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A liberação de insumos agrícolas a partir de hidrogéis têm sido de grande interesse para a 

agricultura. As vantagens do uso de hidrogéis constituídos de polissacarídeos naturais estão 

relacionadas à atoxicidade, biodegradabilidade, alta capacidade de absorção de água em um curto 

intervalo de tempo e capacidade de liberação controlada¹. A liberação de insumos contendo NPK 

é de suma importância, pois essa formulação contém os três principais nutrientes essenciais para 

as plantas: nitrogênio, fósforo e potássio.  

O hidrogel constituído de goma arábica, polissacarídeo biodegradável encontrado em 

abundância na natureza, é um veículo viável para os processos de liberação. O hidrogel 

constituído de goma arábica foi sintetizado pela solubilização de goma arábica purificada em 

água deionizada, modificação do polissacarídeo purificado com metacrilato de glicidila e 

posterior reação de reticulação em presença de acrilamida, usando persulfato de potássio como 

iniciador. Foram adicionadas durante as sínteses diferentes quantidades de fibras de eucalipto 

e/ou pinos para aumentar a resistência mecânica e formação de um compósito. Inicialmente, 

foram testados 5 e 10 % de fibras. O encapsulamento de NPK no hidrogel foi realizado in situ 

para posteriores estudos de liberação controlada de fósforo.  

A liberação controlada de fósforo a partir do hidrogel foi realizada em dissolutor e a 

concentração de fósforo em solução aquosa foi determinada pelo método do ácido ascórbico de 

acordo com o procedimento descrito no Standard Methods, protocolo 4500-P E. Esse método 

colorimétrico é baseado na reação do molibdato de amônio em meio ácido com íons ortofosfato, 

que forma o complexo fosfomolibdato, reduzido pelo ácido ascórbico e catalisado pelo tartarato 

duplo de antimônio de potássio. A determinação de fósforo foi realizada em um comprimento de 

onda de 880 nm².  

A presença das fibras no hidrogel não alterou a capacidade de liberação do fósforo. A taxa 

de liberação de fósforo aumentou com o aumento do tempo, atingindo o equilíbrio de liberação 

após 1440 min. Com isso, conclui-se que a inserção de 5 ou 10 % de fibras nas sínteses dos 

hidrogéis constituídos de goma arábica não interfere na taxa de liberação de fósforo. No entanto, 

a presença de fibras aumenta a resistência mecânica do compósito final. Observou-se que a 

cinética de liberação de fósforo a partir dos hidrogéis compósitos foi muito rápida nos primeiros 

minutos de contato, diminuindo com o aumento do tempo de liberação.  
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Em geral, hidrogéis constituídos de goma arábica modificada e hidrogéis compósitos 

constituídos de goma arábica modificada, reforçados com fibras de madeira, são excelentes 

matrizes para os processos de imobilização e liberação controlada de nutrientes agrícolas em 

solos, além da possibilidade de umidificarão de solos desertificados pela alta capacidade de 

absorção e liberação de água.  
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