanto, não retém água por um longo período de tempo. Como o experimento foi 

realizado em um período de estiagem, e de acordo com a figura 63 a quantidade de chuvas foi 

pequena e teve longos períodos de dias secos, essa condição pode ter sido a responsável pelo 

resultado insatisfatório do PAP.  

As mudas plantadas com HEDTA sem NPK (S4) apresentaram maior crescimento 

médio em altura em relação as mudas S1, S2 e S3 e também apresentou maior crescimento 

médio no diâmetro do colo em relação as mudas S1 e S3. O surpreendente foi que as mudas S4 

tiveram maior crescimento médio em altura do que as mudas (S2), este resultado pode estar 

relacionado com a menor intensidade de luz solar em que as mudas S2 foram submetidas. Os 

resultados de crescimento médio em diâmetro do colo das mudas S5 demonstraram que o 

HEDTA com NPK favoreceu o desenvolvimento das mudas durante o período de estiagem. 

A figura 64 mostra os resultados das concentrações de NPK nas folhas das mudas, na 

comparação das concentrações de NPK, como esperado, as mudas S5 apresentaram maiores 
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concentrações de íons NH4
+, HPO4

-2 e K+. Os experimentos mostraram que os nutrientes 

liberados pelo HEDTA foram absorvidos pelas mudas. Hopkins & Hüner (2009) relatam que 

há uma faixa adequada de concentrações de macronutrientes NH4
+, HPO4

-2 e K+ para o 

crescimento normal das plantas. A faixa adequada de íons NH4
+, é a partir de 1000 mmol/Kg 

de matéria seca (18g/kg de matéria seca), 60 mmol/Kg de matéria seca (5,76g/Kg de matéria 

seca) para os íons HPO4
-2 e 250 mmol/Kg de matéria seca (9,8g/Kg de matéria seca) para os 

íons K+. As mudas S5 apresentaram 24,3+/-1,5g de íons NH4
+/Kg de matéria seca, enquanto 

todas as outras apresentaram valores abaixo da faixa adequada. O nitrogênio é um elemento 

essencial para o desenvolvimento das plantas porque o nitrogênio é constituinte de todas as 

proteínas e ácidos nucléicos, a falta de nitrogênio inibe o crescimento da planta (Hopkins & 

Hüner, 2009). 

As mudas S1 apresentaram concentrações de íons HPO4
-2 abaixo da faixa adequada, 

provavelmente devido ao estresse hídrico pelo qual foram submetidas. As mudas S2, S3, S4 e 

S5 apresentaram concentrações de HPO4
-2 dentro da faixa adequada, provavelmente 

influenciado pela provável maior disponibilidade de água devido as propriedades do PAP, 

HEDTA e irrigação diária das mudas S2. O fósforo (HPO4
-2) é componente integral de muitos 

compostos nas plantas, incluindo açucares fosfatados, membrana fosfolipídicas, nucleotídeos 

usados como uma fonte de energia (ATP) e ácidos nucleicos. Portanto é essencial para o 

crescimento das plantas.  

Todas as mudas apresentaram concentrações de íons K+ dentro da faixa adequada, 

porém, como esperado, as mudas S5 apresentaram concentrações maiores. O potássio está 

presente nas plantas como cátion monovalente (K+) e realiza um importante papel regulando o 

potencial osmótico das células das plantas. Também ajuda na ativação de muitas enzimas de 

respiração e fotossíntese (Hopkins & Hüner, 2009). 

A tabela 12 mostra os resultados de análise estatística dos cinco grupos de mudas que 

foram realizadas pelo ANOVA com fator único e valor alfa igual a 0,05. O valor-p foi calculado 

e o teste-t bicaudal (considerando variâncias diferentes) foram comparados. As mudas S1 

(controle) foram comparadas com os outros quatro grupos de mudas. O valor-p foi muito baixo, 

desta forma, a análise de variância indicou que houve diferenças entre os cinco grupos de 

mudas. Os valores do teste-t bicaudal (S1/S2), (S1/S3), (S1/S4) e (S1/S5) também foram muito 

pequenos, desta forma, ficou evidenciado que as mudas plantadas com HEDTA se 

desenvolveram melhor devido as propriedades do HEDTA, e não por acaso. 
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Figura 64: Concentração de NPK nas folhas de eucalipto (íons NH4
+, HPO4

-2 e K+). 

 

Tabela 12: Resultados da análise estatística (ANOVA) 

Análise estatística-ANOVA 

Amostra Teste-t  

(altura) 

Teste-t  

(colo) 

S1/S2 5.9 x 10-10 8.9 x 10-40 

S1/S3 0.0066 0,012 

S1/S4 1.8 x 10-10 1.3 x 10-13 

S1/S5 4.9 x 10-6 4.5 x 10-25 

Valor-p  

(Grupos) 

2.8 x 10-24 1.0 x 10-62 
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As mudas de eucalipto foram submetidas a um grande estresse hídrico, desta forma, 

algumas mudas morreram. A figura 65 mostra os percentuais de mortalidade dos grupos. As 

mudas S3 tiveram o maior percentual de mortalidade, esse resultado foi surpreendente, porque 

foi o dobro da mortalidade das mudas S1. O PAP não reduziu a mortalidade das mudas durante 

a estiagem. As mudas S4 e S5 apresentaram percentual de mortalidade menor do que S1 e S5 e 

igual as mudas S2. Os resultados do percentual de mortalidade das mudas S4 e S5 foram 

satisfatórios e mostrou ter melhor desempenho em relação as mudas S3. É bom ressaltar que 

esse experimento foi um experimento preliminar, o objetivo foi verificar se o HEDTA como 

substrato de liberação controlada de NPK e retenção de água em solo ajudaria as mudas a terem 

um desenvolvimento melhor em condições severas de estiagem.  
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Figura 65: Percentual de mortalidade das mudas de eucalipto. 

 

Seguem algumas fotografias no momento do plantio das mudas de eucalipto com o 

HEDTA e após aproximadamente 80 dias do plantio. 
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.  

Figura 66: Fotografia do plantio das mudas de eucalipto com aplicação do HEDTA. 

 

 

Figura 67: Fotografia das mudas plantadas dentro da estufa. 
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As fotografias da figura 68 foram feitas após 80 dias do plantio, de acordo com o gráfico 

da figura 63, neste período as mudas estavam há vários dias sem chuva, foi neste período que 

houve a maior quantidade de mortalidade de mudas. 

 

  

Mudas plantadas com HEDTA com NPK Mudas plantadas com HEDTA sem NPK 

  

Mudas plantadas com PAP Mudas plantadas em solo puro 

 

Figura 68: Fotografia de algumas mudas após 80 dias do plantio. 
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6. Conclusão. 

 

Neste trabalho foi possível desenvolver um hidrogel anfótero derivado do acetato de 

celulose (GS 2,5) e do EDTA, que ambos são atóxicos, de fácil obtenção e biodegradáveis. A 

síntese do hidrogel foi realizada por processos simples e as técnicas empregadas na 

caracterização do hidrogel foram viáveis e ajudaram a revelar a estrutura química, as 

propriedades físico-químicas e a provar que o hidrogel é biodegradável.  

A técnica de determinação da densidade de ligações cruzadas através da teoria de Flory-

Rehner é uma técnica barata, simples e ajudou a elucidar as características estruturais do 

HEDTA com diferentes graus de entrecruzamentos. Foi possível evidenciar as diferenças nos 

graus de entrecruzamento dos hidrogéis.  

Com as análises de FTIR do HEDTA com e sem a neutralização dos grupos de ácido 

carboxílico foi possível caracterizar a presença de grupos de ácido carboxílico e carboxilatos 

no HEDTA. Também foi possível evidenciar a formação de éster entre as hidroxilas livres do 

AC e o EDTAD.  

O desenvolvimento de substratos para liberação controlada de fertilizantes e retenção 

de água em solo é um assunto novo, sendo assim, a disponibilidade de procedimentos de ensaios 

de liberação controlada de fertilizantes em solo ainda é pequena. Neste trabalho, o método que 

foi criado para estudar a liberação controlada de fertilizantes em solo funcionou muito bem. Foi 

possível obter bons resultados de liberação controlada de fertilizantes em solo. 

 Os resultados apresentados evidenciaram que o hidrogel funcionou muito bem como 

substrato de liberação controlada de fertilizantes NPK e retenção de água em solo e favoreceu 

o desenvolvimento de mudas de eucalipto em períodos de estiagem. 
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7. Sugestões para trabalhos futuros. 

 

O hidrogel desenvolvido neste trabalho apresentou propriedades físico-químicas que 

podem possibilitar a aplicação do mesmo em vários segmentos como: cromatografia de 

permeação em gel, abrandamento de água dura, liberação controlada de fármacos e também 

poderá ser usado em processos de recuperação de íons ouro e prata em processos de 

galvanoplastia.  

Durante o período deste trabalho, não foi possível estudar a aplicação do HEDTA em 

outros segmentos.  
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