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Diversas pesquisas vêm mostrando a eficiência dos hidrogéis no setor agrícola, inclusive no seu
uso para liberação lenta de fertilizantes. No entanto um fator limitante do uso do hidrogel ainda é
o preço. Uma maneira de reduzir o custo de produção do hidrogel e ainda melhorar algumas
propriedades, tais como, sorção e dessorção de nutrientes, propriedades mecânicas, é a inserção
de argilominerais nas cadeias poliméricas dos hidrogéis. O objetivo do presente trabalho foi
desenvolver um novo hidrogel nanoestruturado, composto por poliacrilamida (PAAm),
metilcelulose (MC) e montmorilonita (Mt) em diferentes formulações. Os compósitos foram
preparados em diferentes relações de massa de Mt e hidrogel: HMt1 (50% de Mt), HMt2 (25%
de Mt), HMt3 (12,5% de Mt), HMt4 (6,25% de Mt) e HMt5 (hidrigel puro). Os compósitos
foram caracterizados por medidas de intumescimento e espectroscopia na região do infravermelho (FTIR). Também foram calculados os parâmetros cinéticos utilizando o modelo
desenvolvido por Ritger e Peppas Mt/Meq=ktn. Os valores de intumescimento no equilíbrio (Qeq)
também foram determinados. Os resultados mostram que a adição de Mt diminui o grau de
intumescimento, tornando as cadeias do hidrogel mais densas e resistentes, dificultando sua
expansão. Houve também um aumento da constante k, mostrando que a absorção de água
ocorreu mais rapidamente, porém em menores quantidades. Para os hidrogeis contendo
montmorilonita (HMt1-4), os valores de n se encontram entre 0,5 e 1,0, o que indicam que a
difusão ocorre por transporte anômalo. Nestas condições, o processo de difusão é governado, ao
mesmo tempo, por difusão e relaxação das cadeias do hidrogel. Já para o hidrogel sem argila
(HMt 5) o valor de n foi de aproximadamente 0,5 correspondente a difusão Fickiana. A
incorporação de montmorilonita pela matriz polimérica do hidrogel pôde ser confirmada nos
espectros FTIR. O compósito HMt1 apresentou bandas características tanto do argilomineral
puro nas regiões de 400 a 800 cm-1 referente a deformações angulares de ligação Si-O-M, 900 a
1110 cm-1 referentes as diferentes freqüências de vibração angular Al-OH-Al, deformações
axiais da ligação Si-O da rede, fora do plano e no plano, e na região entre 3620-3630 cm-1 na
qual se refere à deformação axial de hidroxila estrutural; como o HMt5 nas regiões de 1466 cm 1
,1606 cm-1, 1668 cm-1 e 2990-3600 cm-1. Assim, conclui-se que foi possível sintetizar um novo
hidrogel contendo PAAm, MC e Mt. Os espectros de FTIR confirmam a incorporação da argila
junto às redes poliméricas. Observa-se também que apesar da presença do argilomineral na
matriz do hidrogel reduzir consideravelmente o grau de intumescimento, este mostrou-se
eficiente quanto a absorção de água em função do tempo, ou seja, absorve mais rapidamente a
água, um fator desejável para uma aplicação agrícola. A próxima etapa do trabalho será a
realização de testes de sorção e dessorção de diferentes tipos de nutrientes nas matrizes
poliméricas sintetizadas.
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