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Alginate and its Use as pH-Sensitive Polymer
Abstract: Alginate is a polyanion with the ability to form gels dependent on two
conditions: the contact with divalent metal ions, forming ionic gels, and the progressive
decrease of its pH, forming acid gels. Much of the application of this polymer is due to
its ability to form gels independent of temperature, its biocompatibility and its
sensitivity to pH. As application of alginate and hydrogels, in general, its use in controlled
release is already consolidated, being used for release of drugs and substances,
however, in recent years new applications have been studied, such as its use in gene
carriers, as support for cell culture, as a glucose sensor and as carrier and carrier of
proteins.
Keywords: Alginate; pH-responsive polymers; smart polymers.

Resumo
O alginato é um poliânion com capacidade de formação de géis que dependente de duas
condições: o contato com íons metálicos divalentes, formando gel iônico, e a progressiva
diminuição do pH do meio, formando o gel ácido. Grande parte das aplicações deste
polímero é devida à sua capacidade de formação de géis independente de temperatura,
à sua biocompatibilidade e à sua sensibilidade ao pH. Uma aplicação já consolidada de
alginato é em sistemas de liberação controlada. Adicionalmente, nos últimos anos novas
aplicações vêm sendo estudadas, como seu uso em gene-carriers, como suporte para
cultura de células, como sensor de glicose e como suporte e transportador de proteínas.
Palavras-chave: Alginato; polímeros sensíveis ao pH; polímeros inteligentes.
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alternam (-M-G-M-G-M-G-),2 como pode ser
visualizado na Figura 1.

1. Introdução
O alginato é um polímero natural extraído
de fonte orgânica, observado pela primeira
vez em 1883 pelo químico inglês E.C.C.
Stanford, que ao fazer uma maceração em
algas marrons, isolou a substância que ele
nomeou algin.1 O alginato também pode ser
obtido a partir de bactérias dos gêneros
Pseudômonas e Azotobacter presentes no
solo.
O alginato é um copolímero aniônico,
constituído pelos monômeros ácido β-Dmanurônico (M) e ácido α-L-gulurônico (G)
que se organizam em blocos sequenciais de
apenas um dos monômeros (-M-M-M-G-G-G-)
ou em blocos em que os monômeros se
1608

A variação na distribuição dos monômeros
e a quantidade relativa de cada monômero
influi diretamente nas características do
alginato, em especial em sua capacidade de
gelificação e nas características do gel.3
Como um biomaterial, o alginato possui
uma grande variedade de aplicações,
especialmente nas áreas médica, biomédica e
de engenharias, devido principalmente à sua
alta biocompatibilidade e a sua capacidade de
formar géis de maneira rápida, fácil e em
temperatura ambiente.4 Muitas da aplicações
do alginato podem ser atribuídas à esta
capacidade de gelificação e por ser um
biomaterial biodegradável e atóxico.5
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Figura 1. Estruturas químicas das unidades monoméricas do alginato distribuídas em
diferentes sequencias de monômeros, com blocos MM (superior), blocos de monômeros GG
(centro) e blocos de monômeros alternados MG (inferior)

1.1. Formação de géis (Gelificação)

Dois diferentes tipos de gel de alginato
podem ser formados a partir do alginato, o gel
iônico e o gel ácido. Cada um destes géis tem
diferentes características e especificidades.6

1.1.1. Gel iônico de alginato

O gel iônico de alginato é formado a partir
do contato da solução de alginato com
soluções de íons bivalentes metálicos, tais
como o Ca2 +, o Ba2+ e o Cu2+. Esta interação
entre os monômeros do alginato com os íons
promove o comprometimento entre cadeias
lineares dos monômeros G do alginato (ácido

α-L-gulurônico). A progressiva interação entre
monômeros G e os íons metálicos resulta na
formação de pontos de reticulação e causam
a sua gelificação3. Os pontos de reticulação
formados pela ligação entre os monômeros G
e os íons metálicos formam uma estrutura
tridimensional denominada egg-box 3,7 (Figura
2).
Diversos são os fatores que podem
influenciar na formação das estruturas eggbox e portanto na formação do gel iônico de
alginato, entre eles podemos citar a
concentração e a natureza do metal bivalente,
a concentração de alginato, a proporção entre
monômeros G e M presentes na amostras de
alginato e o tempo de exposição do alginato à
solução de metal bivalente.2
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Figura 2. Representação esquemática das ligações entre os monômeros formando a estrutura
do ponto de reticulação (crosslink) chamada de egg-box

A gelificação iônica do alginato tem a
limitação de depender da presença dos íons
carboxilato desprotonados, o que não
acontece em pHs menores que 3,5
aproximadamente.
Nesta
faixa
de
+
concentração de íons H , com pH menor que o
pKa das unidades monoméricas (3,38 para o
M e 3,65 para o G)8 ocorre a formação de
ácido algínico. Sem a carga negativa do íon
carbonilato, não há a formação de pontos de
reticulação iônicos, com estruturas egg-box e,
portanto, não é possível a formação do gel
iônico.

1.1.2. Gel ácido de alginato

O gel ácido de alginato é formado na
ausência de íons metálicos bivalentes, quando
o alginato é exposto a soluções ácidas com pH
inferior ao pKa dos monômeros presentes no
alginato (3,38 para o M e 3,65 para o G).8
Nestas condições, os grupos carboxilato na
cadeia do alginato se tornam protonados e a
repulsão entre cadeias diminui.9 Com a menor
repulsão entre as cadeias do polímero,
ocorrem a formação de ligações de hidrogênio
intermoleculares entre as cadeias8,10–12 (Figura
3). Como resultado é formado um gel fraco de
alginato,10,11 conhecido como gel ácido de
alginato.

1610

Em seu trabalho, Atkins et al.11
propuseram que a formação do gel ácido de
alginato ocorre por meio de arranjos
antiparalelos, em cadeias semelhantes a fita
empacotadas em conjunto e ligadas em folhas
pelas ligações de hidrogênio. O gel ácido de
alginato assim como o gel iônico tem como
principal elemento de construção os blocos do
ácido gulurônico (G) no entanto, diferente das
estruturas formadas no gel iônico, que usam
predominantemente o monômero G, o gel
ácido de alginato também tem como
elementos de formação os blocos de ácido
manurônico (M). Os blocos M, embora com
menor eficiência, também são protonados e
interagem, suportando a formação do gel de
ácido em conjunto com os monômeros G.8 O
gel ácido de alginato também se diferencia do
iônico pelo seu menor coeficiente de
elasticidade.8
Aplicações biomédicas do alginato são
extensivamente estudadas na literatura,
principalmente devido à semelhança
estrutural dos géis de alginato com matrizes
extracelulares de tecidos vivos.9 Podem ser
destacadas as pesquisas de aplicações em
cicatrização de feridas,13 delivery de agentes
bioativos,14 na substituição de tecidos
afetados9 e no transplante de células em
pesquisas de engenharia de tecidos,15 sendo
uma das aplicações mais estudadas a
liberação controlada de ativos devido a sua
sensibilidade a certos pH’s.4,9,16
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Figura 3. Ilustração da formação do gel ácido de alginato, começando com sua protonação e
diminuição da repulsão entre as cargas iguais e a formação das ligações intermoleculares

2. Polímeros Inteligentes
Polímeros inteligentes são polímeros que
respondem a estímulos e podem ser definidos
como “…polymers that may overcome
dramatic property changes responding to
small changes in the environment”.17 Diversos
são os estímulos externos estudados e entre
os mais reportados na literatura temos:
pH,16,18–20
forca
iônica,21–25
luz,26–28
28–32
temperatura,
e estímulos magnéticos.32,33
Junto com os polímeros sensíveis à
temperatura, os polímeros sensíveis ao pH
(pH-sensitive, em inglês) foram o grupo de
polímeros inteligentes mais estudados nos
últimos anos.34
A resposta dos polímeros inteligentes
ocorre devido à presença de certos grupos
funcionais distribuídos ao longo de suas
cadeias poliméricas, que são sensíveis a
estímulos externos provocando mudanças
químicas ou físicas, com reflexos em
propriedades macroscópicas, como volume,
cor ou morfologia. Estas mudanças conferem

aos polímeros com estes diferentes grupos
funcionais uma sensibilidade às condições e
variações do meio que os cerca.35

2.1. Polímeros sensíveis ao pH

Polímeros sensíveis ao pH ou sistemas
ativados por pH são materiais inteligentes que
possuem sensibilidade às variações do pH do
meio, podendo ser específicos a pH ácido,
básico ou neutro ou até mesmo reagir de
diferentes formas à diferentes pH’s.36 Este
tipo de polímeros possui ao longo de sua
cadeia polimérica grupos ácidos (p. ex.
carboxilas ou ácidos sulfônicos) ou grupos
básicos (p.ex. aminas ou amidas). Estes grupos
recebem ou liberam os prótons (íons H+) e
mudam sua carga líquida, alterando sua
capacidade de interagir com outras moléculas.
Esta capacidade apresentada pelos grupos
ácidos ou básicos, de aceitar ou doar prótons
de acordo com o pH do meio, permite que
estes polímeros “respondam” a mudanças no
pH.37
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Diversos são os tipos de materiais com
sensibilidade às mudanças do pH, entre estes
os hidrogéis como o alginato19,29,38,39 são os
materiais mais utilizados. Hidrogéis são
polímeros com alta capacidade absortiva de
água, estruturalmente compostos por redes
hidrofílicas poliméricas com organização
tridimensional.40 Hidrogéis compostos por

polieletrólitos
podem
apresentar
sensibilidade ao pH do meio37 por apresentar
diferença no distanciamento entre grupos
químicos de acordo com a protonação ou
desprotonação, influenciando no seu
intumescimento de acordo com o pH do meio
em que se encontram41 (Figura 4).

Figura 4. Esquema representativo de intumescimento de hidrogel para formulações de
liberação de drogas usando hidrogéis sensíveis a pH. As reticulações estão representadas por X- e o ativo pela esfera azul

No caso das ligações feitas por reticulação,
a partir do momento em que as redes são
estabelecidas não é possível a redissolução,
no entanto, no caso das ligações físicas, a
redissolução é possível através de estímulos
externos provocando o distanciamento
ilustrado pela Figura 4 após uma mudança no
pH do meio.

3. Aplicações
São diversas as possíveis utilizações de
hidrogéis de alginato sensíveis ao pH e de
sistemas sensíveis ao pH em geral. Entre as
principais utilizações encontradas na
1612

literatura podemos citar as de drug delivery,
as de gene carrier e as de sensor de glicose.

3.1. Drug delivery

Sendo umas das aplicações mais
consolidadas do alginato, a utilização em
sistemas de liberação controlada como drugdelivery (entrega de drogas, em português)
pode ser largamente encontrada na
literatura.33,40,42,43 O uso de polímeros
sensíveis ao pH, como o alginato, em sistemas
drug-delivery se faz especialmente vantajoso
devido à sua biocompatibilidade e à
possibilidade de entrega de medicamentos
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em sítios específicos do organismo. Um
exemplo é a sua utilização como um polímero
que resiste à degradação em meio ácido
durante a passagem de um medicamento pelo
estômago e liberação de seu conteúdo no
cólon, com pH neutro.25
O uso do alginato como encapsulante de
substâncias já foi largamente estudado e
diversos protocolos estão presentes na
literatura.44–46 O processo é simples e envolve
a preparação do alginato, a adição do ativo e
seu gotejamento em solução de CaCl2.
A maior dificuldade de utilização do
alginato em liberação controlada é a liberação
contínua do ativo quando em solução. Essa
dificuldade pode ser eliminada pela adição de
uma camada de outro polieletrólito de carga
oposta na superfície das beads, como por
exemplo a quitosana.47
Os hidrogéis de alginato e quitosana
quando juntos permitem um efetivo
encapsulamento da substância, sem o
problema de liberação continua do ativo e
ainda mantendo sua sensibilidade ao pH.
Meng et al.,40 utilizaram com sucesso
hidrogéis de alginato e quitosana para
liberação de moléculas de carvedilol em pH’s
alcalinos. Além da adição da quitosana, outros
autores estudaram outros mecanismos de
liberação. El-Ghaffar et al.16 utilizaram o
alginato gelificado com cálcio para
encapsulamento e liberação controlada de
riboflavinas, no entanto, relataram problemas
com a liberação continuada da substância
mesmo nos pH’s não desejados. Em outro
exemplo, Zhang et. al.48 fizeram beads
híbridas de alginato com LDH (Layered double
hydroxides), conseguindo um aumento na
capacidade de encapsulamento do alginato,
mantendo sua sensibilidade ao pH e
resolvendo o problema de liberação contínua
do alginato.

3.2. Gene carrier

Embora ainda não seja tão estudada
quanto os exemplos anteriores, hidrogéis
como o alginato podem ser usados também

em sistemas carregadores de genes (genecarrier em inglês),49–52 à partir de seu uso
conjunto com policátions que condensam o
DNA em nanopartículas com cargas
equilibradas, que podem então ser
transportadas para compartimentos das
células. A maior vantagem do uso do polímero
nesta área, é a possibilidade de ser usado
como um gene-carrier de origem não viral,
biocompatível, diminuindo assim os riscos e
custos do sistema.49

3.3. Sensor de glicose

Por fim, um exemplo de diversificação do
uso do alginato é sua aplicação como sensor
de glicose.53 O uso dos polímeros para este fim
se baseia no fato da oxidação da glicose no
organismo acarretar uma diminuição do pH do
sangue de 7,4 para até 5,2. Devido a esta
diminuição do pH é possível usar polímeros
sensíveis a esta faixa de pH, carregados com
insulina, liberando o hormônio apenas
quando o pH está baixo. Estes polímeros agem
como adjuvantes no monitoramento da
glicose no sangue, contribuindo para uma
melhor liberação da insulina de forma
controlada pelo pH do sangue, somente
quando necessário.53,54 Importante destacar
que para este tipo de aplicação o gel utilizado
é o iônico. Isto ocorre porque nesta faixa de
pH ocorre a desprotonação do ácido algínico,
formando o poliânion alginato, sendo possível
apenas a formação de gel iônico.
Além dos exemplos citados, outras
utilizações podem ser citadas, como o uso de
hidrogéis na confecção de compósitos com
carbono, formando materiais sensíveis ao pH
com uso em micro interruptores para
músculos artificiais,55 na formação de
hidrogéis citotóxicos condicionados por pH,
adjuvantes no combate do câncer,56 na
formação de polímeros condutivos sensíveis
ao pH,57 na utilização como substratos em
culturas de células,27 na imobilização e
transporte de proteínas9,58 e recentemente na
produção de hidrogéis self-healing.59–61
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[CrossRef]

4. Conclusão

7

O alginato é um material polimérico de
origem biológica com ampla gama de
aplicações já consolidadas e com várias
aplicações sendo desenvolvidas usando suas
propriedades de sensibilidade a estímulos
envolvendo a variação de pH do meio.
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