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Resumo 

Nanocompósitos de prata (AgNP) e goma arábica (GA) 
foram obtidos e utilizados na síntese de hidrogéis 
superabsorventes. A presença do metal na matriz 
polimérica do hidrogel desempenhou uma interferência 
distinta e dependente da concentração de GA utilizada 
na sua síntese.  

Introdução  

Neste trabalho utilizamos a goma-arábica, como 
agente estabilizante/redutor para a síntese de AgNP e a 
partir daí, como matriz para a síntese de hidrogéis 
poliméricos impregnados com o nanomaterial visando 
futuros estudos de liberação controlada de fármacos ou 
de tratamento de águas superficiais. 

Material e Métodos 

As nanopartículas de prata foram sintetizadas em banho 
de gelo utilizando solução de AgNO3 (10 mmol L-1) e de 
GA modificada (1,0 mg mL-1), em meio alcalino, sendo 
caracterizadas por analises de espectrofotometria de 
absorção molecular UV-Vis, espalhamento dinâmico de 
luz (DLS) e potencial zeta (nestes experimentos, a GA 
atuou como agente redutor e estabilizante, para a 
síntese verde das nanopartículas metálicas, resultado 
assim na formação do nanocompósito AgNPs-GA). Os 
hidrogéis foram sintetizados em um volume total de 10 
mL, utilizando-se duas concentrações de GA (250,0 mg 
e 400,0 mg), onde adicionou-se 1,0 g de acrilato de 
sódio, 1,14 mL de N,N-dimetilacrilamida e 20,0 mg de 
persulfato de potássio, a 60 °C sob agitação magnética. 
Para os hidrogéis híbridos (contendo os nanocompósitos 
metálicos), adicionou-se 3,0 mL de solução de AgNPs a 
7,0 mL da GA, nas mesmas concentrações, totalizando 
assim os 10,0 mL de cada formulação. Os ensaios de 
intumescimento foram realizados por análises 
gravimétricas em intervalos de tempo específicos, após 
imersão dos hidrogéis em água destilada, até que se 
observasse o equilíbrio. Para o cálculo do grau de 
intumescimento (GI), analisou-se a massa em gramas 
de água absorvida por grama de hidrogel (g g-1). 

Resultados e Discussão 

A identificação da banda plasmon no espectro de UV-Vis 
confirmou a formação das nanopartículas metálicas 
estabilizadas na GA (AgNPs-GA). Análises de DLS e 
potencial zeta confirmaram o estado nanométrico do 
nanocompósito (diâmetro médio em torno de 100 a 140 
nm e 40 mV). Na sequência, foram produzidos hidrogéis 
puros e híbridos (250,0 e 400,0 mg de GA). Os ensaios 

de intumescimento (valores de GI), realizados em água 
destilada, permitiu observar que as duas formulações 
contendo 250,0 mg de GA apresentaram valores de GI 
(387 e 346 g g-1) superiores em relação aos hidrogéis 
contendo 400,0 mg (239 e 119 g g-1). Vale ressaltar que 
o hidrogel 250,0 puro, apresentou um decaimento em 
seus valores de GI, ao longo do tempo, em função de 
quebras do material durante o experimento, que 
dificultaram a análise precisa de massa. Esta 
característica pode ser explicada em virtude de um 
menor número de ligações cruzadas formadas na rede 
polimérica durante a síntese do hidrogel, que permitiu às 
formulações preparadas com 250,0 mg do 
polissacarídeo absorver uma concentração maior de 
água, se comparadas as formulações contendo 400,0 
mg. Em relação à presença das AgNPs nas 
formulações, pôde-se observar que a sua interação com 
a rede polimérica afetou inicialmente o tempo que os 
hidrogéis levaram para atingir o equilíbrio, em média os 
hidrogéis puros atingiram o equilíbrio de intumescimento 
após 15 horas de experimento, enquanto os hidrogéis 
híbridos atingiram o equilíbrio após 42 horas. A presença 
das nanopartículas no momento da síntese, exerceu 
uma interferência no processo de reticulação dos 
hidrogéis. Desta forma nota-se que para a formulação 
250,0 esta interferência exerceu um efeito negativo, já 
que ocorreu uma sutil redução dos valores de GI no 
equilíbrio (de 387 para 346), vale ressaltar que esta 
diferença pode ser na realidade maior, visto que o 
hidrogel puro sofreu perda de massa durante os ensaios 
e, portanto, este resultado deverá ser confirmado 
futuramente. Já para a formulação 400,0 a interferência 
mostrou-se positiva, uma vez que o menor número de 
ligações cruzadas formadas na matriz polimérica 
permitiu ao hidrogel hibrido adquirir valores de GI 
superiores ao hidrogel puro (239 e 119, 
respectivamente). 

Conclusão 

Com base nas análises pode-se concluir que a o 
nanocompósito AgNP-GA foi obtido satisfatoriamente, 
com diâmetro médio de 140 nm. Os hidrogéis 
desenvolvidos mostraram-se com características 
superabsorventes e a presença das AgNPs parecem 
interferir nas propriedades dos hidrogéis. 
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