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RESUMO 

MESSA, L. L. Desenvolvimento de fertilizantes de eficiência aprimorada: uso de 
biopolímeros como matrizes para liberação de nutrientes, 2022. 140 f. Tese 
(Doutorado Direto) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022.  
 

Fertilizantes de eficiência aprimorada (FEA) são sistemas capazes de retardar a 

disponibilidade do conteúdo nutricional de plantas, minimizando a poluição ambiental 

ao reduzir a perda de insumos agrícolas durante a aplicação. Pesquisas recentes 

destacam o uso de várias fontes naturais e biodegradáveis no desenvolvimento 

desses FEAs, em especial biopolímeros, devido à suas características intrínsecas de 

biodegradabilidade, caráter atóxico e renovabilidade a custo relativamente baixo. No 

entanto, o uso de biopolímeros no desenvolvimento de FEA comumente requer a 

adição de produtos químicos extras, abrangendo a incorporação de polímeros 

sintéticos, agentes de reticulação, iniciadores de polimerização, solventes orgânicos, 

líquidos iônicos, etc., ou processos de produção complexos e caros para aplicações 

agrícolas. Tendo isso em vista, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver 

novos FEAs à base biopolímeros com um mínimo uso de compostos químicos 

adicionais. Para isso, diversos experimentos foram conduzidos visando: i) desenvolver 

FEAs à base de quitosana e celulose individualmente ou em combinação; ii) 

caracterizar as propriedades em busca da melhor condição para sintetizar FEAs; iii) 

propor soluções para os desafios encontrados durante o processo de produção; iv) e 

elucidar a relação da estrutura química e mecanismos de liberação. Em suma, 

celulose foi extraída do bagaço de cana-de-açúcar empregando três métodos de 

extração bem estabelecidos na literatura, e depois derivados celulósicos foram 

facilmente produzidos via hidrólise ácida e fosforilação química para posterior uso no 

desenvolvimento de FEA. A combinação de quitosana, nanofibras de celulose 

sulfatada (S-CNF) e fertilizante NPK, seguido da secagem por spray-drying rendeu 

micropartículas com comportamento de liberação ajustável em função do teor de 

fertilizante e da concentração de S-CNF na composição, liberando um máximo de 48, 

78, e 96% de H2PO4
-, NH4

+ e K+ no período de 24 h, respectivamente. Como uma 

estratégia mais simples e sem requerer produtos químicos adicionais, FEAs foram 

produzidos a partir de suspensões aquosas de celulose fosforilada carregadas com 

fertilizante NPK seguido de secagem via spray-, freeze- ou oven-drying. As diferentes 



 

estruturas sólidas obtidas, sendo elas: micropartículas, sólidos porosos 

tridimensionais (3D) e filmes tiveram comportamento de liberação regulado pela razão 

de cargas aniônicas/catiônicas (celulose-O-HPO3
-/cátion+) juntamente com os 

métodos de secagem, atingindo 58, 60 e 89% de íons NH4
+, K+ e H2PO4

- liberados 

após 7 dias. Em conclusão, tais abordagens demonstraram ser eficazes no controle 

das propriedades de liberação de sistemas à base de celulose e/ou quitosana, para 

ser biodegradável e renovável, aumentando assim o potencial de uso de biopolímeros 

no desenvolvimento de FEA. Esses resultados são de grande importância e 

claramente indicam que os materiais biopoliméricos desenvolvidos possibilitam 

melhorias significativas em tecnologias para a liberação de fertilizantes. 

 

Palavras-chave: Celulose fosforilada, quitosana, nanofibras de celulose, métodos de 

secagem, macronutrientes de plantas, nitrogênio, fósforo, potássio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

MESSA, L. L. Development of enhanced efficiency fertilizers: use of biopolymers 
as matrices for nutrient release. 2022. 140 p. Doctoral Thesis – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2022. 
  

Enhanced efficiency fertilizers (EFFs) are systems capable of delaying the availability 

of plant nutritional content minimizing environmental pollution by reducing the loss of 

agricultural inputs during application. Recent research highlights the use of natural and 

biodegradable sources for EFFs development, particularly biopolymers, due to their 

intrinsic biodegradability, non-toxicity, renewability at relatively low cost. However, the 

use of biopolymers in the EFFs development commonly requires the addition of extra 

chemicals, including the incorporation of synthetic polymers, crosslinking agents, 

polymerization initiators, organic solvents, ionic liquids, etc., or complex and expensive 

production process impairing their application in agriculture. Therefore, the present 

work aimed to develop new biopolymer-based EEFs with a minimal additional 

chemical. For this, several experiments were carried out aiming to: i) develop EEFs 

based on chitosan and/or cellulose individually or in combination; ii) characterize their 

properties to find the optimal condition to synthesize EEFs; iii) propose solutions for 

the challenges encountered during the production process; iv) and elucidate the 

relationship between the chemical structure and release mechanisms. In short, 

cellulose was extracted from sugarcane bagasse using three well-established 

extraction methods, and then cellulosic derivatives were easily produced via acid 

hydrolysis and chemical phosphorylation for further use in the EEFs development. 

Combining solubilized chitosan, sulfated cellulose nanofibers (S-CNF), and NPK 

fertilizer, followed by spray-drying yielded microparticles with tunable release behavior 

depending on the fertilizer content and the concentration of S-CNF in composition, 

releasing a maximum of 48, 78, 96% of H2PO4
-, NH4

+ and K+ within 24 h, respectively. 

As a simpler strategy and without requiring additional chemicals, EEFs were produced 

from aqueous suspensions of phosphorylated cellulose loaded with NPK fertilizer 

followed by spray, freeze- or oven-drying. The different solid structures built, i.e., 

microparticles, three-dimensional porous solids, and films, had release behavior 

tunable by the ratio of anionic/cationic charges (cellulose-O-HPO3
-/cation+) along with 

the drying methods, releasing 58, 60, 89% NH4
+, K+, and H2PO4

- ions released after 7 



 

days. Thus, these approaches have shown to be effective in controlling the release 

properties of systems based on cellulose and/or chitosan to be biodegradable and 

renewable, increasing the potential for using biopolymers in the EEFs development. 

These results are of great importance and clearly indicate that the biopolymer materials 

developed allow significant improvements in technologies for the release of fertilizers. 

 

Keywords: Phosphorylated cellulose, chitosan, cellulose nanofibers, drying methods, 

plant macronutrients, nitrogen, phosphorus, potassium. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta Tese consiste em quatro etapas principais, às quais estão divididas em 

quatro capítulos. O primeiro aborda os fundamentos teóricos necessários para o 

desenvolvimento desse trabalho. As demais etapas são experimentais e envolveram, 

primeiramente, a extração e modificação química da celulose (Capítulo 2) para seu 

para posterior uso no desenvolvimento de FEA. A terceira e quarta etapas 

compreenderam o desenvolvimento e caracterização de FEAs empregando quitosana 

e/ou derivados de celulose em combinação (Capítulo 3) ou individualmente (Capítulo 

4) para encapsular fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos e fornecer mais 

controle sobre sua liberação. 
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1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

Os fertilizantes são substâncias minerais ou orgânicas fornecedoras de 

nutrientes essenciais ao crescimento normal e desenvolvimento das plantas, que têm 

como função de suplementar ou repor a disponibilidade de nutrientes do solo para 

atender a demanda dos cultivos (HERINGER, 2015). 

O uso apropriado de fertilizantes na agricultura é um dos fatores, que 

isoladamente, tem maior contribuição para o aumento de produtividade. Sem eles, 

estima-se que a capacidade de produzir alimentos seria extremamente prejudicada e 

reduziria em aproximadamente 50% (BENEFIT; HEALTH, 2019). Adicionalmente aos 

ganhos de produtividade, os fertilizantes quando usados em combinação com técnicas 

de manejo sustentáveis podem contribuir com a preservação ambiental, minimizando 

a necessidade de novas áreas de plantio.  

Embora venha desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da 

agricultura, por outro lado, o uso ineficiente dos fertilizantes não somente aumenta o 

seu impacto ambiental, mas também representa grandes desperdícios de recursos 

naturais e perdas econômicas. Diante disso, aumentar a eficiência do uso de 

fertilizantes é um grande desafio.   

Dentre as estratégias mais promissoras para otimizar o uso de nutrientes na 

agricultura está a aplicação de FEA. Esses materiais destacam-se como sistemas 

capazes de retardar ou mesmo controlar a liberação de nutrientes no solo, 

minimizando a poluição ambiental ao reduzir a perda de insumos químicos durante a 

aplicação.  

A produção industrial de FEAs envolveu inicialmente revestimentos de enxofre 

fundido para reduzir o contato imediato do fertilizante com o ambiente e, 

consequentemente, prologar seu efeito. Posteriormente, polímeros naturais e 

sintéticos passaram a ser estudados e usados em formulações de fertilizantes 

aprimorados para melhorar a eficiência do uso de nutrientes (TIMILSENA et al., 2015). 

Contudo, apesar do resultado agronômico positivo desses materiais, processos 

complexos de produção e a lenta ou nula taxa de biodegradação são fatores limitantes 

para práticas agrícolas mais sustentáveis.  

Para contornar tal situação, o desenvolvimento de FEAs usando biopolímeros, 

em combinação com fertilizantes, vêm ganhando considerável atenção devido suas 
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características intrínsecas de biodegradabilidade e alta reatividade governada pela 

sua estrutura química, como também a renovabilidade a custo relativamente baixo, 

tornando-os viáveis para inúmeras aplicações potenciais.        

Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivos: desenvolver sistemas 

aprimorados para a liberação de fertilizantes empregando os biopolímeros quitosana 

e celulose individualmente ou em combinação; apontar e propor soluções para os 

desafios encontrados durante o processo de produção; caracterizar as propriedades 

em busca da melhor condição para sintetizar fertilizantes de eficiência aprimorada; e 

elucidar a relação da estrutura química e mecanismos de liberação. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral 

 O principal objetivo do presente trabalho foi desenvolver sistemas para 

encapsulamento e liberação de fertilizantes empregando os biopolímeros quitosana e 

celulose extraída do bagaço de cana-de-açúcar, visando à aplicação agrícola.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

• Extrair a celulose do bagaço de cana-de-açúcar a partir de métodos químicos 

para posterior uso no desenvolvimento de fertilizantes de eficiência aprimorada; 

• Produzir micropartículas de quitosana e nanofibras de celulose para encapsular 

e controlar a liberação do fertilizante NPK; 

• Produzir materiais constituídos unicamente de celulose fosforilada para 

encapsular e controlar a liberação dos nutrientes potássio, nitrogênio e fósforo. 

 

1.3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA 

1.3.1. Bagaço de cana-de-açúcar 

O bagaço de cana-de-açúcar é a biomassa agrícola mais abundante em nosso 

país. Na safra de 2021/21, o Brasil, maior produtor mundial de cana-de-açúcar, foi 

responsável por cerca de 655 milhões de toneladas, com o estado de São Paulo 

respondendo por 54% da quantidade total produzida (CONAB. COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Série Histórica de Produção de Cana-de-Açúcar, 
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2021). Como mostrado na Figura 1, o bagaço de cana é um resíduo de caráter fibroso, 

facilmente obtido após a moagem para extração do caldo da cana-de-açúcar, sem 

exigir demais esforços para sua coleta (MARTINEZ, 2013). Estima-se que 30% de 

bagaço seja gerado com o processamento da cana em destilarias de álcool e usinas 

de açúcar e álcool (FERREIRA-LEITAO et al., 2010), sendo a maior parte desse 

resíduo empregada como combustível nas caldeiras das usinas de açúcar e álcool 

(MARAFON et al., 2016).  

 

Figura 1 Fotografia do cultivo de cana-de-açúcar e seu bagaço. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Além da abundante disponibilidade e do seu caráter renovável, o bagaço é uma 

importante fonte de celulose podendo ser utilizado em diversas aplicações 

tecnológicas e industriais devido às suas características químicas. Entre as aplicações 

mais exploradas estão a produção de bioetanol (SOCCOL et al., 2010; HERNAWAN 

et al., 2017), materiais para construção civil (JOSHAGHANI; MOEINI, 2018), produção 

de biogás (JANKE et al., 2015) e bioplásticos (CHEN; SHI, 2015), entre outras.  

Do ponto de vista de sua composição química, o bagaço apresenta em média 

42,2 ± 1,9% de celulose, 27,6 ± 0,9% de hemicelulose, e 21,6 ± 1,7% de lignina, 

juntamente com componentes não estruturais como cinzas totais (2,8 ± 1,2%) e 

extrativos (5,6 ± 2,3 %) (ROCHA et al., 2015). Porém, esses conteúdos podem variar 

segundo uma série de fatores que incluem: a variedade da cana, sua região de 

crescimento, grau de maturação, entre outros (MOKHENA et al., 2018). 

 

1.3.2. Celulose 

A celulose é o polímero natural mais abundante na natureza com uma produção 

anual estimada em 1012 toneladas (EICHHORN et al., 2010). Sintetizada por plantas 
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e bactérias, esse composto orgânico tem sido comumente empregado em sua forma 

fibrosa nativa para a produção de embalagens, papel e produtos têxteis 

(ABUSHAMMALA; MAO, 2019). 

Na Figura 2 é mostrado a estrutura da celulose como um dissacarídeo 

constituído pela repetição de moléculas D-glucose ligadas entre si por ligações 

glicosídicas do tipo β(1→4) (KIM; YUN; OUNAIES, 2006). Como resultado, a celulose 

é um polímero extenso de cadeia linear com três grupos hidroxilas (-OH) ligadas aos 

carbonos 2, 3 e 6 por unidade anidroglucose (AGU). Assim, duas unidades de D-

glucose invertidas entre si, com um ângulo de 180° em relação ao mesmo plano, 

definem a unidade da celulose designada como celobiose (KLEMM et al., 2005).  

 

Figura 2 Representação da estrutura molecular da celulose e da sua unidade monomérica celobiose. 

 

Fonte: adaptado de D. Klemm, F. Kramer, S. Moritz, T. Lindström, M. Ankerfors, D. Gray, A. Dorris, 

Nanocelluloses: A new family of nature-based materials, Angew. Chemie - Int. Ed. 50 (2011) 5438–

5466. 

 

Tal arranjo estrutural confere à celulose suas propriedades características que 

incluem: hidrofilicidade (CICHOSZ; MASEK, 2019), biodegradabilidade (VIKMAN et 

al., 2015) e ampla reatividade química (KLEMM et al., 2005). Adicionalmente, a 

estrutura da celulose é base para as extensas ligações de hidrogênio intramolecular 

(entre unidades de anidroglucose da mesma molécula) e intermolecular (envolvendo 

unidades anidroglucose adjacentes) (KLEMM et al., 2005). As interações 

intramoleculares são responsáveis pela rigidez das cadeias unitárias, enquanto a 

formação da fibra vegetal se deve às interações intermoleculares (MOON et al., 2011). 

Resumidamente, as moléculas de celulose alinham-se formando microfibrilas que, por 

sua vez, se ordenam para formar fibrilas, seguido da formação das sucessivas 

paredes da fibra vegetal (MARTINEZ, 2013). 

Ainda como resultado de sua estrutura molecular, o estado sólido da celulose 

é representado na literatura por regiões desordenadas (amorfa) como também regiões 
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altamente ordenadas (cristalinas) (KLEMM et al., 2005). Em uma fibra de celulose, 

regiões cristalinas aumentam a resistência química e mecânica, enquanto as áreas 

amorfas, geralmente em menores proporções, conferem flexibilidade (MARTINEZ, 

2013).  

A quantidade relativa de celulose que se encontra em estado cristalino, é 

estimada por um parâmetro conhecido como índice de cristalinidade (ICr) o qual pode 

ser calculada utilizando o método empírico elaborado previamente por Segal (SEGAL 

et al., 1959), amplamente utilizado em trabalhos reportados na literatura. A proporção 

entre as regiões cristalinas e amorfas depende de fatores que incluem sua origem 

botânica, sazonalidade, como também dos pré-tratamentos (químicos e físicos) aos 

quais o material foi submetido para a extração da celulose. Em específico, nas regiões 

cristalinas existe um arranjo geométrico das moléculas de celulose com dimensões 

bem definidas, denominado célula unitária, que se repetem para formar o volume total 

do cristal. E no caso da celulose, há mais de uma dimensão única para célula unitária 

(DE JESUS SILVA; D’ALMEIDA, 2009).  

Segundo Moon et. al (2011), a celulose pode existir sob quatro diferentes 

estruturas polimórficas. Também referida como celulose nativa, a estrutura tipo I da 

celulose é a mais abundante entre elas, podendo coexistir sob duas formas cristalinas 

distintas (Iα e Iβ) e em várias proporções dependendo da fonte de celulose. 

Predominante em algas, bactérias e fungos, o polimorfo Iα é descrito como uma célula 

unitária triclínica, enquanto o polimorfo Iβ é predominante em plantas superiores e 

tunicados e descrito como uma estrutura cristalina monoclínica (KLEMM et al., 2005; 

MOON et al., 2011). Por sua vez, o polimorfo da celulose tipo II é sintetizado a partir 

de processos de regeneração (solubilização e recristalização) ou mercerização 

(tratamento alcalino seguido de secagem) da celulose nativa sob condições 

específicas. O tratamento da celulose com amônia liquida (-80 °C) ou com aminas 

gera o polimorfo tipo III, enquanto sua reação com glicerol a temperatura elevada (260 

°C) leva a formação do polimorfo IV (WADA et al., 2004).  

 

1.3.3. Extração de celulose 

A extração de celulose a partir de resíduos agrícolas, como é caso do bagaço 

de cana-de-açúcar, envolve principalmente a remoção de lignina, hemiceluloses e 

pectinas. Cerca de 40-44% do bagaço é celulose, enquanto 27-29% corresponde a 

hemiceluloses, um polímero amorfo geralmente composto de xilose, arabinose, 
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galactose, glicose e manose (SUN et al., 2004). O restante é, principalmente, lignina 

(20-23%), a qual é formada a partir de anéis aromáticos complexos, além de 

quantidades menores de pectinas, cera e outros compostos (SUN et al., 2004; LAM 

et al., 2017).  

Como etapa inicial do processo de extração, a moagem é aplicada devido ao 

tamanho inadequado das partículas da biomassa. Desse modo, o material 

lignocelulósico é moído previamente a etapa de tratamento químico, com o objetivo 

de reduzir o tamanho de partícula bem como aumentar a superfície de contato, 

diminuindo sua recalcitrância (DA SILVA et al., 2013).  

A extração da celulose a partir do bagaço da cana-de-açúcar tem sido 

amplamente realizada por tratamento alcalino associado a deslignificação. O 

tratamento da biomassa com álcalis, como os hidróxidos de sódio e potássio (NaOH, 

KOH), é considerado um método clássico para obter polpas celulósicas em que a base 

forte rompe ligações ésteres entre hemiceluloses e/ou lignina para dissolver e remover 

os componentes não celulósicos da biomassa (LI; HENRIKSSON; GELLERSTEDT, 

2007). Uma vez que o tratamento alcalino pode não atingir a completa remoção da 

lignina, um outro processo de deslignificação é necessário, sendo comumente 

empregado clorito de sódio (NaClO2). Em meio reacional ácido, o NaClO2 se 

decompõe para formar dióxido de cloro, o qual atua como um oxidante nos anéis 

fenólicos da lignina, aumentando sua dissolução em água (KOLAR; LINDGREN; 

PETTERSSON, 1983). 

Como exemplo, um procedimento de três etapas para a extração de celulose a 

partir do bagaço de cana foi descrito por Sun et al. (2004). Nesse estudo, o bagaço foi 

submetido primeiramente a extração orgânica com tolueno-etanol (2:1, v/v) por 6 h, 

seguido de deslignificação usando NaClO2 1,3% acidificado (pH = 3,5-4) a 75 °C por 

2 h e, por último, a uma lavagem com KOH 10% e NaOH 10% por 10 h, gerando um 

rendimento de 44,7% de celulose. Em um método semelhante de três etapas, celulose 

do bagaço foi quimicamente purificada empregando a extração orgânica com 

benzeno-metanol (2:1, v/v) por 6 h, seguido da deslignificação com NaClO2 acidificado 

a 75 °C por 1 h (processo repetido de 4-5 vezes) e, por fim, e dissolução alcalina com 

KOH a 2 e 5% a 90 °C por 2 h, respectivamente (KUMAR et al., 2014). Mais 

recentemente, Lam et al. (2017) reportou a extração de celulose empregando agentes 

químicos em combinação com tratamento térmico. Nesse procedimento, o bagaço foi 

pré-tratado em uma máquina de explosão de vapor (1,3 MPa, 190 °C) por 15 min, e 
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então foi submetido a digestão com xilanase (1:15, sólido/líquido) a 50 °C por 2 h e 

oxidação com NaClO2 1,4% em pH igual a 4, 70 °C por 6 h, rendendo 50,2% de 

celulose. Em outro trabalho, a deslignificação do bagaço com uma mistura de NaClO2 

e CH3COOH a 70-80 °C por 4 h gerou polpas celulósicas com teor de lignina reduzido 

de 22,8% à 6,8%, mantendo teores de celulose e hemiceluloses praticamente 

constantes (SIQUEIRA et al., 2013). Após cada hora, a mesma quantidade de NaClO2 

e CH3COOH foi substituída para que o processo de deslignificação se tornasse mais 

eficiente. 

Alternativamente, Teixeira et al. (2011) reportaram um método livre de cloro 

para a extração de celulose envolvendo o tratamento do bagaço com solução de H2O2 

11% v/v em meio reacional alcalino com NaOH 5% m/v a 55 °C por 1,5 h. Dentre as 

espécies ativas responsáveis pela eliminação dos cromóforos nas estruturas da 

lignina, está o ânion hidroperóxido (HOO-), formado na dissociação do H2O2 em meio 

alcalino (SUN; FANG; TOMKINSON, 2000). Contudo, inúmeras repetições desse 

procedimento foram necessárias para o isolamento de celulose pura, isto é, livre de 

componentes não celulósicos.  

Em suma, a maioria dos estudos envolveram o tratamento do bagaço de cana-

de-açúcar com álcalis, o que efetivamente dissolveu e removeu quantidades massivas 

de hemiceluloses e/ou ligninas, enquanto a deslignificação com NaClO2 foi necessária 

para completa remoção de lignina da biomassa. No entanto, os métodos acima 

exigiram inúmeras etapas para a extração da celulose, implicando em maior 

necessidade de energia, custo e uso de solventes no processo.   

 

1.3.4. Síntese de derivados de celulose  

A modificação química da celulose leva a produção de derivados com 

propriedades diferentes daquelas apresentadas pela celulose original, tais como: 

solubilidade em água (CERRUTTI; FROLLINI, 2009), capacidade de troca iônica 

(SIRVIÖ; UKKOLA; LIIMATAINEN, 2019), retardamento de chamas (GHANADPOUR 

et al., 2015), seletividade adsortiva (LIU et al., 2015; MAUTNER et al., 2016; 

LEHTONEN et al., 2020), entre outras. Adicionalmente, a modificação como pré-

tratamento químico pode reduzir significativamente o consumo de energia da 

produção de nanocelulose (NADERI et al., 2016; NOGUCHI; HOMMA; MATSUBARA, 

2017; MESSA; FAEZ; HSIEH, 2021).  
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Entre as modificações mais estudadas na literatura está a funcionalização da 

celulose com grupos carboxílicos via oxidação mediada pelo reagente N-oxil-2,2,6,6-

tetrametilpiperidina (TEMPO) (SAITO et al., 2006; ISOGAI; SAITO; FUKUZUMI, 

2011), ou por carboximetilação (LARS WÅGBERG, et al., 2008; NADERI; 

LINDSTRÖM; SUNDSTRÖM, 2014) ou oxidações sequencias por periodato-clorito 

(LIIMATAINEN et al., 2012; TEJADO et al., 2012) sob condições estritamente 

controladas de temperatura, agitação e/ou tempo. No entanto, o custo relativamente 

alto desses reagentes e/ou processos complexos na produção de derivados 

celulósicos são fatores limitantes para certas aplicações. 

Procedimentos de hidrólise ácida, amplamente empregados para a síntese de 

nanocristais de celulose (CNC), consistem em submeter a celulose a uma reação com 

ácidos fortes. Dentre os ácidos mais utilizados estão os ácidos sulfúrico (H2SO4) e 

clorídrico (HCl), ambos comercialmente mais baratos comparado com outros agentes 

químicos empregados para funcionalização da celulose. Na reação de hidrólise ácida, 

regiões desordenadas da celulose são preferencialmente hidrolisadas, enquanto as 

regiões cristalinas que apresentam maior resistência ao ataque de ácido permanecem 

intactas (HABIBI; LUCIA; ROJAS, 2010). Em particular, quando o H2SO4 é usado para 

a hidrólise, os grupos hidroxilas superficiais da celulose reagem com o ácido para 

produzir ésteres de sulfato, como mostrado na Figura 3. Esses grupos tornam-se 

carregados negativamente acima de pH ácido, proporcionando uma repulsão 

eletrostática entre as partículas de CNC, o que facilita a dispersão em meio aquoso 

(HABIBI; LUCIA; ROJAS, 2010).  

Embora a introdução de grupos sulfato carregados comprometa a estabilidade 

térmica dos derivados de celulose sulfatada (ROMAN; WINTER, 2004), suas 

características intrínsecas de biodegradabilidade e biocompatibilidade (XIE; WANG; 

YAO, 2009), bem como suas propriedades microbicida (FRIEND, 2010), 

anticoagulante (WANG et al., 2007), adsorção seletiva (CHEN et al., 2013b), liberação 

de drogas (YANG et al., 2010), tornam seu uso desejável para muitas aplicações. 

Em reações de hidrólise para a celulose extraída do bagaco de cana-de-açúcar, 

o ácido sulfúrico comumente é utilizado à concentração de 60-65% em massa, 

enquanto a temperatura e o tempo reacional correspondente podem variar de 45-60 

°C e 0,5-5 h, respectivamente.  

No trabalho de Teixeira et al., (2011), a celulose foi submetida à reação com 

ácido sulfúrico (6 mol L-1, 45 °C, 30-75 min) resultando em CNC com comprimento de 
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255 e 4 nm de diâmetro, enquanto reações de hidrólises mais longas resultaram em 

derivados termicamente menos estáveis e com estrutura cristalina danificada. Em 

outro protocolo, a celulose foi hidrolisada usando H2SO4 (60% em massa, 50 °C, 5 h) 

para render partículas com comprimentos de 170 nm e diâmetro de 35 nm, formando 

uma dispersão estável devido à estabilização produzida pelas cargas aniônicas 

introduzidas na superfície da celulose (MANDAL; CHAKRABARTY, 2011). No trabalho 

de Kumar et al., (2014), derivados de celulose altamente cristalinos (ICr = 73%) e com 

valores de comprimento e diâmetro, respectivamente, de 250-480 nm e 20-60 nm 

foram produzidos reagindo a celulose com H2SO4 (64% em massa, 45 °C, 1 h). A 

incorporação de grupos sulfatos na celulose foi justificada pela presença de teores de 

enxofre verificados por análises de EDS, além da cristalinidade e estabilidade térmica 

reduzida para o produto resultante da hidrólise. Oliveira et al., (2016) hidrolisaram a 

celulose do bagaço com H2SO4 (65% em massa, 50 °C, 40 min) para render 9% de 

derivados celulósicos altamente cristalinos (ICr = 84%) com valores de comprimento 

e diâmetro de 69 e 6 nm, respectivamente. Bhattacharya et al. (2008) reportaram a 

produção de microfibras altamente cristalinas a partir da hidrólise ácida da celulose 

seguido de tratamento mecânico. A reação com ácido sulfúrico (60% em massa, 60 

°C e 2,5 h) removeu da maioria dos domínios amorfos sem qualquer dano significativo 

à estrutura cristalina da celulose (BHATTACHARYA; GERMINARIO; WINTER, 2008). 

 

Figura 3 Esterificação da superfície de celulose com H2SO4. 

 

Fonte: adaptado de P. Lu, Y. Lo Hsieh, Preparation and properties of cellulose nanocrystals: Rods, 

spheres, and network, Carbohydr. Polym. 82 (2010) 329–336. 

 

Entre os mais proeminentes derivados de celulose também se destacam os 

produtos fosforilados (ROL et al., 2019a). Como mostrado na Figura 4, a fosforilação 

química da celulose introduz grupos fosfóricos aniônicos para gerar fosfato de 

celulose ou derivados de fosfito (KOKOL et al., 2015). Esses derivados têm 

demonstrado ser excelentes materiais retardadores de chamas (GHANADPOUR et 
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al., 2015), revestimento de alta proteção contra fogo (GHANADPOUR et al., 2018), 

bioabsorventes para adsorção seletiva (LIU et al., 2015; MAUTNER et al., 2016; 

LEHTONEN et al., 2020), e compósitos para materiais de engenharia de tecido ósseo 

(LI et al., 2012). 

Derivados fosforilados têm sido sintetizados a partir de diferentes fontes de 

celulose, empregando compostos de fósforo, incluindo oxoácidos de fósforo (H3PO3, 

H3PO4) (INAGAKI et al., 1976; SUFLET; CHITANU; POPA, 2006), oxicloreto de fósforo 

(POCl3) (REID; MAZZENO, 1949), pentóxido de fósforo (P2O5) (GRANJA et al., 2001) 

e vários sais de fosfato (GHANADPOUR et al., 2015; NADERI et al., 2016; NOGUCHI; 

HOMMA; MATSUBARA, 2017; ROL et al., 2019b). 

Enquanto os oxoácidos de fósforo são os principais precursores de fosfato na 

fosforilação da celulose, o sal dihidrogenofosfato de amônio ((NH4)2HPO4) tem sido 

explorado como agente de fosforilação em sistemas “mais verdes” à base de água 

(GHANADPOUR et al., 2015; NOGUCHI; HOMMA; MATSUBARA, 2017). Quando 

combina com ureia, (NH4)2HPO4 regula a fosforilação oxidativa para reduzir a 

dissolução e degradação da celulose derivatizada (NUESSLE et al., 1956; 

GHANADPOUR et al., 2015; NOGUCHI; HOMMA; MATSUBARA, 2017), enquanto 

promove o inchaço das fibras celulósicas facilitando a penetração do agente 

fosforilante (ROL et al., 2019b). 

 Tendo como exemplo, a fosforilação da polpa kraft de eucalipto branqueada 

com (NH4)2HPO4 e ureia empregando relação molar de 1/1,2/7,2, a 150 °C por 1 h 

gerou fibras com a cor amarela altamente carregadas (2,37 mmol g-1), enquanto a 

mesma condição, mas sem a presença de ureia, levou a fibras enegrecidas e com 

menor carga (0,37 mmol g-1). No trabalho de Ghanadpour et al., (2015), fibras 

carregadas (559-1839  µeq g-1) foram produzidas a partir da reação de polpa de 

madeira macia de sulfito com (NH4)2HPO4 e ureia empregando a razão molar de 

1/1,2/4,9 ou 1/2,5/10, seguido por filtração, secagem e cura (150 °C, 10-90 min). No 

trabalho de Noguchi et al., (2017), a fosforilação da polpa de madeira macia (10 g) em 

água deionizada (15 g), dihidrogenofosfato de amônio (4,5 g) e ureia (12 g) a 165 °C 

por 100-600 s produziu cargas mais altas de até 2,20 mmol g-1. Dessa maneira, o 

conteúdo de carga das fibras pôde ser aumentado eliminando a etapa de filtração, 

mesmo sob uma razão molar mais baixa de AGU da celulose/(NH4)H2PO4/ureia de 

1/0,6/3,2. Em outro exemplo, a reação da polpa de madeira com NaH2PO4 (150 °C, 1 
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h, pH 5) produziu fibras fosforiladas com grau de substituição variando de 0,13-0,17 

(NADERI et al., 2016).  

Além disso, a dissociação de grupos fosfato em uma ampla faixa de pH (pKa 

=2,2, 7,2 e 12,3) fornece formas distintas de derivados de celulose carregados com 

fosfato ácido (O-PO3H2) ou fosfatos de sódio (O-PO3H-Na+ e O-PO3
2-2Na+), o que 

poderia modular as propriedades físicas dos derivados. Exemplificando, a 

transparência das dispersões aquosas de nanofibras de celulose fosforilada diminuiu 

em condições altamente alcalinas (pH ≥ 11) ou ácidas (pH ≤ 3), enquanto suas 

viscosidades aumentaram de pH neutro 7 para pH alcalino 9 ou para pH ácido 5 

(NOGUCHI; HOMMA; MATSUBARA, 2017). Em outro exemplo, a microfluidização de 

celulose fosforilada (746 µeq g-1) em pH 9,5 produziu 60% de nanofibrilas com 

espessura acima de 3 nm e comprimento de 500-1000 nm, enquanto a 

homogeneização de alta pressão em pH 12 converteu completamente a polpa 

fosforilada (1,23 mmol g-1) em nanofibrilas de 3-4 nm de largura (GHANADPOUR et 

al., 2015). 

Em suma, cargas mais altas da celulose fosforilada claramente facilitam o 

processo de desfibrilação, enquanto a fosforilação excessiva afeta negativamente o 

rendimento gravimétrico dos derivados (GHANADPOUR et al., 2015; NOGUCHI; 

HOMMA; MATSUBARA, 2017), bem como a transparência e a viscosidade das 

dispersões de nanofibras de celulose fosforilada (NOGUCHI; HOMMA; MATSUBARA, 

2017), indicando o importante papel da extensão da reação de fosforilação para afetar 

qualidades e quantidades dos derivatizados.  

 

Figura 4 Esquema da reação de fosforilação da celulose com ((NH4)2HPO4) e (NH2)2CO em água. 

 

 

Fonte: adaptado de V. Kokol, M. Božič, R. Vogrinčič, A.P. Mathew, Characterization and properties of 

homo- and heterogeneously phosphorylated nanocellulose, Carbohydr. Polym. 125 (2015) 301–313. 
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1.3.5. Quitosana 

Quitosana é um heteropolissacarídeo produzido a partir da reação de 

desacetilação da quitina, segundo polissacarídeo mais abundante na natureza depois 

da celulose (ABDUL KHALIL et al., 2016). Adicionalmente, a quitina é principal 

polímero fibrilar constituinte do exoesqueleto de crustáceos, resíduo abundante e 

rejeitado pela indústria pesqueira (ROBERTS, 1992). Na obtenção da quitosana via 

desacetilação da quitina, grupos acetamido (-NHCOCH3) presentes na quitina são 

convertidos em agrupamentos amino (-NH2). Como resultado, a estrutura da 

quitosana é constituída pela repetição de moléculas 2-acetamido-2-deoxi-D-

glicopiranose (GlcNAc) e 2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose (GlcN) unidas entre si por 

ligações glicosídicas do tipo β(1→4), com unidades GlcN sempre em maior proporção 

(KURITA, 2006) (Figura 5). O produto desacetilado é considerado quitosana uma vez 

que seu grau de substituição é igual ou superior à 60%, com massa relativa 

compreendendo a faixa de 104-106 g mol-1 (ROBERTS, 1992).  

 

Figura 5 Representação da estrutura molecular da quitosana parcialmente desacetilada. 

 

 

Fonte: adaptado de K. Kurita, Chitin and chitosan: Functional biopolymers from marine crustaceans, 

Mar. Biotechnol. 8 (2006) 203–226. 

 

Diferente da maioria dos polissacarídeos de origem natural que apresentam 

característica aniônica (alginato, carragena) ou neutra (celulose), a quitosana possuiu 

como característica singular o seu caráter catiônico. Apresentando pKa de grupos 

amino na faixa de 6,3-7,2, a quitosana é solúvel em meio ácido devido a protonação 

de seus grupos amino (DE ASSIS GONSALVES et al., 2011), responsável por 

desempenhar funções importantes em procedimentos de reticulação (DE ASSIS 

GONSALVES et al., 2011), oferecer possibilidades de modificações (SANTOS et al., 

2003) e complexar de forma eficiente com uma série de substâncias carregadas 

negativamente (CARTIER; DOMARD; CHANZY, 1990). 
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A quitosana, no estado sólido, tem sido mencionada na literatura como um 

polímero semicristalino, com estrutura ortorrômbica (AZEVEDO et al., 2007). 

Adicionalmente, seus polimorfos foram reportados quando a quitosana é produzida a 

partir da completa desacetilação da quitina de baixa massa molar, formando cristais 

de quitosana (CARTIER; DOMARD; CHANZY, 1990).  

Aplicações da quitosana têm demonstrado ser excelentes materiais para 

remoção de íons metálicos (DA SILVA ALVES et al., 2021), atividades fungicida e 

bactericida (TIKHONOV et al., 2006), suturas cirúrgicas bioabsorvíveis (DA SILVA et 

al., 2019), engenharia de tecido ósseo (FOURIE et al., 2020), sistemas de entrega de 

drogas (HAMMAN, 2010), entre outros.  

 

1.3.6. Fertilizantes de eficiência aprimorada (FEA)  

O termo FEA refere-se a qualquer material capaz de melhorar a eficiência do 

uso de nutrientes, seja no aspecto agronômico, econômico ou ambiental,  comparado 

a um fertilizante convencional (SHAVIV, 2000; TRENKEL, 2010; LU et al., 2013). Além 

desse termo, outras terminologias também são encontradas na literatura para 

especificar os fertilizantes, sendo elas: fertilizantes de liberação lenta (aqueles 

capazes de prolongar a disponibilidade de nutrientes, porém, a taxa, o padrão, e a 

duração de liberação não são controlados); fertilizantes de liberação controlada 

(aqueles em que a taxa, o padrão e a duração da liberação são regulados por fatores no 

processo de produção do fertilizante); e fertilizantes estabilizados (aqueles contendo 

aditivos capazes de alterar ou inibir processos enzimáticos e de micro-organismos do 

solo) (SHAVIV, 2000; SEMPEHO et al., 2014; VALDERRAMA; BUZETTI, 2017). 

Essencialmente, os FEAs são definidos como sistemas capazes de retardar a 

disponibilidade do conteúdo nutricional em processos de absorção por plantas, 

minimizando a poluição ambiental ao reduzir a perda de insumos químicos durante a 

aplicação (TRENKEL, 2010; TIMILSENA et al., 2015). Os FEAs também podem trazer 

vantagens adicionais com a possibilidade de eliminar aplicações fracionadas, redução 

de custos com mão-de-obra, redução do estresse e toxicidade aos cultivos, 

fornecimento correto das formas iônicas preferidas pelas plantas, entre outras.  

Um dos primeiros materiais utilizados para revestir partículas de fertilizantes foi 

o enxofre fundido, produzindo principalmente produtos fertilizantes de ureia revestida 

com enxofre (SHAVIV, 2000). Além do baixo custo, o processo de fabricação é simples 

e consiste em pulverizar o enxofre fundido sobre grânulos de ureia, seguido de 
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revestimentos adicionais com cera e argilas para reparar defeitos e reforçar a camada 

de barreira (TIMILSENA et al., 2015). Além de apresentarem taxa de liberação 

irregular, grande parcela desses fertilizantes de ureia recoberta por enxofre 

mostraram-se defeituosos e desuniformes (CHRISTIANSON, 1988) e, por isso, 

passaram a ser recobertos com uma camada adicional de polímero termoplástico 

(JOHN H. DETRICK, 1997), com objetivo de aprimorar a estabilidade do revestimento 

e obter características de liberação mais previsíveis.  

Posteriormente, inúmeros estudos foram conduzidos para desenvolver FEAs 

mais tecnológicos empregando distintos polímeros como revestimento. Entre os mais 

notáveis estão aqueles materiais à base de poliolefina (XU et al., 2013), poli(ácido 

acrílico) (LIANG et al., 2009), polisulfona (TOMASZEWSKA; JAROSIEWICZ, 2006), 

poliacrilamida (RAHMAN et al., 2008), poliestireno (LIANG; LIU, 2006), poli(cloreto de 

vinila) (HANAFI; ELTAIB; AHMAD, 2000), poliuretano (GIAMMANCO; SOSNOFSKY; 

OSTROWSKI, 2015), entre outros. Apesar das excepcionais propriedades mecânicas 

e capacidades de liberação desses FEAs, eles são majoritariamente constituídos por 

polímeros com taxas de degradação lenta ou nula, o que gera um acúmulo de resíduos 

no solo após a aplicação, impactando negativamente o meio ambiente (TIMILSENA 

et al., 2015). Adicionalmente, processos complexos de produção acabam gerando um 

elevado custo para FEA, podendo ser 2,5 a 8 vezes maior do que o dos fertilizantes 

convencionais em geral (DAVIDSON; GU, 2012; CHEN et al., 2018; FU et al., 2018). 

Dessa maneira, a crescente preocupação ambiental tem impulsionado a busca 

por materiais “ambientalmente amigáveis” com custo estimado baixo que viabilizem a 

produção de FEA (GUILHERME et al., 2015). Entre os diferentes materiais estudados 

até agora, os biopolímeros representam candidatos ideais devido suas características 

intrínsecas de biodegradabilidade, caráter atóxico e renovabilidade a custo 

relativamente baixo (AZWA et al., 2013; JANARTHANAN; VEERAMACHINENI; LOH, 

2016), tornando-os uma alternativa viável e com grande potencial para o 

encapsulamento de fertilizantes. 

 

1.3.7. Uso de biopolímeros para produzir fertilizantes de eficiência aprimorada 

O número de artigos publicados sobre biopolímeros, especificamente 

quitosana e celulose, relacionado ao termo fertilizante aumentou substancialmente 

nas últimas três décadas, como mostrado na Figura 6. De abordagem quantitativa, 

uma pesquisa foi realizada fazendo uso da base de dados Web of Science, 
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recuperando um total de 319 artigos científicos publicados entre 1990 e 2021. O 

resultado dessa pesquisa revela a tendência de crescimento no ritmo de publicações 

sobre o tema abordado, que obteve seu auge em 2021 com 63 artigos publicados. 

Pela amostra, a agricultura é colocada como a área de pesquisa mais recorrente com 

57 documentos. Do total de artigos, a China destaca-se como o país mais produtivo 

com 87 publicações, seguido do Brasil com 34 documentos. 

 

Figura 6 Total de publicações recuperadas a partir do banco de dados Web of Science entre os anos 
1990 a 2021 usando os seguintes termos (biopolymers or chitosan AND fertilizer) OR (biopolymers or 

cellulose AND fertilizer). 

 

* Termos à visualização da pesquisa da busca: (ALL = (biopolymers or chitosan or cellulose)) AND TS 
= (fertilizer). O termo ALL pesquisa todos os campos pesquisáveis e o TS pesquisa o título, resumo, as 
palavras-chave do autor e o Keywords Plus. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Dentre os biopolímeros, a quitosana, celulose e seus derivados têm sido 

usados como substitutos aos polímeros sintéticos (ou em combinação) para a 

produção de FEA “ambientalmente amigáveis”. Entretanto, grande parte dos materiais 

reportados demandam produtos químicos adicionais que incluem frações de 

polímeros sintéticos, adição de agentes de reticulação e iniciadores de polimerização, 

solventes orgânicos, líquidos iônicos, etc., ou requerem processos complexos e/ou 

caros de produção para aplicações agrícolas. Por exemplo, El-Naggar et al. (2018) 

prepararam filmes para encapsular e liberar os fertilizantes K2SO4 e (NH4)2SO4 através 

da técnica de casting (EL-NAGGAR; EL-SALMAWI; IBRAHIM, 2018). Para o preparo, 
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cada um dos fertilizantes (1% em massa) foi adicionado em solução de 

carboximetilcelulose (2% m/v) na presença de reticulante N,N-metileno-bisacrilamida 

(0,1% m/m), e então a mistura foi lentamente seca (temperatura ambiente por 24 h; 

80 °C até massa constante) para formar filmes com espessura de ≈ 0,2 mm. 

Adicionalmente, os filmes preparados foram expostos à diferentes doses de radiação 

gama. Experimentos de liberação mostraram que a eficiência de liberação de K+ e 

NH4
+ foram, respectivamente, de 28 e 22% em meio ácido (pH = 3) e 53 e 50% em 

meio alcalino (pH = 9) após 24 h. Nota-se que os autores usaram um incomum 

processo de irradiação gama além do reticulante químicos para o preparo do 

fertilizante, o que pode aumentar os custos de produção. 

Bortolin et al. (2012) sintetizaram hidrogéis com diferentes composições de 

poliacrilamida (1,8-3,6 g) e metilcelulose (0-0,3 g) para avaliar a aplicabilidade como 

sistemas de liberação controlada-prolongada dos fertilizantes sulfato de amônio 

((NH4)2SO4) e fosfato de potássio (KH2PO4) (BORTOLIN et al., 2012). Após a síntese, 

os produtos foram submetidos à diálise com água destilada por 10 dias para 

purificação. A capacidade desses hidrogéis em liberar fertilizantes em água foi 

caracterizada a partir de medições condutimétricas em função do tempo, as quais 

mostraram uma taxa de liberação mais rápida e intensa nas primeiras 6 h, seguido de 

outra liberação lenta e menos expressiva que foi prolongada em até 78 h. No entanto, 

o processo de síntese do hidrogel envolveu a combinação de um derivado de celulose 

com um polímero sintético e não biodegradável, o que dificultaria a ação de 

microrganismos para decompor o material quando aplicado em solo. 

No trabalho de Essawy et al. (2016), hidrogéis foram sintetizados via 

polimerização por enxertia de monômeros de ácido acrílico em blenda de quitosana-

celulose para encapsular os fertilizantes KH2PO4 e NH4NO3 e fornecer maior controle 

sobre sua liberação. A reticulação química da blenda de quitosana e celulose (1:1, 

m/m) foi conduzida na presença de tioureia (2,5%) e formaldeído (2,2 g) em 100 mL 

de solução de H2SO4 (2,5%) diluído em mistura de etanol/água por 2 h, seguido de 

filtração e secagem em condição ambiente (48 h), e moagem para render partículas 

com tamanhos ˂ 75 µm. Posteriormente, os hidrogéis foram preparados reagindo as 

partículas reticuladas de quitosana/celulose com 3,6 g de ácido acrílico na presença 

de persulfato de amônio (0,1 g) e do reticulante N,N-metileno-bisacrilamida (0,1 g) a 

70 °C por 3 h, e depois o produto foi lavado com KOH (1 mol L-1) até pH neutro e seco. 

Por fim, a incorporação de fertilizante foi conduzida imergindo os hidrogéis numa 
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solução de KH2PO4 e NH4NO3 (0,03 mol L-1) por 24 h depois deixados para secar. A 

liberação de NPK em água a partir do hidrogel foi desencadeada de uma só vez, e 

continuou progressivamente por 4,5 h até atingir uma região de platô. Contudo, além 

de requerer etapas dispendiosas em termos de produtos químicos, o processo de 

síntese do hidrogel envolveu a reticulação dos polissacarídeos, que poderia influenciar 

a ação de microrganismos para decompor o material obtido quando aplicado em solo 

(ALBUQUERQUE et al., 2019). 

Grânulos de celulose como sistema de liberação de nutrientes foram 

produzidos por Gabrys et al. (2018) a partir da solubilização de celulose (5% m/v) em 

liquido iônico acetato de 1-etil-3-metilimidazolio, seguido de coagulação em metanol, 

filtração e secagem (GABRYS; FRYCZKOWSKA, 2018). Para a incorporação do 

fertilizante, os grânulos obtidos foram adicionados numa solução de NH4NO3 (25% 

m/m) por 24 h e depois deixados para secar. Por fim, os grânulos foram submetidos a 

aquecimento de 65 °C por 4 h. Os autores verificaram quase 15% de NH4NO3 foi 

liberado dos grânulos em apenas 30 min. 

Wang et al. (2016) reportaram um método de preparo de FEA em que os 

grânulos (2-3 mm) de fertilizante nitrogenado foram duplamente revestidos com 

quitosana (2%, m/v) reticulada com soluções de glutaraldeído (50%, m/m) ou alginato 

(2%, m/v) reticulado com CaCl2 (5%, m/v), seguido de cera microcristalina fundida a 

90 °C (WANG et al., 2016). A combinação desses biopolímeros com a cera 

microcristalina como material de revestimento resultou na liberação controlável e 

eficiente do nutriente encapsulado, perdendo um máximo de 43-46% de nitrogênio 

após 30 dias em água.  

Sabadini et al. (2015) sintetizaram hidrogéis biodegradáveis através da mistura 

de soluções de quitosana (4 g L-1) e goma de gelana (1 g L-1) sob diferentes 

proporções (1:1 - 4:4) sob agitação vigorosa (SABADINI; MARTINS; PAWLICKA, 

2015). Os géis obtidos foram lavados com uma mistura de água/etanol, seguido de 

secagem em estufa a 40 °C e depois em liofilizador. O carregamento de fertilizante foi 

conduzido em uma etapa adicional submetendo os hidrogéis em soluções de fosfato 

monopotássico (MKP) nas concentrações de 1, 5 e 10 g L-1. Os autores verificaram 

uma liberação quase completa do MKP em menos de 8 h, influenciada principalmente 

pelo teor de fertilizante adsorvido no processo de sorção. 

Mesias et al. (2019) produziram um fertilizante NPK revestido adicionando os 

sais NH4Cl e KH2PO4 em solução de alginato (3%, m/v)  na presença dos agentes de 
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reticulação CaCl2 (2%, m/v)  e ácido cítrico (5-10%), seguido da incorporação de 

quitosana solubilizada (3%, m/v) à solução para produzir uma dispersão coloidal 

(MESIAS et al., 2019). Sob diferentes condições de pH, as taxas de liberação do 

fertilizante otimizado foram em torno de 40% após 30 dias.  

Microesferas de quitosana incorporadas com bagaço de cana-de-açúcar foram 

preparadas por gelificação iônica gotejando a mistura polimérica (4%, m/v) contendo 

as fibras (10, 25 e 50% em massa) em solução de NaOH a 2 mol L-1 (PEREIRA et al., 

2020). Em seguida, outras três etapas adicionais de lavagem, filtração, e sorção de 

KNO3 (15 g L-1) por 24 h foram conduzidas para obter o produto. As micropartículas 

apresentaram uma liberação rápida em que aproximadamente 66% do conteúdo de 

potássio nas primeiras horas.  

No trabalho de Suratman et al. (2020), fertilizante NPK (1,5 g) foi incorporado 

à uma solução de quitosana (2%, m/v) na presença de glutaraldeído (0,4%, v/v) como 

reticulante para a produção de sólidos após a secagem em estufa (70 °C, 24 h) ou 

estruturas tridimensionais após secagem em freeze-drying (SURATMAN et al., 2020). 

Os autores verificaram uma maior liberação de 75% de N, 95% de P e 100% de K 

após 6 dias a partir do aerogel em comparação com aquele obtido pelo método de 

secagem em estufa, perdendo um máximo de 65% de N, 78% de P e 70% de K dentro 

do mesmo período.    

 Zhang et al. (2020) sintetizaram um fertilizante nitrogenado empregando uma 

suspensão a 3,3% de celulose derivada de serragem, ácido acrílico (6 g) e acrilamida 

(3 g) para a formar a estrutura do hidrogel com 2 g de ureia incorporada (ZHANG et 

al., 2020). Adicionalmente, as substâncias N,N-metileno-bisacrilamida (0,07 g) e 

persulfato de potássio (0,15 g) também foram usadas na síntese como agente de 

reticulação e iniciador, respectivamente. Após a reação de polimerização, os sólidos 

resultantes foram lavados com etanol para remover compostos químicos não 

reagidos, seguido de secagem em estufa a 70 °C. Os hidrogéis liberaram cerca de 

82% do conteúdo de ureia em água após 8 h.   

 Macroesferas foram preparadas por Perez e Francois (2016) a partir da 

reticulação iônica de diferentes misturas (100/0, 20/80 e 30/70, m/m) de quitosana (3% 

m/v) e amido (8% m/v)  usando tripolifosfato de sódio (1%, m/v) (PEREZ; FRANCOIS, 

2016). Em sequência, as microesferas foram abundantemente lavadas e secas (40 °C 

por 48 h). O carregamento de KNO3 foi conduzido em etapa adicional imergindo as 

macroesferas em solução saturada de sal por 4 h, seguido de secagem. Experimentos 
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de liberação indicaram que as macroesferas preparadas foram capazes de liberar 

73% do conteúdo de fertilizante em 14 dias.  

Wu e Liu (2008) recobriram grânulos fertilizante NPK (diâmetro de partícula 

igual a 2 mm) pulverizando quitosana em pó na presença de epóxi dissolvida em 

acetona, formando uma camada interna após a secagem em temperatura ambiente 

por 8 h. Depois, os grânulos previamente recobertos foram revestidos com uma 

mistura de ácido acrílico, acrilamida, N,N′-metilenobisacrilamida e persulfato de 

amônio, além de outros químicos, para obter o produto após sua lavagem com 

tetracloreto de carbono (CCl4) e secagem em estufa a 70 °C (WU; LIU, 2008). O 

fertilizante duplamente revestido com inúmeros compostos químicos exibiu 

propriedade de liberação prolongada em solo, liberando um máximo de 79, 62, 69% 

de N, P, e K após 30 dias. 

 No trabalho de França et al. (2018), micropartículas e microcápsulas foram 

facilmente produzidas para encapsular e liberar o fertilizante KNO3 (altamente solúvel) 

partir da secagem de misturas à base de quitosana (2% m/v), argila montmorilonita, 

nitrato de potássio e tripolifosfato de sódio usando diferentes atomizadores em spray 

dryer (FRANÇA et al., 2018). As microcápsulas liberaram um máximo do conteúdo de 

potássio em 2 h, enquanto foram capazes de absorver uma quantidade de água 

equivalente a 5 vezes o seu próprio peso. 

Fertilizantes de liberação controlada na forma de hidrogéis foram preparados 

misturando quitosana (1% m/v) solubilizada em ácido acético com solução de 

poli(acetato de vinila) (10% m/v), seguido da incorporação dos sais NH4NO3 (2 g), 

(NH4)2HPO4 (3,3 g) e KNO3 (2,5 g) dissolvidos em solução aquosa, e por fim 

reticulação química com a adição de 1,25% de glutaraldeído na presença de ácido 

sulfúrico (10%, m/v), metanol (50%, v/v) e ácido acético (10%, v/v) usando a proporção 

em volume de 1:1:3:2 (JAMNONGKAN; KAEWPIROM, 2010). A taxa de liberação 

hidrogel foi incialmente alta e depois tornou-se constante, liberando aproximadamente 

53% de potássio em água após 3 dias. 

Mais recentemente, Basta et al. (2021) produziram sistemas de liberação 

controlada de fosfato monoamônico (MAP) a partir da reticulação de 

carboximetilcelulose com equivalente quantidade de sulfato de cobre (CuSO4), 

seguido da incorporação do fertilizante, e por fim secagem por liofilização para formar 

hidrogéis. Além da excepcional capacidade de intumescimento de 2350%, os 
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hidrogéis preparados foram capazes de liberar 88% do conteúdo de fósforo em até 50 

h  (BASTA; LOTFY; ELDEWANY, 2021). 

  Diante do exposto, além de não atenderem à requisitos ambientais importantes 

para aplicações na agricultura, os FEAs podem não chegar efetivamente ao mercado 

como produtos comerciais. Portanto, há uma necessidade clara de explorar rotas 

fáceis e mais ecológicas para produzir FEAs à base de biopolímeros com um mínimo 

uso de produtos químicos adicionais. 
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2. EXTRAÇÃO DE CELULOSE DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

2.1. Introdução 

A celulose pode ser isolada de distintas biomassas por processos graduais 

para remover cada um dos componentes não-celulósicos. Dentre os métodos mais 

estudados, o clássico tratamento com álcalis (KOH, NaOH, etc.) tem sido conduzido 

para a remoção de hemiceluloses e/ou lignina (SUN et al., 2004; KUMAR et al., 2014) 

e, além desse, um outro processo de deslignificação também é essencial para a 

completa remoção de lignina (SUN et al., 2004; SIQUEIRA et al., 2013; KUMAR et al., 

2014b; LAM et al., 2017). 

Extraindo celulose a partir do bagaço de cana-de-açúcar, Sun et al. (2004) e 

Kumar et al. (2014) conduziram a deslignificação do bagaço com NaClO2 acidificado, 

seguido de tratamento alcalino com NaOH e/ou KOH para extrair fibras de celulose 

purificadas. Intrigantemente, uma rota alternativa sem presença de cloro envolvendo 

hidrólise alcalina com NaOH e deslignificação com peróxido de hidrogênio (H2O2) tem 

demostrado remover lignina e hemiceluloses presentes no bagaço (TEIXEIRA et al., 

2011). No entanto, em comparação com a deslignificação com NaClO2 que remove a 

lignina sem afetar significamente a cristalinidade da celulose, a combinação de 

tratamentos de NaOH e H2O2 podem degradar extensivamente a celulose (HUBBELL; 

RAGAUSKAS, 2010). 

No presente estudo, fibras de celulose foram extraídas do bagaço da cana-de-

açúcar seguindo procedimentos de extração bem estabelecidos na literatura. 

Diferentes procedimentos foram aplicados para romper o complexo lignocelulósico da 

biomassa, os quais compreenderam: (i) NaClO2/NaOH), (ii) NaOH/H2O2 e (iii) 

NaClO2/KOH. A morfologia, rendimento, composição química, estrutura cristalina e 

estabilidade térmica das fibras de celulose resultantes foram analisadas e 

comparadas. 

 

2.2. Objetivo específico 

Esta etapa do estudo teve como objetivo avaliar processos eficazes para extrair 

celulose a partir do bagaço de cana-de-açúcar.  

 

2.3. Material e Métodos 

2.3.1. Material 
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O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) utilizado neste estudo foi coletado durante 

a safra 2016/2017 na região geográfica de Araras, São Paulo. Clorito de sódio 

(NaClO2, Fluka, 80%), ácido acético glacial (CH3COOH, 99,7%, ACS GR, EMD) e 

hidróxido de potássio (KOH, 85%, EM Science), hidróxido de sódio (NaOH, 88%, 

Synth) e peróxido de hidrogênio (H2O2, 29%, Synth) foram utilizados para a extração 

de celulose. A água foi purificada usando um sistema Milli-Q plus (Milipore Corporate, 

MA).  

 

Extração de celulose do bagaço de cana-de-açúcar  

BCA foi lavado com água destilada aquecida (60 °C) para remover impurezas 

e substâncias solúveis. Em seguida, BCA lavado foi seco em estufa e moído com o 

auxílio de moinho de facas rotatórias (FRITSCH, Pulverisette) para passar através de 

uma peneira com malha de 125 mesh. Para o trabalho, foi utilizado apenas a fração 

obtida com o uso da peneira, isto é, fibras menores ou igual a 0,12 mm. A celulose foi 

extraída a partir do bagaço por três processos de extração bem estabelecidos, sendo 

eles: i) NaClO2/NaOH, ii) NaOH/H2O2 e iii) NaClO2/KOH. 

No processo de extração NaClO2/NaOH, a deslignificação com NaClO2 em 

meio ácido foi adotada para a dissolução de ligninas (AHLGREN; GORING, 1971), 

enquanto a lavagem com NaOH foi aplicada para remoção de hemiceluloses e lignina 

remanescente como demonstrado para o bagaço de cana-de-açúcar (SUN et al., 

2004). Primeiramente, o BCA moído (30 g) foi deslignificado em solução (1000 mL) 

de NaClO2 (1,4%, pH 3,5 ajustado com CH3COOH) a 70 °C por 5 h. O sólido resultante 

foi abundantemente lavado com água destilada até pH neutro. Em seguida, o produto 

deslignificado foi tratado com 4% NaOH (proporção de solução a fibra de 1:50 g mL-

1) a 70 °C durante 5 min para remover hemiceluloses. Essa etapa foi repetida duas 

vezes e, após, o produto foi lavado até o pH ser neutro. Os sólidos brancos após a 

filtração foram secos e designados como Cel1.  

Um processo livre de cloro designado como NaOH/H2O2, também foi conduzido 

para extração de celulose, adaptado do procedimento previamente reportado na 

literatura (TEIXEIRA et al., 2011). Para tanto, o BCA (30 g) foi tratado com 1500 mL 

de solução NaOH a concentração 4% NaOH a 70 °C durante 5 min (etapa repetida 

por duas vezes). Em sequência, o sólido lavado com NaOH foi adicionado em 600 mL 

de solução de H2O2 4% v/v (com pH ajustado para 11,5, usando NaOH) a 45 °C por 6 
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h para a dissolução de lignina. Os sólidos foram filtrados e lavados até pH neutro, e 

designados como Cel2.  

O terceiro e último processo de extração, designado como NaClO2/KOH, foi 

aplicado seguindo uma metodologia bem estabelecida para a extração de celulose a 

partir da palha de arroz (LU; HSIEH, 2012). Resumidamente, 30 g de BCA moído foi 

deslignificado em solução (1000 mL) de NaClO2 acidificada (1,4%, pH 3,5 ajustado 

com CH3COOH) a 70 °C por 5 h. Após, o BCA deslignificado foi tratado em 5% KOH 

(600 mL) a temperatura ambiente por 24 h e depois a 90 °C por 2 h. Os sólidos brancos 

foram lavados com água até pH neutro, e designados como Cel3. Por fim, amostras 

foram congeladas em nitrogênio líquido (-196 °C) e liofilizadas (-47 °C). Na Figura 7 

é mostrado o esquema utilizado para a extração de celulose do BCA empregando os 

três processos descritos.   

 

Figura 7 Esquema para extração de celulose a partir do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

2.3.2. Caracterização  
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Rendimento dos processos de extração 

O rendimento dos processos de extração (%) foi calculado usando a Equação 

1, em que 𝑚𝑜 representa a massa (g) inicial do BCA e 𝑚 a massa (g) do sólido 

resultante.  

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 (%) =
𝑚

𝑚𝑜
 𝑥 100 Equação 1 

 

Microscopia óptica de luz transmitida 

As fibras derivadas do BCA foram suspensas em água destilada à 

concentração de 0,1% em massa, homogeneizadas e observados usando um 

microscópio óptico Leica DM2500. As fotos mais representativas são mostradas neste 

trabalho. A largura e o comprimento das fibras foram medidos usando um analisador 

de imagem (ImageJ, versão 1.51J8, National Institutes of Health, EUA), e o valor 

médio, desvio padrão e distribuição foram derivados usando OriginLab Pro 2016. 

 

Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)  

A caracterização de grupos funcionais presentes nas fibras foi conduzida em 

um espectrômetro (BRUKER, modelo FT-IR Tensor II). As amostras foram preparadas 

misturando-as com KBr (1:100, m:m) para formar pastilhas transparentes. Todas as 

análises foram realizadas por feixe transmitido, com acúmulo de 64 varreduras, 

resolução de 4 cm-1 e sobre a região de 400-4000 cm-1.  

 

Análise Termogravimétrica (TGA) 

Previamente, todas as amostras foram secas e armazenadas em dessecador 

contendo sílica gel para posterior caracterização por TGA. Para tanto, cada amostra 

(5 mg) foi conduzida num analisador termogravimétrico TGA 4000 (PerkinElmer, EUA) 

de 25 °C a 600 °C à taxa de aquecimento de 10 °C min-1, sob fluxo de nitrogênio de 

50 mL min-1. A curva termogravimétrica derivada (dTG) foi a primeira derivada dos 

dados de TGA.  

 

Difratometria de raios-X (DRX) 

Difratometria de raios-X foi conduzida para determinar o tipo de estrutura física 

e índices de cristalinidade das amostras seguindo os processos de extração. As 

amostras de DRX foram preparadas comprimindo-as em lâmina de vidro 
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manualmente, e seus espectros foram coletados em um difratômetro de pó Rigaku 

MiniFlex 600 usando radiação Cu Kα (= 1,5406 Å) gerada a 45 kV e 40 mA a uma taxa 

de 10° min-1 de 5 a 40° 2θ. O índice de cristalinidade (ICr) das amostras foi calculado 

a partir da intensidade do pico 200 (I200, 2θ = 22,6°) e a mínima intensidade entre picos 

200 e 110 (Iam, 2θ = 18,7°) usando a Equação 2 (SEGAL et al., 1959). 

 𝐼𝐶𝑟 (%) =
𝐼200 − 𝐼𝑎𝑚

𝐼200
𝑥 100 Equação 2 

 

2.4. Resultados e Discussão  

Extração de celulose do bagaço de cana-de-açúcar 

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência dos três processos químicos 

em remover componentes não celulósicos da biomassa. As fibras do BCA não tratado 

exibiram uma coloração marrom, largura de 130 ± 50 μm e comprimento de 604 ± 290 

μm (Figura 8, Tabela 1). Com o processo NaClO2/NaOH, as fibras do BCA foram 

primeiro deslignificadas com clorito de sódio, rendendo 83,2% de sólidos amarelo 

claro. Subsequente, a etapa de lavagem alcalina com NaOH transformou o BCA 

deslignificado de coloração amarelo claro em branco levemente amarelado, rendendo 

45,2% de sólidos. Essas perdas de massa de 16,9% e 37,9% a partir dos processos 

de deslignificação e lavagem alcalina corresponderam aos conteúdos aproximados de 

ligninas e hemiceluloses presentes no BCA, os quais foram posteriormente analisados 

por FTIR. A largura e o comprimento dos feixes de fibras do BCA foram 

substancialmente reduzidos de 130 ± 50 μm e 604 ± 290 μm a 72 ± 6 μm e 401 ± 100 

μm, respectivamente, seguindo a deslignificação com NaClO2, e depois se 

desintegraram em fibras mais finas (28 ± 7 μm) e curtas de (301 ± 121 μm) após a 

lavagem alcalina com NaOH.  

Seguindo o processo NaOH/H2O2, a lavagem com solução de NaOH converteu 

a cor marrom das fibras do BCA para amarelo escuro, rendendo 49,8% de sólidos, 

enquanto a subsequente deslignificação com H2O2 reduziu a intensidade da cor das 

fibras para branco amarelado com 48,9% de rendimento, 3,7% maior do que o do 

processo NaClO2/NaOH, sugerindo a incompleta remoção dos componentes não-

celulósicos. Além do rendimento superior, as dimensões medidas mostraram que 

processo NaOH/H2O2 conduziu a fibras mais largas (36 ± 8 μm) e compridas (337 ± 

87 μm) do que aquelas derivadas do processo NaClO2/NaOH (28 ± 7 μm de largura e 

comprimento de 301 ± 121 μm). 
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Com o processo NaClO2/KOH a largura e os comprimentos dos feixes foram 

reduzidos a 104 ± 42 μm e 458 ± 130 μm empregando a deslignificação com NaClO2, 

e então se desintegraram em fibras mais finas (18 ± 9 μm) e mais curtas (375 ± 181 

μm) após a lavagem alcalina com KOH. A oxidação acidificada reduziu 

significativamente a cor marrom do BCA moído para amarelo claro, significando a 

remoção de compostos cromóforos e rendendo 84,3% de sólidos. A etapa alcalina 

transformou o BCA deslignificado de coloração amarelo claro em branco, rendendo 

42,1% em sólidos, aproximadamente 3-7% menor comparado aos rendimentos dos 

processos NaClO2/NaOH e NaOH/H2O2, respectivamente. Considerando os 

rendimentos dos produtos e a dimensão das fibras resultantes, o processo 

NaClO2/KOH a maior parte de componentes não celulósicos e reduziu as dimensões 

das microfibras de celulose derivada do BCA. 

 

Figura 8 Imagens obtidas por microscópico de luz da extração de celulose seguindo os 
processos: I NaClO2/NaOH, II NaOH/H2O2 e III NaClO2/KOH. 
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Tabela 1 Condições de reação, rendimento, aspecto visual e dimensão dos feixes e fibras seguindo 
diferentes processos de extração de celulose. 

a Valores de rendimento foram baseados na massa original do BCA. b Dados sobre a dimensão dos 
feixes e fibras foram retirados da caracterização por microscopia óptica de luz transmitida. * n.d.: sem 
dados. 
Fonte: Própria autoria. 

 

A técnica FTIR permitiu avaliar as mudanças na composição química que 

ocorreram seguindo os diferentes processos em que o BCA foi submetido. O espectro 

FTIR do BCA (Figura 9) exibiu uma larga banda na região a 3600-3100 cm-1 

correspondente ao estiramento de hidroxilas, bandas características em 1510 e 830 

cm-1 do estiramento de anel aromático e deformação angular fora do plano de C-H em 

componentes fenólicos (YANG et al., 2007; KUMAR et al., 2014), bem como 

estiramentos das ligações C=O em 1730 cm-1 atribuído grupos carboxílicos de 

hemiceluloses e de C−O em 1255 cm-1 (CHAKER et al., 2013; GU; HSIEH, 2015). A 

banda em 897 cm-1 se deve ao estiramento C-O-C de ligações glicosídicas tipo 

β(1→4) presente em celulose (BHATTACHARYA; GERMINARIO; WINTER, 2008).  

Seguindo o processo NaClO2/NaOH (Figura 9a), as bandas em 1512 e 833 

cm-1 foram significativamente reduzidas a quase imperceptíveis, significando a 

remoção quase completa de lignina após deslignificação com NaClO2. 

Posteriormente, a lavagem com NaOH ocasionou o desaparecimento das bandas em 

1735 e 1256 cm-1, manifestando a remoção de hemiceluloses. Além disso, verificou-

se no espectro da Cel1 um alargamento da banda em 3400 cm-1 demostrando que a 

amostra possui mais ligações de hidrogênio associadas. Contudo, a faixa quase 

imperceptível em 830 cm-1 sugere uma quantidade muito pequena de lignina no 

produto. Para o processo NaOH/H2O2 (Figura 9b), bandas características de 

compostos fenólicos em 1510 e 834 cm-1 permanecerem após a lavagem com NaOH, 

enquanto as bandas de hemiceluloses 1730 e 1255 cm-1 foram completamente 

removidas com a deslignificação com H2O2. O espectro de FTIR do produto final (Cel2) 

Amostra Condições de reação Aspecto visual 

Rendimento do 

processo (%) a 

Dimensão (μm) b 

Largura Comprimento 

BCA n.d. Marrom n.d. 130 ± 50 604 ± 290 

BCA deslignificado 1,4% NaClO2 Amarelo claro 83,2 72 ± 6 401 ± 100 

Cel1 1,4% NaClO2 + 4% NaOH Branco amarelado 45,2 28 ± 7 301 ± 121 

BCA alcalino 4% NaOH Amarelo escuro 49,8 116 ± 48 362 ± 65 

Cel2 4% NaOH + 4% H2O2 Branco amarelado 48,9 36 ± 8 337 ± 87 

BCA deslignificado 1,4% NaClO2 Amarelo claro 84,3 104 ± 42 458 ± 130 

Cel3 1,4% NaClO2 + 5% KOH Branco 42,1 18 ± 9 375 ± 181 
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indicou que a lavagem com NaOH seguida de deslignificação com H2O2 pode remover 

a maior parte de hemiceluloses e uma parcela do conteúdo de lignina do BCA, 

produzindo fibras celulósicas quase puras. Tal indício de lignina residual é consistente 

com menor rendimento do processo de extração II (51,1%), inferior aos valores 

encontrados para o processo I (54,8%) e III (57,9%). Já com o processo NaClO2/KOH 

(Figura 9c) as bandas em 1510 e 830 cm-1 foram significantemente reduzidas a quase 

não observáveis, indicando a remoção quase completa da lignina, enquanto as 

bandas de hemiceluloses permaneceram inalteradas. A lavagem com KOH eliminou 

completamente as bandas em 1730 e 1255 cm-1, e também um pequeno ombro em 

1510 cm-1, indicando a remoção de hemicelulose e da lignina residual. 

Adicionalmente, um ligeiro aumento na intensidade da banda em 897 cm-1 

correspondente as ligações glicosídicas entre as unidades de glicose da celulose 

fornecem suporte para a remoção de componentes não-celulósicos (ALEMDAR; 

SAIN, 2008).  

 

Figura 9 Espectro de FTIR do BCA durante a extração de celulose seguindo vários processos: (a) 
NaClO2/NaOH, (b) NaOH/H2O2 e (c) NaClO2/KOH. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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A análise termogravimétrica teve como principal objetivo descrever o 

comportamento térmico das fibras derivados do BCA, destacando os estágios de 

perda de massa de seus componentes.  As curvas de TGA refletem a de perda de 

massa (%) para as fibras obtidas em função da temperatura (°C), enquanto que o dTG 

representa a derivada dos dados de TGA e mostra a variação da massa em função, 

também, da temperatura. Na Figura 10 está ilustrado os gráficos de análise térmica 

os gráficos das análises termogravimétricas de TGA (a, c, e) e dTG (b, d, f), para o 

BCA, intermediários e produtos finais, juntamente com a temperatura no qual a taxa 

de degradação é máxima (Tmax). A partir da análise de TGA, verificou-se um 

comportamento similar para todos os casos, em que, o primeiro estágio de perda de 

massa (4-6%) ocorreu até 120 °C, atribuído à evaporação de água ligada 

quimicamente à estrutura. Além disso, foi observado um segundo estágio de perda de 

massa mais substancial, em que até cerca de 380 °C, toda a celulose presente na 

amostra foi pirolisada.  

Dentre os processos realizados, maior similaridade é observada no 

comportamento térmico das amostras deslignificados por NaClO2 ou H2O2 em relação 

à não tratada (BCA), isso indica, assim como já verificado na análise de FTIR, que 

apenas com a deslignificação nas condições utilizadas, não garantiu a completa 

solubilização de hemicelulose presente na fibra devido a permanência de um ombro 

em 300 °C (MANDAL; CHAKRABARTY, 2011) nas curvas dTG das respectivas 

amostras. 

Por fim, na curva da amostra Cel3 é visto um evento térmico com Tmax (352,0 

°C) superior aos demais Cel2 (346,6 °C) e Cel1 (351,6 °C), relativo à degradação de 

estruturas de celulose e, possivelmente, ligninas remanescentes, a qual possui maior 

estabilidade térmica devido a sua alta massa molecular (YANG et al., 2007).  

Desta forma, através dos gráficos ilustrados é possível constatar a remoção 

parcial e/ou completa de hemiceluloses de ligninas, em que, verifica-se maior Tmax 

para a amostra Cel3, significando uma maior remoção de estruturas com menor 

estabilidade térmica, consistente com trabalhos anteriores sobre polpa de bagaço 

branqueada (362°C) (DU et al., 2016). 
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Figura 10 Curvas de TGA e dTG do BCA durante a extração de celulose seguindo os processos: (a, 
b) NaClO2/NaOH, (c, d) NaOH/H2O2 e (d, e) NaClO2/KOH. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Difratometria de raios-X foi conduzida para determinar o tipo de estrutura física 

e índice de cristalinidade (ICr) das amostras seguindo os processos de extração. As 

amostras dos intermediários e produtos finais (Figura 11) apresentaram padrões de 

DRX semelhantes ao do BCA com picos de difração em 2θ = 14,9°, 16,7° e 22,7° 

correspondendo aos planos cristalográficos 1 1 0, 1 1 0 e 2 0 0 em uma rede 

monoclínica, confirmando a estrutura cristalina Iβ da celulose ser mantida após os 

processos químicos. Adicionalmente, o ICr para as amostras Cel1, Cel2 e Cel3 foi de 

aproximadamente 69-70%, ligeiramente superior quando comparado aos ICr’s do 
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BCA (52%) e intermediários (53-66%), sugerindo a remoção de componentes amorfos 

da biomassa após os processos de deslignificação ou tratamentos alcalinos. 

Essencialmente, a remoção de lignina e hemiceluloses durante os processos químicos 

foi evidente a partir dos resultados de FTIR, enquanto o núcleo da celulose 

permaneceu com a estrutura cristalina Iβ. 

 

Figura 11 Padrões de difratometria de raios-X do BCA durante a extração de celulose seguindo 
vários processos: (a) NaClO2/NaOH, (b) NaOH/H2O2 e (c) NaClO2/KOH. 

 

 Fonte: Própria autoria. 

 

Em conclusão, a deslignificação com o agente oxidante NaClO2 seguido do 

tratamento alcalino utilizando KOH, base mais forte que NaOH, sob condições 

reacionais mais severas como maior temperatura e tempo, removeu maiores teores 

de lignina e hemiceluloses do bagaço em comparação aos processos NaClO2 e 

NaOH/H2O2, gerando um rendimento de celulose de 42,1%.  

Em comparação com os trabalhos relatados na literatura, uma menor remoção 

de componentes não celulósicos e um rendimento de celulose um pouco maior de 
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44,7% foi relatado no trabalho de SUN et al., (2004) empregando um procedimento 

com uma etapa de extração orgânica adicional. Mais recente, LAM et al., (2017) 

reportaram um rendimento ainda maior de 50,2% celulose extraída do bagaço por 

explosão a vapor, digestão da xilanase e oxidação com NaClO2. Ambos os 

procedimentos reportados conduziram a extração de celulose a partir do bagaço de 

cana-de-açúcar, e envolveram pelo menos uma etapa adicional, exigindo assim maior 

consumo de produtos químicos e de energia. Portanto, essa extração de celulose de 

duas etapas (NaClO2/KOH) não é apenas um processo mais simplificado, mas 

também produz celulose mais pura. 

 

2.5. Conclusão 

A extração de celulose do bagaço de cana-de-açúcar foi demonstrada seguindo 

os processos NaClO2/NaOH, NaOH/H2O2 e NaClO2/KOH. O processo NaClO2/NaOH 

removeu efetivamente 54,8% de componentes não celulósicos, para gerar um 

rendimento de 45,2% de sólidos ricos em celulose com fibras finas (28 ± 7 μm) e curtas 

(301 ± 121 μm). Já o processo NaOH/H2O2 eliminou 51,1% de componentes não 

celulósicos, rendendo 48,9% de celulose menos purificada com fibras mais largas (36 

± 8 μm) e longas (337 ± 87 μm). De forma mais eficiente, o processo NaClO2/KOH 

removeu 15,7% de lignina e 42,1% de hemiceluloses junto com a lignina residual para 

produzir 42,1% de fibras de celulose mais purificadas com largura de 18 (± 9) µm e 

comprimento de 375 (± 181) µm. O processo de extração mais eficiente também foi 

confirmado com o aumento da temperatura de máxima degradação para o produto 

final, isto é, a Tmax do BCA aumentou de 329,4 °C para 346,6 °C da Cel2 (NaOH/H2O2), 

351,6 °C da Cel1 (NaClO2/NaOH) e 352,0 °C da Cel3 (NaClO2/KOH). Os três 

processos renderam fibras altamente cristalinas (ICr = 69-70%) enquanto o núcleo 

das celuloses permaneceu como estrutura cristalina Iβ. Este trabalho demonstrou que 

celulose foi eficientemente extraída a partir do resíduo agroindustrial gerado na 

produção de açúcar e álcool, ou seja, bagaço de cana-de-açúcar, por três diferentes 

processos e as fibras de celulose isoladas podem ser exploradas como materiais 

fibrosos com composição química e diâmetros controlados para diversas aplicações 

que requerem fibras biodegradáveis. 
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3. PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANA 

CARREGADAS COM NANOFIBRAS DE CELULOSE SULFATADA COMO 

SISTEMAS PARA LIBERAÇÃO DE FERTILIZANTE 

3.1. Introdução 

Nos últimos anos, o uso de polímeros de origem natural e derivados tem 

aumentado substancialmente na produção de materiais “ambientalmente amigáveis” 

aplicados em liberação de insumos agrícolas (CHIAREGATO et al., 2022). Entre os 

mais utilizados estão a quitosana (WU; LIU, 2008; CORRADINI; DE MOURA; 

MATTOSO, 2010; SANTOS et al., 2015; MESSA et al., 2016; FRANÇA et al., 2018; LI 

et al., 2019), amido (PEREZ; FRANCOIS, 2016; PATIL et al., 2018; SOUZA; 

CHIAREGATO; FAEZ, 2018), e alginato (HENDRAWAN et al., 2016; SCHNEIDER 

TEIXEIRA; DELADINO; ZARITZKY, 2016; FAN et al., 2019; HUANG et al., 2019), os 

quais são suscetíveis a ataques de microrganismos e degradam-se no ambiente em 

um curto período de tempo (NAIR et al., 2016). 

A quitosana tem sido amplamente empregada em forma solúvel para formar 

membranas, grânulos, géis, esferas e outras estruturas a fim de controlar e/ou 

prolongar a liberação de diversos fertilizantes (WU; LIU, 2008; CHEN et al., 2013a; 

KUSUMASTUTI et al., 2019; LI et al., 2019; RENGGA; MUBAROK; CAHYARINI, 

2019). Esses sistemas requerem múltiplas e longas etapas para serem preparados 

e/ou agentes de reticulação, plastificantes, óxidos e outros polímeros, demandando 

mais componentes químicos e/ou processos complexos. Partículas inorgânicas como 

montmorilonita, sepiolita, caulinita, esmectita, bentonita, entre outras, também têm 

sido incorporadas estrategicamente para atingir uma redução adicional na liberação 

do fertilizante (ROSHANRAVAN et al., 2015; SANTOS et al., 2015; FATIMAH et al., 

2018; FRANÇA et al., 2018; MANDAL et al., 2018; MOHAMMADI et al., 2019). No 

entanto, a incorporação de derivados de celulose em matrizes de quitosana para 

promover uma barreira física à difusão de fertilizante ainda é limitada. 

Os derivados de celulose são particularmente interessantes devido às suas 

novas propriedades além das da celulose nativa. A abundante presença de grupos 

hidroxila superficiais possibilita ajustar a química de superfície da celulose em direção 

a uma maior interação com substâncias de interesse. Entre as funcionalizações mais 

estudadas está a hidrólise com ácido sulfúrico (H2SO4), a qual promove a esterificação 

dos grupos hidroxila presentes na celulose, procedendo para produzir derivados com 
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superfície aniônica que são capazes de interagir com espécies catiônicos 

provenientes de fertilizantes. Desta forma, a incorporação de derivados celulósicos 

não oferece apenas uma nova perspectiva para melhorar a capacidade em reter 

nutrientes pela matriz polimérica, mas também permite interações com os nutrientes 

que potencializam seu uso posterior em aplicações de liberação de fertilizantes. 

 

3.2. Objetivo específico 

 Este estudo teve como objetivo produzir micropartículas de quitosana e 

nanofibras de celulose sulfatada (S-CNF) para a liberação de fertilizante NPK e 

discernir os efeitos da incorporação de S-CNF sobre as propriedades desses 

materiais. 

 

3.3. Material e Métodos 

3.3.1. Material 

Celulose foi extraída do bagaço da cana-de-açúcar pela dissolução de lignina 

com NaClO2 acidificada (1,4%, 70 °C, 5 h) e dupla lavagem alcalina com NaOH para 

remover hemiceluloses (70 °C, 5 min), rendendo 45,2%, conforme descrito no Capítulo 

2. Quitosana (massa molar média de 1,8 105 g mol-1, grau de acetilação de 85%) foi 

adquirida da Polymar S/A. Ácido acético glacial (CH3COOH, 99,7%, ACS GR, EMD), 

ácido sulfúrico (H2SO4, 95-98%, ACS), cloreto de potássio (KCl, 99%, Synth), fosfato 

monobásico de sódio (NaH2PO4, 98%, Synth), sulfato de amônio ((NH4)2SO4, 99%, 

Synth) foram usados como recebidos. Membrana de celulose (43 mm, Sigma-Aldrich) 

foi usada para diálise. O reagente Ammonia High Range (Hanna, HI93733-01) e o kit 

de Fósforo UV-PP (Analisa, Cat. 412) foram usados para a quantificação de íons 

amônio e fosfato. A água foi purificada usando um sistema Milli-Q plus (Milipore 

Corporate, MA). 

 

Hidrólise da celulose extraída do BCA  

A hidrólise ácida da celulose extraída do bagaço foi adaptada dos 

procedimentos já reportados na literatura (BHATTACHARYA; GERMINARIO; 

WINTER, 2008; TEIXEIRA et al., 2011). A celulose foi hidrolisada usando 64% em 

massa de H2SO4 a uma proporção de ácido:fibra de 20 mL g-1 por 2 h a 45 °C sob 

agitação constante, e a reação foi interrompida pela adição de um excesso de água 

fria. A suspensão foi centrifugada a 7000 rpm durante 15 min para remover o excesso 
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de ácido e qualquer celulose dissolvida e, em seguida, dialisada contra água até o pH 

ser neutro usando membrana de celulose. A suspensão foi homogeneizada usando 

um Ultra Turrax (15000 rpm, IKA T 25 digital) por 5 min para romper agregados, 

armazenada a 6 °C para posterior caracterização e designada como S-CNF. O 

esquema utilizado para reação de hidrólise ácida da celulose é mostrado na Figura 

12. 

 

Figura 12 Esquema da reação de hidrólise da celulose extraída do bagaço com ácido sulfúrico (64% 
H2SO4, 40 mL g-1, 45 °C, 2 h). 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Preparo do fertilizante NPK 

Diversos fertilizantes comerciais são compostos por variar misturas ou 

concentrações de nutrientes. Dentre os macronutrientes essenciais estão nitrogênio, 

fósforo e potássio. Neste trabalho, 1,62 g de sulfato de amônio ((NH4)2SO4), 0,52 g de 

fosfato monobásico de sódio (NaH2PO4) e 0,57 g de cloreto de potássio (KCl) foram 

misturados para obter uma relação equivalente de N/P2O5/K2O de 1:1:1 em massa. 

Os sais foram misturados em almofariz até a mistura parecer uniforme, seguido de 

secagem em estufa a 70 °C até massa constante. 

 

Produção de micropartículas  

1,0 g de quitosana (QS) em flocos foi solubilizada em 100 mL de solução 

aquosa com 0,5% (v/v) de CH3COOH sob agitação magnética em temperatura 

ambiente por 24 h (Figura 13). O fertilizante NPK foi adequadamente disperso na 

solução polimérica sob agitação vigorosa para formar misturas homogêneas. A 

proporção em massa dos componentes na mistura foi inicialmente de 1:1 de QS/NPK, 

e depois extrapolou-se para a proporção de 1:6, correspondendo à respectivos 2,7 e 

16,2 g de NPK, na tentativa de desenvolver materiais com elevado teor de nutrientes, 

respeitando a concentração máxima de 54% estipulada pela legislação brasileira de 

fertilizantes (PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA FORMULAÇÃO E MISTURA DE 
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FERTILIZANTES, 2012). As misturas foram homogeneizadas por 15 min usando o 

dispersor Ultra Turrax (15.000 rpm) e, então, secas por pulverização usando um spray 

dryer em escala laboratorial (B-290, Buchi Corp., Suíça) acoplado a um sistema de 

atomização de dois fluidos (1,5 mm) a 180 °C, a taxa de alimentação de 20% 

(equivalente a 6-7 mL min-1) e fluxo de ar de secagem de 473 L h-1. Após a secagem, 

os sólidos resultantes foram armazenados para posterior caracterização, e denotados 

por suas cargas de NPK, ou seja, QS/NPK 1:1 e 1:6. 

Compósitos de micropartículas com matriz de quitosana e carga de nanofibras 

de celulose sulfatada também foram preparadas pela adição da S-CNF nas misturas 

de QS/NPK nas proporções de QS a S-CNF de 1:0,1 e 1:1 (m/m), seguido pelos 

mesmos procedimentos de homogeneização e secagem conforme descrito 

anteriormente, para discernir os efeitos da química de superfície e de barreira da S-

CNF sob a capacidade de liberação de micropartículas. Os sólidos produzidos foram 

denotados pela relação em massa do fertilizante e S-CNF.  

 

Figura 13 Esquema de preparo e secagem das misturas de quitosana (QS) com nanofibras de 

celulose sulfatada (S-CNF) e fertilizante NPK para a produção de micropartículas via spray-drying. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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3.3.2. Caracterização das suspensões de nanofibras de celulose sulfatada (S-

CNF) 

Microscopia de força atômica (AFM)  

A morfologia das nanofibras de celulose foi observada usando um microscópio 

de força atômica (Bruker Multimode 8). Suspensões de 0,001% em massa foram 

depositas na superfície da mica e deixadas secar ao ar. As amostras foram 

digitalizadas no modo PeakForce tapping com sonda padrão de silício (Bruker, 

frequência de ressonância nominal de 70 kHz, constante de força de 0,4 N/m) em 

condições ambientais. As imagens e distribuições de altura foram processadas com o 

software Gwyddion-2.51. Cerca de 109 fibras individuais foram usadas para medir a 

altura média e as distribuições da S-CNF. 

 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

A largura das nanofibras de celulose sulfatada foi determinada por microscopia 

eletrônica de transmissão. Suspensões de S-CNF (0,001% em massa) foram 

depositadas em grades de MET revestidas de carbono com descarga luminosa. As 

amostras foram coradas negativamente com solução de acetato de uranilo a 2% e o 

excesso de líquido foi removido com papel de filtro absorvente, e depois deixadas 

secar ao ar. Um microscópio eletrônico de transmissão Tecnai FEG G2F20 foi usado 

para observar a nanocelulose.102 fibrilas individuais foram usadas para medir a 

largura média da S-CNF com software ImageJ (versão 1.51J8, National Institutes of 

Health, Wayne Rasband, EUA).  

 

Caracterização do estado sólido da S-CNF e micropartículas 

Rendimento da secagem 

O rendimento da secagem (%) por spray dryer foi calculado com base na massa 

pesada do sólido coletado após a secagem e na massa inicial de sólidos em cada 

mistura (Equação 3). O material acumulado na parede interna do ciclone não foi 

considerado para a determinação do rendimento. 

Rendimento da secagem(%) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝ó𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚(𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑔)
x 100  Equação 3 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
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Micropartículas foram depositas em fita de carbono condutora, revestidas com 

ouro por pulverização catódica e, em seguida, examinadas com um microscópio 

eletrônico de varredura (InspectTM S50, FEI Company) numa tensão de aceleração 

de 15 kV. A análise elementar de cada amostra foi realizada utilizando um detector 

EDS (Silicon Drift Detector (SDD) Apollo X, EDAX) acoplado ao MEV com tensão de 

aceleração de 10 kV. Os diâmetros das micropartículas foram medidos usando um 

analisador de imagem (ImageJ, versão 1.51J8, National Institutes of Health, EUA), e 

o valor médio, desvio padrão e distribuição foram derivados usando OriginLab Pro 

2016. 

 

Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)  

As amostras de FTIR foram analisadas misturando-as com KBr (1:100, m:m) 

para formar pastilhas transparentes e seus espectros foram coletados com um 

espectrômetro (Bruker, FT-IR Tensor II) por feixe transmitido, com acúmulo de 64 

varreduras, resolução de 4 cm-1 na região de 400-4000 cm-1.  

 

Análise Termogravimétrica (TGA) 

Previamente, todas as amostras foram secas e armazenadas em dessecador 

contendo sílica gel para posterior caracterização por TGA. Cada amostra (5 mg) foi 

conduzida num analisador termogravimétrico TGA 4000 (PerkinElmer, EUA) de 25 °C 

a 800 °C à taxa de aquecimento de 10 °C min-1, sob fluxo de nitrogênio de 50 mL min-

1. A curva termogravimétrica derivada (dTG) foi a primeira derivada dos dados de TGA. 

 

Difratometria de raios-X (DRX) 

As amostras de DRX foram preparadas comprimindo-as em lâmina de vidro 

manualmente, e seus espectros foram coletados em um difratômetro de pó Rigaku 

MiniFlex 600 usando radiação Cu Kα (= 1,5406 Å) gerada a 45 kV e 40 mA a uma taxa 

de 10° min-1 de 5 a 40° 2θ. O índice de cristalinidade (ICr) das amostras foi calculado 

a partir da intensidade do pico 200 (I200, 2θ = 22,6°) e a mínima intensidade entre picos 

200 e 110 (Iam, 2θ = 18,7°) usando a Equação 2. 

 

Ensaio de liberação “acelerada” de nutrientes em meio aquoso  

As micropartículas produzidas para encapsular o fertilizante e prolongar o 

processo de liberação de nutrientes foram caracterizadas a partir de um sistema de 
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dissolução “acelerada” em meio aquoso. Apesar das condições extremamente 

distintas daquelas existentes em ensaios em solo, que em específico envolvem 

processos físicos (taxas de difusão, umidade e temperatura), químicos (mudanças de 

pH) e biológicos (biodegradação), os ensaios de liberação em meio aquoso 

diretamente contribuem para avaliar e simular a capacidade de um material em reter 

nutrientes sob condições desfavoráveis, o que pode significar um comportamento 

superior quando aplicado em solo.   

A liberação dos nutrientes em água seguiu uma metodologia já estabelecia no 

grupo de pesquisa (FRANÇA et al., 2018; MESSA; FAEZ, 2020). Inicialmente, as 

micropartículas produzidas (0,5 g) foram comprimidas em prensa hidráulica (90 MPa, 

1 min) para padronização da dimensão física, como sendo de 1,30 mm diâmetro e 

altura de 0,23 mm. Em seguida, cada amostra foi colocada num sachê de polipropileno 

(7 × 5 cm), o qual foi imerso em 50 mL de água deionizada sob condições ambientes 

e sem agitação. A solução aquosa foi amostrada em intervalos de tempo pré-

determinados para posterior quantificação da concentração de nutrientes e, em 

seguida, o sachê foi transferido a outros 50 mL de água deionizada fresca. A 

concentração de íons potássio foi determinada usando um fotômetro de emissão de 

chama (Digimed, DM 62), enquanto íons amônio e fosfato foram quantificados por 

espectrofotômetro UV-Visível (Thermo Scientific, Genesis 10S) usando os reagentes 

analíticos Ammonia High Range (Hanna, HI93733-01) e Fósforo UV-PP (Analisa, Cat. 

412). O valor médio e de desvio padrão para cada amostra foi determinado a partir de 

três medições. 

 

3.4. Resultados e Discussão 

Caracterização da celulose hidrolisada  

A celulose extraída do BCA foi hidrolisada com ácido sulfúrico para gerar 

nanofibras de celulose sulfatada. Essencialmente, a hidrólise ácida digere regiões 

amorfas da celulose, deixando nanocristais de celulose no meio reacional. Além da 

cisão em cadeia, hidrolisando celulose com ácido sulfúrico também envolve a 

incorporação de grupos sulfato nas superfícies da celulose, resultando em superfícies 

carregadas negativamente acima do pH ácido (LU; HSIEH, 2010). As observações 

durante o final da etapa de diálise confirmaram isso. As fibras da S-CNF precipitaram 

como camadas brancas na parte inferior, enquanto uma dispersão opaca e mais 
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difusa foi formada no resto da suspensão à medida que o pH aumentou com a 

remoção do ácido residual por diálise.  

As dimensões da S-CNF obtida foram determinadas a partir de mais de 100 

fibras em imagens obtidas por AFM e MET, e são apresentadas por suas distribuições 

(Figura 14). As imagens obtidas por TEM da S-CNF (Figura 14a) mostram longas 

formas fibrosas com centenas de micrômetros de comprimento e largura de 9,1 (± 2,2) 

nm (Figura 14c), enquanto AFM (Figura 14b) revelou uma imagem mais clara com 

estruturas curvilíneas possuindo altura média de 3,1 (± 2,5) nm (Figura 14d). As 

dimensões de comprimento não puderam ser determinadas com apropriada precisão 

devido à alta aglomeração das S-CNFs. Contudo, as imagens obtidas por TEM e AFM 

juntas mostraram que o S-CNF era longo e curvilíneo com proporção 

largura:espessura de aproximadamente 3:1. A largura (9,1 ± 2,2 nm) das S-CNFs foi 

semelhante ao das nanoceluloses (8 ± 3 nm) derivadas do bagaço-de-açúcar por 

similar hidrólise com H2SO4 (6 mol L-1, 20 mL g-1, 45 °C, 75 min) (TEIXEIRA et al., 

2011) e menor do que nanofibras (4-18 nm) resultante de fibras de seda natural por 

hidrólise sob condições mais brandas (40% H2SO4, 50 mL g-1, 60 °C 2 h) combinado 

com tratamento de ultrassom (HU et al., 2019). 

 

Figura 14 Imagens obtidas por (a) AFM e (b) MET da suspensão de celulose sulfatada determinadas 
a 0,001% e (b) suas distribuições de (c) largura e (d) altura. * Linha vermelha na Figura 13b indica os 

perfis de altura da imagem de AFM. 

 

Fonte: Própria autoria. 



66 
 

 

A celulose e S-CNF mostraram espectros de FTIR similares (Figura 15a) com 

uma banda larga na região de 3000-3600 cm-1 e outra em 2901 cm-1 atribuídas aos 

estiramentos das ligações O-H e C-H, respectivamente (KHALIL et al., 2001; 

LAMAMING et al., 2015). As bandas em 1421 cm-1 (deformação no plano de H-C-H e 

O-C-H), 1370 cm-1 (vibração de deformação de C-H), 1319 cm-1 (vibração de agitação 

de H-C-H), 1201 cm-1 (deformação no plano de C-O-H), 1160 cm-1 (estiramento da 

ligação β-glicosídica de C-O-C), 1062 cm-1 (vibração do esqueleto do anel piranose 

de C-O-C), e deformação da ligação β-glicosídica em 897 cm-1 também foram 

observadas (JIANG; HSIEH, 2016). A banda de absorção em 3270 cm-1 característica 

do estiramento das ligações O-H junto com a banda em 714 cm-1 atribuída às 

vibrações de flexão fora do plano da celulose foi mantida (WADA; KONDO; OKANO, 

2003), confirmando que a estrutura cristalina Iβ da celulose foi mantida após hidrólise. 

A principal diferença no espectro de FTIR é a distinta banda em 1203 cm-1 

correspondente a vibração de S=O (Figura 15b), indicativo da incorporação de grupos 

sulfato na celulose via hidrólise com H2SO4 (LU; HSIEH, 2010). Além disso, verificou-

se no espectro da S-CNF um estreitamento da banda em 3400 cm-1 possivelmente 

devido a substituição parcial das hidroxilas pelos grupos sulfato na amostra. 

S-CNF teve padrões de DRX semelhantes aos da celulose com picos de 

difração a 2θ = 14,8°, 16,8° e 22,6 ° correspondendo aos planos cristalográficos 1 1

0, 1 1 0 e 2 0 0 na rede monoclínica, mais uma vez confirmando que a estrutura 

cristalina Iβ da celulose foi mantida após a hidrólise (Figura 15c). O índice de 

cristalinidade (ICr) para S-CNF (75%) foi ligeiramente superior ao da celulose (70%), 

sugerindo a digestão das regiões amorfas na celulose que são mais acessíveis às 

moléculas ácidas e suscetíveis à ação hidrolítica do que regiões cristalinas. 

Similarmente, um ligeiro aumento no indicie de cristalinidade foi relatado para os 

produtos celulósicos (72,5%) derivados da reação de hidrólise ácida em comparação 

à celulose nativa (63,5%) (KUMAR et al., 2014). 

Essencialmente, a conversão de grupos hidroxila de superfície em grupos 

sulfato durante a hidrólise com H2SO4 foi evidente a partir do FTIR, enquanto o núcleo 

de celulose permaneceu com a estrutura cristalina Iβ. 
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Figura 15 Caracterização da S-CNF e celulose: (a, b) espectros de FTIR e (c) padrões de 
difratometria de raios-X e seus respectivos índices de cristalinidade. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Ao analisar as curvas de TGA e dTG (Figura 16a, b) referente às amostras 

Celulose e S-CNF, verificou-se, que a amostra submetida ao processo de hidrólise 

ácida apresentou comportamento térmico diferente. A celulose foi termicamente 

estável até aproximadamente 260 °C, seguido de uma expressiva perda de massa de 

74,2%, mostrando um Tmax de 351,6 °C. A amostra S-CNF, por sua vez, exibiu 

estabilidade térmica reduzida que começou abaixo de 245 °C e um Tmax 

substancialmente menor de 299,7 °C. Como resultado, S-CNF perdeu quase 70% de 

sua massa. Esse resultado está associado com a substituição dos grupos hidroxila da 

celulose por grupos sulfato, o que minimiza a energia de ativação para a 
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decomposição das cadeias poliméricas e, consequentemente, a estabilidade térmica 

é reduzida (LU; HSIEH, 2010). 

 

Figura 16 Curvas de (a) análise termogravimétrica (TGA) e (b) da primeira derivada dos dados de 
TGA (dTG) das amostras de celulose e S-CNF. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Em conclusão, a hidrólise com H2SO4 da celulose extraída do BCA produziu 

nanofibras de celulose mais cristalinas (75%) com grupos sulfato na superfície da 

celulose. A conversão de grupos hidroxila de superfície em grupos sulfato com a 

hidrólise ácida foi evidente a partir dos resultados de FTIR e TGA, consistente com a 

evidência de repulsão entre as nanofibras de celulose carregadas negativamente. S-

CNFs derivadas tiveram espessura de 9,1 (± 2,2) nm, altura de 3,1 (± 2,5) nm e 

comprimento das fibras na ordem de micrometros. Portanto, este trabalho demonstra 

uma estratégia fácil e viável para a produção de nanofibrilas de celulose sulfatada 

derivadas do bagaço da cana-de-açúcar. 

 

Secagem e caracterização de misturas de quitosana e nanofibras de celulose 

sulfatada via spray-drying para encapsulamento e liberação de fertilizante  

O fertilizante foi incorporado à solução de quitosana (QS) a qual foi solubilizada 

em solução aquosa com 0,5% em volume de CH3COOH. A solução de QS de pH 3,9 

pareceu homogênea e pouco translúcida, indicando excelente dispersão sem a 

presença de aglomerados após agitação por 24 h. Em meio ácido, espera-se que os 

grupos amino (-NH2) da quitosana sejam protonados e convertidos em -NH3
+. A 

mistura do fertilizante à solução polimérica na proporção de NPK a QS de 1:1 e 6:1 
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causou opacidade, provavelmente devido às interações eletrostáticas entre grupos 

amino protonados da QS e espécies aniônicas do NPK, incluindo íons sulfato (SO4
2-), 

dihidrogenofosfato (H2PO4
-) e cloreto (Cl-). As dispersões de quitosana solubilizada 

contendo cargas do fertilizante permaneceram homogêneas e sem precipitação, 

indicando que a solubilidade do polímero não foi significativamente afetada. 

A secagem por spray dryer da solução de quitosana (1% em massa) formou 

estruturas esféricas rugosas e bem distribuídas (Figuras 17a, b), com diâmetro médio 

de 2,0 µm e rendimento de 73,4 ± 2,8%. Essa perda de rendimento de 26,6% 

corresponde a quantidade de sólidos aderidos à parede do ciclone, típico da secagem 

por spray dryer de escala laboratorial. A espectroscopia de energia dispersiva de 

raios-X (EDS) exibiu picos de C, N e O que são característicos da quitosana (Figura 

17g, 1).  

Com a adição do fertilizante à solução polimérica, o rendimento da amostra 

QS/NPK1:1 foi substancialmente reduzido a 40,6 ± 4,0%, quase duas vezes menor do 

que o rendimento das micropartículas QS. A incorporação de cargas inorgânicas do 

fertilizante à solução de quitosana provavelmente afetou a solubilidade do sistema, o 

que conduziu a uma maior quantidade de sólidos aderidos à parede do ciclone e, 

consequentemente, rendimento reduzido. Em uma análise mais detalhada por MEV, 

as micropartículas QS/NPK1:1 mantiveram estruturas esféricas, mas deformações 

superficiais e diâmetro médio superior de 5,6 µm (Figura 17c, d). Além disso, uma 

distinta aglomeração foi notada para essas micropartículas o que pode estar 

associada com a redução de repulsão eletrostática entre as partículas com 

neutralização das cargas catiônicas da quitosana por contra-íons de SO4
2-, H2PO4

- 

e/ou Cl-. Em comparação com a mistura QS/NPK, a solução de quitosana teve a maior 

repulsão eletrostática, o que pôde minimizar a associação próxima entre as 

micropartículas durante a secagem.  

Aumentar ainda mais o carregamento de cargas do NPK na solução de QS 

para 1:6 (QS:NPK) resultou em estruturas sem forma definida e altamente 

aglomeradas (Figura 17e) com rendimento de 48,8 ± 1,8%, ligeiramente superior ao 

da amostra QS/NPK1:1. Além disso, a formação de cristais de sal a partir da secagem 

foi observada sobre a superfície dessas estruturas (Figura 17f), indicando que o 

fertilizante NPK foi parcialmente encapsulado pela matriz polimérica e permaneceu 

exposto, o que poderia resultar numa liberação inicial instantânea.   
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Figura 17 Imagens obtidas por MEV das micropartículas de (a, b) QS, (c, d) QS/NPK1:1 e (e, f) 

QS/NPK1:6 secas via spray-drying, e seus respectivos (g) espectros de EDS. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A análise de FTIR ilustrou as mudanças químicas nas micropartículas de 

quitosana após a incorporação do fertilizante (Figura 18a). Os espectros de FTIR de 

ambas amostras de quitosana carregadas com NPK mostraram uma larga banda na 

região de 3600-3000 cm-1 atribuída aos estiramentos das ligações N-H e O-H. A banda 

em 1561 cm-1 de estiramentos das ligações N-H de aminas protonadas (LAWRIE et 

al., 2007) foi deslocada a 1544 cm-1 e diminui em intensidade com a amostra 

QS/NPK1:1, enquanto ela completamente desapareceu na amostra com alto teor do 

fertilizante (QS/NPK1:6), novamente sugerindo interações dos grupos -NH3
+ da 

quitosana com espécies aniônicas do NPK. Por outro lado, as bandas proeminentes 

em 1409 e 528 cm-1 de estiramentos de NH4
+ e de O–P–O(H) (ZHENYU et al., 2012; 

SÁNCHEZ-ENRÍQUEZ; REYES-GASGA, 2013) e aquelas bandas em 1106 e 616 cm-
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1 atribuídas aos estiramentos do grupo SO4
2- (SIFONTES et al., 2015) indicam um 

excesso de fertilizante as micropartículas. 

A difração de raios-X das micropartículas de QS mostrou dois picos, o primeiro 

deles e menos evidente a 2θ = 14,3° e o segundo mais intenso a 2θ = 20,1°, ambos 

pertencentes ao domínio cristalino da quitosana, seguido de uma ampla região amorfa 

(AZIZ et al., 2019) (Figura 18b). NPK exibiu vários picos cristalinos intensos e agudos 

a 2θ = 13,5°, 17,2°, 18,7°, 19,3°, 19,8°, 20,6°, 23,3°, 23,9°, 24,8°, 25,2°, 26,1°, 29,8°, 

30,5°, 32,5°, entre outros, pertencente às estruturas cristalinas dos sais KCl, 

(NH4)2SO4 e NaH2PO4, contidos na composição do fertilizante. Nos padrões de DRX 

de ambas as amostras de QS/NPK1:1 e QS/NPK1:6, a ausência dos picos a 2θ = 

14,3° e 20,1° indicam que a quitosana perdeu seus domínios cristalinos devido a 

interação do polímero com ânions do NPK. Adicionalmente, o aparecimento de novos 

picos, verificados em 2θ = 15,4°, 18,1°, 18,9°, 21,2°, 26,1°, 27,3°, 28,5° e 33,4°, 

corroboram com a interação entre a quitosana e o NPK, significando estruturas 

cristalinas recém-formadas. Como informação suplementar, a caracterização por 

difratometria de raios-X dos sais (NH4)2SO4, NaH2PO4 e KCl está apresentada no 

Apêndice A. 

 

Figura 18 Caracterização de micropartículas de QS e QS/NPK: (a) espectros de FTIR e (b) padrões 
de difratometria de raios-X. 

 

* Na Figura 18b, a deconvolução dos picos a 2θ = 14,3° e 20,1° é mostrado pelas curvas tracejadas 
em preto, e a aquela tracejada em vermelho indica e o domínio amorfo da amostra de quitosana 
analisada. 
Fonte: Própria autoria. 
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A análise termogravimétrica (Figura 19a) mostrou que as micropartículas QS 

exibiram uma ligeira perda de massa inicial (10,6%) abaixo de 120 °C da água mais 

fortemente ligada à estrutura, seguido de uma outra perda em torno de 130-160 °C 

atribuído ao ácido acético (RYBARCZYK; LIEDER; JABLONSKA, 2015), o qual foi 

verificado pelo seu odor característico nas micropartículas mesmo após a secagem. 

Um único evento deterioração térmica foi verificado a 290,5 °C (Tmax1) (Figuras 19b, 

c), com uma expressiva perda de massa de 60% que correspondeu à desacetilação 

e degradação da cadeia principal da quitosana (RYBARCZYK; LIEDER; JABLONSKA, 

2015), deixando 20,2% de resíduo a 800 °C. As micropartículas QS/NPK 1:1, por outro 

lado, absorveram menos umidade (4,1%), mas exibiram perdas de massas mais 

intensas e em dois estágios a 225,2 °C (Tmax1) e 274,0 °C (Tmax2). Este comportamento 

térmico distinto sugere a decomposição não simultânea dos grupos -NH3
+ que 

interagem com cloretos, sulfatos e/ou dihidrogenofosfatos, seguido da degradação 

final da matéria orgânica da quitosana. Isso é consistente com o fato de que grupos 

aminos protonados da quitosana interagiram com espécies aniônicas (THONGNGAM; 

MCCLEMENTS, 2004), como evidenciado por FTIR. Apesar de possuir conteúdos de 

NPK, o resíduo carbonizado da amostra CS/NPK1:1 a 800 °C (23,4%) foi semelhante 

ao da QS, o que pode ser devido à decomposição da maioria dos componentes do 

fertilizante abaixo de 800 °C. Por sua vez, a amostra QS/NPK1:6 exibiu 

comportamento térmico similar ao do fertilizante NPK. As micropartículas QS/NPK1:6 

perderam cerca de 0,8% de umidade abaixo de 120 °C, seguido por perdas de massa 

em quatro estágios a 222,4 °C (Tmax1), 262,8 °C (Tmax2), 434,4 °C (Tmax3) e 522,2 °C 

(Tmax4), similar ao comportamento térmico do NPK. Este resultado sugere excesso do 

fertilizante nas micropartículas QS/NPK 1:6, consistente com o observado por MEV. 

Com maiores cargas de NPK, o resíduo carbonizado da amostra QS/NPK1:6 foi de 

42,8% a 800 °C, quase duas vezes maior do que o encontrado para QS/NPK1:1 

(23,4%) nas mesmas condições. Em conclusão, a incorporação de NPK influenciou o 

comportamento térmico das micropartículas e resíduo deixados nos dois níveis de 

incorporação. 
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Figura 19 Caracterização de micropartículas de QS e QS/NPK: (a) curvas TGA e (b) dTG e (c) 
propriedades térmicas. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A capacidade das micropartículas produzidas em reter nutrientes foi avaliada 

por estudos de liberação em água. Cloreto de potássio (KCl), composto iônico 

altamente solúvel em água (35,5 g/100 mL a 25 °C), foi primeiramente avaliado como 

modelo de nutriente a fim de determinar as condições ideais de composição, ou seja, 

conteúdo máximo de fertilizante NPK incorporado nas micropartículas para obter as 

melhores propriedades de liberação. 

Normalizadas pela massa, as amostras QS/NPK1:1 e QS/NPK1:6 exibiram 

perfis de liberação semelhantes, em que 854 (± 6) mg L-1 e 938 (± 23) mg L-1 de K+ 

foram liberados em único estágio liberação prolongada por 2 h, respectivamente 

(Figuras 20a, b). Em contraste, a dissolução de potássio a partir do fertilizante NPK 

foi praticamente imediata, atingindo 100% de K+ nos minutos iniciais (10 min), cerca 

de 9-15 vezes mais rápido do que QS/NPK1:6 e QS/NPK1:1. Mais impressionante, a 

amostra QS/NPK1:1 liberou 18,1%, 30,3%, 42,0%, 59,7% e 68% de K+ nos períodos 

de 10, 20, 30, 40 e 50 min, substancialmente mais lento do que QS/NPK1:6 (29,8%, 
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45,5%, 56,4%, 62,7%, 68% e 76,6%) no mesmo período. Essa maior taxa de potássio 

liberado nos períodos iniciais foi consistente com as observações de MEV anteriores, 

as quais mostram áreas com maior concentração de sal exposto na superfície das 

micropartículas QS/NPK1:6 (Figura 17). Contudo, a estrutura morfológica e os dados 

de liberação de potássio fornecem evidência direta de que a formação da estrutura 

polimérica com fertilizante encapsulado a partir da secagem por spray dryer de 

misturas de quitosana e NPK empregando relação em massa equivalente leva à 

menos cargas de fertilizantes expostas e, consequentemente, melhora a liberação 

lenta. As micropartículas com melhores propriedades de liberação de composição 

QS/NPK 1:1 foram, portanto, selecionadas para estudos posteriores. 

 

Figura 20 Micropartículas de QS incorporadas com diferentes teores de NPK: (a) potássio liberado 
em porcentagem e (b) concentração acumulada de íons K+ (mg L-1). 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Apesar dos resultados encorajadores, novas formulações de quitosana e 

fertilizante NPK foram preparadas incorporando nanofibras de celulose sulfatada nas 

mesmas, com o objetivo de aprimorar a capacidade de liberação controlada desses 

sistemas microparticulados.  

 

Efeito da incorporação de S-CNF em micropartículas de quitosana para 

liberação de NPK 

As nanofibras de celulose sulfatada (S-CNF) foi apropriadamente incorporada 

à promissora mistura de QS/NPK1:1 sob as proporções de QS a S-CNF de 1:0,1 e 1:1 

(m/m) para discernir os efeitos das forças eletrostáticas bem como o de barreira física 

sobre as propriedades dessas micropartículas. O aspecto visual da mistura de 
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QS/NPK1:1 não foi alterado após a completa suspensão das nanofibras mesmo sob 

as duas proporções, o que sugere baixo grau de sulfatação da amostra S-CNF.  

A secagem por spray dryer da mistura QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 gerou 

micropartículas com 46,0 ± 4,5% de rendimento, 13% maior do que o encontrado para 

aquelas sem a presença de S-CNF (QS/NPK1:1). Observações mais próximas por 

MEV revelaram estruturas esféricas, com algumas delas deformadas e/ou altamente 

aglomeradas à outras (Figuras 21c, d). Picos relativos aos elementos C, O, N, Na, P, 

S, Cl e K foram observados no espectro de EDS obtido a partir da amostra QS/NPK/S-

CNF1:1;0,1 (Figura 21g, 1), consistente com o esperado. As micropartículas 

QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 tiveram diâmetro médio de 6,9 µm, superior ao valor 

encontrado para das micropartículas QS/NPK1:1 (5,6 µm), provavelmente devido ao 

encapsulamento da S-CNF juntamente com o fertilizante nas micropartículas de 

quitosana. 

O aumento massivo da adição de S-CNF à mistura de QS/NPK1:1 em 10 vezes 

seguido da secagem em spray dryer não afetou significantemente a morfologia e 

diâmetro médio (7,0 µm) das micropartículas resultantes, entretanto estruturas 

fibrosas com centenas de micrômetros em comprimento foram verificadas (Figuras 

21e, f), significando que fibras mais longas não foram encapsuladas pelas 

micropartículas. Uma relação de baixa associação linear foi observada entre o 

rendimento da secagem por spray dryer e a quantidade de 0,1 a 10% em massa da 

S-CNF usada, com coeficiente de determinação de R2= 0,5372 (Apêndice B). A 

secagem de uma quantidade de S-CNF dez vezes mais maior produziu sólidos com 

rendimento ligeiramente superior de 47,5 ± 6,6% (QS/NPK/S-CNF1:1:1), desviando 

da relação linear observada na região de 10% em massa da S-CNF. Este resultado 

sugere que a eficiência de secagem foi reduzida provavelmente devido a tendência 

de entupimento do orifício atomizador com a secagem de misturas contendo alto teor 

de S-CNF. Além disso, áreas concentradas do fertilizante NPK sobre as estruturas de 

fibrosas foram confirmadas por EDS (Figuras 21g, 2 e 3), significando cargas de 

fertilizantes expostas na superfície das amostras, o que pode resultar na liberação 

rápida dos nutrientes. 
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Figura 21 Imagens obtidas por MEV das micropartículas de (a, b) QS/NPK1:1, (c, d) QS/NPK/S-
CNF1:1:0,1 e (e, f) QS/NPK/S-CNF1:1:1 via spray-drying, e seus respectivos (g) espectros de EDS. 

 

* Setas vermelhas indicam regiões da amostra onde a análise elementar por MEV-EDS foi conduzida. 

Fonte: Própria autoria. 

 

Caracterização por FTIR mostrou espectros similares para as amostras 

QS/NPK1:1, QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 e QS/NPK/S-CNF1:1:1 (Figura 22a). A banda 

larga na região de 3600-3000 cm-1 corresponde aos estiramentos das ligações N-H e 

O-H, enquanto as bandas estreitas em 1409 e 528 cm-1 são de estiramentos NH4
+ e 

O–P–O(H) (ZHENYU et al., 2012; SÁNCHEZ-ENRÍQUEZ; REYES-GASGA, 2013). 

Por usa vez, as bandas em 1106 e 616 cm-1 se devem aos estiramentos do grupo 

SO4
2- (SIFONTES et al., 2015) e banda deslocada a 1544 cm-1 é atribuída aos 

estiramentos do grupos -NH3
+ que interagiram com espécies aniônicas do NPK. Por 

outro lado, o ligeiro deslocamento da banda larga de estiramento das ligações O-H e 

N-H de 3319 cm-1 para 3354 cm-1 com o aumento do teor de nanofibras de celulose 

da mistura sugere o aumento da interação por ligações de hidrogênio com a matriz de 

quitosana.  
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A análise termogravimétrica mostrou que as micropartículas QS/NPK1:1 

absorveram 4,1% de umidade, mas perderam massa em dois estágios a 225,2 °C 

(Tmax1) e 274,0 °C (Tmax2), deixando 23,4% de resíduo carbonizado (Figuras 22b, c). 

Por outro lado, as amostras QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 e QS/NPK/S-CNF1:1:1 

absorveram mais umidade (5,8% e 6,7%) conforme a incorporação da S-CNF, uma 

vez que possuem grupos hidrofílicos que podem aumentar a capacidade da amostra 

em reter umidade. Além disso, ambas as amostras apresentaram Tmax ligeiramente 

reduzida em comparação à QS/NPK1:1, tanto no primeiro (210,9-220,6 °C) quanto no 

segundo estágio (265,5-273,1 °C). O resíduo carbonizado diminuiu com o aumento do 

conteúdo de S-CNF nas micropartículas, atingindo 20,1 e 16,1% para as amostras 

QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 e QS/NPK/S-CNF1:1:1, respectivamente. Esse reduzido valor 

de resíduo e a estabilidade térmica deteriorada das micropartículas são consistentes 

com a presença da S-CNF na composição, a qual é termicamente menos estável (245 

°C), como mostrado na Figura 16. 

 

Figura 22 Caracterização de micropartículas de QS/NPK1:1, QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 e QS/NPK/S-
CNF1:1:1: (a) espectros de FTIR, (b) curvas de TGA e (c) dTG curvas. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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O efeito de diferentes teores das nanofibras de celulose sobre as propriedades 

de liberação das micropartículas foi sistematicamente estabelecido a partir de ensaios 

de liberação em água. Cloreto de potássio, altamente solúvel em água (35,5 g/100 mL 

a 25 °C), foi primeiramente usado como modelo de nutriente para determinar as 

condições ideais de composição, ou seja, conteúdo mínimo e necessário de S-CNF 

para regular as propriedades de liberação das micropartículas.  

A amostra QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 (Figuras 23a, b) liberou um máximo de 880 

(± 3) mg L-1 de íons potássio em 2 h, representando quase 100% do conteúdo total do 

nutriente. A rápida taxa de liberação até 30 min é relativa aos íons K+ distribuídos 

sobre a superfície das micropartículas, depois uma diminuição na cinética de liberação 

é verificada, possivelmente devido à presença das nanofibras de celulose no sistema, 

proporcionando caminhos mais longos de difusão para o nutriente catiônico atingir o 

meio externo. No caso da amostra incorporada com alto teor de S-CNF (QS/NPK/S-

CNF1:1:1), um máximo de 898 (± 10) mg L-1 de potássio foi liberado atingindo 100% 

do conteúdo total de nutriente após 1,5 h. Essa maior taxa de liberação nos períodos 

iniciais para a amostra QS/NPK/S-CNF1:1:1 foi consistente com as observações de 

MEV, as quais mostram áreas com fertilizante exposto na superfície das nanofibras 

que não foi encapsulado (Figura 21). Esses resultados sugerem que a propriedade 

de liberação das micropartículas de quitosana com NPK foi melhorada com a 

incorporação de S-CNF, ou seja, 2-10% de potássio foi liberado mais lentamente 

durante os primeiros 120 min a partir das amostras QS/NPK/S-CNF1:1:1 e QS/NPK/S-

CNF1:1:0,1 em comparação à QS/NPK1:1, respectivamente.  

 

Figura 23 Micropartículas de QS/NPK1:1 incorporadas com diferentes teores de S-CNF: (a) potássio 
liberado em porcentagem e (b) concentração acumulada de íons K+ (mg L-1). 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Para delinear os efeitos da química de superfície da S-CNF sobre a capacidade 

de liberação das micropartículas, a liberação dos íons NH4
+ e H2PO4

- também foi 

avaliada a partir das micropartículas QS/NPK/S-CNF1:1:0,1, a qual apresentou melhor 

propriedade de liberação.  

A amostra QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 mostrou um comportamento de liberação 

significativamente distinto para cada um dos nutrientes, em que um máximo de 48,0, 

78,2 e 96,0% de H2PO4
-, NH4

+ e K+ foi liberado em 24 h (Figura 24b). Sem presença 

da S-CNF, a amostra QS/NPK1:1 liberou quase 100% dos íons H2PO4
-, K+ e NH4

+ 

durante o mesmo período (Figura 24a). A menor taxa liberada de H2PO4
- pode estar 

relacionada às atrações eletrostáticas dessas espécies aniônicas com grupos -NH3
+ 

da quitosana, enquanto os íons K+ e NH4
+ tiveram taxas de liberação significamente 

mais rápidas, aproximadamente 1,6-2 vezes maior do que o H2PO4
-, e provavelmente 

menos efetivas com o sistema microparticulado desenvolvido. Em uma comparação 

entre os nutrientes catiônicos, a taxa de liberação mais rápida para K+ (96,0%) do que 

NH4
+ (78,2%) pode sugerir demais interações químicas (isto é, interação íon-dipolo 

permanente, ligações de hidrogênio) do íon amônio com os componentes do sistema, 

além de interações eletrostáticas atrativas. Esses dados da liberação de nutrientes 

mostraram que a incorporação de S-CNF às micropartículas de quitosana foi eficaz 

em promover uma liberação mais lenta impulsionada por forças de interação química 

que atuam entre os componentes do sistema bem como pelo efeito da barreira física 

à difusão dos nutrientes. Esses dados da liberação de nutrientes mostraram que a 

incorporação de S-CNF às micropartículas de quitosana foi eficaz em promover uma 

liberação mais lenta impulsionada por forças de interação química que atuam entre os 

componentes do sistema bem como pelo efeito da barreira física à difusão dos 

nutrientes. Em vista disso, essa liberação diferencial de nutrientes pode proporcionar 

efeitos positivos num cultivo, uma vez que as plantas necessitam de diferentes 

nutrientes em diferentes fases do seu ciclo de vida (TRENKEL, 1997). 
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Figura 24 Micropartículas de (a) QS/NPK1:1 e (b) QS/NPK/S-CNF1:1:0,1: amônio, potássio e 
dihidrogenofosfatos liberados em porcentagem. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Em conclusão, esses resultados validam o conceito de aprimorar a propriedade 

de liberação de micropartículas de quitosana pela incorporação de nanofibras de 

celulose sulfatada. Adicionalmente à promissora capacidade em reter nutrientes, o 

sistema microparticulado desenvolvido é baseado em derivados de polissacarídeos 

para ser potencialmente biodegradável. Esta abordagem demonstrou ser eficaz no 

controle da liberação excessiva de nutrientes num curto período a partir da formulação 

adequada de quitosana, fertilizante NPK e nanofibras de celulose na proporção de 

1:1:0,1 em massa e, além disso, os diferentes perfis e taxas de liberação eleva ainda 

mais o potencial de uso destes sistemas para aplicações na agricultura. 

 

3.5. Conclusão 

A hidrólise com ácido sulfúrico (64% H2SO4, 40 mL g-1, 45 °C, 2 h) das fibras 

de celulose do bagaço de cana-de-açúcar seguido da desintegração via dispersor 

Ultra Turrax (15000 rpm, 5 min) produziu nanofibras com grupos sulfato na superfície 

da celulose. A conversão de grupos hidroxila em grupos sulfato como resultado da 

hidrólise ácida foi evidenciada por FTIR e TGA, além do efeito de repulsão 

eletrostática verificado na dispersão de nanofibras de celulose. S-CNFs foram 

altamente cristalinas (ICr = 75%) e tiveram espessura de 9,1 (± 2,2) nm, altura de 3,1 

(± 2,5) nm, e comprimento na ordem de micrometros. Micropartículas foram 

produzidas com rendimento de 73% a partir da secagem rápida por spray-drying de 

soluções de quitosana, apresentando morfologias esféricas regulares com diâmetro 



81 
 

médio de 2,0 µm. A incorporação do fertilizante ou da suspensão de nanofibras de 

celulose à solução polimérica reduziu o rendimento das micropartículas resultantes 

(41-49%), mas seus diâmetros aumentaram (5-7 µm) com maiores teores de NPK e 

S-CNF, influenciando também a morfologia. A interação química resultante da mistura 

do NPK com a quitosana foi evidenciada por resultados de FTIR, DRX e TGA, 

enquanto o efeito da incorporação da S-CNF deteriorou a estabilidade térmica das 

micropartículas. A liberação de potássio a partir das micropartículas foi 

substancialmente prolongada com a composições de QS/NPK1:1 (2 h), enquanto a 

incorporação S-CNF a 0,1% m/v levou a diminuição da cinética de liberação após a 

liberação inicial, portanto, podendo ser ajustada variando as incorporações de NPK 

ou S-CNF à QS. Adicionalmente à capacidade de barreira da S-CNF induzida nas 

micropartículas, a menor taxa de liberação para H2PO4
- (48,0%) parece dominar as 

forças de atrações eletrostáticas com grupos amino protonados (-NH3
+), enquanto K+ 

e NH4
+ tiveram taxas de liberação significamente mais rápidas (96,0 e 78,2%) e menos 

efetivas com a superfície negativamente carregada da S-CNF. Esse trabalho 

demonstra uma estratégia viável para explorar nanofibras de celulose sulfatada 

derivadas do bagaço de cana-de-açúcar em micropartículas para promover uma 

barreira física à difusão do fertilizante bem como interagir e prolongar a liberação de 

nutrientes. 
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4. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CELULOSE FOSFORILADA E SUA 

APLICAÇÃO COMO SISTEMAS PARA LIBERAÇÃO DE FERTILIZANTES 

4.1. Introdução 

Derivados de celulose, principalmente na forma de hidrogéis, têm sido 

amplamente utilizados em pesquisas com o objetivo de desenvolver novos sistemas 

para encapsular e liberar fertilizantes de interesse na agricultura (BORTOLIN et al., 

2013; LI et al., 2015; SENNA et al., 2015; MOHAMMADI-KHOO et al., 2016; KENAWY; 

AZAAM; EL-NSHAR, 2018; OLAD et al., 2018; ROP et al., 2018; MUHARAM et al., 

2020; ZHANG et al., 2020). Como exemplo, a copolimerização de enxertia da celulose 

de serragem com ácido acrílico, acrilamida e ureia foi realizada usando N',N'-

metilenobisacrilamida como agente de reticulação e persulfato de potássio (K2S2O8) 

como um iniciador para sintetizar hidrogéis para liberação lenta de ureia, atingindo 

82,4% de liberação em água por 8 h (ZHANG et al., 2020). Em outro protocolo, a 

reticulação da celulose bromoacetilada com ureia na presença de N,N-

Dimetilacetamida e trietilamina foi conduzida para formar hidrogéis que exibiram uma 

liberação de ureia significativamente retardada de 97% em 720 h em água 

(MOHAMMADI-KHOO et al., 2016). Contudo, há poucos relatos de formulações de 

liberação contendo derivados celulósicos em formas diferentes de hidrogéis. Em um 

estudo, a técnica de casting foi empregada na pesquisa de filmes à base de 

etilcelulose, acetato de vinila, acrilato de butila e ureia para a liberação lenta de 

nitrogênio, em que 84,1% foi liberado após 42 dias em água (LI et al., 2018). Mais 

recentemente, partículas de ureia foram duplamente revestidas com etilcelulose, 

como uma camada interna, e material superabsorvente à base de celulose enxertada 

com ácido acrílico e acrilamida, como camada externa, o que retardou a liberação de 

nitrogênio no solo para 58,6% após 15 dias (ZHANG; YANG, 2020).  

Tais sistemas, apesar de serem capazes de liberar de forma lenta 

agroquímicos, requerem compostos químicos extras (ou seja, polímeros sintéticos, 

agentes de reticulação, iniciadores de polimerização, solventes orgânicos, etc.) ou 

processos complexos de produção. Desta forma, além de não atender à requisitos 

ambientais para aplicações na agricultura, esses sistemas podem não chegar ao 

mercado como produtos comerciais. Portanto, há uma necessidade clara de explorar 

rotas mais simples e ecológicas para produzir FEAs à base de derivados de celulose, 

sem o uso de componentes químicos extras.  
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No presente estudo, derivados fosforilados de celulose foram sistematicamente 

explorados na pesquisa de substratos sólidos obtidos por spray-, freeze- e oven-drying 

com o objetivo de encapsular fertilizantes potássicos, nitrogenados e fosfatados. Além 

disso, avaliamos os efeitos tanto da incorporação dos fertilizantes quanto dos métodos 

de secagem sobre a estrutura morfológica, cristalinidade, composição, 

comportamento térmico e propriedade de liberação dessas formas sólidas. Como o 

primeiro estudo sobre celulose fosforilada aplicada em liberação de fertilizantes, nessa 

abordagem hipotetizamos que a incorporação de conteúdos de fósforo via fosforilação 

da celulose proporciona cargas aniônicas de superfície para permitir a ligação com 

nutrientes catiônicos, fornecendo maior controle sobre sua liberação. 

 

4.2. Objetivo específico 

Esta etapa do trabalho teve como objetivo produzir materiais constituídos 

unicamente de celulose fosforilada para exibir capacidade de liberação controlada de 

potássio, nitrogênio e fósforo.  

 

4.3. Material e Métodos 

4.3.1. Material 

A celulose foi extraída do bagaço da cana-de-açúcar pela dissolução de lignina 

com NaClO2 acidificada (1,4%, 70 °C, 5 h) e lavagem alcalina com KOH para remover 

hemiceluloses (5% KOH, 24h; 90 °C, 2h), rendendo 42,1%, conforme descrito 

conforme descrito no Capítulo 2. Dihidrogenofosfato de amônio ((NH4)2HPO4, 99%, 

ACS) e ureia ((NH2)2CO, 99%, ACS) foram adquiridos da Dinâmica Química 

Contemporânea (Brasil) e usados para fosforilação da celulose. Cloreto de potássio 

(KCl, 99%, Synth-Brasil), ácido acético glacial (CH3COOH, 99%, J. T. Baker-Brasil), e 

hidróxido de sódio (NaOH, 88%, Synth-Brasil), fosfato monobásico de sódio 

(NaH2PO4, 98%, Synth), sulfato de amônio ((NH4)2SO4, 99%, Synth) foram usados 

como recebidos. O reagente Ammonia High Range (Hanna, HI93733-01) e o kit de 

Fósforo UV-PP (Analisa, Cat. 412) foram usados para a quantificação de íons amônio 

e fosfato. A água foi purificada usando um sistema Milli-Q plus (Milipore Corporate, 

MA). 

 

Fosforilação da celulose extraída do BCA 



85 
 

Suspensões aquosas de celulose (2% em massa) foram misturadas com 

(NH4)2HPO4 e (NH2)2CO por 30 min. Frente a quantidade relativa de celulose que se 

encontra em estado amorfo (≈ 30%), a fosforilação foi otimizada usando (NH4)2HPO4 

em um ligeiro excesso da quantidade estequiométrica referente à AGU da celulose de 

0,5:1. Além disso, 2 mol de (NH2)2CO foram usados por mol de (NH4)2HPO4 para evitar 

a degradação da celulose por ácido fosfórico liberado durante a fosforilação sob 

temperaturas elevadas (GHANADPOUR et al., 2015). Em seguida, as suspensões de 

celulose foram secas em estufa a 70 °C, seguido de cura a 150 °C em tempos variados 

(15, 30 e 60 min). Os produtos sólidos foram lavados com água até que a 

condutividade elétrica do filtrado fosse inferior a 5 μS cm-1, congelados em nitrogênio 

líquido (-196 °C), liofilizados a -47 °C (Figura 25) e armazenados sob vácuo para 

posterior caracterização. Os derivados fosforilados foram denotados por seu tempo 

de reação de fosforilação, isto é, P-Cel15, P-Cel30 e P-Cel60. 

 

Figura 25 Esquema da reação de fosforilação da celulose extraída do bagaço com (NH4)2HPO4 na 
presença de ureia (NH2)2CO. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Secagem de suspensões de celulose fosforilada carregadas com KCl via spray-

drying (SD), freeze-drying (FD) e oven-drying (OD) 

As fibras de celulose fosforilada com maior carga de superfície de 2,56 mmol 

g-1 (P-Cel30) foram transferidas a 100 mL de água deionizada para formar suspensões 

de 1,0% m/v, e homogeneizadas por 5 min usando um dispersor Ultra Turrax (15000 

rpm, IKA T 25 digital). As suspensões foram carregadas com KCl sob a razão molar 

de 1:1, 2:1 e 4:1 de K+/Celulose-O-HPO3
-, correspondendo respectivamente a 0,0025, 

0,0051 e 0,0102 mol de KCl. Após 1 h sob agitação constante, essas suspensões 

foram secas de três maneiras diferentes: i) secagem rápida por spray-drying, ii) 

congelamento em freezer seguido de secagem por liofilização, e iii) secagem lenta em 

estufa. Primeiro, suspensões de P-Cel carregadas com KCl (100 mL) foram secas por 

pulverização usando um spray dryer em escala de laboratório (B-290, Buchi Corp., 
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Suíça) acoplado a um sistema de atomização de dois fluidos de 1,5 mm a 180 °C, com 

taxa de alimentação de 20% e corrente de ar de secagem de 473 L h-1. Na liofilização, 

as suspensões P-Cel carregadas com KCl (10 mL) foram primeiro transferidas para 

tubos cônicos de polipropileno de 15 mL e congeladas a -80 °C por 15 h, depois 

liofilizadas (-47 °C, <100 µHg de vácuo) por 2 dias em um liofilizador (L101, Liotop). E 

por último, a secagem em estufa convencional da suspensão de P-Cel carregadas 

com KCl (10 mL) em barquinhas de pesagem foi realizada a 40 °C por 8 h (Figura 

26). Todos os sólidos resultantes foram armazenados sob vácuo para posterior 

caracterização. Os sólidos de P-Cel e P-Cel/KCl secos foram denotados pelos 

métodos de secagem por spray-drying (SD), freeze-drying (FD) ou oven-drying (OD) 

seguido pela razão molar catiônica-aniônica, ou seja,1:1, 1:2 ou 1:4. 

 

Figura 26 Esquema para secagem das suspensões aquosos de fibras de celulose fosforilada (P-Cel) 
impregnadas com KCl por (a) spray-, (b) freeze-, e (c) oven-drying. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Produção de filmes de celulose fosforilada para encapsulamento e liberação do 

fertilizante NPK   
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As fibras de celulose fosforilada com mais alta carga de superfície de 2,56 mmol 

g-1 (P-Cel30) foram transferidas a 100 mL de água deionizada para formar suspensões 

de 1,0% m/v, e homogeneizadas por 5 min usando um dispersor Ultra Turrax (15000 

rpm). As suspensões foram carregadas com KCl, (NH4)2SO4 ou NaH2PO4 sob a razão 

molar de 1:1 para cátion+/celulose-O-HPO3
-. Após 30 min sob agitação constante, 

essas suspensões (10 mL) foram transferidas à barquinhas de pesagem (80 x 80 mm), 

seguido de secagem em estufa a 40 °C por 8 h. Todos os filmes resultantes foram 

armazenados sob vácuo para posterior caracterização denotados pelo método de 

secagem oven-drying (OD) seguido o tipo de sal incorporado, e por último a relação 

molar catiônica-aniônica de 1:1, ou seja, OD P-Cel/KCl1:1, OD P-Cel/(NH4)2SO41:1 e 

OD P-Cel/NaH2PO41:1.  

 

4.3.2. Caracterização das suspensões aquosas de celulose fosforilada (P-Cel) 

Microscopia óptica de luz transmitida 

As fibras de P-Cel foram suspensas em água destilada à concentração de 0,1% 

em massa, homogeneizadas e observados usando um microscópio óptico Leica 

DM2500. As fotos mais representativas são mostradas neste trabalho. A largura e o 

comprimento das fibras foram medidos usando um analisador de imagem (ImageJ, 

versão 1.51J8, National Institutes of Health, EUA), e o valor médio, desvio padrão e 

distribuição foram derivadas usando OriginLab Pro 2016. 

 

Titulação condutométrica 

A carga total superficial nas fibras fosforiladas foi determinada por titulação 

condutométrica de 50 mL de cada suspensão de P-Cel a 0,025% em massa com 

NaOH (0,01 mol L-1). Antes da titulação, o pH da suspensão e a condutividade elétrica 

foram controlados pela adição da quantidade apropriada de HCl (1 mol L-1) e NaCl 

(0,5 mol L-1). O medidor de condutividade GEHAKA CG 2000 foi usado para registrar 

os valores de condutividade dessas suspensões. A carga total (σ) foi calculada a partir 

da Equação 4 (JIANG; HAN; HSIEH, 2013), em que m é a massa de P-Cel (g), c é a 

concentração de NaOH (mol L-1) e v1 e v2 são os volumes (mL) de NaOH consumidos 

para neutralização de fosfatos ácidos na superfície das fibras. Os valores médio e do 

desvio padrão de três medições foram relatados. 

𝜎 =
𝑐𝑣

𝑚
 =

𝑐(𝑣1 − 𝑣2)

𝑚
 Equação 4 
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Rendimento e produtividade de secagem 

O rendimento de secagem (%) de FD, SD e OD foi calculado com base na 

massa (g) pesada do sólido coletado após a secagem e no da quantidade de sólidos 

(g) em cada suspensão. Na secagem por spray dryer, os sólidos acumulados na 

parede interna do ciclone não foram considerados para a determinação do rendimento 

a partir da Equação 5. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑝ó𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝑔)

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜 (𝑔)
𝑥 100  Equação 5 

 

A produtividade (g h-1) dos métodos de secagem foi calculada a partir da massa 

pesada do sólido coletado após a secagem e o tempo de secagem (h) usando a 

Equação 6 (NARDI; SILVEIRA; SIQUEIRA, 2020).  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑔 ℎ−1) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑝ó𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝑔)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 (ℎ)
 Equação 6 

 

Caracterização do estado sólido das fibras de P-Cel e dos sólidos carregados 

com fertilizantes  

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Os sólidos de P-Cel carregados com fertilizantes foram primeiramente 

depósitos em fita de carbono condutora, seguido de recobrimento com ouro. 

Posteriormente, as amostras foram examinadas através de um MEV (JSM7500F, 

JEOL) a distância de trabalho de 4-8 mm e voltagem de aceleração de 2 kV. A 

morfologia da fratura foi realizada a partir da criossecção no sentido transversal. A 

análise elementar foi conduzida usando um detector EDS (UltraDry, Thermo Fisher 

Scientific) acoplado ao MEV numa tensão de aceleração de 10 kV com aumento de 

500x. 

 

Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)  

As amostras de FTIR foram analisadas misturando-as com KBr (1:100 m/m) 

para formar pastilhas transparentes e seus espectros foram coletados com um 

espectrômetro (Thermo Nicolet 6700 FT-IR) por feixe transmitido, com acúmulo de 64 

varreduras, resolução de 4 cm-1 e sobre a região de 400-4000 cm-1.  
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Análise Termogravimétrica (TGA) 

Previamente, todas as amostras foram secas e armazenadas em dessecador 

contendo sílica gel para posterior caracterização por TGA. Cada amostra (5 mg) foi 

conduzida num analisador termogravimétrico TG-50 (Shimadzu) de 25 °C a 800 °C à 

taxa de aquecimento de 10 °C min-1, sob fluxo de nitrogênio de 50 mL min-1. A curva 

termogravimétrica derivada (dTG) foi a primeira derivada dos dados da TGA. 

 

Difratometria de raios-X (DRX) 

As amostras de DRX foram preparadas comprimindo-as em lâmina de vidro 

manualmente, e seus espectros foram coletados em um difratômetro de pó Rigaku 

MiniFlex 600 usando radiação Cu Kα (= 1,5406 Å) gerada a 45 kV e 40 mA a uma taxa 

de 10° min-1 de 5 a 90° 2θ. O índice de cristalinidade (ICr) das amostras foi calculado 

a partir da intensidade do pico 200 (I200, 2θ = 22,6°) e a mínima intensidade entre picos 

200 e 110 (Iam, 2θ = 18,7°) usando a Equação 2. 

 

Ensaio de liberação “acelerada” de nutrientes em meio aquoso  

A capacidade dos sólidos de P-Cel em reter nutrientes em meio aquoso foi 

monitorada colocando cada amostra (100 mg) em sachê de polipropileno (7 × 5 cm), 

o qual foi imerso em 50 mL de água deionizada sob condições ambientes e sem 

agitação. A solução aquosa foi amostrada em intervalos de tempo pré-determinados 

para posterior quantificação da concentração de nutrientes e, em seguida, o sachê foi 

transferido a outros 50 mL de água deionizada fresca. A concentração de íons 

potássio foi determinada usando um fotômetro de emissão de chama (Digimed, DM 

62), enquanto íons amônio e fosfato foram quantificados por espectrofotômetro UV-

Visível (Thermo Scientific, Genesis 10S) usando os reagentes analíticos Ammonia 

High Range (Hanna, HI93733-01) e Fósforo UV-PP (Analisa, Cat. 412). O valor médio 

e de desvio padrão para cada amostra foi determinado a partir de três medições. 

 

Mecanismo de liberação de nutrientes e cinética 

O mecanismo e parâmetros cinéticos para prever os primeiros 60% da 

liberação de nutrientes a partir dos sólidos de celulose fosforilada foram investigados 

usando o modelo de Korsmeyer-Peppas (Equação 7), 

𝑀𝑡

𝑀∞
 = 𝑘𝑡𝑛 Equação 7 
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onde Mt/M∞ é a fração de potássio liberada no tempo t. A característica do sistema 

de liberação é definida como k, e n é o expoente da difusão do mecanismo de 

liberação. Nesse modelo, a liberação do soluto partir de filmes finos de polímeros é 

governada por processo de transporte difusão e/ou relaxamento das cadeias 

poliméricas (KORSMEYER et al., 1983). 

 

Teste de biodegradação 

 A determinação da taxa de biodegradação foi realizada pelo método 

respirométrico utilizando de um frasco de Bartha o qual se baseia na quantificação de 

dióxido de carbono (CO2) produzido durante a degradação dos filmes celulósicos, 

seguindo a norma ABNT NBR 14283 (ABNT, 1999; AMERICAN SOCIETY FOR 

TESTING AND MATERIAL (ASTM) D5988-18, 2018). Para a montagem do 

experimento, cada amostra dos filmes (0,2 g referente ao polímero) foi misturada a 50 

g de Entissolo arenoso coletado na UFSCar-Araras (latitude 22°18'S, longitude 

47°23'W) e 17,2 mL de água foram adicionados para padronizar a umidade do sistema 

como relatado anteriormente (ANGELO; FRANÇA; FAEZ, 2021). Adicionalmente, um 

controle isento de amostra foi usado para monitorar a atividade microbiana. Por fim, o 

sistema foi oxigenado e depois vedado para evitar trocas gasosas com o ambiente 

externo durante o experimento. No frasco anexo, 10 mL de solução de KOH (0,2 M) 

foram colocados para reagir com o dióxido de carbono (Reação 1) produzido pela 

atividade microbiana. Periodicamente, essa solução foi removida e titulada para 

quantificar a concentração de KOH não reagida. Para as titulações, cloreto de bário 

(BaCl2) foi primeiramente adicionado à solução de carbonato de potássio (K2CO3), 

precipitando carbonato de bário (BaCO3) (Reação 2) e, em seguida, o KOH não 

reagido foi neutralizado com solução de HCl 0,1 M (Reação 3). As medidas foram 

realizadas em triplicada para cada amostra durante 56 dias.  

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O Reação 1 

K2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2KCl Reação 2 

KOH + HCl → H2O + KCl Reação 3 

 

A quantidade de gás carbônico devido à biodegradação foi determinada 

subtraindo a quantidade de CO2 produzida no respirômetro contendo a amostra da 

quantidade obtida no respirômetro contendo o controle (Equação 8), onde A é o 



91 
 

volume (mL) de HCl 0,1 mol L-1 gasto para titular o branco, B é o volume de HCl 0,1 

mol L-1 gasto para titular as amostras, 50 representa o fator para transformar 

equivalente em mol de gás carbônico e fHCl é o fator do HCl 0,1 mol L-1.  

𝑀𝑜𝑙 𝐶𝑂2 𝑠𝑜𝑙𝑜 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒)  =  (𝐴 −  𝐵) 𝑥 50 𝑥 𝑓𝐻𝐶𝑙  Equação 8 

 

4.4. Resultados e Discussão 

Otimização para reação de fosforilação da celulose  

Inicialmente, a celulose extraída do bagaço foi fosforilada numa razão molar de 

AGU da celulose:(NH4)2HPO4:(NH2)2CO de 1:0,5:2 a 150 °C por 15, 30 e 60 min. Os 

produtos da fosforilação ganharam em média 4,5% e 9,1% em massa a partir das 

reações por 15 e 30 min, respectivamente, mas uma pequena perda de massa de 

1,9% foi verificada para a amostra sintetizada na reação por 60 min, enquanto suas 

cores também mudam de branco para amarelo claro e depois marrom claro com o 

aumento do tempo de reação (Figura 27). Similar ao reportado na literatura, a 

mudança da cor para amarelo claro durante a fosforilação com (NH4)2HPO4 em 

presença de ureia (ROL et al., 2019a) está de acordo com o que foi observado em 

nosso trabalho, manifestando que a fosforilação ocorreu para a celulose. 

 

Figura 27 Influência do tempo de fosforilação sobre a variação de massa e a aparência da celulose. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 
Essencialmente, a reação da celulose com (NH4)2HPO4 envolve a esterificação 

dos grupos hidroxila para produzir derivativos contendo grupos fosfatos (Celulose-O-

P(=O)(OH)2) (MESSA; FAEZ; HSIEH, 2021). A dissociação dos grupos fosfato em 
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uma ampla faixa de pH (pKa 2.2, 7.2, 12.3) (FONTANA; TIBONI; KOOP, 2017) fornece 

formas distintas de derivados de celulose carregados com fosfato ácido (O-PO3H2) ou 

fosfatos de sódio (O-PO3H-Na+ e O-PO3
2-2Na+) sob condições de pH crescente 

(MESSA; FAEZ; HSIEH, 2021).   

As cargas associadas aos grupos fosfatos das fibras de P-Cel foram medidas 

por titulação condutométrica, seguindo um método bem estabelecido na literatura 

(JIANG; HAN; HSIEH, 2013). Antes da titulação, todos os grupos fosfatos foram 

convertidos à sua forma protonada pela adição de HCl. Durante a medição da carga 

superficial, uma diminuição inicial na condutividade elétrica aquosa foi observada 

devido à neutralização do ácido livre pelo titulante básico. Em seguida, um estado de 

platô é atingido, significando o consumo de prótons dos grupos fosfatos acidificados 

na superfície das fibras P-Cel. Após, observou-se um rápido aumento da 

condutividade devido ao excesso de NaOH. As cargas das fibras P-Cell foram 

determinadas pela quantidade de titulante NaOH na região do platô. Como mostrado 

nas curvas condutimétricas dos derivados de celulose (Figura 28), cargas 

aumentaram de 2,08 mmol g-1 para 2,56 mmol g-1 com o aumento do tempo de reação 

de 15 min para 30 min, sugerindo a incorporação de conteúdos de fósforo à celulose. 

Em contraste, dobrar o tempo de reação para 60 min diminuiu significativamente a 

carga para 1,92 mmol g-1, possivelmente devido a alguma dissolução de fibras no 

domínio amorfo da celulose pela fosforilação, concordando com os resultados de 

perda de massa verificados (Figura 27). Similarmente, a dissolução de celulose 

durante a fosforilação de polpa de madeira macia foi relatada anteriormente na 

literatura, mas com quantidades de (NH4)2HPO4 e ureia 2,4 a 5 vezes maiores 

(GHANADPOUR et al., 2015). Contudo, tanto o aumento da massa quanto das cargas 

com os tempos de reação de 15 a 30 min suportam a incorporação eficaz de grupos 

fosfatos na celulose, enquanto a redução de ambos em reação mais longa de 60 min 

sugere a dissolução da celulose mais extensamente fosforilada.  

Em comparação, fibras carregadas com 1,84 μeq g-1 foram sintetizadas a partir 

de polpa de madeira com 5 vezes mais (NH4)2HPO4 e (NH2)2CO ou razão molar de 

1:2,5:10, seguido de filtragem da suspensão, secagem e cura a 150 °C por 30 min 

(GHANADPOUR et al., 2015). Fibras contendo cargas ligeiramente maiores de 2,93 

mmol g-1 foram produzidas a partir da celulose kraft de eucalipto usando no mínimo 

duas vezes mais (NH4)2HPO4 e ureia ou a uma razão de 1:1,2:4,9 de 

AGU/(NH4)2HPO4/(NH2)2CO, a 150 °C por 1 h (ROL et al., 2019a). Uma carga 
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ligeiramente inferior de 2,20 mmol g-1 foi relatada em polpa de madeira empregando 

fosfato de amônio monobásico a uma razão molar de AGU/NH4H2PO4/(NH2)2CO 

ligeiramente superior de 1:0,6:3,2, a 165 °C por 10 min (NOGUCHI; HOMMA; 

MATSUBARA, 2017). Portanto, esta fosforilação otimizada para a celulose extraída 

do bagaço de cana-de-açúcar (1:0,5:2 de AGU da celulose/(NH4)2HPO4/(NH2)2CO, 

150 °C, 30 min) produziu derivados com carga semelhante ou superior (2,56 ± 0,16 

mmol g-1) em comparação com os derivados fosforilados de outras fontes de celulose, 

mas com quantidades inferiores do reagente ((NH4)2HPO4 e ureia) para a reação de 

fosforilação.  

 

Figura 28 Curvas de titulação condutométrica das suspensões de celulose fosforilada por (a) 15, (b) 
30 e (c) 60 min. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A análise de FTIR de todas as três amostras de celulose fosforilada (Figura 

29a) mostrou evidência dos estiramentos das ligações P=O, P-OH e P-O-C (SUFLET; 

CHITANU; POPA, 2006) em 1205, 928 e 835 cm-1, respectivamente, justificando a 
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presença de grupos fosfatos juntamente com a ampla banda de estiramento de 

hidroxila em 3400 cm-1, bandas de estiramento das ligações C-H em 2900 cm-1 e C-O 

em 1060 cm-1, bem como a deformação glicosídica de C-H em 897 cm-1. O 

aparecimento da banda em 1718 cm-1 nas amostras fosforiladas indicou o estiramento 

de C=O (AOKI; NISHIO, 2010), significando oxidação durante a fosforilação. 

 A análise termogravimétrica revelou que a amostra celulose perdeu 4% de 

umidade abaixo de 120 °C e permaneceu termicamente estável em até 260 °C, então 

perdeu, aproximadamente, 75% da massa rapidamente até 380 °C correspondendo à 

decomposição da celulose, deixando 10,1% de resíduo a 600 °C (Figura 29b). Os 

derivados fosforilados absorveram um pouco mais de umidade (cerca de 6-9%), mas 

perderam massa em uma temperatura inicial reduzida de 195 °C, deixando 36,6-

41,5% de resíduo carbonizado, aproximadamente quatro vezes maior do que a 

celulose. Uma diminuição semelhante na decomposição térmica da celulose (305 °C) 

para 192-209 °C e aumento do resíduo para 36,6-37,1% também foram relatados 

anteriormente na literatura para celulose microcristalina fosforilada com 

P2O5/H3PO4/fosfato de trietilo/hexanol (NIU et al., 2020). Essa estabilidade térmica 

deteriorada da celulose fosforilada sugerem um mecanismo de decomposição térmica 

diferente, provavelmente devido à substituição dos grupos hidroxila da celulose por 

grupos fosfato, o que minimiza a energia de ativação para a decomposição das 

cadeias poliméricas e, consequentemente, a estabilidade térmica é reduzida. A partir 

das curvas dTG (Figura 29c), as temperaturas máximas de perda de massa 

diminuíram drasticamente de 352 °C da celulose a 259,6 °C, 255,0 °C e 251,2 °C para 

as amostras P-Cel60 (1,92 mmol g-1), P-Cel15 (2,08 mmol g-1) e P-Cel30 (2,56 mmol 

g-1), respectivamente, inversamente com o aumento da fosforilação e das cargas. A 

presença de picos sobrepostos na curva de dTG da amostra P-Cel60 é possivelmente 

devido a alguma reação lateral como reticulação intermolecular (NOGUCHI; HOMMA; 

MATSUBARA, 2017) formada durante a fosforilação mais longa. 
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Figura 29 Fosforilação da celulose empregando razão molar de 1:0,5:2 de 
AGU/(NH4)2HPO4/(NH2)2CO a 150 °C por 15, 30 e 60 min: (a) FTIR, (b) e curvas de TGA e (c) dTG. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Em suma, a fosforilação da celulose com (NH4)2HPO4 a uma razão molar de 

AGU da celulose:(NH4)2HPO4:(NH2)2CO de 1:0,5:2, 150 °C e por 15, 30 e 60 min 

rendeu derivados contendo 2,08, 2,56, 1,92 mmol g-1 de carga, respectivamente. A 

esterificação dos grupos hidroxila da celulose via fosforilação também foi evidenciada 

a partir dos resultados de FTIR e TGA, consistente com a evidência de aumento de 

massa e das cargas dos derivados fosforilados. Portanto, este trabalho relata a 

otimização para a fosforilação da celulose usando quase a quantidade 

estequiométrica de (NH4)2HPO4 em relação à unidade de anidroglicose da celulose, 

sendo o primeiro estudo a relatar a fosforilação química para a celulose extraída do 

bagaço-de-cana. 

 

Secagem de suspensões de P-Cel carregadas com fertilizantes via spray-drying 

(SD), freeze-drying (FD) e oven-drying (OD) 
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Suspensões aquosas da celulose fosforilada contendo maior carga superficial 

(P-Cel30, 2,56 mmol g-1) foram primeiramente carregadas com cloreto de potássio 

(KCl) empregando a razão molar de cargas de 1:1, 1:2 e 1:4 de celulose-O-HPO3
-/K+, 

e, então, secas em diferentes estruturas sólidas via spray-drying, freeze-drying e 

oven-drying.  

Previamente à incorporação de KCl, análises de microscopia óptica de luz 

transmitida revelaram que P-Cel em suspensão (Figura 30a) está principalmente na 

forma de fibras com largura de 15 ± 5 µm e comprimento de 366 ± 165 µm (Figuras 

30b-d). Esta observação é similar à fosforilação da polpa Kraft de eucalipto 

empregando (NH4)2HPO4 e ureia (razão molar de 1:1,2:4,9) a 150 °C por 1 h (ROL et 

al., 2019a). As suspensões de P-Cel/KCl não mostraram alteração de cor ou 

viscosidade quando o KCl foi impregnado, possivelmente devido à menor interação 

causada pela dimensão micrométrica das fibras P-Cel. Contudo, a seção seguinte foi 

delineada para entender como a extensão da incorporação de KCl afeta as estruturas 

montadas usando P-Cel, de modo que todas as fibras tivessem as mesmas 

dimensões geométricas e nível de fosforilação superficial. 

 

Figura 30 Celulose fosforilada (P-Cel): (a) imagem da suspensão a 1,0% em massa homogeneizada 
via turrax, (b) imagens obtidas por microscopia óptica de luz transmitida e (c, d) diâmetros das fibras e 

suas distribuições. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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A secagem por spray-drying da suspensão de P-Cel (1,0% em massa) produziu 

pós brancos e fibrosos (inserção, Figuras 31a, c) com alta produtividade de 0,37 g h-

1, mas com baixo rendimento de 37,3% (Tabela 2), perdendo quantidade substancial 

de sólidos por aderirem à parede do ciclone, típico da secagem em spray dryer de 

escala laboratorial. Com o aumento de cargas de KCl, a produtividade e o rendimento 

dos sólidos ligeiramente aumentaram de 0,38 para 0,45 g h-1 e de 38,3 para 45,3%, 

respectivamente. Em uma análise mais detalhada por MEV, os pós resultantes da 

secagem da suspensão de P-Cel mantiveram a estrutura fibrilar (Figuras 31a, b), 

enquanto que os pós de composição P-Cel/KCl1:1 mostraram estruturas esféricas 

ricas em KCl, com diâmetro de 0,5-2 µm, bem distribuídas na superfície das fibras e 

algumas associadas a menores fragmentos fibrosos provavelmente através da 

neutralização das cargas superficiais das fibras de celulose fosforilada por contra-íons 

K+ (Figuras 31c, d). A espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS) exibiu 

picos proeminentes de C e O que são típicos da celulose, e a presença do pico de P 

em cerca de 2,02 keV confirma a incorporação de fósforo por fosforilação (Figura31e). 

 

Figura 31 imagens obtidas por MEV das fibras P-Cel (a, b) e dos sólidos SD P-Cel/KCl1:1 (c, d) 
secos via spray-drying, e seus (e) espectros de EDS. 

 

* Inserção à esquerda em (a, c) é uma fotografia dos pós obtidos, e as setas vermelhas indicam as 
regiões da amostra onde foi conduzido a análise elementar por MEV-EDS. 
Fonte: Própria autoria. 
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A Tabela 2 sumariza as características de secagem e dimensões físicas dos 

sólidos obtidos por SD, FD e OD com composições de P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e 

P-Cel/KCl1:4. 

 

Tabela 2 Características de secagem e dimensões físicas dos sólidos obtidos por spray-drying (SD), 
freeze-drying (FD) e oven-drying (OD) com composições de P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-

Cel/KCl1:4. 

Amostra 
Rendimento 

(%) 

Produtividade 

(g h-1) 

Altura 

(mm) 

Largura 

(mm) 

SD P-Cel 37,3 0,37 n.d. n.d. 

SD P-Cel/KCl1:1 38,3 0,38 n.d. n.d. 

SD P-Cel/KCl1:2 39,1 0,39 n.d. n.d. 

SD P-Cel/KCl1:4 45,3 0,45 n.d. n.d. 

FD P-Cel 95,1 0,02 59,6 13,3 

FD P-Cel/KCl1:1 97,7 0,02 76,3 11,7 

FD P-Cel/KCl1:2 97,1 0,02 72,5 11,6 

FD P-Cel/KCl1:4 95,7 0,02 72,4 11,6 

OD P-Cel 95,0 0,12 0,12 n.d. 

OD P-Cel/KCl1:1 97,5 0,12 0,14 n.d. 

OD P-Cel/KCl1:2 96,4 0,12 0,15 n.d. 

OD P-Cel/KCl1:4 98,9 0,12 0,21 n.d. 

 

O congelamento (-80 °C, 15 h) seguido da liofilização (-47 °C, 2 d) da 

suspensão de fibras P-Cel produziu estruturas porosas tridimensionais (Figuras 32a, 

b) na forma de tubo cônico, e quebraram facilmente após o manuseio usando um par 

de pinças. O rendimento de 95,1% (Tabela 2) foi devido a alguma perda de fibras 

aderidas às paredes do tubo cônico. Consistente com a expectativa, picos C, O e P 

foram observados para os sólidos FD P-Cel/KCl1:1 (Figura 32e, 1). As suspensões 

de P-Cel tiveram a maior repulsão eletrostática, o que poderia minimizar a associação 

próxima entre as fibras durante a congelamento liofilização. Com a incorporação de 

KCl, a presença de contra-íons K+ neutralizou a repulsão eletrostática entre as cargas 

aniônicas das fibras e obteve-se estruturas substancialmente mais compactadas e 

menos porosas (Figuras 32c, d), com numerosas áreas concentradas de KCl 

(Figuras 32e, 2-3), confirmado por análise de EDS. FD P-Cel/KCl1:1 pôde ser 

facilmente cortado em uma forma cilíndrica sem deformação aparente usando uma 

lâmina afiada. O processo de FD é lento com produtividade mais baixa de 0,02 g h-1, 

pelo menos 6 e 18 vezes menor do que os métodos OD e SD, respectivamente. 

 



99 
 

Figura 32 imagens obtidas por MEV das fibras P-Cel (a, b) e dos sólidos FD P-Cel/KCl1:1 (c, d) 
secos via freeze-drying, e seus (e) espectros de EDS.  

 

* As inserções à esquerda em (a, c) são fotografias dos sólidos obtidos, e as setas vermelhas indicam 
as regiões da amostra onde foi conduzido a análise elementar por MEV-EDS. 
Fonte: Própria autoria. 

 

A secagem em estufa das suspensões de fibras P-Cel gerou filmes opacos 

semelhantes a papel com fibras macroscopicamente empacotadas numa espessura 

de 0,12 mm (Figura 33a, b), com 95% de rendimento (Tabela 2). Observações mais 

detalhadas por MEV revelaram uma estrutura fibrosa compacta sem quaisquer fibras 

individuais observáveis (Figura 33a). Apesar de sua repulsão eletrostática mais alta, 

esta associação interfibrilar significativa e bem compactada lateralmente foi devido as 

fortes ligações de hidrogênio formadas durante a lenta secagem em estufa. A seção 

transversal mostrou múltiplos feixes compactados com algumas fibras projetando-se 

da superfície fraturada e revelando alguns poros abertos (Figura 33b). Em contraste, 

OD P-Cel/KCl1:1 mostrou numerosos grãos mais escuros distribuídos de forma não 

uniforme sobre sua superfície (Figura 33c). O método oven-drying mostrou uma 

produtividade de 0,12 g h-1 com ou sem KCl, sendo intermediário em produtividade a 

rápida secagem por spray-drying e por freeze-drying. Além disso, os rendimentos dos 

filmes OD P-Cel/KCl1:1 e espessura (0,14-0,21 mm) aumentaram com cargas de KCl 

variando de 96-99%. Imagens obtidas por MEV em corte transversal dos filmes OD P-

Cel/KCl1:1 mostraram feixes semelhantes com algumas fibras individuais e outras 
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porosas abertas. Além disso, a formação de cristais de KCl resultante da secagem foi 

observada entre os feixes de fibras e confirmada por EDS (Figura 33d), com áreas 

mais brilhantes significando maior concentração de KCl (Figuras 33e, 2-3). 

 

Figura 33 Imagens obtidas por MEV das fibras P-Cel (a, b) e dos filmes OD P-Cel/KCl1:1 (c, d) secos 
via oven-drying, e seus (e) espectros de EDS.  

 

* As inserções à esquerda em (a, c) são fotografias dos filmes obtidos, e as setas vermelhas indicam 
as regiões da amostra onde foi conduzido a análise elementar por MEV-EDS. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Embora as estruturas morfológicas produzidas a partir desses três métodos de 

secagem tenham sido consistentes com as expectativas, o efeito de carga dos contra-

íons potássio não foi relatado em fibras de celulose funcionalizadas por fosforilação 

e, portanto, foi caracterizado e apresentado a seguir. 

Os espectros de FTIR mostraram as mudanças químicas na estrutura da 

celulose fosforilada após a incorporação de KCl e secagem pelos três métodos 

(Figura 34a). Os espectros de todas as amostras exibiram bandas características das 

fibras de P-Cel, com bandas de estiramento das ligações P=O e P-OH e de ligações 

alifáticas P-O-C (SUFLET; CHITANU; POPA, 2006) em 1205, 928 e 835 cm-1, 

respectivamente, juntamente com a ampla banda de estiramento da ligação O-H 

característica da celulose em 3400 cm-1, bandas de estiramento das ligações C-H em 

2900 cm-1 e C-O em 1060 cm-1, e a deformação glicosídica de C-H em 897 cm-1. A 
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principal diferença foi a banda mais intensa em 1403 cm-1 correspondendo à 

solvatação dos íons do KCl com moléculas de água (MAX; CHAPADOS, 1999), o que 

resultou na mudança da posição original da banda de flexão H-O-H (Figura 34b). Esta 

banda em 1403 cm-1 intensificou com a incorporação de maiores quantidades de KCl, 

aumentando de SD P-Cel/KCl1:1 e FD P-Cel/KCl1:1 à SD P-Cel/KCl1:4 e FD P-

Cel/KCl1:4 (Apêndice C), o que sugere mais cargas de KCl expostas na superfície 

dessas amostras. Além disso, um distinto e pequeno ombro em 928 cm-1, verificado 

em todos os sólidos contendo KCl, atribuído ao estiramento da ligação P-O-H sugere 

interações eletrostáticas atrativas entre superfícies aniônicas de fosfato das fibras 

fosforiladas e cátions potássio. 

Quanto ao efeito dos três métodos de secagem, verificou-se a ausência da 

banda em 1403 cm-1 para os filmes produzidos por oven-drying em contraste aos 

sólidos obtidos por spray-drying e freeze-drying. Esse resultado pode estar 

relacionado à alta compactação das fibras P-Cel numa rede densa em torno das 

partículas de KCl, resultando em nenhuma absorbância mesmo sob maiores 

quantidades de cloreto de potássio. Além disso, o distinto alargamento da banda na 

região em 3000-3600 cm-1 indica a formação de mais ligações de hidrogênio as quais 

foram induzidas pelo lento processo de secagem via oven-drying. 

 

Figura 34 Espectros de FTIR dos (a) sólidos obtidos via spray-drying (SD), freeze-drying (FD) e oven-
drying (OD) com composições de P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4, e (b) do cloreto 

de potássio (KCl). 

 

Fonte: Própria autoria. 
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As amostras dos sólidos P-Cel/KCl diferiram significativamente em 

comportamento térmico das amostras de P-Cel (Figuras 35a, b). Sem a presença de 

KCl, as fibras de P-Cel secas por spray-drying, freeze-drying, e oven-drying exibiram 

uma ligeira perda de massa inicial de 6,6-8,1% abaixo de 150 °C da evaporação da 

água, seguida por uma perda de massa expressiva (40%) da decomposição da 

celulose. Além disso, pequenas diferenças na temperatura máxima de degradação 

foram verificadas para estas amostras (249,8-252,1 °C), enquanto deixaram 38,9-

42,2% de resíduo carbonizados a 600 °C, devido às ligações de hidrogênio distintas 

entre as fibras da celulose fosforilada sob esses três métodos de secagem, 

corroborando com os resultados de FTIR. Por outro lado, os sólidos P-Cel/KCl foram 

menos higroscópicos evaporando 6,4-7,3% da umidade, e perderam cerca de 38% 

em dois estágios próximos a 223,6-226,0 °C (Tmax1) e 297,8-316,1 °C (Tmax2). Este 

comportamento sugere decomposição não simultânea envolvendo os núcleos 

cristalinos e as superfícies com grupos fosfato de potássio. Os resíduos carbonizados 

a 600 °C aumentaram com o aumento das cargas de KCl, deixando um pouco mais 

resíduos (43,0-45,5%) do que os sólidos P-Cel. A maior quantidade de resíduos para 

os sólidos de composição P-Cel/KCl é consistente com a noção de que cloreto de 

potássio é mais estável termicamente, uma vez que apenas uma leve perda de massa 

acima de 760 °C foi verificada para o KCl puro. Em conclusão, o carregamento de 

potássio influenciou as estabilidades térmicas resultantes e resíduos deixados em 

todos os três níveis de carregamento, independentemente do método de secagem 

usado (Apêndice D).  

Todas as amostras dos sólidos P-Cell e P-Cel/KCl mantiveram a forma 

monoclínica Iβ da celulose, com picos típicos a 2θ = 14,8°, 16,6° e 22,6° 

correspondentes aos respectivos planos cristalográficos 1 1 0, 1 1 0 e 2 0 0 (Figura 

35c). Picos mais intensos a 2θ = 28,3° e 40,5° são claramente atribuídos a fases 

cristalinas do KCl contido nos sólidos P-Cel/KCl. Os valores crescentes de intensidade 

de difração de ambos os picos com o aumento do teor de KCl seguem a mesma 

tendência do seu resíduo para todos os sólidos P-Cel/KCl (Figura 35d). Sem KCl, os 

sólidos P-Cel secos via spray-drying e freeze-drying tiveram valores de cristalinidade 

de 67% e 71%, ambos menores do que os sólidos produzidos via oven-drying (73%). 

O menor indice de cristalinidade para o sólido SD P-Cel é consistente com a noção 

de que a secagem extremamente rápida por spray-drying (≈ 1h) limitou o rearranjo 
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das cadeias de celulose para formar menos ligações de hidrogênio (PENG et al., 2013) 

entre as fibras da P-Cel. Em contraste, o valor de indice de cristalinidade superior para 

o sólido OD P-Cel sugere a formação de mais ligações de hidrogênio durante o lento 

processo de secagem via oven-drying (8 h), levando as fibras de P-Cel aproximarem-

se e, possivelmente, induzindo a cristalização interfibrilar. A secagem via freeze-

drying, portanto, é considerada a de menor efeito sobre a estrutura fibrilar dos sólidos. 

Similar ao reportado na literatura, celulose nanofibrilada gerada via desfibrilação 

mecânica da polpa branqueada de madeira macia levou a menor cristalinidade 

quando seca via spray-drying (72%) em comparação com os métodos oven-drying 

(80%) e freeze-drying (78%) (ŽEPIČ et al., 2014). Com a incorporação de KCl, os 

sólidos SD P-Cel/KCl1:1, FD P-Cel/KCl1:1 e OD P-Cel/KCl1:1 tiveram valores de ICr 

de 66, 70 e 70%, respectivamente, significando que sua cristalinidade não sofreu 

alterações significativas após o carregamento de KCl (Apêndice E).  

 

Figura 35 Caracterizações dos sólidos obtidos via spray-drying (SD), freeze-drying (FD) e oven-
drying (OD) com composições de P-Cel e P-Cel/KCl1:1: curvas de (a) TGA e (b) dTG, (c) padrões de 

DRX e (d) suas características de secagem, cristalinidade e propriedades térmicas. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A liberação de potássio em água a partir das micropartículas, sólidos 3D e 

filmes produzidos via spray-drying (SD), freeze-drying (FD) e oven-drying (OD), 
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respectivamente, foi sistematicamente estudada. Normalizado por massa, as 

micropartículas SD P-Cel/KCl1:1, SD P-Cel/KCl1:2 e SD P-Cel/KCl1:4 perderam um 

máximo semelhante de 92,7, 90,4, 97,3% de potássio, respectivamente (Figura 36a), 

exibindo massa reduzida após a liberação devido à perda de fibras para o meio 

aquoso através dos saquinhos semipermeáveis (Figuras 36d-g). Uma rápida 

liberação (83,7, 93,6%) ocorreu nos primeiros 20 min (estágio I) seguido por outra 

liberação de 3,07-6,77% após 168 h (estágio II) para as micropartículas SD P-

Cel/KCl1:2 e SD P-Cel/KCl1:4. Mais impressionante, a amostra SD P-Cel/KCl1:1 

liberou potássio em três estágios de 76,6% em 20 min (estágio I), 2,04% (estágio II) 

em 6 h, e 14,0% (estágio III) em 168 h (Tabela 3). Essa taxa de liberação mais lenta 

pode estar relacionada a interações eletrostáticas atrativas entre os grupos fosfato 

aniônicos da celulose e cátions potássio, sendo influenciada de forma mais 

significativa pela razão equimolar entre tais cargas elétricas.   

No caso dos sólidos 3D obtidos via freeze-drying, uma liberação de 73,5, 78,4, 

81,7% de potássio foi verificada para amostras FD P-Cel/KCl1:1, FD P-Cel/KCl1:2 e 

FD P-Cel/KCl1:4 (Figura 36b), ligeiramente mais lenta do que a das micropartículas 

(92,7, 90,4, 97,3%) dentro do mesmo período. Este resultado é indicativo de que a 

liberação de potássio também é dependente da estrutura sólida montada, uma vez 

que o KCl se encontra tanto na fase “bulk” quanto na superfície nos sólidos 3D, 

enquanto nas micropartículas a maior do sal está na superfície das fibras. 

Adicionalmente, os sólidos 3D contendo KCl mantiveram suas integridades físicas 

quando submersos em água, enquanto aquele sem KCl partiu-se (Figuras 36h, i). 

Sob condição equimolar de cargas aniônicas/catiônicas, o sólido FD P-Cel/KCl1:1 

liberou potássio em três estágios de 57,7% em 20 min (estágio I), 3,78% em 6 h 

(estágio II) e, por último, 15,7% em 168 h (estágio III). Em contraste, as amostras FD 

P-Cel/KCl1:2 e FD P-Cel/KCl1:4 liberaram 69,8% e 74,1% de potássio em 5 min 

(estágio I), seguido por uma liberação muito menor de 7,6 e 8,6% em 168 h (estágio 

II). 

Os filmes altamente compactados de OD P-Cel/KCl1:1, OD P-Cel/KCl1:2 e OD 

P-Cel/KCl1:4 liberaram 60,4, 69,2 e 74,5% de potássio (Figura 36c), 

substancialmente mais lento do que as micropartículas (92,7, 90,4, 97,3%) e sólidos 

3D (73,5, 78,4, 81,7%) dentro do mesmo período. Nenhum dos filmes exibiu qualquer 

mudança observável em sua integridade física quando submerso em água por uma 

semana (Figuras 36j, k). Os filmes liberaram potássio em três estágios, mesmo sob 
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o carregamento aniônico/catiônico mais alto, mostrando uma liberação inicial reduzida 

de 41,2, 58,1, 67,2% de potássio em 5-10 min (estágio I), seguido por um lento de 

3,58, 2,2 e 1,7% após 6-7 h e, por último, uma liberação expressiva de 15,65, 8,9 e 

5,6% para as amostras OD P-Cel/KCl1:1, OD P-Cel/KCl1:2, e OD P-Cel/KCl1:4, 

respectivamente. Esses períodos iniciais de liberação a partir dos filmes foram de 2-4 

vezes mais curtos do que aqueles das micropartículas e sólidos 3D. Esse resultado é 

claramente atribuído à diminuição da área de contato na formação da microestrutura 

altamente compactada do filme em comparação com as dos demais os sólidos 

desenvolvidos.   

Em conclusão, a menor taxa de potássio liberada está associada a níveis 

crescentes de compactação das estruturas fibrilares montadas, ou seja, 32% e 14% 

de potássio foram liberados mais rapidamente das micropartículas (SD P-Cel/KCl1:1) 

e sólidos 3D (FD P-Cel/KCl1:1) do que dos filmes OD P-Cel/KCl1:1. Uma vez que os 

grupos fosfatos aniônicos das fibras fosforiladas não podem se ligar 

eletrostaticamente aos cátions K+ em excesso, razões molares de K+ a Celulose-O-

HPO3
- maiores do que a equivalente estão relacionadas às taxas de liberação de 

potássio mais rápidas, independentemente do método de secagem. 
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Figura 36 Liberação acumulativa de potássio em água a partir dos sólidos obtidos via spray-drying 
(a), freeze-drying (b) e oven-drying (c) com composições de P-Cel/KCl1:1 (vermelho), P-Cel/KCl1:2 

(azul) e P-Cel/KCl1:4 (verde); Fotografias de: micropartículas (d) P-Cel, (e) P-Cel/KCl1:1, (f) P-
Cel/KCl1:2 (g) P-Cel/KCl1:1 e com seus respectivos valores de recuperação de massa após ensaio 
de liberação; sólidos tridimensionais porosos (h) P-Cel (i) e P-Cel/KCl1:1 e filmes (j) P-Cel (k) e P-

Cel/KCl1:1 submersos em água por 1 semana. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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A Tabela 3 sumariza as características de liberação de potássio a partir dos 

sólidos obtidos por SD, FD e OD com composições de P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e 

P-Cel/KCl1:4. 

 

Tabela 3 Características de liberação de potássio dos sólidos obtidos por spray-drying (SD), freeze-
drying (FD) e oven-drying (OD) com composições de P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4. 

Amostra Estágio de liberação 
Tempo  

(h) 

Liberação acumulativa 

de potássio (%) 

SD P-Cel/KCl1:1 I  

II 

III 

0,33 

7 

168 

76,6 

2,0 

14,0 

SD P-Cel/KCl1:2 I  

II 

0,33 

168 

83,7 

6,8 

SD P-Cel/KCl1:4 I  

II 

0,33 

168 

93,6 

3,7 

FD P-Cel/KCl1:1 I  

II 

III 

0,33 

7 

168 

57,7 

3,78 

15,7 

FD P-Cel/KCl1:2 I  

II 

0,33 

168 

69,8 

8,6 

FD P-Cel/KCl1:4 I  

II 

0,33 

168 

74,1 

7,6 

OD P-Cel/KCl1:1 I  

II 

III 

0,08 

6 

168 

41,2 

3,8 

15,7 

OD P-Cel/KCl1:2 I  

II 

III 

0,17 

6 

168 

58,1 

2,2 

8,9 

OD P-Cel/KCl1:4 I  

II 

III 

0,08 

7 

168 

67,2 

1,7 

5,6 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Embora a interação química resultante da adição de fertilizante potássico (KCl) 

à suspensão de celulose fosforilada tenha sido consistente com a expectativa, os 

efeitos da incorporação de insumos nitrogenados ((NH4)2SO4) e fosfatos (NaH2PO4) 

sob as propriedades das fibras de P-Cel não foram relatados na literatura e, portanto, 

foram caracterizados e apresentados a seguir.  

Para comparação com os filmes de OD P-Cel/KCl1:1, suspensões aquosas de 

fibras celulose fosforilada (14,6 ± 5,2 µm de largura e 365,9 ± 164,7 µm de 

comprimento) com carga similar de 2,4 ± 0,4 mmol g-1 foram incorporadas com sulfato 
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de amônio ((NH4)2SO4) e dihidrogenofosfato (NaH2PO4) a razão molar equivalente de 

cargas celulose-O-HPO3
- a NH4

+ ou H2PO4
-, e depois foram secas via oven-drying 

para produzir filmes. 

 Tanto o filme sem a presença de fertilizante quanto aqueles incorporados com 

KCl, (NH4)2SO4 ou NaH2PO4 foram opacos e semelhantes a papel, com formato 

altamente regular macroscopicamente. Observações mais detalhadas por MEV 

revelaram que todos os filmes possuem uma estrutura fibrosa altamente compacta 

sem quaisquer fibras individuais observáveis, como também livre de poros ou defeitos 

em superfície (Figuras 37a-d). Em específico, o filme OD P-Cel/KCl1:1 mostrou 

numerosos grãos mais escuros distribuídos de forma desuniforme sobre sua 

superfície, significando áreas com maior concentração de KCl, confirmado por EDS 

(Figuras 37b, e). No caso do OD P-Cel/(NH4)2SO41:1, as imagens obtidas por MEV 

revelaram o crescimento de cristais com forma bem definida sobre toda a superfície 

do filme (Figura 37c), enquanto a análise de EDS exibiu picos proeminentes de C, O, 

e P que são típicos da celulose fosforilada, e a presença do pico de S em cerca de 2,3 

keV confirma a incorporação do sulfato de amônio (Figura 37e, 3). O filme OD P-

Cel/NaH2PO41:1, por sua vez, mostrou estruturas sem forma definida bem distribuídas 

sobre a superfície do filme, enquanto picos de C, O, P e Na foram verificados por EDS, 

confirmando a presença do sal dihidrogenofosfato no filme (Figura 37d, e). Este 

resultado sugere que o sal NaH2PO4 perdeu sua estrutura cristalina convertendo-se 

ao estado amorfo após ser incorporado à suspensão de P-Cel e secagem em estufa, 

consistente com a menor cristalinidade (ICr = 56%) para o filme OD P-Cel/NaH2PO41:1 

em comparação ao ICr encontrado para aqueles contendo KCl (ICr = 70%) ou 

(NH4)2SO4 (ICr = 66%) (Figura 39).     
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Figura 37 Imagens obtidas por MEV (a-d) e espectros de EDS (e) da superfície dos filmes com 
composição de (a) P-Cel, (b) P-Cel/KCl1:1, (c) P-Cel/(NH4)2SO41:1 e (d) P-Cel/NaH2PO41:1 obtidos 

via oven-drying. 

 

* As setas vermelhas indicam as regiões da amostra onde foi conduzido a análise elementar por SEM-
EDS. 
Fonte: Própria autoria. 

 

A análise de FTIR ilustrou as mudanças químicas nos filmes celulose 

fosforilada após a incorporação de fertilizantes diferentes do KCl, como é o caso do 

sulfato de amônio e dihidrogenofosfato de sódio. O espectro do filme de P-Cel/KCl 

(Figura 38a) mostrou bandas típicas para celulose, com uma ampla banda de 

estiramento de hidroxila em 3400 cm-1, bandas de estiramento da ligações C-H em 

2900 cm-1 e C-O em 1060 cm-1, bem como a deformação glicosídica de C-H em 897 
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cm-1, juntamente com bandas de estiramentos de P=O e P-OH e das ligações alifáticas 

P-O-C em 1205, 928 e 835 cm-1 (SUFLET; CHITANU; POPA, 2006). As principais 

diferenças verificadas foram um leve estreitamento da banda de hidroxila em 3400 

cm-1, possivelmente devido a sobreposição da banda do KCl sobre a da P-Cel, a 

intensa banda em 1403 cm-1 correspondendo à solvatação dos íons do KCl com 

moléculas de água, e por último a formação de um distinto umbro na região em 928 

cm-1 atribuído ao estiramento da ligação P-OH, significando interação por forças 

eletrostáticas atrativas dos grupos fosfatos negativamente carregados com cátions K+. 

Por outro lado, o espectro do filme P-Cel/(NH4)2SO4 (Figura 38b) foi similar ao do sal 

(NH4)2SO4 puro com bandas de estiramento de N-H em 3200 cm-1 e de flexão de NH4
+ 

em 1402 cm-1, e outras duas na região de 1105 e 620 cm-1 correspondendo a dois 

modos vibracionais do grupo SO4
2- (ZHENYU et al., 2012; SIFONTES et al., 2015). 

Este resultado sugere áreas com maior concentração do sal exposto na superfície dos 

filmes, consistente com o observado por MEV (Figura 37). O espectro da amostra P-

Cel/NaH2PO4 (Figura 38c) também foi similar ao do sal NaH2PO4 puro apresentando 

bandas em 1672 e 538 cm-1 de vibrações de flexão O=P-O(H) e da ligação P=O 

(SÁNCHEZ-ENRÍQUEZ; REYES-GASGA, 2013), novamente indicando a presença de 

sal exposto na superfície dos filmes. Contudo, a incorporação de íons potássio à 

suspensão de fibras de P-Cel parecem dominar as interações eletrostáticas atrativas 

com grupos fosfatos carregados negativamente, enquanto o efeito dos íons NH4
+ e 

H2PO4
- não foi evidente a partir dos resultados de FTIR. 
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Figura 38 Espectros de FTIR dos filmes OD P-Cel, OD P-Cel/KCl1:1, OD P-Cel/(NH4)2SO41:1 e OD 
P-Cel/NaH2PO41:1 obtidos via oven-drying. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Após a incorporação de (NH4)SO4 ou NaH2PO4, análises de difração de raios-

X mostraram que as fibras de P-Cel mantiveram a forma monoclínica Iβ da celulose, 

com picos a 2θ = 14,8°, 16,6° e 22,6° correspondentes aos respectivos planos 

cristalográficos 1 1 0, 1 1 0 e 2 0 0. Picos adicionais e mais intensos a 2θ = 17,3°, 

21,1°, 29,2°, 29,9° e 34,1° são claramente atribuídos a fases cristalinas do sulfato de 

amônio contidas nos filmes P-Cel/(NH4)2SO41:1 (Figura 39b), similar ao filme de 

composição P-Cel/KCl, o qual exibiu picos acrescidos a 2θ = 28,3°, 40,5°, 41,4° e 

51,2° (Figura 39a). Em contraste, nenhum pico relacionado as fases cristalinas do sal 

NaH2PO4 foi verificado para o filme P-Cel/NaH2PO41:1 (Figura 39c), confirmando que 

a estrutura cristalina do sal foi perdida após a secagem. Por último, o índice de 

cristalinidade (ICr) para os filmes P-Cel/KCl1:1, P-Cel/(NH4)2SO41:1 e P-

Cel/NaH2PO41:1 foi na faixa de 56-70% e inferior quando comparado ao ICr do filme 
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sem a presença de fertilizante (P-Cel, 73%), sugerindo alguma desorientação dos 

cristais de celulose quando as espécies iônicas presentes, levando à estruturas 

ligeiramente menos ordenadas. 

 

Figura 39 Padrões de difratometria de raios-X dos filmes OD P-Cel, OD P-Cel/KCl1:1, OD P-
Cel/(NH4)2SO41:1 e OD P-Cel/NaH2PO41:1 obtidos via oven-drying. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

As análises termogravimétricas mostraram o filme sem fertilizante (P-Cel) 

exibiu perda de massa inicial de 6,6% abaixo de 150 °C da evaporação da água, 

seguida por uma única perda de massa expressiva (Tmax1 = 252,1 °C) da 

decomposição da celulose. Por outro lado, filmes com fertilizante P-Cel/KCl1:1, P-

Cel/(NH4)2SO41:1 perderam uma pequena massa inicial de 6,4-10,1% abaixo de 150 

°C devido a evaporação da umidade, e então mostraram uma perda substancial de 

massa em dois estágios a 226-315 °C (Tmax1) e 297,8-414 °C (Tmax2) (Figuras 40a-d). 

No caso da amostra P-Cel/NaH2PO41:1, a formação de um umbro distinto durante a 

degradação térmica a 240,4 °C (Tmax1), seguido do pico a 284,8 °C (Tmax2), é devido 
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as interações eletrostáticas atrativas entre grupos fosfatos aniônicos da P-Cel e 

contra-íons Na+ (Figuras 40e, f). Adicionalmente, um ombro quase imperceptível 

também foi verificado para o filme P-Cel, sugerindo que uma pequena porção dos 

grupos fosfatos está na forma sódica (O-PO3H-Na+), consistente com os resultados de 

EDS (Apêndice F). Contudo, este comportamento dos filmes P-Cel/KCl1:1, P-

Cel/(NH4)2SO41:1 e P-Cel/NaH2PO41:1 sugere a decomposição de forma não 

simultânea envolvendo a degradação das superfícies com grupos fosfato de potássio, 

amônio ou sódio, seguido da degradação dos núcleos cristalinos da celulose. O valor 

de resíduo carbonizado a partir da decomposição térmica dos filmes P-Cel/KCl1:1 

(39,3%) e P-Cel/NaH2PO41:1 (44,9%) foi superior ao do filme P-Cel (36,8%) devido à 

presença de componentes mais estáveis termicamente, como é o caso dos sais KCl 

e NaH2PO4, os quais pouco degradam-se abaixo de 800 °C, deixando altos valores 

de resíduo de 94,2 e 81,4%, respectivamente. Por outro lado, com a incorporação de 

sulfato de amônio, o resíduo carbonizado do filme P-Cel/(NH4)2SO41:1 foi 

substancialmente reduzido à 17,8%. Este resultado é inferior ao dos filmes P-

Cel/KCl1:1 e P-Cel/NaH2PO41:1 e consistente com a noção de que a presença de 

(NH4)2SO4 nos filmes de P-Cel leva a menor formação de resíduo devido os 

componentes do sulfato de amônio degradarem-se quase totalmente a 800 °C, 

deixando baixíssimo resíduo de 2,2%. Em conclusão, o carregamento de fertilizantes 

contendo potássio, amônio ou sódio influenciou as estabilidades térmicas dos filmes 

e resíduos carbonizados resultantes. 
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Figura 40 Curvas de TGA e dTG dos filmes (a, b) OD P-Cel/KCl1:1, (c, d) OD P-Cel/(NH4)2SO41:1 e 
(e, f) OD P-Cel/NaH2PO41:1 obtidos via oven-drying.  

 

* As inserções nos gráficos de dTG são representações das estruturas químicas da celulose com 
grupos fosfatos de potássio, amônio e sódio. 

Fonte: Própria autoria. 

 

Para delinear os efeitos da química de superfície da P-Cel sob a capacidade 

de liberação de espécies diferentes dos íons K+, a liberação de amônio (NH4
+) e 

dihidrogenofosfato (H2PO4
-) também foi avaliada a partir dos filmes obtidos via oven-
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drying a uma razão molar equivalente de nutriente (K+, NH4
+ ou H2PO4

-) a Celulose-

O-HPO3
- .  

Os filmes OD P-Cel/(NH4)2SO41:1, OD P-Cel/KCl1:1 e OD P-Cel/NaH2PO41:1 

liberaram um máximo de 57,7%, 60,4% e 88,8% de íons NH4
+, K+ e H2PO4

- dentro de 

168 h, respectivamente, (Figura 41), enquanto nenhum deles exibiu qualquer 

mudança na integridade física quando submersos em água por uma semana. Em 

especifico, o filme OD P-Cel/KCl1:1 mostrou uma liberação inicial mais expressiva de 

41,2% de íons K+ nos primeiros 5 min (estágio I), seguido de liberação continua e 

menos substancial de 3,8% (estágio II) por 6 h e, por último, uma liberação mais lenta 

de 15,7% (estágio III) durante 168 h (Figura 41a). Mais impressionante, o filme OD P-

Cel/(NH4)2SO41:1 exibiu uma liberação inicial mais reduzida de 26,7% de NH4
+ sobre 

o mesmo período de 5 min (estágio I), seguida por outros duas liberações lentas de 

17,3 e 13,7% após 120 e 168 h (Figura 41b). Essas taxas de liberação mais lentas 

para NH4
+ e K+ estão diretamente relacionadas às interações eletrostáticas atrativas 

envolvendo os grupos fosfato aniônicos das fibras de P-Cel e nutrientes de natureza 

catiônica. Para reafirmar a observação anterior, a capacidade de liberar nutrientes 

aniônicos a partir desses filmes compostos por fibras de celulose fosforilada também 

foi avaliada. O filme OD P-Cel/NaH2PO41:1 mostrou uma liberação inicial e 

substancialmente mais rápida de 53,1% de H2PO4
- durante os primeiros 5 min, 

seguido de outras duas liberações de 13,7 e 24,9% após 4 e 168 h (Figura 41c). Este 

resultado é consistente com a noção de que os grupos fosfatos aniônicos nas fibras 

P-Cel não podem se ligar eletrostaticamente aos aníons H2PO4
-, em que 28,4-31,1% 

de H2PO4
- foi liberado mais rapidamente do que os cátions NH4

+ e K+, 

respectivamente. 
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Figura 41 Liberação acumulativa de (a) potássio, (b) amônio e (c) dihidrogenofosfato em água a partir 
dos filmes obtidos via oven-drying com composições de OD P-Cel/KCl1:1, OD P-Cel/(NH4)2SO41:1 e 

OD P-Cel/NaH2PO41:1. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

O mecanismo e parâmetros cinéticos para prever os primeiros 60% da 

liberação de K+, NH4
+ e H2PO4

- a partir dos filmes de P-Cel foram investigados usando 

o modelo de Korsmeyer-Peppas, em que a liberação do soluto é governada por 

processo de transporte difusão e/ou relaxamento das cadeias poliméricas, 

(KORSMEYER et al., 1983).  

As liberações acumulativas de NH4
+ e K+ a partir dos filmes P-Cel/(NH4)2SO41:1 

e OD P-Cel/KCl1:1 tiveram ajuste mais adequado ao modelo e coeficiente de correção 

de 0,9932-0,9963 (Figura 42), enquanto a liberação de H2PO4
- a partir do filme OD P-

Cel/NaH2PO41:1 não foi possível o ajuste devido ao número insuficiente de dados 

experimentais. Os filmes também apresentaram valores de expoente de liberação (n 

= 0.053-0,092) inferiores a 0,5, correspondendo ao mecanismo de difusão quase-

Fickiano. No presente trabalho, os valores de “n” são devidos a difusão dos cátions 
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NH4
+ e K+ através dos filmes inchados e carregadas negativamente, sem erosão 

aparente. 

Esta liberação retardada de nutrientes catiônicos regulada por forças 

eletrostáticas atrativas pode ser estendida a outros nutrientes de mesma natureza 

catiônica (Mg2+, Ca2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, etc.), fornecendo aplicações mais amplas 

dentro do campo de liberação de fertilizantes. 

 

Figura 42 (a) Parâmetros do modelo cinético de Korsmeyer-Peppas e ajuste dos primeiros 60% da 
liberação dos íons potássio e amônio em água a partir dos filmes (a) OD P-Cel/KCl1:1 e (b) OD P-

Cel/(NH4)2SO41:1. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Na Figura 43 é mostrado o perfil de biodegradação dos filmes de celulose 

fosforilada incorporados com diferentes fertilizantes, com base na quantidade de gás 

carbônico (CO2) produzida, em condições padronizadas, pelos microrganismos do 

solo. Todos os filmes exibiram perfil similar de biodegradação com três picos de 

produção de gás carbônico, o primeiro entre 7-10 dias, o segundo em 18 dias e o 

último em 35 dias (Figura 43a). Enquanto a amostra Controle liberou uma quantidade 
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relativamente pequena de 34,9 mg de CO2 correspondente a atividade microbiana, os 

filmes P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-Cel/(NH4)2SO41:1 e P-Cel/NaH2PO41:1 respectivamente 

liberaram um total de 113,0, 122,1, 125,8 e 139,2 mg de CO2 em 56 dias (Figura 43b). 

Comparativamente, a amostra P-cell produziu aproximadamente 78 mg CO2 a mais 

que a amostra Controle, enquanto a presença dos fertilizantes nos filmes aumentou 

ainda mais a taxa de evolução de gás carbônico, produzindo 87-105 mg de CO2. Esse 

resultado é consistente com a noção de que a presença do fertilizante propicia o 

desenvolvimento dos microrganismos e, consequentemente, a atividade de 

biodegradação é favorecida. Além desse fator, a cristalinidade dos filmes foi afetada 

com a incorporação dos fertilizantes, diminuindo de 73% (P-Cel) para 70% (P-

Cel/KCl1:1), 66% (P-Cel/(NH4)2SO41:1) e 56% (P-Cel/NaH2PO41:1) (Figura 39), o que 

pode ter facilitado a ação de microrganismos para decompor os materiais sob as 

condições do experimento. Similarmente ao reportado na literatura, experimentos de 

biodegradação evidenciaram que hidrogéis derivados de acetato de celulose 

biodegradaram mais rapidamente quando contiveram fertilizante NPK em sua 

formulação (SENNA; BOTARO, 2017). 

 

Figura 43 Taxa de biodegradação dos filmes obtidos via oven-drying com composições de P-Cel, P-
Cel/KCl1:1, P-Cel/(NH4)2SO41:1 e P-Cel/NaH2PO41:1: (a) medições diárias e (b) acumulativas de CO2 

produzido. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Em conclusão, este trabalho mostra a versatilidade de fibras de celulose 

fosforilada para serem projetadas em diferentes estruturas para liberação de 

nutrientes. Essa fácil e reprodutível abordagem de modificação da celulose por 

fosforilação química, empregando reagentes de baixo custo e em quantidades 
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estequiométricas, adiciona benefícios econômicos aos custos de produção de 

materiais para aplicações agrícolas. Entre os materiais desenvolvidos na pesquisa, o 

sólido estruturado como filme fino foi qual teve as melhores propriedades de liberação, 

principalmente empregando uma razão equimolar entre cargas da celulose e 

nutrientes, além de garantir maior rendimento à produção de sistemas para a liberação 

de fertilizantes. Por fim, o trabalho representa a abordagem mais sistemática e 

otimizada para ajustar a forma sólida a partir do método de secagem e da química da 

superfície da celulose. 

 

4.5. Conclusão 

Este trabalho relata a otimização para a fosforilação da celulose extraída do 

bagaço de cana-de-açúcar a uma razão molar de AGU da 

celulose:(NH4)2HPO4:(NH2)2CO de 1:0,5:2, à 150 °C e por 15, 30 e 60 min, rendendo 

derivados com carga superficial de 2,08, 2,56, 1,92 mmol g-1, respectivamente. A 

esterificação dos grupos hidroxila da celulose via fosforilação foi evidenciada a partir 

dos resultados de FTIR e TGA, consistente com a evidência de aumento de massa e 

das cargas dos derivados fosforilados. A rápida secagem por spray-drying das 

suspensões de celulose fosforilada com maior carga de superfície de 2,56 mmol g-1 

(P-Cel30) gerou pós de morfologia fibrosa com rendimentos mais baixos de 37%. Com 

o aumento das cargas de KCl, os pós tiveram rendimentos de até 45%, enquanto sua 

morfologia não foi significativamente afetada pela neutralização das cargas 

superficiais da celulose fosforilada. Sólidos porosos com estruturas tridimensionais 

foram montados a partir da secagem das suspensões de celulose fosforilada por 

freeze-drying, apresentando 13,3 μm de largura e rendimentos mais elevados de 95-

97%. Devido à neutralização das cargas superficiais induzida pelo cátion potássio, as 

suspensões de P-Cel30 foram montadas como estruturas mais finas (11,6 μm de 

largura) e com menos porosidade aparente. A secagem por oven-drying, por sua vez, 

compactou as fibras da celulose fosforilada em filmes finos e opacos com rendimentos 

de 95-99%. Por comparação, os filmes foram mais cristalinos (73%) e estáveis 

termicamente (252,1 °C) do que pós secos por spray-drying (67%, 250,5 °C) e o sólido 

poroso produzido via freeze-drying (71%, 249,8 °C). A liberação de KCl altamente 

solúvel em água a partir dessas três diferentes estruturas sólidas foi maior para os 

pós (90,4-97,3%), seguido dos sólidos porosos (73,5-81,7%) e, por último, para os 

filmes (60,4-74,5%) dentro de 7 dias. Além disso, o carregamento equivalente de 



120 
 

cargas catiônicas em relação à aniônicas da celulose fosforilada foi mais eficaz em 

promover uma liberação lenta impulsionada por forças eletrostáticas atrativas mais 

fortes. Portanto, a taxa de liberação de nutrientes catiônicos poderia ser regulada 

variando as cargas aniônicas/catiônicas junto com os métodos de secagem. Embora 

88,8% de H2PO4
- tenham sido liberados rapidamente a partir dos filmes, a liberação 

substancialmente mais lenta de NH4
+ e K+ em 57,7 e 60,4% após 7 dias foi dependente 

dos grupos fosfatos aniônicos presente na celulose fosforilada, difundindo-se em água 

por um mecanismo quase-Fickiano. Adicionalmente à capacidade de reter nutrientes 

dos filmes, a característica de biodegradação melhorada com a incorporação dos 

fertilizantes eleva ainda mais o potencial de uso desta celulose fosforilada em 

aplicações agrícolas. 

 

5. CONCLUSÃO GERAL 

O objetivo principal dessa Tese foi a produção de FEA empregando 

biopolímeros e um mínimo uso de compostos químicos adicionais, para potenciais 

aplicações agrícolas. Além disso, o estudo concentrou-se em estratégias para 

converter o bagaço de cana-de-açúcar em materiais funcionais devido ao baixo custo 

desse resíduo, sua abundante disponibilidade e por fornecer uma fonte renovável de 

celulose que pode ser usada para a produção em larga escala de derivados 

celulósicos.  

Na primeira etapa experimental do trabalho, três diferentes procedimentos para 

extração de celulose do bagaço de cana-de-açúcar foram comparativamente 

estudados, rendendo 42-49% de fibras celulósicas com dimensões na ordem de 

micrometros. A pureza das três amostras celulósicas foi averiguada por análise 

térmica (TGA) e pelas técnicas de espectroscopia FTIR, difratometria de raios-X, e a 

cristalinidade relativa também foi estimada comparativamente. 

Os estudos conduzidos na etapa seguinte do trabalho tiveram como objetivo 

produzir materiais compósitos à base de quitosana e nanofibras de celulose sulfatada, 

agregando as características e propriedades de cada um desses constituinte. As 

nanofibras de celulose sulfatada foram sintetizadas via hidrólise ácida da celulose 

extraída do bagaço de cana-de-açúcar, e os estudos conduzidos nas seções 

anteriores validaram o conceito de melhorar o desempenho de liberação de nutrientes 

em matrizes poliméricas incorporando cargas de nanofibras de celulose. 
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Micropartículas foram fácil e rapidamente fabricadas via spray-drying a partir de 

misturas em proporções apropriadas de quitosana, fertilizante, e nanofibras de 

celulose para exibir comportamento de liberação ajustável, liberando um máximo de 

48,0, 78,2 e 96,0% de H2PO4
-, NH4

+ e K+ no período de 24 h, respectivamente.  

Na terceira e última etapa do trabalho, processos mais simples e ecológicos 

foram explorados para produzir materiais de liberação constituídos unicamente de 

celulose fosforilada e sem o uso de solventes orgânicos. A fosforilação com 

(NH4)2HPO4 da celulose extraída do bagaço rendeu fibras longas com grupos fosfato 

introduzidos em sua superfície. A encapsulação e liberação de nutrientes foi 

sistematicamente demonstrada através da secagem de suspensões de celulose 

fosforilada e fertilizante para formação de diferentes estruturas sólidas como pós, 

sólidos porosos 3D e filmes via em spray-drying, freeze-drying e oven-drying, 

respectivamente. A taxa de liberação de nutrientes pôde ser regulada variando as 

cargas aniônicas/catiônicas juntamente com os métodos de secagem. Em conclusão, 

os filmes constituídos de celulose fosforilada e fertilizantes empregando uma razão 

molar equivalente de cátion+/celulose-O-HPO3
- foram facilmente fabricados via oven-

drying e exibiram as melhores propriedades de liberação, atingindo 57,7, 60,4 e 88,8% 

de íons NH4
+, K+ e H2PO4

- liberados após 7 dias.  

Em conclusão, este trabalho demonstrou a viabilidade da conversão do bagaço 

de cana-de-açúcar em diferentes materiais voltados às aplicações agrícolas, desde 

produtos fertiliberadores com propriedades ajustáveis para liberação de nutrientes até 

invólucros para armazenamento, nutrição e produção de mudas, enquanto o emprego 

de abordagem simplificada empregando um mínimo uso de componentes químicos 

ou etapas de processo, adiciona benefícios econômicos produção para produção de 

sistemas para a liberação de fertilizantes.  Por fim, esses resultados são de grande 

importância e claramente indicam que revestimentos biopoliméricos aplicados em 

fertilizantes tornam o uso de nutrientes mais eficiente. 

 

6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Propõem-se investigar a aplicação dos materiais desenvolvidos em diferentes 

tipos de solos, regimes climáticos e/ou distintos cultivos com o objetivo de avaliar o 

efeito dessas condições sobre a capacidade de liberação de nutrientes.  
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Outra sugestão para ensaios futuros é a caracterização das propriedades 

mecânicas dos filmes, sendo necessária para decidir as condições quanto à utilização 

do material como um invólucro para armazenamento de mudas.  

Por fim, pesquisas adicionais são necessárias para avaliar a incorporação de 

outros fertilizantes como fonte de micronutrientes como, por exemplo, cálcio (Ca2+), 

cobre (Cu2+), ferro (Fe3+ ou Fe2+), manganês (Mn2+), magnésio (Mg2+), zinco (Zn2+), a 

fim de fornecer aplicações mais diversas dentro do campo de liberação de fertilizantes. 
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APÊNDICE A 

Na Figura 44 é mostrado a caracterização por difratometria de raios-X dos sais 

(NH4)2SO4, NaH2PO4, KCl e do fertilizante NPK formulado a partir da apropriada 

combinação desses sais. 

 

Figura 44 Padrão de difratometria de raios-X dos sais (NH4)2SO4, NaH2PO4, KCl e fertilizante NPK 

formulado. 

 

 

 

 

 

 



135 
 

APÊNDICE B  

Na Figura 45 é mostrado o gráfico de dispersão das variáveis “rendimento da 

secagem” (considerando as misturas compostas de QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 e 

QS/NPK/S-CNF1:1:1) e “concentração incorporada de nanofibras de celulose 

sulfatada” (variando de 0,1 a 10% em massa de S-CNF), para avaliar suas relações e 

seu coeficiente de correlação.  

 

Figura 45 Rendimento da secagem via spray-drying das misturas QS/NPK/S-CNF1:1:0,1 e 

QS/NPK/S-CNF1:1:1 versus a quantidade da S-CNF usada (inserções: equações de ajuste da 

regressão linear e coeficiente de correlação). 
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APÊNDICE C  

Na Figura 46 é mostrado a caracterização por espectroscopia no infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR) dos sólidos obtidos via spray-, freeze- e oven-

drying com composições de P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4. 

 
 

Figura 46 Espectros de FTIR dos sólidos obtidos via spray- (a), freeze- (b) e oven-drying (c) com 
composições de P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4. 
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APÊNDICE D 

Na Figura 47 é mostrado o comportamento térmico e propriedades dos sólidos 

obtidos via spray-, freeze- e oven-drying com composições de P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-

Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4, caracterizados pela análise termogravimétrica (TGA). A 

curva termogravimétrica derivada (dTG) foi a primeira derivada dos dados de TGA.   

 

Figura 47 Curvas de TGA e dTG de sólidos produzidos via (a, b) spray-, (c, d) freeze- e (e, f) oven-
drying com composições de P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4, e (g) suas 

propriedades térmicas. 
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APÊNDICE E  

Na Figura 48 é mostrado a caracterização por difratometria de raios-X dos 

sólidos obtidos via spray-, freeze- e oven-drying com composições de P-Cel, P-

Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-Cel/KCl1:4. 

 

Figura 48 Padrões de difratometria de raios-X e índices de cristalinidade (ICr) dos sólidos obtidos via 
spray- (a), freeze- (b) e oven-drying (c) com composições de P-Cel, P-Cel/KCl1:1, P-Cel/KCl1:2 e P-

Cel/KCl1:4. 
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APÊNDICE F 

Na Figura 49 é mostrado imagens obtidas por MEV e espectros de EDS da 

superfície dos filmes com composição de P-Cel e P-Cel/NaH2PO41:1 obtidos via oven-

drying, juntamente com suas curvas de dTG derivadas dos dados de TGA. As 

inserções nos gráficos de dTG são representações das estruturas químicas da 

celulose com grupos fosfatos ácidos e/ou de sódio.   

 

Figura 49 Imagens obtidas por MEV, espectros de EDS, e curvas de dTG dos filmes com composição 
de (a, b) OD P-Cel e (c, d) OD P-Cel/NaH2PO41:1 obtidos via oven-drying. 

 


