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Introdução 

Os hidrogéis podem ser definidos como materiais 

constituídos por redes poliméricas hidrofílicas 

química ou fisicamente reticuladas, capazes de 

absorver e reter grande quantidade de água e/ou 

fluídos biológicos sem perder sua forma 

tridimensional (3D).
1
  

Nanocristais de celulose (CNWs), também 

reportados na literatura como whiskers, nanofibras, 

cristalitos ou cristais de celulose, são os domínios 

cristalinos de fibras celulósicas isoladas por meio de 

hidrólise ácida, e são assim chamados devido a 

suas características físicas de rigidez, de espessura 

e de comprimento. Essas nanopartículas, quando 

isoladas, têm sido avaliadas como material de 

reforço em matrizes poliméricas pelo seu potencial 

em melhorar as propriedades dessas matrizes.
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O presente trabalho tem como objetivo sintetizar e 

caracterizar hidrogéis compósitos de nanowhiskers 

de celulose de algodão (CNWs) e amido enxertado 

com poli(acrilato de potássio) com interesse no 

estudo desses sistemas como absorventes de íons 

metálicos e/ou de corantes iônicos dissolvido em 

soluções aquosas. 
A CNWs foi feita por hidrólise ácida (HCl, 12 molL

-1
) 

a 45
o
C e sob agitação por 60 minutos (razão 

celulose:volume de HCl = 1 g:20 mL. Uma série de 
hidrogéis compósitos baseados em amido, acrilato 
de sódio e CNWs foi sintetizado de acordo com o 
procedimento descrito por Spagnol et al.
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Resultados e Discussão 

Os resultados de FTIR e DRX confirmaram a 

síntese dos hidrogéis compósitos.
1
 O pH do ponto 

de carga zero (pHpcz) é um parâmetro que indica o 

valor de pH no qual um determinado sólido 

apresenta carga igual a zero em sua superfície. Este 

parâmetro é importante porque permite prever a 

carga na superfície do adsorvente em função do pH. 

Os grupos funcionais tais como as hidroxilas, 

carboxilas, aminas, amidas, etc., existentes nos 

hidrogéis compósitos, podem ganhar ou perder 

prótons através da modificação da carga líquida 

superficial com a variação do pH. Em pH abaixo do 

pHPCZ os sítios superficiais estão protonados e a 

superfície carregada positivamente, enquanto que 

em pH acima do pHPCZ os grupos ionizáveis perdem 

seus prótons e a superfície torna-se negativamente 

carregada. De acordo com os ensaios realizados, 

observou-se que o hidrogel na ausência de CNWs 

apresenta um pHPCZ de 5,87, por outro lado, o 

hidrogel compósito com 10 % de CNWs apresenta 

um pHPCZ de 5,45, o que indica que abaixo desses 

valores os hidrogéis apresentam uma carga 

superficial positiva favorecendo a adsorção de 

ânions e acima destes valores a superfície está 

carregada negativamente, favorecendo a adsorção 

de cátions, como mostra a Figura 1. 
 

 
Figura 1. Valores obtidos do pHPCZ dos hidrogéis na 
ausência e na presença de 10% de CNWs. 

Conclusões 

A presença de CNWs na matriz polimérica interfere 

na carga total dos hidrogéis sintetizados e 

provavelmente na sua eficiência como adsorvente. 
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