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“And again, my stubbornness came into play, because I’m also not a quitter.
So, I’d have voices in my head doubting what I was doing—but then I’d have
contradictory voices saying, “But you’re not going to quit.” I’m stubbornly going to
continue to do this because I think it’s the right thing to be doing. I think, at some
level, we all face these doubts and have to figure out ways to overcome them."
Jennifer Doudna - 2020 Nobel Prize in Chemistry
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Resumo

CHIAREGATO, C. G.

Desenvolvimento de materiais contendo macro e

micronutrientes para liberação programada: uma agricultura sustentável.

Incentivar o desenvolvimento de uma agricultura sustentável é muito
importante para diminuir os impactos negativos do uso excessivo do solo. O uso de
fertilizantes de eficiência melhorada, que liberam nutrientes de forma prolongada, em
conjunto com políticas sustentáveis, pode contribuir para atingir uma agricultura com
menor impacto ambiental. É interessante que estes materiais sejam obtidos através
de processos verdes e que utilizem materiais biodegradáveis em suas formulações.
A partir dessa premissa, objetivou-se desenvolver materiais com macro e
micronutrientes por duas diferentes técnicas: (i) Spray-Drying, obtendo-se
microesferas de amido de milho carregadas com micronutrientes (Mn, Fe, Cu), e (ii)
Processamento térmico em câmara de mistura, obtendo-se compósitos contendo as
microesferas (Micro) ou macronutrientes (K, N) (Macro) incorporadas à uma matriz
plastificada de Poli (álcool vinílico). Os processos de obtenção dos materiais foram
otimizados para a preparação de filmes multicamadas contendo filmes externos
Macro e um filme interno Micro, base do material Multicamadas multielementar
(Multi). Os materiais foram caracterizados térmica (TGA, DSC), estrutural (FTIR,
DRX) e morfologicamente (MEV) e avaliados quanto a liberação em água e em solo.
Microesferas com diferentes micronutrientes apresentaram um perfil de liberação em
água distintos. Quanto maior o tamanho de partícula, maior o intumescimento e mais
lenta foi a liberação. Para os compósitos Macro, Micro e Multi/M, a liberação dos
micronutrientes foi mais prolongada quando encapsulados primeiro pelo amido. Já
os macronutrientes, na presença dos micronutrientes (Multi/M), apresentaram uma
liberação mais prolongada comparanda à formulação Macro. A avaliação da
liberação em solo demostrou que a liberação é dependente do tipo de formulação,
em relação aos nutrientes presentes, bem como da interação nutriente-solo.
Resultados de TDR e extração da solução de solo mostraram que os micronutrientes
interagiram mais com o solo, principalmente para os materiais Basacote® e Multi/M,
lixiviando menos. Já os macronutrientes liberaram mais rápido para os materiais
Bascote® e Multi/M, pois interagiam pouco com a matriz de solo, comparado com a
formulação Macro. A formulação Multi/M apresentou perfil de liberação semelhante
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ao material comercial Basacote®, o que demostra a potencialidade do material para
a aplicação como EEFs, além de ser à base de materiais que possuem potencial de
biodegradação.

Palavras chaves: Amido; Agricultura sustentável; Fertilizantes de eficiência
melhorada; Macronutrientes; Microesferas, Micronutrientes; PVA; Processamento
térmico; Spray-Drying, TDR.

Abstract
CHIAREGATO, C. G. Development of materials containing macro and
micronutrients for programmed release: sustainable agriculture.

Encouraging the development of sustainable agriculture is very important to
reduce the negative impacts of excessive land use. Thus, using materials with
improved efficiency, which delays the nutrient release, and sustainable policies can
contribute to achieving agriculture with less environmental impact. Multilayer films
composed of external Macro films and an internal Micro film constituted the Multimaterial, with macro and micronutrients. It is interesting to use green processes and
biodegradable materials to obtain these materials. From this premise, the objective
was to develop materials with macro and micronutrients by two different techniques:
(i) Spray-drying, obtaining corn starch microspheres loaded with micronutrients (Mn,
Fe, Cu) and (ii) Thermal processing in a mixing chamber, obtaining composites
containing microspheres (Micro) or macronutrients (K, N) (Macro) incorporated into a
plasticized Poly (vinyl alcohol) matrix. We optimized both used processes to obtain
these materials. The materials were characterized thermally (TGA, DSC), structural
(FTIR, DRX), and morphologically (MEV), and the release in water and soil were
evaluated. Microspheres with different micronutrients showed a distinct release profile
in the water. The larger the particle size, the greater the swelling and the slower the
release. For Macro, Micro, and Multi composites, the release of micronutrients was
more prolonged when first encapsulated by starch. In the presence of micronutrients
(Multi), the macronutrients presented a more prolonged release compared to the
Macro formulation. The nutrients released in soil depend on the type of formulation,
nutrients present. TDR results and soil solution extraction showed that micronutrients
interacted more with the soil, mainly for Basacote and Multi/M materials, leaching less.
On the other hand, macronutrients are released faster for Bascote and Multi/M
materials, as they interacted less with the soil than the Macro formulation. The Multi/M
formulation presented a release profile similar to the commercial material Basacote,
which demonstrates the material's potential for application as EEFs and is based on
materials that biodegrade.

Keywords:

Enhanced

Efficiency

Fertilizer,

Macronutrients;

Micronutrients;

Microspheres; Spray-Drying; Sustainable agriculture; TDR; Thermal processing.
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Estrutura do trabalho

Este trabalho possui três etapas principais, dessa forma, o escrito foi dividido
em capítulos para facilitar a leitura. O Capítulo 1 aborda uma introdução geral do
trabalho, bem como a revisão bibliográfica do tema. O Capítulo 2 aborda o
desenvolvimento de microesferas de amido contendo micronutriente. O Capítulo 3
aborda o estudo do processo de plastificação da matriz de PVA. O Capítulo 4 aborda
o desenvolvimento de materiais contendo macro e micronutrientes, tendo como
matriz o PVA plastificado. O Capítulo 5 aborda a avaliação dos materiais
desenvolvidos quanto ao seu desempenho na liberação dos nutrientes em solo.
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Capítulo 1
Introdução

1
1.1

Introdução
Motivação da pesquisa
A agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável estabelece como meta

2 promover uma agricultura sustentável (ONUBR, 2017). Dessa forma, a agricultura
possui o desafio de produzir alimento considerando o custo ambiental da expansão
agrícola, que inclui degradação do solo, perda de biodiversidade, estresse do
ecossistema e emissão de gases do efeito estufa (FAO, 2018).
Uso demasiado dos recursos naturais, de forma desenfreada, pode
comprometer a fertilidade futura do planeta (FAO, 2018). Atualmente, tem-se
discutido a eficiência do processo tradicional de adubação, bem como o custo
ambiental (CALABI-FLOODY et al., 2018). Devido a volatilização, lixiviação e alta
mobilidade dos íons em conjunto com a tendência do produtor de sempre aumentar
a quantidade utilizada devido aos bons resultados alcançados com o seu uso, a
quantidade aplicada de fertilizante é superior a necessária à cultura (GARCÍAGARIZÁBAL; CAUSAPÉ; ABRAHAO, 2012; SHALEV et al., 2015; WICK;
HEUMESSER; SCHMID, 2012). Estas ações têm como principais consequências a
eutrofização dos lagos e rios e contaminação do lençol freático, relacionados ao uso
excessivo de fertilizante.
Neste sentido, torna-se inviável sustentar este modelo de adubação
considerando a diminuição das reservas de extração de nutrientes para a produção
de fertilizantes (DANESHGAR et al., 2018), bem como as consequências ambientais
a curto e longo prazo. Existem alternativas para solucionar o problema do uso de
fertilizante, como fracionar a aplicação, fertirrigação (GARCÍA-GARIZÁBAL;
CAUSAPÉ; ABRAHAO, 2012) e adotar tecnologias no campo, como materiais que
controlam a disponibilidade do fertilizante no solo (CALABI-FLOODY et al., 2018).
1.2

Revisão bibliográfica

1.2.1 Fertilizantes e o ambiente
A utilização de agroquímicos pela agricultura pode ser considerado uma
revolução ao possibilitar o uso da terra de forma mais eficiente, expandindo a
produção de alimentos frente ao aumento populacional e diminuição do espaço
agrícola. A classe dos agroquímicos é composta por pesticidas, reguladores,
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fertilizantes químicos, condicionadores de solo e substâncias químicas utilizadas na
criação de animais (KOLI; BHARDWAJ; MAHAWER, 2019).
Fertilizantes são materiais inorgânicos com uma composição definida
utilizados para fornecer macro ou micronutrientes necessários para o crescimento da
planta (KOLI; BHARDWAJ; MAHAWER, 2019). Macronutrientes como nitrogênio (N),
fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) são necessários
em maior quantidade pelas plantas. Já os micronutrientes como boro (B), cloro (Cl),
cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo) e zinco (Zn) são necessários
em menores quantidades, porém tão essenciais quanto os macronutrientes. A
formulação de fertilizantes é a combinação de diferentes nutrientes em uma
determinada proporção de acordo com as especificidades nutricionais de cada
cultura (FAQUIN, 2005).
Os fertilizantes químicos tornaram-se uma ameaça ambiental a partir do
momento que seu uso foi desenfreado, devido aos bons resultados obtidos, sem
considerar os impactos ambientais, principalmente os de longo prazo. Segundo o
Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, o setor agrícola é responsável por
cerca de 24 % das emissões de gases de efeito estufa, onde, entre os fertilizantes, o
maior contribuidor é o gás N2O (processo de volatilização) (FAO et al., 2014).
Os

problemas

ambientais,

causados

em

decorrência

da

lixiviação,

principalmente, de nitrato, são comumente relacionados a agricultura. Os fertilizantes
possuem alta mobilidade no solo, sendo facilmente perdidos por lixiviação, o que
representa diminuição da fertilidade do solo e da eficiência do nutriente, bem como
uma ameaça ao ambiente e saúde humana (PADILLA; GALLARDO; MANZANOAGUGLIARO, 2018). A contaminação de um aquífero significa a impossibilidade de
utilizá-lo por décadas, e tem como principal consequência a migração dos
contaminantes para rios e lagos devido ao ciclo hidrológico (BURRI et al., 2019).
Estima-se que 30 a 50 % do fertilizante aplicado é perdido, o que demostra a
relevância

em

se

otimizar

o

manejo

do

fertilizante

(JAROSIEWICZ;

TOMASZEWSKA, 2003; WU; LIU, 2008a). Nesse contexto, torna-se necessário
mudar a forma de como o fertilizante é manejado na agricultura, tendo como
principais objetivos aumentar a eficiência e diminuir os impactos ambientais.
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1.2.2 Fertilizantes de eficiência melhorada
O uso de tecnologias no campo como fertilizantes de eficiência melhorada
(EEF, da sigla em inglês Enhanced Efficiency Fertilizer) é uma das alternativas
viáveis para solucionar os problemas enfrentados pelo uso de fertilizantes na
agricultura, que tem como principais funções proteger o fertilizante e controlar a
liberação para o meio (SIKDER et al., 2021). EEF é a utilização de materiais que
disponibilizam os nutrientes de forma mais otimizada para as plantas, o que na
prática significa diminuir as perdas por processos de lixiviação e volatilização, com
consequente melhoria da eficiência e redução da contaminação (AZEEM et al., 2014;
CALABI-FLOODY et al., 2018; DAVIDSON; GU, 2012; SHAVIV, 2001). Estes
materiais apresentam propriedades de interesse de modo que sejam mais vantajosos
que os fertilizantes tradicionais.
Os EEFs podem ser desenvolvidos utilizando-se uma ampla classe de
materiais, ou uma combinação deles, com o objetivo de alcançar-se propriedades
relevantes como biodegradabilidade, melhor desempenho na liberação e retenção de
água (CALABI-FLOODY et al., 2018). Dessa forma, busca-se materiais que não
comprometam o ecossistema, que possam, ao final de seu uso, serem incorporados
pelo ambiente, sem gerar resíduos, baixo custo, ampla disponibilidade, que
possibilite produção em grande escala.
Entre as classes de materiais, já foram propostas o uso de polímeros de
origem natural e sintética (DUMROESE; RILEY; LANDIS, 2004; JACOBS, 2004;
SIKDER et al., 2021), fibras naturais como celulose e nanocelulose (FRANÇA;
BARROS; FAEZ, 2021; MESSA; FAEZ, 2020), lignina (GU et al., 2019), bagaço de
cana-de-açúcar (CHIAREGATO; SOUZA; FAEZ, 2021; PEREIRA et al., 2020),
argilas e materiais inorgânicos (LI et al., 2019; PEREIRA; BINOTTO; FAEZ, 2020;
SANTOS et al., 2015), biológicos (ARAÚJO et al., 2017), bem como a combinações
dessas classes (compósitos, blendas).
Já foram propostas diversas metodologias para a obtenção de materiais de
EEF utilizando-se os materiais mencionados. Algumas estratégias desenvolvidas são
aprisionar o nutriente em cápsulas ou microesferas (FRANÇA et al., 2018; MESSA;
SOUZA; FAEZ, 2019), recobrimento do grão do nutriente (WU; LIU, 2008b), sorção
do nutriente por materiais porosos (SOUZA et al., 2018), hidrogéis (PUSHPAMALAR
et al., 2018), filmes como suporte para o nutriente (BOYANDIN et al., 2017;

24

RYCHTER et al., 2016), extrusão e processamento térmico em câmara de mistura
interna (GIROTO et al., 2017).
Quanto ao mecanismo de liberação, a saída do nutriente pode ser controlada
através de um estímulo externo como temperatura, pH e umidade (água), que
depende do material utilizado no desenvolvimento dos EEFs (CALABI-FLOODY et
al., 2018). Além disso, a liberação dos nutrientes pode ocorrer através da difusão e
intumescimento, degradação do material utilizado para recobrir o nutriente,
rompimento do material utilizado para recobrir o nutriente ou solubilização (AZEEM
et al., 2014).
O desenvolvimento dessa tecnologia é promissor ao diminuir a perda do
fertilizante, e, como consequência, a quantidade necessária, o que representa
diminuição dos custos de produção, aumento de eficiência e proteção ambiental
(ACHARI; KOWSHIK, 2018). Para tanto, busca-se utilizar materiais que tenham
origem renovável e que não gerem resíduos no solo após o uso, que possuam
alguma propriedade de interesse, baixo custo, fácil disponibilidade e metodologias
que possibilitem produzir a tecnologia em escala industrial (CHEN et al., 2018a).
1.2.3 Polímeros e materiais de EEFs
Polímero é uma macromolécula composta pela repetição de uma unidade
chamada mero, interligados por ligações do tipo covalente. Diferentes monômeros,
molécula que deriva o mero, origina polímeros com características e propriedades
distintas (GAD, 2014). Essa classe de material é muito versátil, sendo cada vez mais
utilizada para uma vasta gama de aplicações. O uso de polímeros na agricultura é
crescente devido a possibilidade de facilmente modificá-lo para uma aplicação
específica ou combiná-lo com outros materiais.
Inicialmente, os materiais de EEFs eram produzidos utilizando-se polímeros
sintéticos, de origem petroquímica, não biodegradáveis, o que implica na geração de
resíduos no ambiente. Já os polímeros de origem natural e biodegradáveis atendem
a dois principais pré-requisitos, ampla disponibilidade e baixo custo (com exceções),
além de não gerarem resíduos no solo. Entretanto, os polímeros de origem natural
apresentam algumas desvantagens, em alguns cenários, como baixa resistência
mecânica (SIKDER et al., 2021). Atualmente existem materiais comerciais que são
produzidos utilizando-se polímeros sintéticos não biodegradáveis, que atualmente
não representa o material ideal para esta aplicação. Neste cenário, polímeros de
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origem natural e com potencialidade à biodegradação apresentam grande potencial
para serem aplicados no desenvolvimento de EEFs.
Dentre os polímeros de origem natural aplicado à agricultura, destaca-se a
celulose, nanocelulose, amido, quitosana, carboximetilcelulose, alginato e carragena
por apresentarem as características adequadas e atenderem os pré-requisitos já
destacados, considerados ideais para o desenvolvimento de EEFs (CHEN et al.,
2018a; FERTAHI et al., 2021; PANG et al., 2019; SIKDER et al., 2021; SINHA RAY,
2013).
1.2.4 Amido de milho
Amido é um polímero de origem natural, biodegradável, sendo as principais
fontes milho, arroz, trigo, mandioca e batata (KHAN et al., 2017; LIU et al., 2009a). O
amido é constituído por grânulos de 1 a 100 μm, onde seu tamanho e formato são
dependentes da fonte utilizada para sua extração (KHAN et al., 2017;
TEODORESCU; BERCEA; MORARIU, 2018). A morfologia em grânulo do amido
impossibilita que o mesmo intumesça em temperatura ambiente (FU et al., 2012).
O amido é constituído por dois polissacarídeos, a amilose e amilopectina,
Figura 1. A amilose possui uma cadeia linear formada por unidades de D-Glucose
interligadas por ligações α – 1,4 glicosídicas, Figura 1 (a). Já a amilopectina possui
estrutura ramificada com cadeias curtas de D-Glucose interligadas por ligações α –
1,4 glicosídicas, onde as cadeias curtas são interligadas por ligações α – 1,6
glicosídicas, Figura 1 (b). A principal diferença entre as fontes de amido são as
variações nos teores de amilose e amilopectina (KHAN et al., 2017). O amido é
considerado um polímero semicristalino, onde a cristalinidade varia de 20 - 45 % (LIU
et al., 2009a). A região amorfa do amido corresponde às cadeias de amilose e os
pontos de ramificação da amilopectina. Já a região cristalina corresponde às cadeias
curtas e ramificadas de amilopectina (RUSS, 2016).
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Figura 1 Estrutura dos polissacarídeos (a) Amilose e (b) Amilopectina

Fonte: autora.

Quando o amido é aquecido na presença de excesso de água ele passa por
um processo endotérmico irreversível denominado gelatinização (KADAM; TIWARI;
O’DONNELL, 2015). O processo de gelatinização consiste na ruptura dos grânulos
de amido, onde a principal consequência é a perda de cristalinidade devido ao
inchaço dos grânulos de amido durante o processo (HAN et al., 2019; KADAM;
TIWARI; O’DONNELL, 2015), resultando em um amido gelatinizado que incha à
temperatura ambiente. O intumescimento é uma propriedade chave dos materiais
EEF, uma vez que possibilita manter a umidade do solo e diminuir a perda de água
por evapotranspiração.
Na literatura encontra-se trabalhos que usam amido no desenvolvimento de
materiais de EEFs, como microesferas de amido gelatinizado e quitosana pelo
processo de coacervação, mas implica em um gasto de água no processo de
lavagem das microesferas (PEREZ; FRANCOIS, 2016), amido termoplástico (TPS),
mas demanda do uso de plastificantes (RYCHTER et al., 2016), e amido em
compósitos (FRANÇA et al., 2021; MAJEED et al., 2018). O amido também pode ser
utilizado para obter-se microesferas pela técnica de Spray Drying, onde não é
necessário plastificá-lo ou passar pelo processo de lavagem (FU et al., 2012). Pôdese altear a cristalinidade através da secagem da dispersão de amido pela técnica
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Spray Drying, que contribui para a diminuição da cristalinidade, obtendo-se um
material amorfo (DOS SANTOS et al., 2018).
A técnica Spray-Drying é baseada no processo de aspersão de uma solução
através da bomba peristáltica, de forma que passe pelo bico atomizador, formando
um spray de gotículas, secas através do fluxo de ar quente, que promove a
evaporação do solvente, produzindo partículas sólidas (NIAZI, 2013; O’SULLIVAN et
al., 2019; RUSS, 2016). Dessa forma, este processo possibilita revestir o nutriente
com um material polimérico de forma rápida e com possibilidade de produção em
escala industrial, visto que, estima-se que existam mais de 15000 spray drying em
escala industrial no mundo (NIAZI, 2013). No entanto, não foram encontrados
trabalhos no qual o objetivo fosse produzir microesferas contendo fertilizante em sua
constituição, o que demonstra a relevância e originalidade da proposta.
1.2.5 Poli (álcool vinílico)
O poli (álcool vinílico) (PVA) é um polímero sintético linear, organiza-se na
estrutura cristalina ortorrômbica, semicristalino, biocompatível, com possibilidade de
biodegradação e solúvel em solvente verde (ASLAM; KALYAR; RAZA, 2018). O PVA
é interessante para a obtenção de blendas com amido, devido a boa compatibilidade
entre os polímeros através das ligações de hidrogênio entre as cadeias (PANG et al.,
2011). Adicionalmente, o amido favorece o processo de biodegradação do PVA no
solo, visto a facilidade em ser biodegradado e diminuição do custo do material final
(JULINOVÁ; VAŇHAROVÁ; JURČA, 2018).
Um aspecto importante do PVA é o grau de hidrólise do polímero, Figura 2. O
grau de hidrólise do PVA determina suas propriedades e está relacionado a
quantidade de grupos acetato remanescentes após a polimerização (TEIXEIRA,
2007), Figura 2 (b). Dessa forma, o PVA considerado totalmente hidrolisado (com
alto grau de hidrólise), Figura 2 (a), possui mais grupos hidroxilas disponíveis para
interagir com as cadeias de amido, o que permite uma maior e melhor
compatibilização entre cadeias (ZANELA et al., 2017).

Figura 2 Estrutura química do PVA (a) totalmente hidrolisado e (b) parcialmente
hidrolisado
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Fonte: a autora

Já foram desenvolvidos materiais de EEF com PVA a partir de diversas
metodologias como semi – IPN de PVA e penas de galinha como uma material
superabsorvente como fonte de P e N (KONG et al., 2019), hidrogéis de PVA como
fonte de N e Fe (SARKAR; SEN, 2018) e fibras de PVA com argila montmorilonita,
através da técnica de eletrofiação, como fonte de N (AZARIAN et al., 2018).
Entretanto, estes materiais foram obtidos através de metodologias ou uso de
reagentes que não são interessantes no desenvolvimento de materiais de EEF.
Adicionalmente, os materiais apenas forneciam um ou dois nutrientes em uma
mesma formulação.
Blendas de amido e PVA foram amplamente estudadas. Azahari e col.
desenvolveram filmes de amido e PVA e avaliaram o processo de biodegradação. Os
filmes

que

possuíam

amido

na

formulação

apresentaram

uma

maior

biodegradabilidade (AZAHARI; OTHMAN; ISMAIL, 2011). Du e col. desenvolveram
filmes de amido e PVA plastificados com diferentes sais inorgânicos. A presença dos
sais aumentou a compatibilidade entre os polímeros (DU et al., 2019). Zanela e col.
desenvolveram um filme de PVA e amido plastificado com glicerol através do
processo de extrusão com calandragem. Todas as formulações propostas
apresentaram boa compatibilidade do amido com o PVA (ZANELA et al., 2017). Estes
trabalhos destacados demostram que a presença de amido em blendas de
PVA/amido é favorável e pode contribuir com o processo de biodegradação.
1.2.6 Materiais EEFs multielementares
Durante o crescimento das plantas são necessários 17 tipos de elementos
químicos para o seu completo desenvolvimento. Estes são separados em quatro
grupos: (i) estruturais (C, O, H); (ii) macronutrientes primários (N, P, K); (iii)
macronutrientes secundários (Ca, Mg, S) e (iv) micronutrientes (Zn, Cu, Fe, Mn, Cu,
Ni, B, Cl, Mo). De modo geral, os macronutrientes são requeridos em maiores
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quantidades, mas os micronutrientes são igualmente importantes e cada um
desempenha uma função diferente (DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS;
LEANDRO SOUZA DA SILVA, 2010; MIKULA et al., 2020).
No início do ciclo há maior demanda por macronutrientes, e os micronutrientes
são necessários ao longo do ciclo da cultura. Melhorar a eficiência dos
micronutrientes favorece a absorção de macronutrientes, o que corrobora para o
desenvolvimento de materiais que combinem macro e micronutriente (DIMKPA;
BINDRABAN, 2018; QI et al., 2019). Dessa forma, é importante a busca por
estratégias para desenvolver materiais que disponibilizem o macronutriente primeiro
e, retarde a liberação do micronutriente, não tão necessário no início do ciclo, de
modo que possam ser aplicados em conjunto com o macro, sem lixiviarem até serem
absorvidos pela planta. Além disso, materiais de EEFs que contenham macro e
micronutrientes podem representar uma economia financeira ao produtor, pois um
mesmo material pode suprir ambas as demandas.
Na literatura foram encontrados trabalhos em que o objetivo foi o
desenvolvimento

de

materiais

multielementares.

Lateef

e

colaboradores

desenvolveram um nanocompósito à base de biochar, derivado de espiga de milho,
contendo K+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Fe2+, PO43‾, NO3‾, Na+ (LATEEF et al., 2019). Já
Pereira e colaboradores desenvolveram filmes multicamadas à base de CMC e
zeólita clinoptilolita-Na contendo K+, NO3‾, Fe2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+ (PEREIRA;
BINOTTO; FAEZ, 2020). Cerri e colaboradores desenvolveram micropartículas de
pectina e quitosana, onde a fonte dos nutrientes (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, SO42‾,
Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+) foi a vinhaça (CERRI et al., 2020). Bortolin e colaboradores
desenvolveram hidrogéis nanocompósitos à base de PAAc, CMC e argila
montimorilonita-Ca contento ureia e B. Estes trabalhos evidenciam a importância e a
relevância de desenvolver-se materiais que contenham macro e micronutrientes.
1.2.7 Avaliação de materiais EEFs em solo
Dentro do desenvolvimento de materiais EEFs existe a necessidade por
avaliá-los em um contexto mais real, em relação ao seu desempenho quanto a
liberação dos nutrientes. Ou seja, avaliar o comportamento do material no solo ou
sistema solo/planta. Entretanto, este é, ainda, um dos principais desafios da área. De
modo geral, nos trabalhos encontrados na literatura, os materiais são avaliados,
quanto a liberação, no meio aquoso, o que não representa o ambiente em que o
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material será aplicado. No entanto, ainda é a forma mais fácil de selecionar o melhor
material entre os desenvolvidos. Entre as dificuldades de se avaliar os materiais em
um contexto mais real são as múltiplas variáveis do sistema, como tipo de solo, clima
da região, época do ano, tamanho do experimento (de forma que seja
estatisticamente representativo), com ou sem cultura (planta), utilização de técnica
destrutiva ou indestrutível. Além disso, destaca-se a heterogeneidade das
metodologias empregadas para se avaliar a liberação dos nutrientes em solo, o que
dificulta a comparação dos resultados.
Na literatura foram encontrados trabalhos que buscaram avaliar a liberação
dos nutrientes em solo, como Giroto e colaboradores que desenvolveram
nanocompósitos à base de amido termoplástico com ureia e partículas de
hidroxiapatita e incubaram os materiais por um período de tempo no solo. Os
resultados de liberação em água mostraram que 55% do total de ureia foi liberado
em 10-15 h, e em solo cerca de 50% de NH3 volatilizada em 7 dias (GIROTO et al.,
2017). Essawy e colaboradores desenvolveram hidrogéis superabsorventes de
quitosana e celulose contendo NPK. Os resultados de liberação em água mostraram
que a liberação do NPK atingiu um equilíbrio em 4,5 h, e em solo 74,98 %, 72,56 %
e 73,23 % respectivamente para N, P e K em 30 dias utilizando-se a metodologia
coluna de solo (ESSAWY et al., 2016). Angelo e colaboradores desenvolveram
microcápsulas de quitosana argila e contendo KNO3. Os autores utilizaram a técnica
de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) para avaliar a liberação dos
nutrientes em solo, onde estabeleceram a relação que 1 h de liberação em água
equivale a 20 dias de liberação em solo (ANGELO; FRANÇA; FAEZ, 2021). Existem
diferentes metodologias para se medir a liberação em solo, mas a técnica TDR
apresenta características relevantes.
A TDR baseia-se na emissão de ondas eletromagnéticas de alta frequência,
propagadas através de sondas inseridas no solo. Dessa forma, é possível estimar a
umidade volumétrica do solo (quantidade de água), bem como a constante dielétrica
do solo. Para isso, considera-se o tempo em que a onda eletromagnética leva para
percorrer uma distância conhecida, refletindo no final da sonda, sendo possível
calcular a velocidade de propagação. Através da velocidade de propagação,
determina-se a constante dielétrica e a umidade volumétrica do solo. E, atenuandose o sinal refletido obtém-se a condutividade elétrica do solo. A velocidade de
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propagação é inversamente proporcional a umidade volumétrica do solo, ou seja,
quanto menor a velocidade de propagação maior a umidade volumétrica do solo
(TOPP et al., 1988; TOPP; DAVIS, 1985). A partir da condutividade elétrica do solo,
é possível acompanhar a movimentação dos íons no solo, neste caso, a liberação
dos nutrientes presentes nos materiais.
As principais vantagens da técnica TDR são medição em tempo real da
condutividade elétrica e umidade do solo de forma concomitante, técnica
indestrutível, sendo possível acompanhar a liberação dos nutrientes no solo em
pequena escala, e simplicidade da análise. Esta metodologia já foi aplicada em
diversos trabalhos no grupo de pesquisa (CHIAREGATO; SOUZA; FAEZ, 2021;
FRANÇA et al., 2018; MESSA; SOUZA; FAEZ, 2019; SANTOS et al., 2015; SOUZA
et al., 2017). Além disso, é possível combinar a técnica TDR com uso do extrator de
solução de solo. O extrator consiste em uma cápsula de cerâmica conectada a um
tubo de PVC, e esse sistema é inserido no solo. Dessa forma, nos dias em que se
realiza a irrigação, é possível extrair-se a solução de solo e analisar os nutrientes
presentes através de técnicas analíticas. Desse modo, pode-se relacionar a
concentração liberada de nutrientes, determinada na solução de solo, com o perfil de
condutividade elétrica do solo (PEREIRA et al., 2021).
1.3

Justificativa
Após o exposto, o amido de milho apresenta propriedades de interesse que

demonstram o potencial para desenvolver microesferas contendo micronutrientes
revestidos por amido pela técnica de Spray-Drying. Essas microesferas,
incorporadas à uma matriz de PVA através do processamento térmico, favorecem o
processo de biodegradação do PVA, que, por sua vez, funcionará como uma
segunda camada protetora ao micronutriente. O micronutriente, mais protegido, será
disponibilizado após o macronutriente, que estará apenas incorporado à matriz de
PVA. Isso possibilita que o macronutriente, mais necessário no início do crescimento
da planta, seja disponibilizado primeiro, e o micronutriente, mais necessário em
etapas de crescimento posteriores, seja disponibilizado depois. A combinação de
materiais de diferentes classes, bem como metodologias de obtenção de EEFs, são
fatores importantes para obtenção aprimorada de propriedades. Adicionalmente, o
método de obtenção de EEFs influencia drasticamente nas propriedades.
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1.4

Objetivos
Desenvolver fertilizantes de eficiência melhorada, tendo com matriz o polímero

PVA, contendo macronutriente e microesferas de amido/micronutrientes.
1.4.1 Objetivos específicos
•

Otimizar o processo de gelatinização do amido;

•

Obter microesferas de amido com micronutrientes pela técnica de spray
drying;

•

Otimizar os parâmetros de secagem (do amido gelatinizado sem ativo e das
microesferas amido/micronutriente) no equipamento spray dryer;

•

Avaliar a liberação dos micronutrientes em água;

•

Avaliar a influência das condições de processamento na plastificação do PVA
utilizando os plastificantes glicerol e ureia;

•

Avaliar a liberação em água de macro e micronutrientes contidos nos
compósitos de PVA plastificado;

•

Avaliar a liberação em solo dos nutrientes pela técnica TDR;

•

Caracterizar estrutural, morfológica e termicamente os materiais obtidos
(microesferas e matriz).

1.4.2 Hipótese
A hipótese deste trabalho é que os micronutrientes encapsulados pelo amido,
ao serem incorporadas em matriz plastificada de PVA com macronutrientes, a
liberação dos micronutrientes será prolongada.
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Capítulo 2
Obtenção de microesferas de amido e
micronutrientes

2
2.1

Microesferas de amido e micronutrientes
Introdução
Neste capítulo serão discutidos o desenvolvimento de microesferas de amido

com os micronutrientes Mn, Fe e Cu. Inicialmente procuramos avaliar as melhores
condições para gelatinizar o amido, considerando os parâmetros tempo, temperatura,
concentração da dispersão, bem como otimizar os parâmetros de secagem no spray
dryer, considerando o fluxo de solução, temperatura inlet, e concentração da
dispersão, onde, para a escolha das melhores condições, considerou-se a o
rendimento da secagem (massa seca obtida). Após, realizou-se dispersões
monoelementar de amido contendo micronutriente, e obteve-se microesferas de
amido e micronutrientes através da secagem por atomização da dispersão utilizando
o equipamento Spray Dryer de escala laboratorial. Estes materiais foram avaliados
quanto a liberação em água, cinética de liberação nutriente em água, e
intumescimento.

Os

materiais

foram

caracterizados

térmica,

estrutural

e

morfologicamente.
2.2

Material e métodos

2.2.1 Material
O amido de milho comercial (CS) utilizado foi seco em estufa a 45 ºC durante
2 h. Os sais sulfato de cobre penta hidratado (CuSO 4.5H2O) (Nuclear), sulfato de
manganês hidratado (MnSO4.H2O) (Synth), e sulfato de ferro hepta hidratado
(FeSO4.7H2O) (Synth) foram utilizados como fonte dos micronutrientes e nenhum
tratamento prévio foi realizado. A água utilizada para soluções padrão foi a ultrapura
(pH = 7,5), obtida pelo sistema de purificação de água Milli-q Reference da MerckMillipore Sigma Direct-Q3. Para a gelatinização do amido, utilizou-se água destilada.
2.2.2 Gelatinização do amido
A metodologia de gelatinização foi otimizada com base em trabalhos
encontrados na literatura (LIU et al., 2009b; SANTOS et al., 2018; SIN et al., 2010).
Os parâmetros avaliados foram: temperatura (57 e 97 ºC), tempo (10, 15 e 30 min) e
concentração de amido (3, 5, 6 e 7 % em massa), onde o volume foi mantido em 200
mL (Tabela 1). O processo foi realizado em banho de óleo de silicone sob agitação
magnética. A suspensão de CS gelatinizado foi retirada do banho de óleo de silicone

35

e permaneceu em agitação até atingir a temperatura ambiente. Após, a suspensão
foi homogeneizada por Turrax (IKA T18) a 10.000 rpm durante 5 min.

Tabela 1 Parâmetros estudados no processo de gelatinização do CS
Amostra
1
2
3
4
5
6
7

Temperatura
(ºC)
57
97
97
97
97
97
97

Parâmetros
Tempo
(min)
10
10
15
30
30
30
30

Concentração
(g/100mL)
3
3
3
3
5
6
7

2.2.3 Otimização dos parâmetros de secagem no equipamento Spray Dryer
Para se determinar os melhores parâmetros de secagem das microesferas de
CS foram realizados testes no equipamento mini Spray Dryer Buchi B-290 utilizando
o bico atomizador duplo fluido (2FN) com diâmetro de 0,5 mm (nozzle tip). Para tanto,
avaliou-se o rendimento obtido em função da variação dos fatores temperatura de
entrada (Tinlet) e vazão da bomba peristáltica (fluxo de alimentação), Tabela 2. Os
parâmetros

aspiração de ar e vazão de ar foram 100 % e ~50 mmHg,

respectivamente, baseando-se em trabalhos com secagem por atomização
realizados no grupo de pesquisa (FRANÇA et al., 2018; MESSA; SOUZA; FAEZ,
2019). Durante o processo de secagem a dispersão de CS gelatinizado foi mantida
em agitação magnética.
Inicialmente, foi avaliada a influência da temperatura de entrada no rendimento
para dispersões de CS gelatinizado nas concentrações 3 e 6 % em massa, mantendo
a taxa de fluxo de alimentação em 10 %. Escolhida a temperatura de 130 ºC, avaliouse a influência do fluxo de alimentação em relação a concentração de amido, Tabela
2.
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Tabela 2 Composição e condições de secagens no spray dryer das microesferas de
amido (CS)
Composição
Material
[CS] (%m)

Parâmetros
Fluxo de

Temperatura

alimentação (%)

de entrada (ºC)

CS-1

3

10

130

CS-2

6

10

130

CS-3

3

10

185

CS-4

6

10

185

CS-5

3

20

130

CS-6

6

20

130

CS-7

3

30

130

CS-8

6

30

130

2.2.4 Preparo das microesferas de CS/micronutriente
Nesta etapa foram realizadas dispersões monoelementares de amido
contendo micronutriente, onde a proporção de amido/micronutriente foi de 1:0,2 (g/g),
Tabela 3. Preparou-se a dispersão de amido gelatinizado 3 % em massa, descrito no
item 2.1.2. Após, o micronutriente foi adicionado na dispersão e mantida em agitação
magnética durante 1 h. A dispersão de CS/micronutriente foi homogeneizada por
Turrax a 10,000 rpm durante 5 min, Figura 3.

Figura 3 Obtenção da dispersão de amido gelatinizado com micronutrientes e
secagem das microesferas de CS/micronutriente
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Para obtenção das microesferas de CS/micronutriente, foram utilizados os
parâmetros otimizados no equipamento Spray Dryer, sendo temperatura de 130 ºC e
taxa de aspiração de 10 %. Durante o processo de secagem, a dispersão de
CS/micronutriente foi mantida em agitação magnética, Figura 3. As secagens foram
realizadas em triplicata para cada micronutriente, para obtenção do rendimento
médio de microesferas secas. As microesferas foram designadas como CS-Cu, CSMn e CS-Fe, onde a composição dos materiais está descrita na Tabela 3.

Tabela 3 Composição das microesferas desenvolvidas
Polímero (% m)
Material
CS
CS-Cu
66,56
CS-Fe
64,77
CS-Mn
64,53

Micronutrientes (% m)
Fe2+
Mn2+
SO4‾
13,31
20,13
12,95
22,28
12,91
22,56
Cu2+

2.2.5 Teste de intumescimento
O grau de intumescimento (GI) foi avaliado para o CS, microesferas de CS
puro (CS-puro) e CS/micronutriente (CS-Cu, CS-Fe, CS-Mn) (FRANÇA et al., 2018;
PARIZE et al., 2012). Em triplicata, adicionou-se 0,5 g de polímero, considerando-se
a % em massa do polímero na formulação, a um tubo falcon contendo 15 mL de água
destilada. As amostras foram mantidas sob agitação (Novatecnica) a 144 rpm por 24
h em temperatura ambiente. Após, as amostras foram centrifugadas (Hettich
zentrifugen, Rotina 380) a 3,000 rpm por 10 min e o sobrenadante foi removido. A
porcentagem de intumescimento foi calculada pela Equação 1.
Equação 1 𝐺𝐼 =

𝑤𝑡 −𝑤𝑜
𝑤𝑜

× 100

Onde wt é a massa do material inchado e wo é a massa seca (inicial) do material.
2.2.6 Liberação em água dos micronutrientes
A liberação dos nutrientes em água segue uma metodologia já estabelecia no
grupo de pesquisa, Figura 4 (FRANÇA et al., 2018; MESSA; SOUZA; FAEZ, 2019;
SOUZA et al., 2019). Microesferas de CS/micronutriente (0,5 g) foram condicionadas
em um sachê semipermeável de TNT (7 x 5 cm) e imergidos em um volume de 50
mL de água destilada. Em tempos pré-estabelecidos, o sachê contendo o material foi
retirado e imergido em um novo recipiente contendo o mesmo volume de água
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destilada. Os testes foram realizados em triplicata para cada micronutriente avaliado.
Os micronutrientes liberados foram quantificados por Espectrometria de Absorção
Atômica (Perkin Elmer – PINAACLE 900T), no Laboratório de Análise Química de
Solos e Planta – UFSCar – CCA. A porcentagem de nutriente liberado será calculado
através de uma curva acumulativa de liberação, de acordo com a .
Figura 4 Teste de liberação dos micronutrientes em água

Equação 2 % 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =

[ 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
[𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

× 100

2.2.7 Cinética de liberação de micronutrientes
Para avaliar a cinética de liberação de micronutrientes seis modelos
matemáticos foram ajustados aos dados experimentais de liberação. Foram estes:
ordem-zero, primeira-ordem, Baker-Lonsdale, Korsmeyer-Peppas, Maikoid-Banakar
e Peppas-Sahlin, Tabela 4. Todos os dados foram analisados estatisticamente pelo
software DDSolver (ZHANG et al., 2010).
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Tabela 4 Equações dos modelos cinéticos
Modelo Cinético

Equação
𝑓𝑖 =

Ordem-zero
Primeira-ordem

Baker-Lonsdale

Referência

𝑀𝑖
= 𝑘0 𝑡
𝑀∞

𝑙𝑜𝑔𝑄𝑖 = 𝑙𝑜𝑔𝑄0 +
2
𝑀𝑡
)
𝑓𝑡 = [1 − (1 −
3
𝑀∞

(BRUSCHI, 2015)

𝑘1 𝑡
2.303
2⁄
3

]−

(BRUSCHI, 2015)
𝑀𝑡
𝑀∞

(BAKER;

LONSDALE,

1974; BRUSCHI, 2015)

= 𝑘𝑡
Korsmeyer-

𝑓𝑖 =

Peppas
Makoid-Banakar
Peppas-Sahlin

𝑓𝑖 =
𝑓𝑖 =

𝑀𝑖
= 𝑘𝑡 𝑛
𝑀∞

𝑀𝑖
= 𝑘𝑀𝐵 𝑡 𝑛 𝑒 −𝑐𝑡
𝑀∞

𝑀𝑖
= 𝑘1 𝑡 𝑚 + 𝑘2 𝑡 2𝑚
𝑀∞

(KORSMEYER

et

al.,

1983)
(MAKOID;

DUFOUR;

BANAKAR, 1993)
(PEPPAS; SAHLIN, 1989)

Onde, para o modelo de ordem-zero fi é 1 - (Wi / W0) e representa o fertilizante
dissolvido no tempo t, e k0 é uma constante de velocidade aparente de dissolução.
Para o modelo de primeira-ordem, Qi é a quantidade de fertilizante liberada no tempo
t, Q0 é a concentração inicial de fertilizante, k1 é a constante de primeira ordem. Para
Baker-Lonsdale, k é a constante de liberação, Mt é a quantidade de fertilizante
liberada no tempo t e M∞ é a quantidade total de fertilizante. Para Korsmeyer-Peppas,
Mt é a quantidade de fertilizante liberada ao longo do tempo t, M∞ é a quantidade total
de fertilizante, k é a constante cinética, n é o expoente da liberação e t é o tempo.
Quando n < 0,5, é uma difusão quase Fickiana; n = 0,5, é uma difusão Fickiana (Caso
I); para 0,5 < n < 1,0, é um transporte não Fickiano ou anômalo, quando a liberação
ocorre por difusão e relaxamento das cadeias; para n = 1,0, é um transporte do Caso
II (liberação de ordem-zero), quando a liberação ocorre por dilatação ou relaxamento;
para n > 1, é um transporte Super Caso II. Para Maikoid-Banakar, Mt é a quantidade
de fertilizante liberada ao longo do tempo t, M∞ é a quantidade total de fertilizante,
kMB é a constante cinética e c é o parâmetro empírico. Para Peppas-Sahlin, Mt é a
quantidade de fertilizante liberada ao longo do tempo t, M ∞ é a quantidade total de
fertilizante, k1 e k2 são as constantes cinéticas, a é o comprimento de difusão da
amostra e t é o tempo.
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2.3

Caracterização dos materiais obtidos

2.3.1 Difratometria de raios X (DRX)
As microesferas de CS/micronutriente foram pirolisadas em mufla, de 35 a 850
ºC, utilizando-se 2 g de amostra. Após, o pó foi analisado no Difratômetro de Raios
X MiniFlex600 (Rigaku), disponível na Universidade Federal de São Carlos – campus
Araras. As condições de análise foram varredura na faixa angular de 2θ (2 a 90º),
com passo angular de 10º min‒1, com radiação de CuKα (λ=1,5418 Å) tensão de 45
kV e corrente de ânodo de 40 mA.
2.3.2 Espectroscopia na região de infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR)
As análises de FTIR foram realizadas no Espectrômetro TERSOR II (Bruker)
disponível na Universidade Federal de São Carlos – campus Araras. As condições
de análise foram varredura na região de 400 a 4000 cm‒1, acúmulo de 64 varreduras
e resolução de 4 cm‒1. As amostras foram preparadas em pastilhas de KBr.
2.3.3 Análise termogravimétrica (TGA)
Para as microesferas de amido, CS-Fe e o sal FeSO4.7H2O, as análises de
TGA foram realizadas no TGA 4000 (Perkin Elmer) disponível na Universidade
Federal de São Carlos – campus Araras. As condições de análise foram de 30 a 800
ºC, rampa de aquecimento de 10 ºC min‒1, e atmosfera de nitrogênio com fluxo de
20 mL min‒1. Para as microesferas de CS-Cu, Mn-Mn e os sais CuSO4.5H2O e
MnSO4.H2O, as análises de TGA foram realizadas no SDT Q600 (TA Instruments)
disponível na Universidade de Araraquara (UNIARA). As condições de análise foram
de 30 a 1000 ºC, rampa de aquecimento de 10 ºC min‒1, e atmosfera de nitrogênio
com fluxo de 20 mL min‒1.
2.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) (JEOL/modelo JSM7500F) foi
realizada no Instituto de química na UNESP Araraquara. Uma pequena quantidade
de microesferas foi depositada sobre a fita adesiva dupla-face de carbono, onde a
superfície foi recoberta com uma fina camada de ouro. A tensão de aceleração usada
foi de 2,0 kV, com ampliações de 1,000x, 5,000x e 10,000x. Realizou-se a distribuição
de partículas através das imagens de MEV obtidas através do software Image J.
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2.3.5 Estatística
A análise estatística foi realizada usando o software Origin Lab (versão 2020)
com teste-t de Student e ANOVA. Um valor de 0,05 foi selecionado como o nível de
significância, onde diferentes letras atribuídas às médias são significativamente
diferentes (p <0,05).
2.4

Resultados e discussão

2.4.1 Processo de gelatinização do amido para produção de microesferas
Foi escolhido um CS comercial, já utilizado em trabalhos anteriores do grupo,
para o desenvolvimento das microesferas. O CS apresenta os padrões de difração
característicos do polimorfo tipo-A (2θ = 15,66 º, 18,3 º, 20,2 º e 23,56º) específico
de CS de cereais, Figura 5 (WANG et al., 2016). Este polimorfo possui célula unitária
monoclínica formando uma estrutura compacta (AI; JANE, 2017).

Figura 5 Difratograma de raios X do CS comercial

Na literatura foram encontradas diversas metodologias de gelatinização do CS
(LIU et al., 2009b; SANTOS et al., 2018; SIN et al., 2010).

No processo são

considerados os parâmetros temperatura, tempo e concentração de CS, sendo estes
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escolhidos para serem otimizados de forma a encontrar a melhor condição
experimental.
O primeiro parâmetro avaliado foi temperatura, 57 e 97 ºC (LIU et al., 2009b;
SANTOS et al., 2018; SIN et al., 2010), mantendo a concentração de CS em 3 % em
massa e tempo em 10 min. Em 57 ºC todo o CS encontrava-se precipitado no fundo
do béquer, demonstrando que o amido não foi gelatinizado, e em 97 ºC parte do CS
se encontrava em suspensão e parte precipitada, o que sugere que o tempo do
processo não estava adequado, Figura 6.
Figura 6 Gelatinização do amido (a) 3%, 57 °C, 10 min; (b) 3%, 97°C, 10 min; (c)
3%, 97 °C, 15 min; (d) 3%, 97 °C, 30 min

O segundo parâmetro avaliado foi tempo, 15 e 30 min, mantendo a
concentração em 3 % em massa e 97 ºC. Após, para 15 min uma maior fração de CS
estava em suspensão, mas ainda ocorreu precipitação de CS não gelatinizado. Para
30 min todo o CS se encontrava gelatinizado sendo, esta, a condição escolhida,
Figura 6.
O terceiro parâmetro avaliado foi concentração de CS, 3, 5, 6 e 7 % em massa.
Para este aspecto avaliou-se qual seria a concentração máxima de sólidos
respeitando a viscosidade limite da dispersão para secar no Spray Dryer. Neste caso
utilizou-se um critério visual da dispersão para avaliar-se a viscosidade. As
dispersões de CS gelatinizado nas concentrações 3, 5 e 6 % em massa
apresentaram uma viscosidade adequada, mas para 7 % em massa o CS
gelatinizado tinha um aspecto de gel com viscosidade muito alta. Dessa forma, as
concentrações 3 e 6 % em massa foram escolhidas para produzir microesferas no
Spray Dryer. Russ e colaboradores também verificaram que a concentração de 3 %
em massa é uma condição para secagem por atomização para obtenção de
microesferas de CS (RUSS, 2016).
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2.4.2 Obtenção de microesferas de amido
Nesta etapa avaliou-se a influência dos parâmetros de secagem, bem como
da concentração de CS gelatinizado no rendimento (obtenção das microesferas
secas), Tabela 5. Comparando-se as temperaturas de secagem, o rendimento foi
maior para 130 ºC, sendo escolhida esta temperatura. Observa-se que quanto maior
o fluxo de alimentação, menor o rendimento obtido, pois a quantidade de material
aderida à câmara de secagem aumenta com o fluxo de alimentação. Os parâmetros
de secagem escolhidos foram 130 ºC, fluxo de 10 %. Como foi observada pouca
diferença entre os rendimentos obtidos para as concentrações 3 e 6 % em massa
nas condições experimentais escolhidas, as duas concentrações foram avaliadas,
em relação a rendimento, quando incorporado o micronutriente na dispersão de
amido gelatinizado. Os valores de rendimento obtidos são resultado de apenas uma
repetição do experimento. Durante a secagem, não ocorreram entupimentos do bico
atomizador e, para as dispersões de concentração 6% e fluxo de alimentação 20 e
30%, observou-se que uma grande quantidade de material ficou aderido à câmara
de secagem, o que pode justificar o baixo rendimento das secagens nestas
condições.
Tabela 5 Rendimento obtido variando as condições de secagem no Spray Dryer em
função da concentração da dispersão de amido
Composição
Material
[CS] (% m)

Parâmetro

Rendimento

Fluxo de

Temperatura

alimentação (%)

(ºC)

(%)

CS-1

3

10

130

47

CS-2

6

10

130

48

CS-3

3

10

185

43

CS-4

6

10

185

14

CS-5

3

20

130

34

CS-6

6

20

130

34

CS-7

3

30

130

35

CS-8

6

30

130

17
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2.4.3 Microesferas de CS/micronutriente
Como teste preliminar, avaliou-se o rendimento da secagem ao incorporar o
micronutriente Fe na dispersão de CS gelatinizado. Para tanto, foram realizadas 3
secagens para cada concentração de CS. O rendimento médio obtido para a
concentração de 3 e 6 % em massa foi de 39,54 % (±3,33) e 13,63 % (±10,11),
respectivamente. O rendimento obtido para CS-puro para 3 e 6 % em massa foi de
47 e 49 %, respectivamente. Este resultado mostra que houve uma diminuição no
rendimento ao incorporar o micronutriente. Dessa forma, escolheu-se a concentração
de 3 % em massa, pois o rendimento obtido foi maior e o desvio padrão entre as
secagens foi menor.
Como observado neste trabalho, alguns artigos também reportam que parte
do material fica aderido à câmara durante o processo de secagem no equipamento
Spray Dryer, o que pode alterar a proporção dos componentes da formulação no
material final (BOUHELASSA et al., 2018; NIAZI, 2013). Dessa forma, realizou-se
secagens em triplicata para cada dispersão monoelementar de amido/micronutriente,
onde o rendimento médio foi calculado, Tabela 6.
Aqui, três hipóteses foram consideradas para explicar esse maior rendimento
de CS/micronutriente em relação ao CS puro. Primeiro, o aumento do teor de sólidos
na dispersão para as formulações com micronutrientes levou a um maior rendimento
desses materiais. Segundo, a presença do micronutriente na dispersão de amido
pode ter alterado a viscosidade da dispersão, e viscosidades mais altas tendem a
aumentar o rendimento (SALAMA, 2020). Terceiro, diferentes micronutrientes
alteraram adesão do material à parede da câmara. A viscosidade está relacionada a
transição vítrea (Tg) do material. Quando a temperatura de entrada é inferior à Tg do
material, o material adere-se mais a parede da câmara, por estar no estado
borrachoso (Tinlet > Tg) (TONTUL; TOPUZ, 2017). Rożnowski e colaboradores
avaliaram as propriedades do amido na presença de cobre e ferro. Eles descobriram
que o cobre (II) diminuiu e o ferro (II) aumentou a viscosidade da dispersão
(ROŻNOWSKI et al., 2016). Este comportamento pode explicar porque o CS-Cu
apresenta menor rendimento, visto que o cobre diminui a viscosidade.
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Tabela 6. Rendimento médio obtido para cada formulação
Material
CS-Cu
CS-Fe
CS-Mn

Rendimento secagem (%)
44,51 (± 7,16)
39,54 (± 3,33)
47,85 (± 2,30)

Dessa forma, para se determinar se houve alteração na proporção de
CS/micronutriente nas microesferas (após secagem por atomização), misturou-se as
triplicatas de cada micronutriente e a composição foi avaliada, em triplicata, a partir
do perfil térmico obtido por TGA, Figura 7. As perdas de massa, em porcentagem, de
cada etapa de degradação estão descritas na Tabela 7.

Figura 7 Curvas termogravimétricas (a, b, c) de TGA; (d, e, f) de dTG; (g, h i) DRX
pós pirólise das microesferas de CS/micronutriente

O processo de degradação térmica do sal FeSO4.7H2O, Figura 7 (a), pode ser
dividido em 4 eventos, onde os três primeiros estágios de perda de massa estão
relacionados à perda de água de hidratação, onde o mecanismo de desidratação
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pode ser descrito com as reações 1, 2 e 3 (MASSET; POINSO; POIGNET, 2006;
WANG; DEBELAK; ROTH, 2007). O 4º evento térmico ocorre o processo de
decomposição de FeSO4 em Fe2O3, reação 4.
32−102 °𝐶

(1) 𝐼 − 1ª 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜: 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2 𝑂(𝑠) →

𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 3𝐻2 𝑂(𝑠) + 4𝐻2 𝑂(𝑔)

102−167 °𝐶

(2) 𝐼𝐼 − 2ª 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜: 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 3𝐻2 𝑂(𝑠) →

𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂(𝑠) + 2𝐻2 𝑂(𝑔)

227−297 °𝐶

(3) 𝐼𝐼𝐼 − 3ª 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜: 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂 (𝑠) →
502−676 °𝐶

(4) 𝐼𝑉 − 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜: 6𝐹𝑒𝑆𝑂4 →

𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2 𝑂(𝑔)

3𝐹𝑒2 𝑂3 (𝑠) + 6𝑆𝑂2 (𝑔) +

3
2

𝑂2 (𝑔)

Já para o micronutriente MnSO4.H2O, o processo de degradação térmica pode
ser dividido em 2 eventos, Figura 7 (b), onde o primeiro estágio de perda de massa
está relacionado à perda de água de hidratação e o mecanismo de desidratação pode
ser descrito com a reação 5 (GADALLA, 1984; TURNER; HALFPENNY; ROBERTS,
2017). A 2º etapa de degradação térmica está relacionada ao processo de
decomposição de MnSO4 em Mn3O4 descrito pela equação 6.
189−293 °𝐶

(5) 𝐼 − 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜: 𝑀𝑛𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂(𝑠) →

703−938 °𝐶

(6) 𝐼𝐼 − 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜: 𝑀𝑛𝑆𝑂4(𝑠) →

𝑀𝑛𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐻2 𝑂(𝑔)

𝑀𝑛3 𝑂4(𝑠) + 3𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)

Para o micronutriente CuSO4.5H2O, o processo de degradação térmica pode
ser dividido em 4 eventos, Figura 7 (c), onde os dois primeiros estágios de perda de
massa estão relacionados à perda de água de hidratação e o mecanismo de
desidratação pode ser descrito com as reações 7 e 8 (GADALLA, 1984; TURNER;
HALFPENNY; ROBERTS, 2017). O 3º e 4º eventos térmicos estão relacionados com
o processo de decomposição de CuSO4 em CuO, e CuO em Cu2O, descritos pelas
reações 9 e 10, respectivamente.
39−138 °𝐶

(7) 𝐼 − 1ª 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜: 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑠) ∙ 5𝐻2 𝑂 →

182−273 °𝐶

(8) 𝐼𝐼 − 2ª 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜: 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑠) ∙ 𝐻2 𝑂 →

586−757 °𝐶

(9) 𝐼𝐼𝐼 − 1ª 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜: 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑠) →

𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑠) ∙ 𝐻2 𝑂 + 4𝐻2 𝑂(𝑔)
𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑠) + 1𝐻2 𝑂(𝑔)

𝐶𝑢𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑔) +

1
2

𝑂2(𝑔)
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891−947 °𝐶

(10) 𝐼𝑉 − 2ª 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜: 𝐶𝑢𝑂(𝑠) →

𝐶𝑢2 𝑂(𝑠) +

1
2

𝑂2(𝑔)

Para os micronutrientes Fe e Mn, o processo de decomposição térmica é
comum para as microesferas de CS/micronutriente. Dessa forma, utilizamos esta
etapa de degradação térmica para calcular-se o teor de micronutriente na formulação
pós secagem pelo spray dryer. Para o Cu, o evento de degradação térmica em que
ocorreria a formação do CuO foi sobreposto ao de degradação térmica do amido,
resultando na não separação dos eventos. Dessa forma, utilizamos a segunda
decomposição, reação 10, para calcular-se o teor de micronutriente na formulação.
A proporção teórica de CS/micronutriente é de 1:0,2 (g/g). O valor teórico de
micronutriente era de 12,95 % para Fe, 12,91 % para Mn, e 13,31 % para Cu,
respectivamente para os materiais CS-Fe, CS-Mn e CS-Cu. O teor experimental de
micronutriente calculado foi de 11,52 % para Fe, 9,09 % para Mn, e 15,72 % para
Cu.

Tabela 7 Perda de massa (%) em cada etapa de degradação. A faixa de
temperatura em que o evento ocorreu está indicada entre parênteses
Etapas de degradação (Δm%)
I (T ºC)
II (T ºC)
III (T ºC)
IV (T ºC)
8,39
68,89
CS puro
(37-156)
(263-349)
14,32
22,18
7,00
27,34
FeSO4.7H2O
(32-102)
(102-167) (227-297) (502-676)
11,65
26,16
42,25
14,87
CS-Fe
(46-191)
(218-314) (320-459) (459-538)
28,74
7,67
30,17
3,51
CuSO4.5H2O
(39-138)
(182-273) (586-757) (891-947)
12,06
72,60
1,88
CS-Cu
*
(32-138)
(138-599)
(897-934)
10,19
43,56
MnSO4.H2O
(189-293)
(703-938)
12,87
56,02
13,58
Cs-Mn
(40-153)
(216-626) (696-835)
*Para a formulação Amido-Cu, os eventos térmicos II e III ocorreram
Material

concomitantemente.

Em relação a estabilidade térmica do material, considerou-se o Tonset da etapa
de decomposição, Figura 7. Todas as microesferas CS/micronutriente apresentaram
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um decréscimo na estabilidade térmica em relação ao CS. Destaca-se duas etapas
de decomposição, a Tonset da etapa de degradação do amido e a Tonset da etapa de
degradação de sulfatos. A temperatura Tonset foi determinada através da dTG, onde
considerou-se a temperatura qual o evento térmico iniciou. Primeiro, a presença de
micronutrientes diminui a etapa de degradação do amido Tonset em 125 °C, 47 °C e
45 °C, respectivamente, para CS-Cu, CS-Mn, CS-Fe, Tabela 7. Segundo, o Tonset da
degradação do sulfato diminui em 43 °C e 34 °C, respectivamente, para CS-Fe e CsMn, Tabela 7. Como o material CS-Cu não apresenta esta etapa, não foi possível
fazer esta consideração. Du e colaboradores justificaram a diminuição da
estabilidade térmica em decorrência da presença de sais inorgânicos, que
diminuíram a cristalinidade do amido e do PVA, e o amido amorfo é mais acessível à
degradação térmica (DU et al., 2019).
Nas curvas TGA teóricas, consideramos que não há interações entre os
constituintes do material. A curva teórica de TGA permite avaliar se ocorreram
interações entre o polímero e os micronutrientes, comparando-se com a TGA
experimental. Se o TGA teórico difere dos experimentais, ocorreram interações (GIL
et al., 2010). Todos os materiais apresentaram diferenças entre as curvas teóricas e
experimentais, demonstrando interações entre o CS e os micronutrientes, Figura 7
(a, b, c). O evento que mais resultou em alterações foi a degradação térmica do CS
para todas as formulações. O CS possui apenas uma única etapa de degradação
bem definida. Além disso, observamos uma perda na estabilidade térmica, pois os
eventos ocorreram em temperaturas mais baixas.
Para verificar-se a formação dos óxidos após o processo de degradação
térmica, os sais puros e microesferas de CS/micronutriente foram pirolisados e
analisados por DRX, Figura 7 (g, h, i).
Para o micronutriente Fe, Figura 7 (g), o padrão de difração encontrado é
característico da formação de Fe2O3 (hematita) (2θ = 24,3º, 33,3º, 35,8º, 41,0º, 49,6º,
64,1º), que corresponde aos planos (012), (104), (110), (113), (024), (300),
respectivamente (VASILE et al., 2020). Para o micronutriente Mn, Figura 7 (h), o
padrão de difração encontrado é característico do Mn3O4 (hausmannita) (2θ = 18,24º,
29,1º, 31,24º, 32,54º, 36,3º, 38,2º, 44,64º, 50,02º, 50,92º, 54,08º, 56,2º ), que
correspondem aos planos (101), (112), (200), (103), (211), (004), (220), (204), (105),
(312), (303), respectivamente. Para o micronutriente Cu, Figura 7 (i), o padrão de
difração encontrado é característico do CuO (tenorite) (2θ = 35,48º, 36,34º, 38,6º),
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que corresponde aos planos (002), (111), (111), respectivamente, e Cu2O (cuprite)
(2θ = 29,48º, 36,34º, 42,16º, 61,28º), que corresponde aos planos (110), (111), (200),
(220), respectivamente (LIU et al., 2019; NASIHAT SHENO; MORSALI; WOO JOO,
2014). Para todos os materiais, as análises de DRX confirmaram a formação dos
óxidos de cada um dos micronutrientes. Este resultado valida a metodologia utilizada,
etapa de degradação térmica por TGA, para se determinar o teor de micronutriente
nas microesferas.

2.4.4 Caracterização

estrutural

e

morfológica

das

microesferas

de

CS/micronutriente
Aspectos estruturais das microesferas de CS/micronutriente foram avaliados
através dos espectros de FTIR, Figura 8. As atribuições das bandas e número de
onda são descritas na Tabela 8 (ABDULLAH et al., 2018; LUO et al., 2013;
SHIVARAJU; VALLAYIL APPUKUTTAN; SUNNY KUMAR, 2019; ZANG; HOU; XU,
2011a). A interação entre sais inorgânicos e amido pode ser observada pela
mudança da banda referente ao grupamento ‒OH para maiores comprimentos de
onda, como já reportado na literatura (ZHAO et al., 2019b). As bandas em 3422 e
3415 cm‒1 correspondem ao grupo ‒OH do amido puro e amido spray dryer,
respectivamente. Para as microesferas contendo micronutriente este mesmo grupo
se encontra em 3428, 3427 e 3424 cm‒1 para amido-Fe, amido-Mn e amido-Cu,
respectivamente.
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Figura 8 Espectros de FTIR (a) CS e microesferas de CS-puro CS/micronutriente;
(b) Sais utilizados como fonte de micronutriente

Cada sal inorgânico refletiu em um maior ou menor deslocamento da banda ‒
OH. Como todos os sais possuem a mesma valência, bem como mesmo ânion, o
tamanho do raio iônico foi o fator que contribuiu para a mudança, onde a interação é
mais forte para cátions menores (DU et al., 2019; ZHAO et al., 2019b). A ordem
crescente de raio iônico hidratado para os sais é Cu2+<Fe+2<Mn2+, 0,198 nm, 0,210
nm e 0,217 nm (ERDEM; KARAPINAR; DONAT, 2004; MARCUS, 1988),
respectivamente. As microesferas contendo Fe2+ e Mn2+ provocaram um
deslocamento da banda ‒OH mais acentuado, demonstrando uma maior interação.
Era esperado um maior deslocamento da banda ‒OH para as microesferas de amidoCu pelo fato do Cu2+ possuir menor raio hidratado, o que não ocorreu. Isso pode ser
explicado utilizando o conceito de ácido/base mole/dura. Ácidos duros tendem a
interagir com bases duras, e ácidos moles tendem a interagir com bases moles. O
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grupo ‒OH é uma base dura e o Cu2+ é um ácido mole/intermediário, o que justifica
a interação ser mais fraca, bem como o menor deslocamento da banda ‒OH (ATKINS
et al., 2010).

Tabela 8 Atribuições as bandas dos espectros de FTIR das microesferas e
componentes puros
CS
puro
3422
2930
1645
1242
1159

CS
Spray dryer
3415
2927
1645
1240
1154

1083
1014

CS-Fe

CS-Mn

CS-Cu

Atribuições

3428
2924
1642
1157

3427
2924
1641
1151

3424
2929
1642
1156

O‒H
C‒H (CH2)
H‒O‒H (‒OH)
CH2‒OH
C‒O (C‒C)

1081
1020

1080
1021

1078
1021

1078
1021

930

931

932

932

937

765
-

762
-

761
603

761
603

762
605

C‒O (C‒O‒H)
C‒O
α 1,4 ligação
glicosídica
(C‒O‒C)
C‒C
SO42‒

A Figura 9 mostra a morfologia obtida por MEV das microesferas e de CS. A
morfologia do CS, Figura 9 (a, b, c), apresenta-se de forma granular poligonal e
superfície com microfissuras e poros, visíveis em maiores magnificações, Figura 9
(c). Os mesmos resultados foram descritos por Cai e colaboradores (CAI et al., 2014).
As microesferas de CS-puro são côncavas e pouco esféricas, Figura 9 (d, e, f). A
rápida evaporação do solvente, durante a secagem, causa esse tipo de morfologia,
comum para partículas secas por Spray Dryer (DING et al., 2020; GARCÍA-TEJEDA
et al., 2018). As microesferas apresentam integridade estrutural sem rachaduras ou
poros após o processo de secagem.
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Figura 9 Micrografias de MEV para (a, b, c) CS; (d, e, f) microesferas de CS-puro;
(g, h, i) CS-Fe; (j, k, l) CS-Mn; (m, n, o) CS-Cu, com ampliações de 1,000x, 5,000x e
5,000

Para microesferas CS/micronutriente, cada nutriente alterou a morfologia de
forma diferente, Figura 9 (d – o). As microesferas CS-Fe são mais aglomeradas e
menos esféricas, em comparação com CS-Mn e CS-Cu. As microesferas CS-Mn têm
morfologias semelhantes às CS-puras. As microesferas CS-Cu são mais esféricas e
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possuem microesferas menores aderidas e microfissuras na superfície. Nossas
hipóteses para diferentes morfologias são duas: (i) os sais alteraram a temperatura
de evaporação do solvente, neste caso, a água, devido às propriedades coligativas.
Assim, o solvente evaporou mais rápido para o CS-Fe, originando as microesferas
côncavas e não esféricas; (ii) a interação sal-polímero, conforme discutido
posteriormente, o Fe2+ interagiu mais com o CS, dificultando a formação de
microesferas esféricas; (iii) o sal de ferro pode não ter sido encapsulado pelo CS.

Figura 10 Distribuição de tamanho de CS e microesferas (n = 46)

A Figura 10 mostra uma distribuição de tamanho unimodal e a Tabela 9 mostra
o diâmetro médio, máximo e mínimo de CS e microesferas. Determinar-se o tamanho
das microesferas é importante, pois este aspecto influencia o grau de intumescimento
e a liberação de nutrientes no meio aquoso. O tamanho de partícula de CS diminuiu
após o processo de gelatinização e secagem por pulverização (CS-puro), conforme
relatado por Fu e colaboradores (2012). Quando o CS é aquecido a altas
temperaturas e em excesso de água, ocorre o rompimento dos grânulos. Isso explica
o diâmetro menor para CS-puro (SANTOS; FRANCO; LEONEL, 2020). As
microesferas CS-Cu e CS-Mn com Cu e Mn não apresentam diferença de diâmetro
do ponto de vista estatístico, e apresentam tamanho de partícula maior e distribuição
de tamanho mais ampla. As microesferas CS-Fe têm um tamanho menor,
semelhante ao CS-puro.

54

Tabela 9 Distribuição de tamanho de CS e microesferas (n = 46)
Material

Média (µm)

Máximo (µm)

Mínimo (µm)

CS

11,2 (±4,12) a

18,6

4,35

CS-puro

2,36 (±1,69) c

9,28

0,88

CS-Fe

2,59 (±1,97) c

8,23

0,67

CS-Mn

7,66 (±3,48) b

19,4

3,65

CS-Cu

7,67 (±4,74) b

20,9

1,65

Médias com letras sobrescritas diferentes são significativamente diferentes (p <0,05).
2.4.5 Grau de intumescimento das microesferas de CS/micronutriente
A Figura 11 mostra o grau de intumescimento (GI), em porcentagem, para o
CS e as microesferas, para determinar se as microesferas intumescem em água à
temperatura ambiente. Após o teste, observamos que as partículas mantiveram sua
integridade. Comparativamente, o material CS-puro inchou 10 vezes mais que o CS
devido ao CS-puro ter sido previamente gelatinizado. O CS disperso em água na
presença de calor (97 °C) resultou na perda da conformação do grânulo de CS.
Assim, as cadeias poliméricas se abriram permitindo o intumescimento à temperatura
ambiente (FU et al., 2012). Para CS, como as cadeias de amilose e amilopectina são
organizadas em grânulos, sem o processo de gelatinização, o mesmo não incha à
temperatura ambiente (insolúvel).
Figura 11 Grau de intumescimento de CS e microesferas
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As microesferas de CS/micronutriente mostraram uma diminuição no GI em
comparação com o CS puro, ou seja, CS-Fe < CS-Cu < CS-Mn < CS puro. O
micronutriente diminuiu a mobilidade das cadeias, reduzindo o GI. Como todos os
cátions usados neste trabalho têm a mesma carga (2+) e o mesmo ânion (SO4‒2), o
raio de hidratação dos cátions foi considerado, Cu2+ (0,198 nm) <Fe2+ (0,210 nm)
<Mn2+ (0,217 nm) ) (ERDEM; KARAPINAR; DONAT, 2004; MARCUS, 1988). O íon
Fe2+ tem menor raio menor comparado ao Mn2+ e forte interação com as cadeias
poliméricas, conforme discutido na análise de FTIR. Assim, a mobilidade das cadeias
poliméricas do CS diminui, limitando o intumescimento do CS-Fe. Além disso, a
menor distribuição de tamanho do CS-Fe contribuiu para limitar o inchaço (FU et al.,
2012). O Mn2+ possui o maior raio hidratado, separando as cadeias CS, facilitando a
entrada de água e o processo de intumescimento. Cu2+, entretanto, apesar de ter o
menor raio, a interação entre o cátion e as cadeias CS poliméricas é fraca, conforme
discutido nas análises de FTIR. A interação fraca facilitou o processo de
intumescimento das cadeias CS poliméricas. Além disso, CS-Mn e CS-Cu têm uma
distribuição de tamanho maior, o que contribuiu para um maior intumescimento do
material (FU et al., 2012).
2.4.6 Liberação dos micronutrientes em água
A liberação de nutrientes na água é uma avaliação essencial para a melhor
seleção de materiais. Podemos estabelecer relações entre as propriedades do
material, o perfil e o mecanismo de liberação apresentado, bem como os fatores que
o influenciam.
As

microesferas

CS/micronutriente

apresentaram

perfil

de

liberação

semelhante, Figura 12. A liberação pode ser classificada como Burst bifásica e ocorre
em dois estágios. Uma fase de “burst release” é definida como uma liberação rápida,
e uma fase de “lei de potência” está relacionada à quantidade cumulativa de
fertilizante liberada ao longo do tempo (YOO; WON, 2020).
A fase de “burst release” ocorreu nos primeiros 60 min, atingindo até 60% da
liberação de nutrientes. O micronutriente Mn2+ tem liberação mais retardada dentro
desse intervalo, seguindo a ordem crescente de liberação Mn2+ <Cu2+ <Fe2+, com,
respectivamente, 55, 70 e 91% liberados. Após 1 hora, ele entra na fase de lei de
potência, onde a liberação de nutrientes é estabilizada; em cerca de sete horas, a
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liberação atinge um patamar estável. O micronutriente liberado atingiu 100% em 8
dias.
Figura 12 Liberação dos micronutrientes em água

Podemos explicar o perfil de liberação de micronutrientes por dois aspectos,
distribuição de tamanho e GI. Em primeiro lugar, o CS-Fe tem um tamanho de
partícula menor, o que significa uma área superficial maior e, como consequência, a
liberação ocorreu mais rapidamente. CS-Mn e Cs-Cu não têm uma diferença
significativa no tamanho das partículas. Nesse caso, correlacionamos a diferença na
liberação com o grau de intumescimento. CS-Mn inchou mais que CS-Cu (item 3.4),
mostrando que a propriedade de intumescimento dos materiais interfere na liberação
de nutrientes, melhor discutido no item 3.6.
Pereira e colaboradores desenvolveram um filme multicamadas de
CMC/zeólita/macro e micronutriente. A liberação de nutrientes foi mais rápida para
íons Fe, 80% em 24 h, e para Cu e Mn, cerca de 40% em 24 h (PEREIRA; BINOTTO;
FAEZ, 2020). Skrzypczak e colaboradores desenvolveram um grânulo de
micronutriente CMC/Na-alginato/ alfafa/Cu. A liberação de Cu foi de cerca de 20%
em 7 dias (SKRZYPCZAK et al., 2019). Abedi-Koupai e colaboradores
desenvolveram pellets de micronutriente EC/GMS/ Compritol/EVA/Fe. A liberação de
Fe foi de cerca de 70% em 7 dias (ABEDI-KOUPAI et al., 2012). Em todos os casos,
os íons Fe têm liberação mais rápida em comparação com Cu e Mn para diferentes
matrizes de EEFs.
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2.4.7 Cinética de liberação das microesferas de CS/micronutriente
Para compreender a cinética de liberação de micronutrientes, seis modelos
foram ajustados para dados dos primeiros 60% da liberação (PEPPAS; SAHLIN,
1989; ZHANG et al., 2014): ordem zero, primeira ordem, Korsmeyer-Peppas,
Peppas-Sahlin, Makoid-Banakar e Baker-Lonsdale. Para avaliar se o modelo se
ajusta aos dados, utilizamos o coeficiente de determinação ajustado dos parâmetros
(r2ajustado) e o Critério de Informação de Akaike (AIC), Tabela 10.
Diferentes modelos se ajustaram melhor a cada tipo de microesferas CS/
micronutriente, com base no r2ajustado mais alto e no AIC mais baixo. Para CS-Fe, os
modelos ajustados foram Makoid-Banakar e Peppas-Sahlin. Para CS-Cu, os modelos
ajustados foram Makoid-Banakar, Peppas-Sahlin e Baker-Lonsdale. Para CS-Mn, os
modelos ajustados foram Korsmeyer-Peppas, Baker-Lonsdale, Makoid-Banakar e
Peppas-Sahlin. Nenhum deles ajustou-se para os modelos Zero e Primeira ordem.
O modelo Peppas-Sahlin ajustou-se a todos os materiais. Este modelo
descreve a cinética que considera a difusão e o relaxamento da cadeia. O k 1 está
relacionado à difusão e k2 ao relaxamento da cadeia (BRUSCHI, 2015). Quando os
valores constantes são negativos, há menor influência do fator cinético (ILANGO;
ILANGO; KAVAIMANI, 2015). Para todos os materiais, o fator de difusão é mais
proeminente. No entanto, há uma contribuição do relaxamento da cadeia durante a
liberação. Entre os materiais, a influência de k2 é mais ou menos significativa,
demonstrada por um menor valor negativo do parâmetro. Observamos que o material
com maior grau de intumescimento (CS-Mn) apresentou o menor valor negativo para
k2, e o material com menor grau de intumescimento (CS-Fe) apresentou o maior valor
negativo para k2. Quando a liberação foi mais influenciada pelo relaxamento da
cadeia, houve uma liberação mais lenta, Figura 12.
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Tabela 10 Parâmetros e estatísticas de diferentes modelos cinéticos ajustados aos
dados de liberação de micronutrientes
Material
Modelo

Parâmetros
CS-Fe

CS-Mn

CS-Cu

k0

22,37

23,005

25,95

r2adjustado

0,3734

0,7852

0,6569

AIC

79,16

64,56

72,34

k1

3,389

0,7690

1,523

r2adjustado

0,9891

0,9378

0,9749

AIC

42,56

52,35

48,91

k

85,10

55,04

67,90

Korsmeyer-

n

0,1840

0,3840

0,3210

Peppas

r2adjustado

0,9638

0,9978

0,9864

AIC

54,15

16,48

44,04

k1

148,7

65,69

100,6

k2

‒54,37

‒9,720

‒27,40

m

0,4530

0,5000

0,5240

r2adjustado

0,9973

0,9997

0,9991

AIC

27,22

4,786

19,29

kMB

115,0

59,76

84,90

n

0,3890

0,4710

0,4780

c

0,1960

0,0620

0,1450

r2adjustado

0,9971

0,9997

0,9989

AIC

27,74

4,370

4,370

k

0,1640

0,0720

0,1410

r2adjustado

0,7576

0,9952

0,9923

AIC

69,08

27,88

36,92

Zero-ordem

Primeiraordem

Peppas-Sahlin

MakoidBanakar

BakerLonsdale

O modelo Makoid-Banakar é análogo ao Korsmeyer-Peppas quando o
parâmetro c está próximo de zero. CS-Mn tem um valor de c próximo de zero, e o
único material que o Korsmeyer-Peppas ajustou (ILANGO; ILANGO; KAVAIMANI,
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2015; JAFRI et al., 2019). O modelo Baker-Lonsdale é derivado do modelo Higuchi e
descreve a liberação de partículas esféricas (microesferas e microcápsulas)
(BRUSCHI, 2015). O modelo foi ajustado para CS-Cu e CS-Mn, demonstrando que
ambos os materiais são mais esféricos, conforme mostra a análise morfológica,
Figura 9 (KASSEM; ABDALLAH; ELSHERIF, 2020). O parâmetro k corresponde ao
coeficiente angular, a inclinação (BRUSCHI, 2015). Uma inclinação menor significa
uma liberação mais lenta e constante. A comparação do parâmetro k obtido para CSCu e CS-Mn indica uma liberação mais lenta para Mn.
O modelo Korsmeyer-Peppas ajustou-se apenas ao material CS-Mn. O valor
n indica um tipo de liberação quase Fickiana, indicando uma interação fraca entre o
polímero-micronutriente (MARANI; BLOISI; PETRI, 2015). O maior valor de kKP indica
que ocorreu o efeito burst, ou seja, a liberação foi rápida nas primeiras horas
(ILANGO; ILANGO; KAVAIMANI, 2015). Considerando que a liberação de Mn foi a
mais lenta, certamente o efeito burst ocorreu para os demais nutrientes. Esse
fenômeno é comum para materiais microparticulados devido ao tamanho das
partículas (KIM; PACK, 2006; YOO; WON, 2020).
2.5

Considerações parciais
Nesta etapa do trabalho otimizou-se o processo de gelatinização do amido,

bem com os parâmetros de secagem no equipamento spray dryer e, obteve-se
microesferas de CS/micronutriente (Fe2+, Cu2+ e Mn2+). Pôde-se estabelecer uma
condição experimental de gelatinização do amido, onde se considerou a viscosidade
da solução, e, para o processo de secagem, o rendimento do processo. Foi possível
estabelecer as melhores condições de obtenção das microesferas pela técnica de
spray-drying. As imagens de MEV mostraram que diferentes sais atingem
morfologias e distribuição de tamanhos distintas, com um tamanho médio variando
de 2,36 a 7,67 µm. A distribuição de tamanho e a interação entre os sais e o polímero
influenciaram o grau de intumescimento. As partículas maiores incharam mais para
as microesferas CS / micronutriente, e as interações mais fortes reduziram o inchaço.
Foi possível determinar o teor de micronutrientes experimental com TGA por meio da
degradação térmica dos sulfatos em óxidos, com uma composição final de,
respectivamente, 11,52, 9,09 e 15,72 % para Fe, Mn e Cu, comprovando que a
composição mudou durante a secagem. A liberação de micronutrientes apresentou
uma forma bifásica (dois estágios), liberando 55, 70 e 91% respectivamente para Mn,
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Cu e Fe (fase burst de liberação), com cinética de liberação regida principalmente
pelo modelo Peppas-Sahlin (adaptado a todos os materiais). Este resultado
confirmou nossa hipótese de que um inchaço CS retarda a liberação. A liberação
ocorreu mais lentamente quando ocorreu o inchaço por relaxamento da cadeia de
polímero. Portanto, as microesferas desenvolvidas apresentam potencial para
diminuir a perda de micronutrientes e abrir novas tendências de pesquisa sobre
micronutrientes.
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Capítulo 3
Matriz plastificada de PVA

3
3.1

Matriz plastificada de Poli (álcool vinílico)
Introdução
Nesta etapa buscou-se avaliar o processo de plastificação do polímero PVA

com dois plastificantes, o glicerol e a ureia, bem como a mistura dos mesmos com
água. Para tanto, os materiais foram obtidos por processamento térmico em câmara
de mistura interna Reômetro de torque Haake. Realizou-se o processo de
plastificação em quatro diferentes temperaturas de processamento, onde a eficiência
de plastificação foi avaliada através da variação da temperatura de transição vítrea
do PVA. Os materiais obtidos foram caracterizados térmica (DSC) e estruturalmente
(FTIR e DRX). Os melhores materiais obtidos com cada um dos plastificantes foram
escolhidos para serem utilizados na próxima etapa do projeto, incorporação das
microesferas de CS/micronutriente e do macronutriente nitrato de potássio (fonte de
K e N).
3.2

Material e métodos

3.2.1 Material
PVA com grau de hidrólise de 87‒89 % (Neon), glicerol (Gli) (Synth, PA) e
ureia (Synth, PA) foram utilizados sem nenhum tratamento prévio. A água utilizada
foi a ultrapura (pH = 7,5), obtida pelo sistema de purificação de água Milli-q Reference
da Merck-Millipore Sigma Direct-Q3.
3.2.2 Plastificação do PVA por processamento térmico em câmara de mistura
interna
O processamento térmico do PVA foi realizado no equipamento Reômetro de
torque Haake Poly OS (Thermo Fisher Scientific) em duas principais etapas, Figura
13. Na etapa 1 avaliou-se a possibilidade de processar o PVA puro ou PVA/amido
sem a adição de nenhum aditivo. Na etapa 2 avaliou-se a plastificação do PVA
utilizando três plastificantes diferentes, sendo água, e a mistura de Gli/água ou
ureia/água na proporção 1:1.
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Figura 13 Fluxograma das etapas de processamento do PVA

Na etapa 1, as condições de processamento testadas foram temperatura de
160 e 180 ºC, rotação de 50 rpm. Na etapa 2, a proporção de PVA/plastificante foi
70:30. Para a plastificação do PVA avaliou-se as temperaturas 105, 120, 140 e 160
ºC, rotação de 50 rpm e tempo de processamento de 5 min. Para plastificar o PVA,
inicialmente incorporou-se o plastificante ao PVA, misturou-se os materiais e deixouse a mistura em repouso por 24 h. Após, o material estava pronto para ser
processado na câmara de mistura, Figura 14. Os materiais avaliados (e siglas
utilizadas), bem como as condições de processamento estão descritas na Tabela 11.
Figura 14 Obtenção da matriz de PVA plastificada
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Tabela 11 Formulações dos materiais desenvolvidos
Composição (%)

Material*
CS
PVA-1
PVA-2
PVA/CS
PVA/água
PVA/G
PVA/U
G160
G140
G120
G105
U160
U140
U120
U105

3.3

30

PVA
100
100
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Água

Gli

Ureia

30
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15

Condição de
processamento
Temperatura (ºC)
135
180
180
160
160
160
160
140
120
105
160
140
120
105

Caracterização dos materiais obtidos

3.3.1 Calorimetria diferencial exploratória (DSC)
As análises de DSC foram realizadas no Perkin Elmer 6000 disponível na
Universidade Federal de São Carlos – campus Araras. As condições de análise foram
isoterma de 1 min em 30 ºC, primeiro aquecimento de 30 a 140 ºC, resfriamento de
140 a ‒30 ºC, isoterma de 1 min em ‒30 ºC, segundo aquecimento de ‒ 30 a 220
ºC ou ‒30 a 250 ºC, atmosfera de nitrogênio com fluxo de 20 mLmin ‒1, rampa de
aquecimento e resfriamento de 10 ºC min‒1. A cristalinidade foi calculada utilizandose a Equação 3, onde ΔHm é a entalpia do PVA experimental, ΔHºm é a entalpia do
PVA 100 % cristalino e w é a fração de PVA na amostra.
Equação 3 𝑋𝑐 =

∆𝐻𝑚
° ×𝑤
∆𝐻𝑚

× 100

3.3.2 Espectroscopia na região de infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR)
As análises de FTIR foram realizadas no Espectrômetro TERSOR II (Bruker)
disponível na Universidade Federal de São Carlos – campus Araras. As condições
de análise foram varredura na região de 400 a 4000 cm‒1, acúmulo de 64 varreduras
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e resolução de 4 cm‒1. Para os filmes de PVA plastificado foi utilizado o módulo de
reflexão total atenuada (ATR) no FTIR.
3.3.3 Difratometria de raios-X (DRX)
Para as matrizes plastificadas de PVA, as condições de análise foram
varredura na faixa angular de 2θ (2 a 50º), com passo angular de 1º min‒1, com
radiação de CuKα (λ=1,5418 Å) tensão de 45 kV e corrente de ânodo de 40 mA.
Preparo de amostra: obteve-se filmes através do processo de prensagem à quente
(Tecnal modelo TE – 098 E1) a temperatura depende da utilizada no processamento,
com pressão de 3 ton durante 5 min.
3.4

Resultados e discussão

3.4.1 Avaliação do processo de plastificação do PVA
Inicialmente avaliou-se a possibilidade de processar o polímero PVA sem a
adição de plastificante em duas temperaturas de processamento, 160 e 180 ºC.
Entretanto, isso não foi possível visto que o PVA não chegou a fundir na câmara de
mistura durante o processamento, o que demostrou a necessidade do uso de
plastificante. Isto pode ter acontecido devido a presença de ligações tipo interação
de hidrogênio entre os grupos −OH das cadeias poliméricas do PVA. Além disso, o
PVA é um polímero termoplástico de difícil processamento (TANG; ALAVI, 2011).
Para solucionar-se este problema, a principal alternativa é o uso de plastificantes,
que diminuem as forças intermoleculares entre as cadeias, tendo como
consequência a redução da temperatura de fusão do polímero. Na literatura o
plastificante mais utilizado é o glicerol, mas o mesmo foi apontado como um possível
contaminante do solo, dificultado o crescimento das plantas (RYCHTER et al., 2016;
TANG; ALAVI, 2011). Dessa forma, propôs-se também avaliar a combinação de
glicerol e água (1:1) e uso da ureia ou a combinação de ureia e água (1:1) como
agente plastificante.
Em relação ao perfil de torque obtido, Figura 15, ao se adicionar o PVA +
plastificante à câmara de mistura, há um aumento do torque durante 1 min 30 s,
relacionado à força necessária para os rotores girarem e cisalharem o material. Após,
atingiu-se um platô estável, exceto à matriz plastificada apenas com água. As
condições de processamento foram 160 ºC, 50 rpm durante 5 min. Para a matriz
plastificada apenas com glicerol ou ureia, os valores de torque obtidos são menores
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e constantes, mostrando que o material fluía na câmara de mistura, não deixando
espaços vazios, que fazem o torque oscilar. Para as combinações de
plastificante/água os valores de torque obtidos no platô estável foram mais altos o
que indica um material mais rígido, e mais constantes com ureia do que glicerol. Para
a matriz plastificada apenas com água, os valores de torque obtidos foram mais altos
em relação a todos os outros e mais variáveis, e não atingiu um platô estável até o
término do processamento. Zhiqiang e colaboradores avaliaram o uso de diversos
plastificantes para plastificar o PVA, como glicerol, glicerol e água, somente água.
Seus resultados indicaram que plastificar o PVA com glicerol era mais efetivo, bem
como sugeriram que a mistura de glicerol e água era o processo mais eficiente (LIU
et al., 1999).

Figura 15 Perfil de torque do PVA plastificado com diferentes plastificantes

Com base nas curvas de torque, foram escolhidas as combinações de
plastificante/água para plastificar o PVA, mesmo que formulações contendo apenas
glicerol e ureia apresentaram torques mais estáveis. Como o objetivo era diminuir a
quantidade de glicerol utilizado, para ficar comparativo, também se optou por utilizar
a combinação ureia/água.
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Figura 16 Materiais obtidos após o processamento em câmara de mistura

Os materiais processados com glicerol em 160 ºC apresentaram uma
coloração amarela, Figura 16, o que, segundo a literatura, pode indicar início de
degradação térmica (PHUNG, 1998; ZANELA et al., 2018). Para avaliar este
problema, processou-se os materiais em 105, 120, 140 e 160 ºC (GRANDE;
PESSAN; CARVALHO, 2015; LIU et al., 2016; TIAN et al., 2017; ZHOU et al., 2009),
Figura 17.
Em relação a plastificação, Figura 17 (a), para ambos os plastificantes, quanto
maior a temperatura de processamento, menor o torque obtido, devido a diminuição
da viscosidade do material na câmara de mistura. Para a matriz plastificada com
ureia, o torque durante o processamento foi mais estável e com menores valores no
patamar, Figura 17 (c). Já para a matriz plastificada com glicerol, o torque é mais
estável apenas nas temperaturas de 160 e 140 ºC, para temperaturas de 120 e 105
ºC, não havia energia necessária para amolecer o material, aumentando a
viscosidade e, consequentemente, o torque.
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Figura 17 Curvas de torque (a) PVA plastificado com glicerol, (b) Platô estável
adquirido ao final do processamento para PVA plastificado com glicerol, (c) PVA
plastificado com ureia e (d) Platô estável adquirido ao final do processamento para
PVA plastificado com ureia

Para avaliar qual a melhor temperatura para plastificar o PVA, foi considerada
a temperatura de transição vítrea (Tg), Figura 18, levando-se em consideração que
quanto menor a diminuição da Tg mais eficaz foi o processo de plastificação.
Para o PVA plastificado com glicerol, Figura 18 (a), houve uma diminuição da
temperatura Tg em relação ao PVApuro em todas as temperaturas avaliadas, mas não
de forma linear, Tabela 12. A menor Tg foi encontrada utilizando a temperatura de
processamento de 140 ºC, sendo também uma das temperaturas que apresentaram
torque estável durante o processamento. Em relação ao PVA plastificado com ureia,
não houve uma redução significativa na Tg, Tabela 12, pois as interações formadas
entre a ureia e as cadeias do PVA são mais fortes (MA; YU; WAN, 2006). De modo
geral, o PVA plastificado com glicerol/água apresentou torque menos estável, mas
maior redução na temperatura Tg, e o PVA plastificado com ureia/água apresentou
torque mais estável, mas menor redução na Tg.
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Figura 18 Curvas DSC (2° aquecimento) do PVA plastificado em diferentes
temperaturas de processamento utilizando plastificantes (a) glicerol/água e (b)
ureia/água

Em relação a Tm e Xc dos materiais obtidos, Tabela 12, para o PVA plastificado
com glicerol, houve uma redução da Tm comparando-se com o PVA puro. Isto
ocorreu, pois, o glicerol é uma molécula pequena que consegue facilmente permear
entre as cadeias do PVA. Como resultado, forças atrativas polares são estabelecidas
entre o plastificante e os segmentos das cadeias poliméricas, rompendo as
interações entre cadeia, tendo como consequência principal a redução da
cristalinidade do PVA (GOHIL; BHATTACHARYA; RAY, 2006; XIANG et al., 2018;
ZHOU et al., 2009). Já para o PVA plastificado com ureia, Tabela 12, as novas
interações formadas entre o plastificante e o polímero são mais fortes, o que resultou
em um aumento da Tm, bem como reduziu a mobilidade das cadeias da fase amorfa,
tendo como consequência uma Tg mais alta, bem como o aumento da Xc do polímero
(MA; YU; WAN, 2006).
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Tabela 12 Propriedades térmicas do PVA plastificado em diferentes temperaturas
utilizando dois plastificantes (2° aquecimento)
Tg (ºC)

Tm (ºC)

ΔHm (J g‒1)

Xc (%)

PVApuro

43,96

186,4

42,14

30,40

G160

20,14

171,7

12,74

13,13

G140

15,13

167,3

12,67

13,06

G120

21,00

172,5

22,89

23,59

G105

16,19

182,0

12,06

12,42

U160

46,03

205,1

51,11

52,68

U140

38,15

204,8

44,78

46,16

U120

36,53

207,5

61,63

63,52

U105

32,40

205,3

31,45

32,42

Ureia

Glicerol

Material

3.4.2 Caracterização estrutural da matriz plastificada
O PVA possui dois principais picos cristalográficos, Figura 19, referentes a
fase cristalina em 19,72º e 22,7º, que correspondem aos planos (101) e (200),
respectivamente (XIANG et al., 2018). Para ambos os plastificantes usados não
houve o aparecimento de novas fases cristalinas, o que indica que os plastificantes
permearam as cadeias poliméricas do PVA sem alterar os planos cristalográficos.
Entretanto, verifica-se que os picos ficaram menos definidos, mais alargados
como consequência da amorficidade do material, como observado também pela
diminuição dos valores de Xc para PVA plastificado com glicerol. Apesar de
observarmos também picos menos definidos para PVA/ureia e aumento de X c
podemos atribuir este resultado a formação de diferentes cristalitos (como observado
pela formação de vários picos no DSC) e o alargamento dos picos no DRX. Além
disso, para o PVA plastificado com ureia não houve o aparecimento do pico de
difração referente a ureia, o que demostra que a ureia não está em uma fase
individual, mas interagindo com o PVA de forma homogênea (não houve separação
de fase) (YAN et al., 2015).
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Figura 19 Difratogramas do PVA plastificado com (a) glicerol; (b) ureia; para
diferentes temperaturas de processamento

Em relação a caracterização por FTIR, Figura 20 (a) e Tabela 13, para o PVA
plastificado com glicerol, não há mudanças significativas nas bandas (SUKUDOM et
al., 2019). Houve um deslocamento da banda ‒CH2 para menores números de onda.
Para o grupo C‒O remanescente do PVA não hidrolisado do acetato de vinila
(GOHIL; BHATTACHARYA; RAY, 2006) houve um pequeno deslocamento para
maiores números de onda e a banda em 1023 e 1732 cm‒1 (para o PVA puro) ficou
mais fina e mais evidente, o que também foi reportado em outros trabalhos (GOHIL;
BHATTACHARYA; RAY, 2006; SUKUDOM et al., 2019). A banda em 1732 cm ‒1
corresponde ao grupo funcional C=O remanescente do PVA não hidrolisado do
acetato de vinila.
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Figura 20 Espectros de FTIR dos componentes puros e para o PVA plastificado
com (a) glicerol; (b) ureia; para diferentes temperaturas de processamento

Para o PVA plastificado com ureia ocorreram diversas mudanças significativas
nas bandas. A banda ‒OH do PVA perdeu a conformação caraterística do grupo
funcional, adquirindo o aspecto da ureia (grupo −NO2). Para o PVA plastificado em
160 ºC, a banda está menos definida, comparado as outras temperaturas. O grupo
funcional C=O está presente no PVA parcialmente hidrolisado (grupo acetato de
vinila) e da ureia. Estas duas bandas, apesar de vibrarem em comprimentos de onda
próximos, não se sobrepuseram.
O grupo ‒OH deslocou para comprimentos de onda menores para o PVA
plastificado. Isso pode ser explicado por novas ligações de hidrogênio mais estáveis
tenham sido formadas entre os grupos do plastificante (C=O ou ‒NH2) com os grupos
‒OH do PVA (VERSINO; URRIZA; GARCÍA, 2019; YAN et al., 2015). Comparandose o deslocamento da banda ‒OH para o plastificante glicerol e ureia, o deslocamento
da banda foi mais significativo para o plastificante ureia, devido a eletronegatividade
da ureia ser maior, interação mais forte (NI; WANG; ZHAO, 2017; YAN et al., 2015).
Estes aspectos explicam o comportamento térmico dos materiais. Como as
novas ligações de hidrogênio formadas entre a ureia e o PVA são mais fortes, houve
um aumento da Tg, bem como da Tm, pois a energia necessária para fundir o material
era maior. Já para o PVA plastificado com glicerol, a interação é mais fraca,
resultando em uma diminuição da Tg mais significativa, bem como do ponto de fusão,
pois as cadeias estavam menos rígidas.
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Tabela 13 Atribuições as bandas dos espectros de FTIR da matriz de PVA

Ureia

plastificada com glicerol e ureia em diferentes temperaturas de processamento

PVA

160 ºC

140 ºC

120 ºC

105 ºC

Atribuição

3311

3209

3216

3217

3215

‒OH

2938/2910

2918

2923

2923

2940/2914

‒CH2

1087/1023 1087/1045 1090/1045 1088/1045 1090/1045

C‒O

1732/1712

1711

1715

1674

1717

-

1664

1658

1621

1671

Glicerol

-

3.5

1622/1433 1624/1443 1621/1460 1622/1459

-

3338

3346

3311

3302

3000

3428/3339 3432/3339
3302

3000

C=O
(PVA)
C=O
(ureia)
N‒H
‒NH2
‒OH

2938/2910 2917/2848 2921/2853 2920/2853 2920/2851

‒CH2

1087/1023 1091/1040 1091/1035 1091/1035 1091/1038

C‒O

1732/1712 1729/1714 1734/1712 1731/1712 1729/1714

C=O

Considerações parciais
Nesta etapa do trabalho buscou-se avaliar o processo de plastificação da

matriz de PVA com os plastificantes glicerol e ureia. Para tanto, quatro temperaturas
de processamento foram avaliadas, para o PVA plastificado com glicerol, a
temperatura ideal foi a 140 °C, pois apresentou menor Tg. Para o PVA plastificado
com ureia, a temperatura ideal foi a 105 °C, pois apresentou a menor T g. Entretanto,
como neste caso, a diminuição da Tg não foi tão significativa, optou-se por utilizar a
mesma condição de processamento do PVA plastificado com glicerol para seguir os
próximos estudos. Outro aspecto que justifica a escolha da temperatura é o perfil de
torque mais estável do material PVA/U140, comparando-se ao material PVA/U105.
Além disso, através das caracterizações por FTIR e DRX, pôde-se compreender o
perfil térmico dos materiais (DSC), onde interações mais fortes foram estabelecidas
entre o plastificante e as cadeias poliméricas quando se utilizou a ureia.
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Capítulo 4
Obtenção de matriz plastificada de PVA contendo
macro e micronutrientes

4

Obtenção de matriz plastificada de PVA contendo macro e micronutrientes

4.1

Introdução
Neste capítulo será descrito os resultados referentes ao processamento da

matriz de PVA plastificada com glicerol e ureia, contendo nitrato de potássio (KNO 3)
como fonte de macronutriente (K e N), e as microesferas de amido como fonte de
micronutriente (Cu, Fe, Mn). Inicialmente procuramos determinar as melhores
condições de processamento na câmara de mistura do equipamento Reômetro de
Torque Haake. Variamos o tempo de permanência do material na câmara de mistura
avaliando-se a temperatura de transição vítrea e aspectos organolépticos (visual) do
material. Realizou-se caracterizações térmica (DSC), morfológica (MEV) e estruturais
(FTIR e DRX). Os materiais foram, também, avaliados quanto a liberação em água
dos nutrientes.
4.2
4.2.1

Material e métodos
Material
PVA com grau de hidrólise de 87‒89 % (Neon), glicerol (Gli) (Synth e

Dinâmica, PA) foram utilizados sem nenhum tratamento prévio. O fertilizante nitrato
de potássio (KNO3) (Yara Brasil) foi macerado e, após, passou-se pela peneira com
malha de 120 mesh (0,125 mm), obtendo-se partículas com 0,125 mm ou menores.
As microesferas utilizadas foram obtidas conforme descrito no capítulo 2. A água
utilizada foi a ultrapura (pH = 7,5), obtida pelo sistema de purificação de água Milli-q
Reference da Merck-Millipore Sigma Direct-Q3.
4.2.2 Proposta de formulação
A Tabela 14 mostra a formulação proposta para os materiais mono e
multielementares. Esta proposta de formulação foi baseada no material comercial
Basacote Plus 3M®, produzido pela empresa Compo Expert. Entretanto, avaliandose a porcentagem de micronutriente na formulação comercial, consideramos que o
teor poderia ser maior na formulação proposta no presente trabalho.
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Tabela 14. Formulações propostas para os materiais mono (Macro) e
multielementares (Multi, Micro)

Polímeros

Nutrientes

Componente

Micro

Multi

Basacote®

(%)

K2O

16,0

-

16,0

16,0

NO3‒

4,27

-

4,27

5,00

Fe

-

1,00

1,00

0,15

Cu

-

1,00

1,00

0,05

Mn

-

1,00

1,00

0,06

S

-

1,66a

1,66a

10,0

Amido

-

14,9

14,9

-

PVA

55,9

56,3

42,1

-

11,9

12,1

9,00

-

11,9

12,1

9,00

-

100

100

100

-

Glicerol
ou ureia
Água
Total

aS

Macro

proveniente do SO4‒ dos micronutrientes

4.2.3 Desenvolvimento da formulação Micro utilizando os plastificantes glicerol e
ureia
Nesta etapa buscamos avaliar a possibilidade de se incorporar todos os
nutrientes em uma formulação única, utilizando uma matriz de PVA plastificada com
glicerol ou ureia. A metodologia utilizada foi a descrita no item 3.2.2. A mistura de
PVA/plastificante, KNO3 e microesferas de CS/micronutriente foi adicionada à
câmara de mistura do Reômetro de torque Haake (Thermal Scientific), onde as
condições experimentais foram, temperatura de 140 °C, rotação de 50 rpm, e tempo
4,5 min.
4.2.4 Avaliação dos parâmetros de processamento das formulações
Para as formulações Macro, Micro e Multi, avaliou-se dois aspectos, a melhor
forma de incorporar o KNO3 ou microesferas à matriz, e o tempo de retenção do
material à câmera de mistura. Em relação ao tempo de retenção, alíquotas do
material foram retiradas a cada 2,5 min de processamento, a fim de examinar de
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forma organoléptica (visual) a incorporação dos materiais e caracterizar por DSC
para determinar-se a temperatura de transição vítrea.
Em relação a metodologia de incorporação dos materiais à matriz polimérica
PVA, para o macro: (I) adicionou-se o macro após 2,5 min de retenção da matriz à
câmara de mistura (Macro 1); (II) misturou-se o macro à matriz e adicionou-se a
mistura à câmara (Macro 2). Selecionada a metodologia II, as formulações Micro e
Multi/processado (Multi/P) foram obtidas utilizando esta metodologia. As condições
de processamento foram 160 °C, 50 rpm, e tempo de 5 a 12,5 min, o tempo
necessário para atingir um platô estável do torque.
4.2.5 Desenvolvimento de materiais comparativos
Foram propostos dois materiais comparativos à formulação Micro: (i) Microsal, que possui a mesma formulação do material Micro, mas o micronutriente não foi
encapsulado pelo amido, o sal foi adicionado à matriz e processado; (ii) Micro-estufa,
onde a dispersão de CS/micronutriente foi seca em estufa e não pela técnica de
Spray-Drying. As condições de secagem foram 30 °C, 15 mL em barquinhas de
Polipropileno (PP) até completa evaporação do solvente. As condições de
processamento utilizadas foram as mesmas para a obtenção do compósito com
formulação denominada Micro.
4.2.6 Obtenção de filmes por moldagem por compressão
Para a obtenção de filmes, os materiais foram prensados termicamente da
seguinte forma: colocou-se o material (compósito Micro ou Macro) entre duas placas
de alumínio e filmes de teflon®, Figura 21, onde as condições foram temperatura 165
°C para o material Macro, 175 °C para o material Micro, pressão de 3 ton durante 3
min. Após, os materiais foram cortados utilizando um cortador, obtendo-se filmes
circulares de dois tamanhos, 15 mm e 25 mm de diâmetro. O material
Multi/Multicamadas (Multi/M) é composto por multicamadas, filmes externos
compostos do material Macro (25 mm) e um filme interno composto do material Micro
(15 mm), Figura 21. Os três filmes foram prensados nas condições, temperatura de
165 °C, pressão de 3 ton durante 1 min, utilizando as placas de alumínio e filmes de
teflon®.
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Figura 21 Moldagem por compressão dos materiais (a) Macro e micro; (b) Multi/M

Fonte: autora
4.2.7 Teste de liberação em água de macro e micronutrientes
O teste de liberação em água foi realizado conforme descrito no item 2.4.6.
Determinou-se o K+ pela técnica Fotometria de chama (Digimed), e o NO3‒ por
Espectroscopia de UV-Vis (GENESYS 10S, Thermo Scientifc), onde utilizou-se o kit
de determinação de nitrato (Alfakit) pela metodologia NTD. Determinou-se os
micronutrientes (Mn2+, Fe2+, Cu2+) por Espectrometria de Absorção Atômica (Perkin
Elmer – PINAACLE 900T), no Laboratório de Análise Química de Solos e Planta –
UFSCar – CCA.
4.3

Caracterização dos materiais obtidos

4.3.1 Calorimetria diferencial exploratória (DSC)
As análises de DSC foram realizadas no Perkin Elmer 6000 disponível na
Universidade Federal de São Carlos – campus Araras. As condições de análise foram
isoterma de 1 min em 30 ºC, primeiro aquecimento de 30 a 140 ºC, resfriamento de
140 a ‒30 ºC, isoterma de 1 min em ‒30 ºC, segundo aquecimento de ‒30 a 220 ºC,
atmosfera de nitrogênio com fluxo de 20 mL min‒1, rampa de aquecimento e
resfriamento de 10 ºC min‒1.
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4.3.2 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR)
As análises de FTIR foram realizadas no Espectrômetro TERSOR II (Bruker)
disponível na Universidade Federal de São Carlos – campus Araras. As condições
de análise foram varredura na região de 400 a 4000 cm‒1, acúmulo de 64 varreduras
e resolução de 4 cm‒1. Preparo de amostra: formam preparados filmes conforme
descrito no item 4.2.6 utilizando o módulo de reflexão total atenuada (ATR).
4.3.3 Difratometria de raios-X (DRX)
As análises de DRX foram realizadas no Difratômetro de Raio X MiniFlex600
(Rigaku), disponível na Universidade Federal de São Carlos – campus Araras. As
condições de análise foram varredura na faixa angular de 2θ (2 a 90º), com passo
angular de 1º min‒1, com radiação de CuKα (λ=1,5418 Å) tensão de 45 kV e corrente
de ânodo de 40 mA. Preparo de amostra: foram preparados filmes conforme descritos
no item 4.2.6
4.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) (JEOL/modelo JSM7500F) foi
realizada no Instituto de Química na UNESP Araraquara. A tensão de aceleração
usada foi de 2,0 kV, com ampliações de 1,000x, 5,000x e 10,000x. Preparo de
amostra: foram preparados filmes conforme descritos no item 4.2.6 com dimensões
de 1x 1 cm (para análise da secção transversal) e 0,5 x 0,5 cm (para análise da
superfície). Para a análise da secção transversal, os materiais foram criofraturados
com nitrogênio líquido. Os filmes foram aderidos a uma fita de carbono dupla face, e
recobriu-se as superfícies com uma fina camada de ouro.
4.4

Resultados e discussão

4.4.1 Formulação Micro utilizando os plastificantes glicerol e ureia
Nesta etapa buscou-se avaliar se seria possível seguir com os dois tipos de
plastificantes, glicerol e ureia, e processar os três micronutrientes juntos (presentes
na microesfera). Dessa forma, preparou-se dois materiais utilizando a formulação
Micro, Tabela 14, um utilizando o glicerol e, outro, utilizando a ureia como
plastificante. A Figura 22 (a) mostra o perfil do torque durante o processamento.
Observa-se que o perfil de torque foi diferente ao se utilizar diferentes plastificantes.
Para o material com glicerol, os valores do torque foram mais estáveis e menores até
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2,5 min, o que indica menor viscosidade, favorecendo a incorporação das
microesferas. Entre 2,5 e 3,5 min, houve um aumento do torque, formando-se um
pico alargado. Para o material com ureia, os valores do torque foram menos estáveis
e mais altos, onde atingiu-se um platô estável em 2,5 min de processamento.
Figura 22 Processamento PVA/plastificante/Micro (a) Curvas de torque; (b) Material
plastificado com ureia; (c) Material plastificado com glicerol

Avaliando-se de forma organoléptica os materiais obtidos

após o

processamento, Figura 22 (b, c), verificou-se que a plastificação com ureia
proporcionou degradação, demonstrado pela coloração escura e fragilidade do
material. Para o material plastificado com glicerol, as microesferas parecem bem
incorporadas, demonstrada pela homogeneidade de cor, e sem pontos visíveis de
aglomeração. Dessa forma, o plastificante selecionado foi o glicerol, pois não seria
possível dar continuidade ao trabalho utilizando a ureia.
4.4.2 Avaliação do novo glicerol
Durante o desenvolvimento do projeto, o plastificante glicerol utilizado perdeu
a validade. Dessa forma comprou-se um novo plastificante de uma marca diferente.
Para avaliar se o processo de plastificação do polímero PVA seria o mesmo,
decidimos reavaliar a temperatura de processamento, 160 e 140 °C.
Figura 23 mostra o perfil de torque para o PVA plastificado em duas
temperaturas diferentes. O tempo de processamento foi determinado quando o

81

torque atingisse um platô estável. Observa-se que o platô estável foi atingido quando
a temperatura da câmara atingia a temperatura estabelecia (linha tracejada no
gráfico). O PVA processado em 160 °C apresentou um perfil de torque mais estável,
comparado ao PVA plastificado em 140 °C. Isto significa que o PVA fluía melhor
dentro da câmara, condição melhor para posteriormente incorporar as microesferas,
bem como o macronutriente. Vale ressaltar que o glicerol recém-adquirido resultou
em um melhor processo e, então, isto deve ser algo a ser considerado.
Figura 23 Curvas de torque para o PVA plastificado com glicerol em 140 e 160 °C

Figura 24 mostra as curvas de DSC para o PVA processado em duas
temperaturas diferentes. A temperatura de transição vítrea (Tg) foi o parâmetro
utilizado para avaliar o processo de plastificação. A Tg foi calculada através do ponto
de inflexão, estabelecido através de duas tangentes traçadas acima e abaixo da
transição. Para tanto, foi utilizado o software do equipamento DSC. Observa-se que
os novos valores de Tg obtidos são menores que anteriormente (20,14°C para
13,17°C e 15,13 para 14,60°C, para T=160° e 140°, respectivamente).
Anteriormente, a temperatura escolhida era 140 °C, entretanto, ao mudar o glicerol,
alterou-se o comportamento do material. Dessa forma, a temperatura de
processamento para as formulações posteriores será em 160°C.

82

Figura 24 Curvas de DSC (2° aquecimento) para PVA plastificado com glicerol

4.4.3 Avaliação dos parâmetros de processamento das formulações
Inicialmente buscamos avaliar a forma de incorporação do macronutriente à
matriz plastificada de PVA. Dessa forma, propôs-se duas metodologias, (I) primeiro
o PVA seria plastificado e, depois de 2,5 min de retenção do material na câmara, o
KNO3 seria incorporado (Macro 1). Esta metodologia buscava garantir que o
processo de plastificação não fosse comprometido. Já a metodologia (II) avaliou-se
a influência do KNO3 no processo de plastificação do PVA, já que o mesmo já seria
misturado ao PVA/plastificante antes do processamento (Macro 2).
Figura 25 (a) mostra o perfil de torque durante o processamento para as
metodologias I e II. Observa-se que, o perfil de torque entre os materiais, é distinto
até 3 min. Analisando-se o perfil de torque até 2,5 min, o valor médio de torque para
Macro 1 foi 15,31 Nm (± 3,06), e para Macro 2 foi 7,7 Nm (± 2,8). Misturar o KNO 3 à
matriz antes do processamento diminuiu o valor de torque, o que significa menor
viscosidade, condição favorável para incorporação do nutriente. Trabalhos anteriores
do grupo mostraram que o KNO3 pode atuar como plastificante de PHB (FRANÇA et
al., 2021; SOUZA et al., 2019). Figura 25 (b e c) mostra o aspecto dos materiais
obtidos ao final do processamento. Avaliando-se de forma organoléptica os materiais,
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o KNO3 foi melhor incorporado quando se utilizou a metodologia II. Este resultado
corrobora o perfil de torque apresentado.

Figura 25 (a) Perfil de torque para os compósitos com macronutriente; (b) Macro 1;
(c) Macro 2

Figura 26 (a) mostra o perfil de torque para os compósitos contendo
microesferas de CS/micronutriente. Como a metodologia II foi a melhor para a
incorporar o KNO3, nesta etapa buscamos avaliar o tempo necessário de retenção
do material à câmara de mistura. Dessa forma, avaliamos dois tempos 5 e 10 min.
Após 5 min de processamento, observa-se um aumento dos valores de torque, o que
indica um aumento da viscosidade do material, bem como uma maior variação do
valor do torque. Figura 26 (b e c) mostra o aspecto dos materiais obtidos ao final do
processamento. Avaliando-se de forma organoléptica os materiais, o compósito
processado por 10 min, Figura 26 (b), é mais rígido e menos flexível que o
processado por 5 min, Figura 26 (c). Este resultado já era esperado visto o perfil de
torque dos dois compósitos.
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Figura 26 (a) Perfil de torque para os compósitos com micronutriente; (b) Micro 1;
(c) Micro 2

Figura 27 (a) mostra o perfil de torque para o compósito constituído por macro
e micronutriente, Multi/P. Inicialmente seguiu-se a metodologia II e, após 2,5 min,
adicionou-se as microesferas contendo micronutriente. Após 0,5 min ocorreu um
rápido decaimento do valor de torque, o que é um indicativo de degradação da
amostra. A Figura 27 (b) mostra o aspecto do material obtido após o processamento.
Avaliando-se de forma organoléptica, a presença da coloração escura corrobora com
o perfil de torque, a amostra degradou durante o processamento. Dessa forma, não
foi possível processar uma formulação multielementar contendo macro e
micronutriente.
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Figura 27 (a) Perfil de torque do compósito multielementar, contendo macro e
Microesferas de CS/micronutrientes; (b) Multi/P

Para se avaliar a plastificação da matriz de PVA nos compósitos Macro 1,
Macro 2 e Micro 1, alíquotas dos materiais foram retiradas a cada 2,5 min de
processamento, a fim de avaliar a temperatura Tg. Figura 8 mostra as curvas de DSC
para os compósitos feitos.
Analisando-se as curvas do material Macro 1, Figura 8 (a), observa-se um
pequeno aumento na temperatura Tg, comparado ao PVA plastificado (Tg = 13,17°C),
Figura 24. Entretanto, o PVA continua plastificado mesmo após a incorporação do
KNO3 à formulação. Já para Macro 2, Figura 8 (b), incialmente há um aumento da
temperatura Tg, entretanto, após 5 min de processamento, a mesma encontra-se em
18,86 °C, valor próximo ao compósito Macro 1 em 7,5 min (5 min após a incorporação
do KNO3 à formulação). Podemos afirmar que são necessários 5 min de
processamento para que o PVA possa ser plastificado na presença do KNO 3 desde
o início do processamento. Após 7,5 min de processamento, para Macro 1, houve
uma diminuição da Tg, para Macro 2, houve um aumento da Tg. Este aumento da Tg
está relacionado a perda de mobilidade das cadeias poliméricas, o que pode ser um
indicativo de interação entre o nutriente e a matriz, ou uma consequência do tempo
de retenção do material à câmara de mistura, em conjunto com o cisalhamento do
material. Avaliando-se a Tg do compósito com micronutrientes, Figura 28 (c),
podemos confirmar que o tempo de processamento de 5 min é ideal, visto que, após
esse tempo, houve um aumento da Tg. Este aumento corrobora com o aumento do
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torque em 7,5 min, indicando aumento de viscosidade, perda de mobilidade das
cadeias. Além disso, são necessários 5 min para que a matriz de PVA plastifique na
presença das microesferas de CS/micronutrientes, assim como para a formulação
Macro.
Já nas curvas de DSC do compósito Multi/P, Figura 28 (d), dois aspectos são
observados. Primeiro, houve um aumento significativo da Tg para este material,
comparando-se com PVA plastificado, bem como os compósitos Macro e Micro, o
que é um indicativo de aumento da viscosidade e perda da mobilidade das cadeias
poliméricas. Segundo, após 200 °C, dá-se o início ao pico referente a degradação
térmica, não presente nas curvas de DSC dos outros materiais. Este aspecto pode
indicar que o material degradou durante o processamento. Além disso, não há o
aparecimento de um pico referente fusão.

Figura 28 Curvas de DSC (2° aquecimento) (a) Macro 1; (b) Macro 2; (c) Micro; (d)
Multi/P; (e) Ampliação da região do gráfico do material Micro

4.4.4 Aspectos morfológicos dos compósitos
Os compósitos desenvolvidos foram caracterizados quanto a aspectos
morfológicos referentes à superfície e secção transversal (fratura), Figura 29. O
material PVA plastificado, Figura 29 (a, b), apresenta uma superfície homogênea,
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com regiões lisas e rugosas. Esta região mais rugosa e irregular pode ser em
decorrência ao processo de prensagem do material. Em relação a região transversal,
Figura 29 (c, d), apresenta espessura média de 325 µm (±7,2), com morfologia lisa,
semelhante à superfície. Em relação à análise semiqualitativa feita por EDS, Figura
29 (e), realizada na região destacada em azul, Figura 29 (a), os picos entre 0 e 1 keV
estão relacionados aos elementos C e O da cadeia polimérica do PVA.
Figura 29 Micrografias de MEV (a, b, c, d) PVA plastificado; (f, g, h, i) Macro; (k, l ,
m, n) Micro; (p, q, r, s) Multi; e EDS para (e) PVA plastificado; (j) Macro; (o) Micro;
(t) Multi/M

Para o material Macro, Figura 29 (f, g), apresenta uma superfície irregular, com
estruturas organizadas em forma de bastonetes, referentes ao nutriente KNO 3,
dispersas sob a superfície do material. Em relação a secção transversal, Figura 29
(h, i), apresenta espessura média de 447 µm (±5,5), com morfologia irregular e
rugosa. É possível identificar que ocorreu a formação de duas fases, uma polimérica
e outra referente ao nutriente KNO3, que conferiu a característica rugosa ao material.
A análise semiqualitativa EDS, Figura 29 (j), realizada na região destacada em verde,
apresentou quatro picos, dois entre 0 e 1 keV, que correspondem ao C e O presentes
na cadeia polimérica, e entre 3 e 4 keV, referentes ao K presente no nutriente. Esta
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análise confirma que essas estruturas organizadas presentes na superfície da
amostra estão relacionadas ao nutriente KNO3.
O material Micro, Figura 29 (k, l), apresenta uma superfície lisa, semelhante
ao material PVA plastificado, Figura 29 (a, b). As regiões onde são possíveis observar
uma textura podem ser em decorrência ao processo de prensagem, ou aglomeração
das microesferas incorporadas à matriz. Em relação a secção transversal, Figura 29
(m, n), possui espessura média de 374 µm (±6,7), com uma morfologia semelhante
a superfície. Na imagem com maior magnificação da secção transversal, Figura 29
(n), apesar de não ser possível observar a morfologia das microesferas após serem
incorporadas à matriz, nossa hipótese é de que estejam homogêneas na matriz de
PVA, visto a distribuição das regiões mais claras (microesferas) na imagem. A análise
semiqualitativa por EDS, Figura 29 (o), realizada na região destacada em amarelo,
apresentou três picos, dois entre 0 e 1 keV, referentes ao C e O presentes no PVA,
e entre 2 e 2,5 keV, referentes ao enxofre presente nos sulfatos usados como fonte
de micronutriente.
Para o material Multi/M, Figura 29 (p, q, r, s) apresenta a micrografia da secção
transversal do material. A superfície (camada externa) é composta pelo material
Macro, Figura 29 (f, g). Os filmes externos de Macro possuem espessura de 545 µm
(±50,6) e 269 µm (±24,4), e o filme interno de Micro possui espessura de 285 µm
(±21,2). Destaca-se que o processo de prensagem com temperatura foi efetivo,
devido a boa interação interfacial que garantiu uma adesão entre os filmes, pois não
se observa a presença de fendas entre os filmes. A análise semiqualitativa por EDS,
Figura 29 (t), foi realizada nas regiões destacadas em verde e amarelo. Os picos
apresentados estão relacionados à presença do nutriente KNO3 (K) e micronutrientes
(S), assim como nas análises de EDS realizadas anteriormente.
4.4.5 Caracterização estrutural dos compósitos
Os materiais desenvolvidos foram caracterizados estruturalmente pela técnica
de FTIR. Inicialmente buscamos compreender dois aspectos, a degradação do
material com formulação Micro quando plastificado com ureia, e confirmar a
degradação do material Micro 1, quando o tempo de permanência na câmara de
mistura foi de 10 min, Figura 30.
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Figura 30 Espectros de FTIR (a) Micro plastificado com glicerol; (b) Micro
plastificado com ureia; (c) Micro 1; (d) Micro 2

Comparando-se os materiais Micro/Ureia e Micro/Glicerol (referentes aos
materiais descritos no item 4.4.1), em relação a degradação do material Micro quando
plastificado com ureia, observa-se que não houveram alterações (deslocamento de
banda) significativas das principais bandas relacionadas ao polímero PVA, Figura 30
(a, b). As únicas diferenças entre os espectros estão relacionadas à presença da
ureia. Primeira diferença, as bandas em 3326, 3269 e 3202 cm‒1, referentes ao grupo
−OH e interações intermoleculares de ligação de hidrogênio entre a ureia e a cadeia
polimérica do PVA (ZHANG et al., 2012). Segunda diferença, as bandas em 1708,
1664 e 1625 cm‒1, referentes ao grupo carbonila (C=O) presente na ureia e no PVA
(WANG et al., 2014). Já para os materiais onde variou-se o tempo de processamento,
Micro 1 (10 min) e Micro 2 (5 min), observa-se uma redução da intensidade para
todas as bandas do material Micro 1, o que pode ser um indicativo de que ocorreu
uma degradação térmica durante o processamento. Este resultado está de acordo
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com os dados de DSC, bem como a mudança de cor e rigidez do material obtido, em
comparação a Micro 2.
Após encontrada as condições ideais para a obtenção dos materiais, os
materiais Macro, Micro e Multi/P foram caracterizados estruturalmente através da
técnica de FTIR, Figura 31, onde as atribuições para as bandas e o Número de onda
estão descritas na Tabela 15. De modo geral, as principais bandas do polímero PVA
não foram alteradas após a adição do macronutriente KNO 3, formulação Macro, ou
as microesferas de CS/micronutriente, formulação Micro. Para a formulação Macro,
em 1377 e 825 cm-1 correspondem, respectivamente, a vibração de alongamento
simétrico da banda de −NO3‾ e −NO do nutriente KNO3 (FRANÇA et al., 2018). A
banda em 1377 cm-1 sobrepõe a banda −CH3 em 1373 cm-1 do polímero PVA.
Figura 31 Espectros de FTIR (a) PVA plastificado; (b) KNO3; (c) Macro; (d) Micro;
(e) Multi/P

Para o material Micro, devido à presença das microesferas de amido, as
bandas referentes ao grupamento C−O, da região amorfa da cadeia polimérica,
apresenta um aspecto mais característico do amido, expresso pelo afinamento da
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banda e deslocamento de 1038 cm-1 para 1024 cm-1, região em que ocorre a vibração
do mesmo grupo no amido (KUMAR; GHOSHAL; GOYAL, 2019). Além disso,
observa-se a presença da banda na região de 600 cm -1, que corresponde ao grupo
SO42‾ presente nos sais utilizados como fonte de micronutriente (ZANG; HOU; XU,
2011b).
Para o material Multi/P, duas principais alterações ocorreram para bandas
referentes ao polímero PVA. Primeira, o deslocamento da banda −OH de 3248 cm -1
para 3424 cm-1, segunda, na região entre 1500 a 1000 cm-1, a banda em 1338 cm-1
apresenta um aspecto mais característico do grupo −NO3‾, com menor influência de
grupos relacionados a presença do polímero, e em 1114 cm-1 ocorreu uma
diminuição da intensidade das bandas, que correspondem ao grupo C−O da região
amorfa das cadeias poliméricas. Estas mudanças nas principais bandas referentes a
presença do polímero PVA pode ser um indicativo da degradação do material, como
observado na avaliação organoléptica do material (mudança da coloração) e abrupta
diminuição do torque durante o processamento. Entretanto, esta caracterização do
material não foi suficiente para responder por que o material degradou ao adicionase o KNO3 e as microesferas de CS/micronutriente.
Dessa forma, como não ocorreram mudanças significativas nas bandas,
podemos inferir que apenas interações físicas ocorreram entre a cadeia polimérica e
os componentes KNO3 e microesferas de CS/micronutrientes.
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Tabela 15 . Atribuições às bandas dos espectros de FTIR dos compósitos e PVA
plastificado
PVA

Macro

Micro

Multi/P

Atribuição

3298

3306

3299

3424

‒OH

2917/2850

2918/2853

2916/2848

2926/2854

‒CH2/C‒H

1731/1714

1729/1714

1732/1715

1735/1719

C=O

1373

-

1373

-

CH3

-

1377

-

1383

NO3‾

1327

-

1330

-

C‒H

1141

1140

1140

-

C‒O (cristalino)

1091/1038

1090/1040

1078/1024

1114/1053

C‒O (amorfo)

-

825

-

825

NO

-

-

600

618

SO42‒

Os materiais desenvolvidos também foram caracterizados por DRX, Figura 32.
As cadeias da região cristalina do PVA organizam-se no sistema ortorrômbico, onde
os principais picos cristalográficos foram identificados 2θ = 13,7°, 16,5°, 21,2°, 24,1°
e 33,5° que correspondem, respectivamente, aos planos cristalográficos (100), (101),
(200) e (002) para o PVA plastificado. (CHEN et al., 2018b; GONG et al., 2014;
PINGAN et al., 2017). Após a incorporação das microesferas de CS/micronutrientes
ou KNO3, os picos referentes aos planos (100) e (101) apresentam-se de forma mais
intensa, o que demonstra uma interferência dos materiais incorporados na
cristalização do polímero PVA. Adicionalmente, observa-se que os picos
cristalográficos referentes ao KNO3 estão presentes no difratograma, onde 2θ= 28,9°,
31,3°, 33,9°, 34,3°, 40,8°, 42,7° e 46° correspondem, respectivamente, aos planos
cristalográficos (012), (102), (200), (112), (221), (041) e (132) (JURADO-LASSO et
al., 2016; XIE; PENG; CHEN, 2006). Após a incorporação do sal à matriz de PVA,
não ocorreram deslocamentos de picos cristalográficos, exceto para os picos
referentes ao PVA.
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Figura 32 Difratogramas dos materiais (a) Matriz de PVA e formulações com macro
e micronutrientes; (b) Sais utilizados como fonte de nutrientes

Para a formulação Micro, como os micronutrientes foram encapsulados
primeiro pelo amido, observou-se apenas três picos cristalográficos referentes ao
nutriente Mn e Fe, onde 2θ= 26,9°, 29,8° e 48° (HUANG; NI; RAHMAN, 2016; YANG
et al., 2015). O não aparecimento de um maior número de picos cristalográficos
referentes aos micronutrientes pode indicar que as microesferas não foram
destruídas, em sua totalidade, durante o processamento térmico.
4.4.6 Teste de liberação em água
Os materiais desenvolvidos foram avaliados quanto a liberação de macro e
micronutrientes em água, Figura 33. Os gráficos de liberação foram separados por
nutriente, de forma a compararmos a influência de cada material na liberação. Em
relação a liberação dos macronutrientes K+ e NO3‾, Figura 33 (b, d), observa-se que
a liberação foi mais retardada para ambos os nutrientes para o material Multi/M. Nos
primeiros 5 min, para K+ liberou-se cerca de 20 e 70 %, respectivamente, para Multi/M
e Macro. Já para NO3‾ liberou-se cerca de 10 e 70%, respectivamente, para Multi/M
e Macro. Isso pode ser explicado que, para o material Multi/M, existia uma
competição com o micronutriente presente, o que retardou a liberação do

94

macronutriente. As análises de MEV da superfície do material Macro mostraram
estruturas organizadas relacionadas ao nutriente. Este aspecto contribuiu para uma
liberação muito rápida logo no início do teste de liberação.
Já em relação a liberação dos micronutrientes Mn2+, Fe2+ e Cu2+, Figura 33 (a,
c, e), observa-se que o tipo de formulação proposta influenciou no perfil de liberação
de todos os micronutrientes. O perfil de liberação das microesferas de
CS/micronutriente também foi apresentado. Para todos os micronutrientes, a
liberação foi mais rápida para a formulação Micro-sal, onde o sal puro foi incorporado
a matriz. Este resultado mostra que a presença do amido na formulação influenciou
na liberação do nutriente, sendo o material seco em estufa ou pela técnica de SprayDrying. Comparando-se os materiais Micro e Micro-estufa, para todos os
micronutrientes, quando o micro foi encapsulado pelo amido, a liberação foi mais
prolongada, o que demonstra que a interação do CS com o micronutriente na
dispersão não é suficiente, a técnica de secagem e obtenção final do material fez
diferença, justificando a obtenção de microesferas de CS/micronutriente.
Em relação ao material Multi/M, Figura 32 (f), o micronutriente teve uma
liberação mais lenta comparando-se com os macronutrientes. Este comportamento
ocorreu, pois, o material Multi/M é multicamadas composto por três filmes. O filme
contendo micronutriente é o mais interno, dessa forma, os íons Cu 2+, Fe2+ e Mn2+
precisaram percorrer um caminho mais longo para serem liberados. Além disso, o
micronutriente foi primeiro encapsulado pelo amido antes de adicionado à matriz de
PVA, o que também contribuiu para uma liberação mais retardada. Este resultado
confirma a hipótese inicial do trabalho, bem como o objetivo de desenvolver um
material que disponibiliza primeiro o macronutriente e, em um segundo momento, os
micronutrientes.
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Figura 33 Perfil de liberação dos nutrientes em água (a) Mn; (b) K; (c) Fe; (d) NO3-;
(e) Cu; (f) Material Multi/M

4.5

Considerações parciais
Nesta etapa do projeto buscamos desenvolver materiais contendo macro e

micronutrientes incorporados em uma matriz de PVA plastificada com ureia ou
glicerol. Após testes iniciais, não foi possível da continuidade com a matriz
plastificada com ureia, pois o material degradou durante o processamento térmico
para a formulação Micro. Foi possível determinar as melhores condições de
processamento térmico para as formulações Micro e Macro (5 min, 160 °C, 50 rpm),
bem como a melhor metodologia de incorporação dos materiais, onde os parâmetros
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utilizados foram a variação da temperatura de transição vítrea e avaliação
organoléptica do material obtido. Entretanto, não foi possível obter uma formulação
Multi/P processando-se todos os componentes juntos na câmara de mistura, pois o
material se degradava. Dessa forma, o material Multi/M foi estruturado em
multicamadas, dois filmes externos de Macro e um filme interno de Micro. Os
materiais foram caracterizados morfologicamente por MEV, onde o principal
resultado está relacionado ao processo de moldagem por compressão do filme
multicamadas Multi/M, onde os filmes possuem boa interface e interação interfacial,
o que demonstra que o processo de prensagem foi efetivo. A caracterização
estrutural mostrou que apenas interações físicas ocorreram entre os materiais, pois
não ocorreram mudanças significativas nas principais bandas. A avaliação da
liberação em água mostrou que, para os macronutrientes, a liberação foi mais
retardada para o material Multi/M, devido a competição com os micronutrientes
presentes na formulação. Para os micronutrientes, o principal resultado está
relacionado a liberação mais lenta para o material Micro, que possui microesferas de
CS/micronutriente, o que justifica o uso da técnica de Spray-Drying. Além disso, para
o material Multi/M, o micronutriente foi liberado de forma mais lenta, o que representa
o cumprimento do principal objetivo do projeto, desenvolver um material que libere
macronutrientes antes do micronutriente.
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Capítulo 5
Avaliação em solo dos materiais

5

Avaliação em solo dos materiais

5.1

Introdução
Neste capítulo será abordado a avaliação da liberação dos nutrientes em solo.

Neste contexto, escolheu-se os materiais com a formulação Macro, Micro, Multi/M,
descritas no Capítulo 4, onde os desempenhos foram comparados com o material
comercial Basacote®, o qual baseamos a formulação dos materiais. A técnica TDR
foi utilizada para avaliar a liberação dos nutrientes, em conjunto com a extração de
solução de solo. A liberação foi acompanhada durante 80 dias, entre os meses de
fevereiro a abril, que compreende o final do verão e início do outono. O experimento
foi conduzido na casa de vegetação (estufa agrícola).
5.2

Liberação dos nutrientes em solo

5.2.1 Local do experimento
Realizou-se o experimento em estufa agrícola, nas instalações do
Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental – DRNPA no Centro de
Ciências Agrárias – CCA da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar,
localizado no município de Araras – SP com latitude igual a 22°18’53,23’’ Sul e
longitude igual a 47°23’00,91’’ Oeste. Segundo Souza e Bizari (2018), o clima da
região de acordo com a classificação de Koppen é a do tipo Cwa (Subtropical), com
duas estações bem definidas (SOUZA; BIZARI, 2018). O período de seca
corresponde ao período de abril a setembro, e outra chuvosa de outubro a março,
com precipitação média de 1300 mm.
5.2.2 O solo
O solo utilizado pertence ao grupo Neossolo quartzarênico de textura arenosa,
proveniente da cidade de Leme – SP, removido de uma camada superficial, entre
0,0-0,30 m de profundidade. O solo foi caracterizado quimicamente, Tabela 16.
Este solo possui baixo teor de matéria orgânica, considerado um solo pobre.
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Tabela 16 Caracterização química do solo Neossolo quartzarênico
MO

(gdm‒3)

1

pH

CaCl2

4,5

K

0,80

Ca

3,0

Mg
H+Al

(mmolcdm‒3)

3,0
12

SB

6,8

CTC

19

S

18

B

0,59

Cu
Fe

(mgdm‒3)

0,20
18

Mn

0,60

Zn

0,20

Nomenclatura: MO: matéria orgânica; pH: potencial hidrogeniônico; K: potássio; Ca:
cálcio; Mg: magnésio; H+Al: acidez potencial; SB: soma de bases; CTC: capacidade
de troca iônica; S: enxofre; B: boro; Cu: cobre; Fe: ferro; Mn: magnésio; Zn: zinco.
5.2.3 Reflectometria no domínio do tempo (TDR)
Para a avaliação da liberação dos nutrientes, utilizou-se a técnica
Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR). Esta técnica baseia-se na propagação
de uma onda eletromagnética por um sensor (sondas), o que possibilita acompanhar
a mobilidade dos íons no solo em tempo real através da condutividade elétrica do
solo (CE), concomitante a medição da umidade do solo.
As sondas de TDR são compostas por um cabo coaxial RG 58 de 50 Ω de 5
m, conectores do tipo BNC macho, e três hastes de aço inox. Neste experimento
foram utilizados dois tamanhos de sondas, de 15 cm e 10 cm. As medidas de
condutividade elétrica (CETDR) umidade do solo (θTDR, m3m−3) foram obtidas pelo
equipamento TDR-100 (Campbell Scientific), utilizando-se o software PC-TDR. A
condutividade elétrica do solo foi calculada utilizando a Equação 4 (CHIAREGATO;
SOUZA; FAEZ, 2021; SOUZA; FOLEGATTI, 2010).
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Equação 4 𝐶𝐸𝑠 = (1,1472 × 𝜃𝑇𝐷𝑅 ) + (1,5191 × 𝐸𝐶𝑇𝐷𝑅 ) + 0,041
5.2.4 Montagem dos sistemas-baldes
Os materiais foram avaliados em um sistema composto por: um recipiente com
dimensões de 24 cm de diâmetro e 18 cm de altura (volume de 8 dm3), 10 kg de solo,
4 sondas (3 sondas de 15 cm e 1 sonda de 10 cm), um dreno, um sistema de
extração, composto por um cano de PVC de 2 pol de diâmetro e 10 cm de altura e
uma cápsula de cerâmica de 6 cm de altura, Figura 34.
Inicialmente, o dreno foi coberto com um pano do tipo Perflex®, para evitar
perda de solo com a saída do excesso de água. Após, adicionou-se 1 kg de solo e
dispôs-se a sonda de 10 cm na horizontal no fundo do balde. O extrator foi
posicionado à 3 cm da lateral do balde e preencheu-se o recipiente com o restante
do solo, 9 Kg, até 2,5 cm da borda. Após, abriu-se uma cova de 10 cm de
profundidade na região central do recipiente, onde adicionou-se o material
diretamente no solo. Em seguida, o solo retirado foi reposto e adicionou-se as sondas
de 15 cm na posição vertical, uma na região central, denominada sonda central, e
duas sondas dispostas à 5 cm de distância da sonda central, denominadas sondas
laterais. Por último, o gotejador foi posicionado ao lado da sonda central. Seguiu-se
esta metodologia para todos os sistemas montados.
Figura 34 Imagem representativa da montagem do sistema-balde

Fonte: autora
O experimento foi composto por cinco tratamentos com quatro repetições,
totalizando 20 sistemas-baldes, dispostos em um delineamento inteiramente ao
acaso. Os cinco tratamentos foram constituídos por: material Macro, Micro, Multi/M,
Basacote (material comercial), e Testemunha (sem material). Em relação a
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quantidade de material colocado, considerou-se o teor de nutrientes na formulação,
Tabela 14. Dessa forma, em cada recipiente, colocou-se 2 g de nutriente, o que
correspondeu a 9,86 g, 66,66 g, 8,59 g e 4,28 g, respectivamente, para os materiais
Macro, Micro, Multi/M e Basacote em cada balde. O material Micro possui um baixo
teor de nutrientes na formulação, dessa forma, foi necessário colocar uma maior
quantidade de material por balde, comparado aos outros materiais.
5.2.5 Sistema de irrigação
Para realizar-se a reposição hídrica, adição de água, nos sistemas, montouse um sistema de irrigação. A irrigação foi realizada por gotejamento, utilizando tubos
gotejadores com emissores espaçados 0,25 m, vazão de 4 L h−1 e pressão de serviço
de 1-4 bar (autocompensante), da marca NannDanJain, modelo Clicktif. Cada
gotejador recebeu um conector de 4 saídas ligados a uma guia de aplicação por
sistema-balde, o que resultou em um fluxo aplicação final de 1 L h−1. Todos os
tratamentos contaram com a mesma linha de irrigação, com cabeçal de controle
ligado a um controlador digital, válvula antivácuo, um registro de esfera, um filtro de
disco e um manômetro. O manejo do sistema de irrigação foi realizado através do
monitoramento da umidade do solo pelas sondas de TDR, mantendo a umidade na
capacidade de campo do solo (0,29 m3m−3, 46,4 mm de água). Ao atingir o ponto de
murcha permanente (PMP) (0,16 m3m−3, 25,6 mm de água), realizava-se a irrigação
do sistema. Este critério foi estabelecido para que tivéssemos um gradiente, uma
situação com muita água e uma situação com pouca água no sistema-balde.
Inicialmente, realizou-se o teste de uniformidade da vazão dos gotejadores
medindo-se a vazão por minuto (L h−1) de todos os gotejadores, onde mediu-se o
volume de água com uma proveta. Após, aplicou-se os dados na equação de
Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), Equação 5 (CUNHA et al.,
2014; OULD MOHAMED EL-HAFEDH; DAGHARI; MAALEJ, 2001).
Equação 5 CUC = 100 (1 −

∑𝑛
𝑖=1 |𝑋𝑖 −𝑥̅ |
𝑛𝑥̅

)

Onde, n é igual ao número de gotejadores observados, Xi é a vazão de cada
gotejador (L h−1), e x̅ é a vazão média dos gotejadores (L h−1).
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5.2.6 Extração da solução de solo
Nos dias em que ocorreram as reposições hídricas, realizou-se a extração da
solução de solo, Figura 35. Este processo ocorreu da seguinte forma, primeiro
realizou-se a sucção da solução de solo com o auxílio de uma bomba de vácuo
durante 2,5 min, Figura 35 (a). A solução de solo permeou através da cápsula de
cerâmica (um material poroso). Após, com um auxílio de uma seringa de 50 mL, a
solução de solo acumulada dentro da cápsula de cerâmica, foi extraída e
armazenada para análise dos nutrientes liberados, Figura 35 (b). Os micronutrientes
Mn2+, Fe2+ e Cu2+ foram quantificados por Espectrometria de Absorção Atômica
(Perkin Elmer – PINAACLE 900T), o K+ por Fotometria de Chama (Digimed) e o NO3‾
por Espectroscopia de UV-Vis (GENESYS 10S, Thermo Scientifc).
Figura 35 Foto do sistema de extração da solução de solo (a) Sucção da solução
de solo; (b) extração da solução de solo

5.3

Caracterização dos materiais pós teste em solo
Os materiais foram retirados do solo, limpos com um auxílio de um pincel e

secos em estufa a 40 °C por 24h. Após, os materiais foram caracterizados por MEV,
FTIR, DRX e DSC, onde as condições de análises foram as mesmas descritas no
Cap. 4. (Item 4.3)
5.4

Resultados e discussão

5.4.1 Liberação dos nutrientes em solo
A liberação dos nutrientes foi avaliada em um solo considerado pobre em
termos de fertilidade, devido ao baixo teor de matéria orgânica e nutrientes, Tabela
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16. Neste contexto, a mobilidade dos íons é favorável. Dessa forma, escolheu-se este
solo com o objetivo de avaliar o desempenho dos materiais quanto a liberação
(mobilidade dos íons) em um meio com menor interferência. A técnica de TDR
baseia-se a emissão de ondas eletromagnéticas no meio, que mede a CE do que
está em solução (água no sistema) e, consequentemente, os íons presentes na
solução. Os íons que foram liberados, mas estão interagindo com a matriz do solo,
não são medidos. Portanto, precisa-se considerar este aspecto ao analisar os perfis
de CEs, bem como os dados de extração de solução de solo.
O perfil de liberação dos nutrientes em solo pode ser relacionado com os
valores de CEs, Figura 36 e 37. A CEs foi acompanhada durante 80 dias, onde,
durante esse período, realizou-se 12 irrigações, de forma a manter a umidade na
capacidade de campo do solo, Figura 36 (d). Os dias em que ocorreram as irrigações
estão indicados com uma seta. Em relação ao sistema de irrigação, a uniformidade
da aplicação de água nos sistemas-baldes foi avaliada utilizando-se a equação de
CUC. O valor de coeficiente de uniformidade encontrado foi de 95.15%, o que
demonstra um grau de uniformidade alto, entre uma faixa que varia de 0-100%,
quando maior o valor, mais uniforme a irrigação no sistema (MEDRADO et al., 2002).
A Figura 36 mostra o perfil de CEs médio para as diferentes sondas, central,
laterais e fundo. Em relação a sonda central, Figura 36 (a), os valores de CEs foram
superiores no início do experimento, o que indica uma maior liberação de nutrientes
no meio neste período. Além disso, os materiais foram dispostos no recipiente na
região da sonda central, o que explica o pico de CEs ser mais acentuado nesta sonda.
Outro aspecto interessante sobre a formação deste pico inicial é que ele apenas foi
observado para os materiais Macro, Multi/M e Basacote, o que pode sugerir que a
liberação inicial esteja relacionada principalmente aos macronutrientes K+ e NO3‾,
não presentes na formulação Micro. Após o 20° dia, a CEs estabilizou-se e manteve
o mesmo perfil até o final do experimento. Os materiais Basacote e Multi/M possuem
um perfil de CEs semelhantes para a sonda central. Estes materiais possuem uma
composição, em relação a nutrientes, semelhante, são multielementares.
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Figura 36 Perfis de condutividade elétrica do solo (a) Sonda central; (b) Sonda
lateral; (c) Sonda fundo; (d) Umidade do solo

Em relação a CEs média para as sondas laterais, Figura 36 (b), o perfil é
semelhante para os diferentes materiais avaliados, e apresentou valores constantes
e baixos de condutividade. Já para a CEs média das sondas do fundo, Figura 36 (c),
os valores de condutividade foram mais altos, comparando-se a sonda lateral, o que
indica que a mobilidade dos íons no recipiente ocorreu preferencialmente na vertical
do que na horizontal. Isto ocorreu devido a maior influência do potencial gravitacional.
A Figura 37 mostra o perfil de CEs para os diferentes materiais avaliados. Para
o material Macro, Figura 37 (a), observa-se que após 38 dias, a diferença de
condutividade entre as sondas é pequena, atingindo um equilíbrio e estabilização da
liberação dos nutrientes.
Para o material Micro, observa-se um perfil de CEs baixo comparado aos
outros materiais. Os micronutrientes foram encapsulados pelo amido, antes de serem
incorporados à matriz de PVA, o que pode justificar a menor CEs para este material.
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Outro aspecto que pode justificar a baixa CEs é a interação dos íons com o solo. O
solo possui cargas negativas, o que significa que retém íons de cargas positivas, no
caso K+, Cu2+, Fe2+, Mn2+, e lixivia íons com cargas negativas, no caso NO3‾. Além
disso, cátions com maior densidade de carga são mais retidos no solo, ou seja, como
os micronutrientes possuem carga 2+, espera-se que sejam mais retidos que o
macronutriente K+ (DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS; LEANDRO SOUZA DA
SILVA, 2010). Como a CEs está relacionado com os íons em solução, se os
micronutrientes interagiram com o solo, a principal consequência são valores de CEs
mais baixos, comparando-se com os materiais Multi/M, Macro e Basacote®, que
possuem macronutriente em sua constituição.
Outro aspecto relevante é o perfil de CEs para os materiais Multi/M e
Basacote®, materiais com formulações semelhantes. Este resultado torna-se
relevante, pois demonstra que o material Multi desenvolvido possui um desempenho
compatível com o material comercial. No entanto, os valores de CEs foram superiores
para o material Basacote®, o que pode indicar uma maior liberação para este material
comparando-se ao material Multi/M. Para ambos os materiais, observou-se uma
maior mobilidade dos íons da sonda central para a do fundo, do que para as sondas
laterais. Para o recipiente Testemunha (apenas com solo, sem material), o perfil de
CEs do solo apresentou valores semelhante entre as sondas, com desvio padrão
baixo, Figura 37 (c).
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Figura 37 Perfis de condutividade elétrica do solo para os materiais (a) Macro; (b)
Multi; (c) Testemunha; (d) Micro; (e) Basacote®

5.4.2 Extração de solução de solo
Como os materiais avaliados possuem diferentes nutrientes, apenas com o
perfil de condutividade, não é possível determinar-se qual nutriente foi liberado e
comparar o perfil de liberação. Dessa forma, analisou-se a solução de solo extraída,
onde determinou-se os nutrientes presentes, Figura 38 e

39. Optou-se por

apresentar os valores de liberação (mg L‾1) acumulativos e diários.
Em relação a liberação acumulativa dos macronutrientes, Figura 38 (a, c), a
ordem de liberação variou de acordo com o tipo de íon. Para o K+, a ordem crescente
de liberação foi Macro < Basacote® < Multi, e para o NO3‾ foi Macro < Multi <
Basacote®. Observa-se que para os materiais contendo Multi/M e Basacote®, a
liberação foi maior. Isso deve-se a interação dos micronutrientes com o solo deixando
os macronutrientes mais disponíveis na solução de solo, maior concentração,
liberação. Já para a liberação diária dos nutrientes, Figura 38 (b, d), observa-se que
a liberação dos nutrientes não foi constante ao longo do período para a maioria dos
materiais, exceto para K+ (Basacote®) e NO3‾ (Macro) que apresentaram valores
mais constantes. Outro aspecto é que, para os materiais Multi/M e Basacote®, cada
um foi mais eficiente em retardar a liberação para um determinado nutriente.
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Basacote® demonstrou ser mais eficiente para o nutriente K+, e Multi para o nutriente
NO3‾.
Figura 38 Análise de macronutrientes na solução de solo extraída (a) K+
acumulativo; (b) K+ diário; (c) NO3‾ acumulativo; (d) NO3‾ diário

Comparando-se o perfil de CEs, obtido pela técnica TDR, e os valores de
extração, é possível se fazer uma correlação. Inicialmente, o material Macro
apresenta um pico de CEs para a sonda central alto, o que indica uma maior
liberação, mas isso não foi observado nos dados de extração. Já para os materiais
Multi e Basacote®, este pico inicial tem valores de CEs menores, mas apresentou
valores maiores de concentração na extração. Isto pode ser explicado evidenciandose o perfil de CE da sonda do fundo. Para o material Macro, a CE s da sonda fundo
começou a aumentar em 12 dias e atingiu um pico máximo inicial em 16 dias. Já para
os materiais Multi e Basacote®, a CEs começou a aumentar em 2 dias e atingiu um
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pico máximo inicial em 4 dias, ou seja, a mobilidade dos íons foi mais rápida. Estes
materiais possuem micronutrientes em sua formulação, que têm uma maior
tendência em interagir com a matriz do solo, deixando os macronutrientes mais
disponíveis e propensos a lixiviar, principalmente o NO3‾ devido a carga negativa.
Como a formulação Macro apenas possui macronutrientes, estes também
interagiram com o solo, resultando em uma menor mobilidade e, consequente, menor
concentração na solução de solo extraída.
Em relação a liberação acumulativa e diária dos micronutrientes, Figura 39,
para todos os nutrientes observou-se uma liberação baixa durante todo o período,
principalmente para os materiais Multi e Basacote®. Este resultado corrobora a
hipótese de que os micronutrientes interagiram com a matriz de solo, tornando-os
menos disponíveis na solução de solo, o que resultou em uma menor concentração.
O material Micro foi o que apresentou maior concentração de micronutrientes na
solução de solo. Isto deve-se ao fato de não apresentar macronutrientes em sua
formulação. Dessa forma, para manter o potencial osmótico entre a matriz de solo e
solução de solo em equilíbrio, uma parte dos íons Cu2+, Mn2+ e Fe2+ liberados
permaneceu em solução, o que possibilitou quantificar a liberação. Entre os íons,
Mn2+ apresentou-se em maior concentração na solução e Cu2+ a menor
concentração. Segundo Santos e Silva (2010), a interação dos micronutrientes com
a matriz de solo em ordem decrescente de força de interação é Cu > Zn > Ni > Fe >
Mn, o que justifica o resultados obtidos na extração de solução de solo (DANILO
RHEINHEIMER DOS SANTOS; LEANDRO SOUZA DA SILVA, 2010; SANTOS,
2005)
Comparando-se os resultados de extração com TDR, observa-se que ambos
estão de acordo, visto que a baixa CEs para o material Micro pode ser justificada pela
interação dos micronutrientes com a matriz do solo, menos presente na solução de
solo.
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Figura 39 Análise de micronutrientes na solução de solo extraída (a) Mn2+ valores
acumulativos; (b) Mn2+ valores diários; (c) Fe2+ valores acumulativos; (d) Fe2+
valores diários; (e) Cu2+ valores acumulativos; (f) Fe2+ valores diários

5.4.3 Aspectos morfológicos dos materiais
Após o teste de liberação em solo, avaliou-se a morfologia dos materiais,
Figura 40. O principal objetivo foi avaliar a integridade dos materiais após 80 dias no
solo, superfície e secção transversal (fratura). Realizou-se análises semiqualitativas
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por EDS para investigar se todo o nutriente presente no material foi liberado. De
modo geral, os materiais apresentam uma superfície rugosa com bastante textura, o
que indica o início de um processo degradativo dos materiais.
Figura 40 Micrografias de MEV (a, d, g, j) Macro; (b, e, h, k) Micro; (c, f, i, l) Multi; e
EDS para (m) Macro; (n) Micro (o) Multi
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Para o material Micro, Figura 40 (e, h), observa-se a formação de fendas, que
facilitaram a entrada de água e, consequente, intumescimento do material. A principal
diferença nesta formulação é a presença de microesferas de CS/micronutrientes.
Hipotetiza-se que, as microesferas podem ter biodegradado mais facilmente,
formando-se fendas na superfície do material. A formulação Macro não possui amido
em sua constituição e a Multi apenas o filme interno de Micro possui as microesferas.
Em relação à análise semiqualitativa feita por EDS, Figura 40 (n), realizada na região
destacada em rosa, Figura 40 (b, k), destaca-se picos relacionados à presença do
nutriente Fe e S na superfície.
Para os materiais Macro e Multi, apesar de ambos apresentarem a mesma
formulação (filme externo de Macro para o material Multi), a superfície dos materiais
são diferentes. Para Multi, há a formação de duas fases compostas por regiões lisas
e rugosas, e para o Macro apenas regiões rugosas. Não foram observadas a
presença de fendas, como para a formulação Micro, ou poros. As estruturas
organizadas em forma de bastonetes, relacionada ao KNO3, presentes no material
antes do teste em solo, não são mais observadas, Figura 29. O não aparecimento
dessas estruturas reforça que o nutriente presente na superfície foi liberado, além
disso, o pico de CEs observado na Figura 37 (a, b, e) pode estar relacionado com a
liberação desse nutriente mais superficial.
Em relação a secção transversal (fratura), ambos os materiais, independente
da formulação, apresentam morfologias semelhantes, uma superfície lisa sem
indícios de degradação, como a presença de poros ou fendas, que também
indicassem a liberação do nutriente para o solo. Para o material com formulação
Macro, antes da liberação do nutriente, observava-se uma superfície da secção
transversal composta por duas fases, polimérica e nutriente, Figura 29, não mais
presente após o teste em solo.
Em relação ao diâmetro da secção transversal, para o material Micro
observou-se um aumento superior da espessura média após o teste, que passou de
373 µm (±6,6) para 1501 µm (±45), aspecto também ocorrido para o filme interno da
formulação Multi/M, que passou de 285 µm (±21) para 733 µm (±12). Para o material
Macro, a espessura média passou de 447 µm (±5,5) para 744 µm (±73). Para os
filmes externos de Macro da formulação Multi, a espessura média foi de 277 µm (±17)
e 147 µm (±15). Este aumento no diâmetro da secção transversal está relacionado
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ao fato dos materiais intumescerem na presença de água, como observou-se quando
os materiais foram retirados do solo. No sistema-balde que continha a formulação
Micro, o inchamento do material foi tanto que ocorreu a elevação das acamadas
superficiais do solo, Figura 41 (a).
Figura 41 Fotos do sistema-balde (a) Em que ocorreu a elevação do solo; (b) Em
que não ocorreu a elevação do solo

5.4.4 Caracterização estrutural dos materiais
Os materiais foram caracterizados estruturalmente por FTIR após o teste em
solo, Figura 42. De modo geral, identificou-se as principais bandas relacionadas a
matriz polimérica de PVA, como ‒OH, ‒CH2, C‒H, C=O, C‒O, onde não se observou
deslocamentos de banda significativos, apenas uma diminuição da intensidade das
bandas.
Em relação a bandas relacionadas aos nutrientes, para o material Macro,
Figura 42 (a), a banda em 1376 cm−1 corresponde ao grupo −NO3‾. Para o material
Micro, o espectro não apresentou vibrações relacionadas a presença do grupo SO42‾,
relacionado ao sal utilizado como fonte de micronutrientes. Para a formulação
Multi/M, Figura 42 (b), para o filme externo de Macro, observou-se uma diminuição
significativa da intensidade das bandas, onde não foram identificadas bandas
relacionadas ao nutriente KNO3. Já para o filme interno de Micro, a banda em 602
cm−1 corresponde ao grupo SO42‾. A presença de bandas relacionadas aos nutrientes
evidencia que nem todo o nutriente foi liberado ao final de 80 dias de teste.
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Figura 42 Espectro de FTIR de antes e após o teste em solo (a) Materiais Macro e
Micro; (b) Material Multi/M (camadas interna Micro e externas Macro)

Os materiais foram caracterizados estruturalmente por DRX, Figura 43. Para
os materiais Macro – pós TDR e Multi-Macro - pós TDR observou-se um pico
cristalográfico em 2θ = 25° atribuído ao SiO2 devido a presença de solo nos materiais
(ZHAO et al., 2019a). Em relação ao material Macro - pós TDR, observou-se a
presença de picos cristalográficos referentes ao KNO3, demonstrando que, após 80
dias de teste em solo, o material não liberou 100% do nutriente presente em sua
constituição (JURADO-LASSO et al., 2016; XIE; PENG; CHEN, 2006). Já para o
material Micro – pós TDR, observou-se apenas um pico cristalográfico referente ao
nutriente Mn, que apresentou maior liberação durante o teste (HUANG; NI; RAHMAN,
2016; YANG et al., 2015). Este resultado demonstra, também, que o material ainda
contém nutrientes a serem liberados. Análises semiquantitativas de EDS mostraram
a presença de Fe no material, que não foi identificado por DRX e, através da análise
por FTIR, não foi possível identificar bandas referentes aos nutrientes, o que
demonstra a importância de realizar-se caracterizações distintas que se
complementam.
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Figura 43 Difratogramas de raios-x de antes de depois o teste em solo (a) Materiais
Macro e Micro; (b) Material Multi/M (camadas interna Micro e externas Macro)

Em relação ao material Multi/M, Figura 43 (b), os filmes das multicamadas
foram separados e analisados de forma individual (camadas externas de Macro foram
denominadas Multi-Macro-pós TDR, e a camanda interna de Micro foi denominada
de Multi-Micro-pós TDR). Para o filme externo, formulação Macro, identificou-se picos
cristalográficos relacionado a presença de K, referente ao nutriente KNO3. Para o
filme interno, formulação Micro, identificou-se picos cristalográficos relacionados a
presença de Mn, Fe e Cu, referentes aos sais MnSO 4, FeSO4 e CuSO4. Estes
resultados também mostram que ainda existem resquícios de nutriente no material
após 80 dias de teste de liberação em solo. Comparando-se os difratogramas dos
materiais Micro-pós TDR e Multi-Micro-pós TDR, supôs-se que a liberação dos
micronutrientes foi alterada em função da formulação, visto que nem todos os picos
cristalográficos referentes aos sais foram observados para o material Micro-pós TDR.
Já para o material Multi-Micro-pós TDR, todos os micronutrientes foram observados,
o que demonstra que os filmes externos retardaram a liberação dos micronutrientes.
5.4.5 Caracterização térmica dos materiais
Os materiais retirados do solo foram caracterizados termicamente por DSC,
Figura 44 e Tabela 17. O pico referente a transição de fase do KNO3 em 135 °C (da
fase II da aragonita (α) para a fase I romboédrica (β), presente na curva de DSC para
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Macro, não é observado para os materiais Macro-pós TDR e Multi-Macro-pós TDR
(JURADO-LASSO et al., 2016). Isso pode indicar que a quantidade remanescente de
KNO3, identificado por outras análises, não é suficiente para que o evento térmico
ocorresse.
Figura 44 Curvas de DSC (2° aquecimento) de antes de depois o teste em solo (a)
Materiais Macro e Micro; (b) Material Multi/M (camadas interna Micro e externas
Macro)

Em relação a fase amorfa dos materiais, observou-se um aumento da Tg para
todos os materiais após o teste em solo. Isso pode indicar início de degradação do
material com a quebra de cadeia da fase amorfa, diminuindo a mobilidade.
Em relação fase cristalina dos materiais, a temperatura Tm aumentou para os
materiais Macro-pós TDR e Multi-Macro-pós TDR, respectivamente, 37 °C e 28°C.
Já para Micro-pós TDR, a Tm não variou, e para Multi-Micro-pós TDR, a temperatura
diminuiu 23 °C. Para o cálculo de cristalinidade (Xc), utilizou-se o pico de fusão (∆H).
Com exceção do material Micro-pós TDR, todos os materiais apresentaram aumento
da Xc após o teste em solo. Este resultado sugere que processos biodegradativos
ocorreram, pois, a biodegradação é iniciada nos segmentos da fase amorfa, que, ao
ser consumida, resulta em um aumento da proporção da fase cristalina. O aumento
da cristalinidade explica o aumento da Tm para os materiais com Macro, pois
materiais mais cristalinos demandam de maior energia para amolecer o polímero. Em
relação a Xc do material Multi-pós TDR, Multi-Micro-pós TDR apresentou menor
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cristalinidade que Multi-Macro-pós TDR, que era o filme externo, em contato direto
com o solo, o que sugere uma maior biodegradação dos filmes externos de Macro.
Tabela 17 Propriedades térmicas dos materiais antes e após o teste em solo
Tm
(ºC)
186,4
168,5

ΔHm (J g‒1)

Xc (%)

PVApuro
PVAplastificado

Tg
(ºC)
43,96
13,17

42,14
18,27

30,40
18,83

Macro

17,86

169,3

5,434

7,015

Micro

20,41

220,6

148,4

190,2

Macro
Micro
Multi-Macro
Multi-Micro

38,43
50,53
58,11
57,70

206,0
220,2
197,1
197,0

29,26
94,38
19,11
13,72

37,76

Pós TDR

Antes TDR

Material

5.5

121,0
24,66
17,58

Considerações parciais
Através da técnica de TDR, em conjunto com a extração da solução de solo,

foi possível avaliar a liberação dos nutrientes no solo para os materiais Macro, Micro,
Multi/M e Basacote®. Em relação ao perfil de CEs, os materiais que contém
macronutriente apresentaram valores de CEs iniciais para a sonda central mais
elevados. O perfil de CEs foi semelhante para os materiais Multi/M e Basacote®, que
possuem formulações semelhantes. Em relação aos macronutrientes, o processo de
lixiviação foi mais lento para o material Macro, comparando-se com Multi/M e
Basacote®, pois a interação dos micronutrientes com a matriz de solo é favorecida,
o que propiciou uma lixiviação mais rápida dos macronutrientes presentes nas
formulações Multi/M e Basacote®. Foi possível correlacionar-se os resultados
obtidos por TDR e extração, os micronutrientes interagiram mais com a matriz de
solo, o que resultou em valores baixos de CEs e concentração dos micronutrientes
na solução de solo extraída, comparando-se aos outros materiais e aos
macronutrientes. Em relação as caracterizações dos materiais após o teste em solo,
os materiais apresentam uma morfologia da superfície irregular, a presença de
fendas, para a formulação Micro, o que indica o início de um processo de degradação
dos materiais. Análises semiqualitativas de EDS mostraram a presença de K+ na
superfície do material Macro, e Fe2+ e S na superfície do material Micro. As análises
de FTIR indicaram a presença de NO3‾ no material Macro e SO32‾ no filme interno do
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material Multi/M. As análises de DRX indicaram a presença de K+ no material Macro
e filmes externos de Multi/M, e a presença dos micronutrientes nos materiais Micro e
filme interno de Multi/M. Estes resultados corroboram que existem resquícios de
nutrientes no material após 80 dias no solo.
5.6

Considerações finais
Durante o desenvolvimento do projeto foi possível estabelecer as condições

ideais para a gelatinização do amido de milho (97 °C, 30 min, 3 e 6 % em massa),
bem como as condições experimentais para a obtenção de microesferas de amido
no Spray-Dryer (130°C, 10 % fluxo de solução), onde considerou-se o rendimento da
secagem. Microesferas de CS/micronutriente foram obtidas utilizando as condições
otimizadas. Em relação a liberação em água, os micronutrientes apresentaram
comportamentos distintos (Mn < Cu < Fe) regulado pelo tamanho de partícula e
intumescimento. Quanto maior o tamanho de partícula, maior intumescimento, menor
liberação. Foi possível estabelecer as condições ideais do processamento térmico
utilizando o reômetro de torque Haake para plastificar o polímero PVA utilizando a
mistura de glicerol/água e ureia/água (140°C, 50 rpm, 5 min), através da avaliação
da Tg. Não foi possível incorporar as microesferas de CS/micronutriente na matriz
plastificada com ureia devido a degradação térmica do material. Para os compósitos
com PVA plastificado com glicerol obteve-se os materiais com formulação Macro e
Micro, mas não foi possível se obter formulações Multi/P devido a degradação
térmica do material durante o processamento. Materiais multicamadas contendo
filmes externos de Macro e filme interno de Micro foi proposto como material Multi/M.
Em relação a liberação em água, os macronutrientes apresentaram uma liberação
mais retardada para a formulação Multi/M, bem como os micronutrientes nesta
formulação liberaram de forma mais lenta, o que levou a cumprimento do principal
objetivo e hipótese do trabalho. Análises estruturais dos materiais desenvolvidos
mostraram que apenas interações físicas ocorreram entre os componentes. A
avaliação da liberação em solo demostrou que a liberação é dependente do tipo de
formulação. Os micronutrientes possuem maior propensão de interagir com a matriz
de solo, tendo como principal consequência baixos valores de CEs, e concentração
dos micronutrientes na solução de solo. Os macronutrientes liberaram mais rápido
para as formulações que continham micronutrientes, pois interagiam pouco com a
matriz de solo quando comparado à formulação Macro. A formulação Multi/M possui
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um perfil de liberação semelhante ao material comercial Basacote®, o que demostra
a potencialidade do material para a aplicação como EEFs, além de ser a base de
materiais que possuem potencial de biodegradação.

5.7

Propostas futuras
•

Estudo a biodegradação dos materiais desenvolvidos;

•

Estudo da matriz de PVA plastificada com ureia e suas interações com os
micronutrientes;

•

Estudo na matriz de PVA plastificada com ureia e macronutriente;

•

Estudo de microesferas de PVA contendo micronutrientes e incorporação em
uma matriz de PVA.
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