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RESUMO 

Tecnologia de Sistema de Liberação Controlada de Fertilizantes 

Empregando como Ponto de Partida Material Descartável e Polímeros de 

Fontes Naturais no Revestimento de Nutrientes 

Palavras-chave: Cloreto de Potássio, Fertilizantes Revestidos, Liberação Controlada, Poliestireno 

Expandido e, Amido Termoplástico. 

Uma estratégia bastante utilizada no controle da liberação de fertilizantes no solo, bem 
como sua assimilação/absorção pela planta é o revestimento ou encapsulamento dos 
grânulos de fertilizantes com um material hidrofóbico. Ao longo dos anos se desenvolveram 
cada vez mais diferentes opções tecnológicas para a redução de perdas e redução de custos, 
aumentando a eficácia da aplicação, e também a redução de impactos ambientais a partir da 
utilização de matérias-primas renováveis e/ou sustentáveis e biodegradáveis. O presente 
trabalho, em parceria com a EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO de SÃO CARLOS, explora a 
utilização do Poliestireno – Divinil Benzeno Expandido (EPS-DVB), também conhecido como 

ISOPOR como componente. A utilização do EPS como polímero base para o revestimento 
vem da necessidade de propor novas tecnologias na reutilização desse material, devido ao 
elevado impacto ambiental pela dificuldade de seu descarte e reciclagem. Além da do EPS, 
também foram empregados materiais biodegradáveis, como o d-Limoneno (Solvente da 
Química Verde) e Amido Termoplástico. Assim, este trabalho experimental propõe o EPS para 
a formação de um sistema polimérico (Blenda ou Compósito) hidrofóbico para o controle da 
liberação de potássio a partir de grânulos de cloreto de potássio (KCl). Os Filmes de 
Revestimento foram preparados empregando uma suspensão como mistura final preparada 
com um Agente de Controle Reológico (enxofre Elementar e Mistura Tenso Ativa como Anti 
Escorrimento) com diferentes proporções de Ligantes Poliméricos. O trabalho experimental 
foi dividido em quatro Partes: (1) Preparo e caracterização de filmes de revestimento para 
avaliar as características dos produtos; (2) Preparo de grânulos de KCl e aplicação do 
revestimento para a formação de filmes de blendas poliméricas obtido com diferentes 
proporções (3) Avaliação e caracterização da interface filme de polímero/fertilizante. (4) 
Ensaio de liberação em água para avaliar o impacto das diferentes proporções utilizadas na 
liberação do potássio. A apresentação desta Dissertação de Mestrado obedeceu a seguinte 
sequência: o Capítulo I faz uma Introdução ao Tema; o Capítulo II mostra os Objetivos Gerais 
e Específicos, o Capítulo III apresenta a Parte Experimental (descrição dos Equipamentos, 
Metodologia Experimental e Rotinas de Ensaios e Métodos Empregados; O Capítulo IV refere-
se às Conclusões e Sugestões de Experimentos Futuros; no Capítulo V descrevem-se as 

Referências Bibliográficas consultadas. Os resultados mostraram que que os filmes 
preparados em proporções acima de 0,2:0,8 de TS para EPS apresentaram um alto grau de 
heterogeneidade, optando-se assim trabalhar com proporções abaixo desse valor. A adição 
de colágeno a mistura mostrou-se eficiente na formação de um filme homogêneo, evitando a 
formação de aglomerados de TS. Os ensaios de caracterização mostraram que não houve 
alteração química dos materiais porém houve a formação de blenda com alterações de suas 
características físicas, obtendo-se um filme resistente e semipermeável. No processo de 
revestimento do fertilizante, houve a formação de um filme fino, bem distribuído e aderente ao 
grânulo em proporções próximas ao esperado (eram esperados 4%, 5%, 6% e 8% e foram 
obtidos 4,37%, 5,36%, 6,86% e 8,10%). O material mostrou-se eficiente na retenção de 
nutrientes, e essa taxa de retenção é diretamente proporcional a porcentagem de 
revestimento aplicado. Todos os materiais apresentaram retardo total de liberação no período 
de 6 horas, e uma liberação de 50% e 75% do valor de K+  para os revestimento de 8% e 6% 
respectivamente. 
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ABSTRACT 

Technology of Controlled Release of Fertilizers Using as a Starting 
Point Disposable Material and Polymers from Natural Sources in 

Nutrient Coating. 

Keywords: Potassium Chloride, Coated Fertilizers, Controlled Release of Fertilizers, 
Expanded Polystyrene and Thermoplastic Starch. 

A strategy widely used to control the release of fertilizers into the soil, as well as their 

assimilation/absorption by the plant, is the coating or encapsulation of fertilizer granules with 

a hydrophobic material. Over the years, more and more different technological options have 

been developed to reduce losses and reduce costs, increasing the effectiveness of the 

application, and also the reduction of environmental impacts from the use of renewable and 

biodegradable and/or sustainable raw materials. The present work, in partnership with 

EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO - SÃO CARLOS, explores the use of Expanded Polystyrene 

– Divinyl Benzene (EPS-DVB), also known as ISOPOR as a base raw material. The use of 

EPS as a base polymer for the coating comes from the need to propose new technologies for 

the reuse of this material, due to the high environmental impact due to the difficulty of its 

disposal and recycling. In addition to EPS, biodegradable materials were also used, such as 

d-Limonene (Green Chemical Solvent) and Thermoplastic Starch. Thus, this experimental 

work proposes EPS for the formation of a hydrophobic polymeric system (Blend or Composite) 

to control the release of potassium from granules of potassium chloride (KCl). The Coating 

Films were prepared employing a suspension as a final mixture prepared with a Rheological 

Control Agent (Elemental Sulfur and Active Tensile Mixture as Anti-Sagging) with different 

proportions of Polymeric Binders. The experimental work was divided into four parts: (1) 

Preparation and characterization of coating films to evaluate the characteristics of the 

products; (2) Preparation of KCl granules and application of the coating for the formation of 

films of polymeric blends obtained with different proportions (3) Evaluation and 

characterization of the polymer film/fertilizer interface. (4) Water release assay to assess the 

impact of different proportions used on potassium release. The presentation of this Master's 

Thesis followed the sequence: Chapter I presents an Introduction to the Theme; Chapter II 

shows the General and Specific Objectives, Chapter III presents the Experimental Part 

(description of the Equipment, Experimental Methodology and Test Routines and Methods 

used; Chapter IV refers to the Conclusions and Suggestions for Future Experiments; and in 

Chapter V is described which References were consulted and where to find them. The results 

showed that the films prepared in proportions above 0.2:0.8 of TS to EPS presented a high 

degree of heterogeneity, thus opting to work with proportions below this value. The addition of 

collagen to the mixture was efficient in the formation of a homogeneous film, avoiding the 

formation of TS agglomerates. The characterization tests showed that there was no chemical 

alteration of the materials, but there was the formation of a blend with alterations of its physical 

characteristics, obtaining a resistant and semipermeable film. In the fertilizer coating process, 

there was the formation of a thin film, well distributed and adherent to the granule in proportions 

close to what was expected (4%, 5%, 6% and 8% were expected and 4.37%, 5, 36%, 6.86% 

and 8.10%). The material proved to be efficient in retaining nutrients, and this retention rate is 

directly proportional to the percentage of coating applied. All materials showed a total release 

delay within 6 hours, and a release of 50% and 75% of the K+ value for the 8% and 6% coatings 

respectively. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento na utilização de fertilizantes minerais é resultado da demanda visando 

atender à necessidade crescente de alimentos e outras matérias-primas, tais como, 

algodão e celulose. Tais insumos possibilitam um grande aumento na produtividade 

mesmo com restrita área útil plantada, como mostrado na figura 1, característica 

determinante para a viabilização do processo. (CONAB, 2015). 

Figura 1: Relação da área plantada pela produtividade no Brasil. 

 

Fonte: CONAB, https://www.conab.gov.br/info-agro, 2021 

 

Além da utilização de insumos, o aumento da produtividade se deve também ao 

uso correto desses fertilizantes e também ao desenvolvimento de novos materiais 

para revestimentos, auxiliando em um processo de liberação lenta ou controlada 

melhorando o aproveitamento dos nutrientes aplicados no solo. 
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1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA O REVESTIMENTO DE 

FERTILIZANTES E LIBERAÇÃO CONTROLADA 

Nas últimas décadas, houve um aumento na preocupação com relatos sobre 

impactos negativos de poluição relacionados ao uso de adubos químicos, como o 

excesso de sua utilização e também o baixo aproveitamento pelas plantas (ZHU, 

2000). Sendo assim, houve um aumento na busca de soluções para contornar esse 

tipo de problema, sendo um deles o desenvolvimento de materiais utilizados para o 

revestimento de fertilizantes afim de controlar a liberação dos nutrientes (DU, 2002; 

LIAO, 2001; SUN, 2005). 

Revestir um insumo para uso na agricultura não é simplesmente aplicar um filme 

sobre uma superfície. Numa visão utilitária, um revestimento de nutrientes não se 

relaciona com a estética, mas, sim, com sua função de controlar a liberação, de modo 

que o nutriente seja disposto no solo mais lentamente, de maneira mais uniforme e, 

acima de tudo, que seu aproveitamento pela planta ocorra de modo a se considerar e 

respeitar aspectos de Equilíbrio Nutricional e de fisiologia do reino vegetal. 

Uma das mais notáveis aplicações de revestimento para fertilizantes, e o 

revestimento da ureia, que devido ao seu elevado teor de nitrogênio (43% a 46% em 

massa) é suscetível a perdas por lixiviação e principalmente a volatilização (na forma 

de NH3), sendo essa perda relatada em 17% a 50% da massa inicial de ureia aplicada 

(TRENKEL, 2010; CHEN, 2008; BREMNER, 1995). Isso fez com que houvesse uma 

intensa busca por materiais de revestimentos que, aplicados a superfícies dos 

grânulos de fertilizantes, controlem a liberação do nutriente de acordo com as 

necessidades específicas de cada planta. 
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Um dos materiais mais utilizados para o revestimento de fertilizantes são 

polímeros, do tipo alquídicos, derivados de óleos vegetais. Estudos mostram que a 

taxa de liberação de nutriente se relaciona com a composição do material e, também, 

com a espessura do filme aplicado sobre o fertilizante (SANTOS, 2015; 

BORTOLETTO-SANTOS, 2016; CRUZ, 2017). 

Atualmente existe uma gama de polímeros que são aplicados no revestimento de 

fertilizantes. O ponto em comum entre esses polímeros é que, durante seu processo 

de estabilização, denomidado cura, há a formação de um filme que protege os 

grânulos de efeitos como a hidrólise e hidratação das espécies químicas iônicas ou 

moleculares, Esta camada protetora é formada em decorrência do rearranjo estrutural 

das moléculas sobre a superfície do polímero e geralmente, e semipermeável. 

Frequentemente, os efeitos protetivos decorrentes da membrana induzem maior 

resistência à solubilização (ou hidrólise, como no caso da ureia). A Figura 2 ilustra 

com mais detalhes a dissolução controlada de nutrientes. 

Figura 2: Exemplo da Liberação de fertilizantes revestidos. 

 

Fonte: Autoria de Wagner Luiz Polito 
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Porém o preço de fertilizantes revestidos é maior que o de fertilizantes não 

revestidos fazendo com que haja baixa aceitação e utilização por parte dos 

agricultores (YAN, 2008). Assim, justifica-se a pesquisa de novos materiais de 

revestimentos de baixo custo que atendam as condições de liberação controlada, com 

sustentabilidade econômica. 

O potássio é um dos insumos mais utilizados no setor agrícola, junto com   

nitrogênio, sendo responsável pelo crescimento saudável da planta (TRENKEL, 

2010). Esse elemento auxilia no desenvolvimento de plantas e raízes e também na 

retenção de água conferindo uma resistência a períodos de seca. Além disso, sua 

deficiência também deixa a planta suscetível a pragas (insetos) e doenças (fúngicas 

e bacterianas).  

A motivação para a realização do trabalho também se dá ao fato de, uma vez 

que o potássio é bastante sensível à perda por lixiviação e também é responsável pelo 

aumento da salinidade do solo devido ao seu uso excessivo. A salinidade de solos é 

um problema recorrente, principalmente, em locais em que a utilização de sais como 

fertilizantes se dá de maneira descontrolada (LIMA, SILVA, 2000), o que é muito 

comum em diferentes cultivos. 
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1.2. ESPÉCIE QUÍMICA A SER REVESTIDA E MATERIAIS DE 

REVESTIMENTO 

O potencial de algumas espécies de provocar a salinização do solo tem sido 

um importante ponto de cuidado de agricultores, Em termos de ponteciais riscos, o 

uso do KCl comercial chama atenção não só por ser um sal como também por conter 

outros compostos, tais como carbonatos, silicatos e sulfatos, que podem levar ao 

aumento do índice salino do solo, Quanto maior esse índice, maior a tendência do 

fertilizante em promover uma pressão osmótica elevada no solo e como consequência 

a morte da planta pela perda de água (MOTA, 1982) 

Apesar do elevado índice salino, o íon potássio (K+) apresenta um papel 

relevante para os vegetais, pois cumpre diferentes funções vitais no reino vegetal, 

destacando-se a regulação osmótica, balanço de cátions/ânions, movimento dos 

estômatos e transporte de açúcares no floema, bem como atua como ativador 

enzimático para inúmeras enzimas. 

Também, com conteúdo de potássio adequado, o solo promove melhor 

assimilação de anidrido carbônico (CO2) na fotossíntese, bem como torna essa 

assimilação mais rápida. Já no processo de regulação osmótica, o seu papel é 

extensivo para outros íons nas células vegetais –balanço de cátions/ânions –

interferindo nas relações planta/água e provocando o movimento dos estômatos. 

Também, os íons de potássio (K+) exercem um papel essencial no mecanismo de 

transporte de nutrientes solúveis na planta, melhorando o suprimento de outros 

nutrientes. 
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Figura 3: Representação do Ciclo do Potássio 

 

Fonte: Autoria de Wagner Luiz Polito 

 

Dessa maneira, quando o suprimento de potássio é inadequado, têm-se efeitos 

devastadores. O primeiro sintoma visível está correlacionado a vulnerabilidade da 

planta, devido ao acúmulo de açúcares e aminoácidos livres nos vacúolos celulares. 

Assim, os pulgões e as cochonilhas (nas laranjas, uvas e maçãs, principalmente) são 

evidências de desequilíbrio potássico, sendo que a disponibilidade do nutriente, na 

forma de íons de potássio assimiláveis, contribui por restaurar esse equilíbrio, 

disponibilizando o elemento e atuando de modo eficaz na causa de infestações. 
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Figura 4: Efeito da deficiência de potássio no crescimento de raízes (1) e folhas (2) 

 

Fonte: Autoria de Chang-Tsern Chen (1) e Growmarks FS (2). 

 

Uma das princípais motivações para a realização deste trabalho foi tentar 

contribuir com a melhoria do processo de fertilização utilizando materiais de 

revestimentos, pois, a maior parte da perda de potássio é por lixiviação. O fertilizante 

a ser revestido serão grânulos de Cloreto de Potássio de origem natural contendo 

cerca de 58-62% de potássio em sua composição. 

A escolha dos materiais de revestimentos utilizados neste trabalho vem da 

necessidade da redução de custos, reduzindo a aplicação excessiva, assim como o 

foco em Química Verde ao utilizar substâncias não agressivas ou tóxicas ao ambiente 

dando preferência a matérias primas renováveis ou materiais reciclados. 

Uma alternativa ao revestimento de fertilizantes é a utilização de Poliestireno 

expandido (EPS), conhecido como “Isopor” (figura 5). O EPS é um polímero obtido a 

partir da polimerização do monômero de estireno. 
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É um material de termoplástico de baixo custo com inúmeras aplicações, desde 

a proteção para o transporte até isolamento térmico de construções. Possui uma 

densidade extremamente baixa que varia entre 30 kg m-3 até 330 kg m-3, tornando o 

seu transporte extremamente difícil e caro. Porém é um material bastante solúvel em 

solventes apolares, como benzeno e hidrocarbonetos alifáticos, e quando 

reprecipitado pode atingir uma densidade de cerca de 1050 kg m-3 devido à ausência 

de ar no material. 

Figura 5: Corte de poliestireno expandido 

 

 

Técnicas de dissolução e precipitação são empregadas para contornar o 

problema da densidade em EPS, e a utilização de solventes como d-Limoneno é uma 

alternativa aos solventes tóxicos mencionados anteriormente sem que ocorra perda 

de eficiência ou degradação da cadeia polimérica do poliestireno (GARCÍA, 2009; 

ACHILIAS, 2009). 

O d-Limoneno é um hidrocarboneto alifático presente em óleos essenciais 

extraídos da casca de frutas cítricas bastante utilizado na indústria de cosméticos e 

alimentícia devido ao seu odor característico de laranja. 
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Ao dissolver o EPS em d-Limoneno, é possível a obtenção de um filme fino, 

semelhantes aos obtidos na síntese de outras resinas ligantes para o revestimento. 

Sendo assim, a proposta do trabalho é utilizar EPS reciclado, afim de reduzir os 

custos, assim como a busca de uma nova forma no reciclo desse material, além disso 

avaliar a eficiência dos tipos de EPS disponíveis no mercado no retardo da liberação 

de fertilizantes. 

O EPS reciclado vem sendo foco de estudos de pesquisadores, principalmente 

pela necessidade de mitigação de seu impacto ambiental. O EPS foi proposto como o 

substituto de polímeros a base de petróleo em tintas. Tintas são compostas, 

principalmente, por um solvente, um ligante e substâncias responsáveis pelos 

pigmentos. O ligante na tinta é a substância responsável pela formação do filme e 

adesão na superfície, assim como, flexibilidade e resistência (a impactos, a danos por 

fricções e produtos químicos). Foram feitos testes de adesão, secagem e resistência 

a agentes químicos e ao clima, e a substituição de polímeros ligantes por EPS na tinta 

mostrou resultados bastante satisfatórios (MYINTN, 2010). 

Em um outro estudo, o EPS, solubilizado em d-Limoneno, foi utilizado para o 

revestimento de papel Kraft e foram comparados com os modelos disponíveis no 

mercado, que são os revestidos com resinas Alquídicas e Fenólicas a base de óleo e 

resinas acrílicas a base de água. Esse tipo de papel revestido é utilizado no embalo 

de materiais que são expostos a ambientes agressivos. 

Os resultados obtidos mostraram que os papeis revestidos com EPS possuem 

maior resistência a rasgos e compressão, além de manter uma espessura adequada 

para a sua utilização (JIMENEZ-FRANCISCO, 2020).  
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Além do EPS, o amido também é um material que vem sendo estudado para a 

formação de filmes devido a sua alta disponibilidade e baixo custo. A alta 

biodegradabilidade e edibilidade de seu filme puro o torna atrativo para indústrias de 

alimentos e farmacêutica, porém sua aplicabilidade em outras áreas ainda é bastante 

limitada devido, principalmente, a sua baixa resistência mecânica. 

Umas das formas de se melhorar a resistência mecânica dos filmes de amido 

é o preparo de uma solução aquosa de amido com um plastificante, normalmente o 

glicerol, resultando em uma mistura que é chamada de Amido Termoplástico (TS). 

Ainda assim, para fins de revestimento, filmes de amido termoplástico puro 

apresentam uma alta fragilidade, sendo bastante quebradiços e pouco maleáveis. 

Para reduzir sua fragilidade é necessário que o TS seja utilizado em conjunto 

com outros polímeros. Estudos utilizando filmes formados a partir de blendas de eps 

e amido termoplástico, mostram a possibilidade de solucionar os problemas 

relacionados ao descarte de EPS, assim como melhorar a resistência mecânica do 

TS. 

Sendo assim, a proposta do trabalho é utilizar EPS reciclado, em conjunto 

com TS, afim de reduzir os custos, assim como a busca de uma nova forma no reciclo 

desse material, além disso avaliar a eficiência dos tipos de EPS disponíveis no 

mercado no retardo da liberação de fertilizantes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Os objetivos geral do presente trabalho foi investigar a possibilidade do 

aproveitamento de materiais de baixo custo, descartáveis, e seu uso em misturas 

como materiais de revestimento para controlar a liberação do nutriente K+ em 

fertilizantes comercial. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DO REVESTIMENTO 

Foi feita a avaliação do poliestireno expandido como um material de 

revestimento para grânulos de fertilizantes. O poliestireno utilizado, obtido como 

material reciclado, foi solubilizado em D-limoneno, obtendo-se soluções em 

proporções de 1:1, 1:2 e 1:3 em massa de poliestireno para D-limoneno. As diferentes 

soluções foram preparadas a fim de avaliar a melhor solução de trabalho, levando em 

consideração, principalmente, sua concentração e facilidade de manipulação. 

A partir destas soluções, foram preparados filmes, no qual foram realizados 

testes mecânicos e de caracterização com o proposito de se determinar se houve 

mudanças em sua estrutura molecular durante a solubilização e secagem, assim 

como, a determinação de suas propriedades como revestimento.  

3.2. PREPARO DE AMIDO TERMOPLÁSTICO 

O preparo do amido termoplástico (TS) foi realizada para ser utilizado como 

aditivo em conjunto com o EPS na formação de um filme para revestimento. Para o 

preparo do TS foram adicionados 4g de glicerol em 270g de água sob agitação 

constante. A mistura foi aquecida a 90°C e em seguida foram adicionados 20g de 

amido de milho comercial. A solução foi mantida sob temperatura de 90°C e agitação 

leve constante, para que não ocorra a degradação do amido, durante 20 minutos. Em 

seguida, foram adicionados 10g de Enxofre ventilado, como carga inorgânica, e a 

temperatura foi mantida a 90°C por mais 10 minutos. Após o tempo a temperatura da 

mistura foi reduzida a 20°C e foi adicionado 10g de colágeno como plastificante e fonte 

de N, mantendo a mistura sob agitação por mais 5 minutos. No final foi obtido uma 
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solução gelatinosa de amido termoplástico (TS). Também foi preparo o ámido 

termoplástico sem a utilização do colágeno. 

O uso do Poliestireno reciclável em conjunto com o amido termoplástico visa 

reduzir a absorção de água da mistura ao se adicionar um polímero hidrofóbico (EPS), 

assim como melhorar a maleabilidade do EPS. 

Foram preparados filmes com uma proporção, em massa, de EPS e amido 

termoplástico em proporções de 0,9:0,1, 0,8:0,2 e 0,7:0,3 afim de avaliar sua eficácia 

como revestimento de fertilizante. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE REVESTIMENTOS 

3.3.1. Teste de Absorção de água 

Foram feitos testes de intumescimento para a determinação da taxa de absorção 

de água dos filmes de revestimento obtidos. Para este ensaio, foram utilizados 

pedaços do filme com, aproximadamente, 2,5 cm quadrados. Os filmes foram 

submergidos em água a temperatura de 25°C e 80°C. Então foi a medida a massa 

dos polímeros em intervalos  2, 4, 6, e 24 horas, para observar o padrão de absorção 

de água dos e, também, observar qualquer alteração física dos corpos de prova dos 

materiais. 

3.3.2. Análise Termica 

Para a caracterização dos polímeros usados como revestimento, foi utilizado a 

termogravimetria (TG), na faixa de 25 a 650 °C, em uma razão de aquecimento de 10 

°C/minuto sob atmosfera de Ar sintético para a verificação  do comportamento de 

decomposição dos materiais. Também foi realizado uma Análise Dinâmico-Mecânica 

(DMA), na faixa de 20 a 120°C, sob atmosfera de Ar sintético, para determinar se 
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houve mudanças nas características físicas do material obtido, em relação aos 

materiais precursores. 

 

3.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para caracterizar a morfologia das amostras e dos recobrimentos produzidos, 

foram feitas analises por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

utilizando o microscópio JEOL, modelo JSM 6510. Foi realizada uma fratura a frio nas 

amostras, deixando-as durante 30 segundos em nitrogênio líquido e depois partindo-

as no meio, em seguida as amostras foram colocadas em uma fita de carbono presa 

a um disco metálico (stub) que, então foi revestido com uma camada de ouro numa 

câmara de ionização. Também foi feita a análise de Espectrometria por Dispersão de 

Energia (EDS) para a avaliação qualitativa de Nitrogênio e Enxofre presentes nos 

filmes preparados, com os materiais preparados da mesma forma como para a análise 

de MEV, porém, revestidos com uma camada de carbono. 

3.4. REVESTIMENTO DE FERTILIZANTES 

Os grãos de KCl (cloreto de potássio) foram revestidos com o auxílio de um 

Drageadeira (figura 6) com abas internas com capacidade de rotação de 30rpm junto 

com fluxo de ar aquecido, na temperatura de 35°C até 45°C. Foram preparados 1kg 

dos fertilizantes que foi revestido com 4% em massa do polímero de EPS + TS e 

Colágeno. O revestimento foi preparado de forma que foi se adicionando em etapas e 

lentamente o polímero ao grânulos do fertilizante sob fluxo de ar quente e rotação 

constante até a deposição homogênea do material sob todo o fertilizante. Em seguida 

o material foi colocado em uma bandeja e colocado em estufa com circulação de ar a 

35ºC até a completa secagem do material. O procedimento foi repetido as proporções 

de 6% e 8%. 
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Figura 6: Drageadeira utilizada no processo de revestimento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Também foi feito um ensaio para a determinação do valor real do revestimento 

aplicado sob o fertilizante. Foram macerados 5,0 g do fertilizante, com o auxílio de 

almofariz e pistilo, seguido de sua solubilização durante um período de 2 horas sob 

agitação constante do material obtido em água sob agitação constante durante 2 

horas. 

Após a solubilização, a solução foi filtrada, obtendo-se um material insolúvel 

que foi pesado, afim de avaliar a massa desse material em comparação com a massa 

inicial do fertilizante. Também foi feita uma análise nos grânulos de fertilizante sem 

revestimento, tendo em vista que, o KCl comercial não se solubiliza por completo em 

água. Sendo assim, tornou-se necessário este tipo de procedimento para a avaliação 

da massa real de revestimento aplicada. 
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3.5.  ENSAIO DE LIBERAÇÃO EM ÁGUA 

Os ensaios de liberação em água foram idealizados para avaliar a taxa de 

liberação do fertilizante em função do tempo, em temperatura ambiente.  

Um primeiro teste foi para verificar se o polímero consiste (realmente) em um 

sistema de revestimento para a liberação controlada. As condições experimentais 

seguiram a metodologia apresentada por Bortoletto-Santos e Ribeiro, 2014, em que 

Copos de Becker pequenos contendo massa conhecida do material revestido são 

imersos em béqueres maiores com água e agitação constante – que garante a 

homogeneização do KCl liberado, como mostrado na figura 7. Essa montagem faz 

com que a liberação corresponda somente ao processo de difusão através do 

revestimento, e não devido a ação mecânica do agitador.  

Para a análise da liberação foi feita a coleta de uma amostra de 1,0mL em 

diferentes tempos. A determinação de potássio foi realizada através de espectrometria 

de absorção atômica utilizando gás acetileno. 

Figura 7: Sistema para Liberação em Água 

 

Fonte: Autoria de Fábio Plotegher 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O poliestireno expandido utilizado nesta atividade de pesquisa foi obtido como 

material de descarte, mostrados na figura 8, principalmente como material utilizado 

para o transporte de eletrodomésticos. 

Figura 8: EPS descartado utilizado no projeto. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Jimenez-Francisco, 2020 utilizou uma proporção de 1:4 de EPS reciclado para 

Solução de D-Limoneno para ao revestimento de papel Kraft. Porém, para umA 

tentativa de redução dos materiais utilizados, foram avaliados as proporções de 1:1 , 

1:2, e 1:3. Após o preparo das soluções de EPS com D-Limoneno, notou-se que das 

soluções de trabalho, a soluções de 1:1 e 1:2 de EPS para d-Limoneno em massa 

apresentaram uma alta viscosidade, com característica de adesivo, além do fato das 

soluções secarem durante o manuseio. Porém a solução 1:3 se mostrou mais fluida 

em relação as outras, e também de fácil manuseio por não secar durante o tratamento. 

Sendo assim, optou-se pela solução de trabalho de 1:3 para a continuação do 

experimento. 
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Também foram preparados soluções de amido termoplástico (TS), com e sem 

a utilização do colágeno. A partir das soluções obtidas, de EPS e TS, foram 

preparados filmes para a avaliação como mostrados na figura 9. 

Figura 9: (1) Filme de EPS reciclado puro. (2) Filme de TS sem colágeno 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

O filme de EPS obtido apresentou uma maior maleabilidade, plasticidade e uma 

maior hidrofobicidade. Porém, o filme também apresentou uma alta fragilidade ao ser 

submetido a dobra e também uma facilidade em ser deformado, devido a sua 

plasticidade. O filme de TS sem colágeno também apresentou maleabilidade, mas 

também pouca plasticidade e também se demonstrou ser bastante frágil. Diferente do 

filme de EPS, que a tentativa de rompimento levava a uma deformação antes do 

rompimento, o filme de TS apresentava uma característica semelhante a uma folha 

de papel, em que era rasgado sem deformação. Já o polímero de TS com colágeno 

apresentou alta rigidez, como mostrado na figura 10. 

 

 

 



29 
 

Figura 10: Filme de TS com colágeno 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A partir da obtenção dos filmes puros, foi realizado um estudo para determinar 

se a formação de blendas era possível, de modo a compensar as características dos 

filmes obtidos, como a redução da fragilidade e e aumento da hidrofobicidade do filme 

de TS. 

Inicialmente foram preparadas blendas de EPS + TS sem colágeno e EPS + 

TS com colágeno nas proporções de 0,9:0,1 ; 0,8:0,2 e 0,7:0,3 em massa de EPS para 

TS. 

Os filmes obtidos apresentaram plasticidade, mas também apresentaram 

resistência a deformação, diferente dos filmes de EPS puro. Na solução de EPS + TS 

com o colágeno ocorrou emulssificação melhor do que a solução sem colágeno, isso 

foi evidenciando após a secagem dos filmes. 

É possível ver na Figura 11, pequenos gomos no filme 1 que não  possuem 

colágeno em sua composição, enquanto no filme que contem o colágeno é possível 

notar que, visualmente, ocorreu uma formação de blenda dos materiais. Essa não 

formação da blenda é mais notável nos filmes de composição de 0,8:0,2 e 0,7:0,3 de 

EPS para TS, como mostram as Figuras 12 e 13. 
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Figura 11: Filmes de EPS + TS 0,9:0,1 (1) sem colágeno (2) com colágeno. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 12: Filmes de EPS + TS 0,8:0,2 (1) Sem colágeno (2) Com colágeno 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 



31 
 

Figura 13: Filmes de EPS + TS 0,7:0,3 (1) Sem colágeno (2) Com colágeno 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A partir dos resultados obtidos no preparo dos filmes, optou-se pelo preparo 

dos filmes contendo EPS + TS com colágeno em novas proporções de 0,95:0,05 ; 

0,9:0,1 e 0,85:0,15 em massa de EPS para TS para a realização dos testes de 

caracterização. Como mostrado pela Figura 14, os filmes são mais homogêneos e 

apresentaram aparência de blenda. 

Figura 14: Filmes de EPS + TS e colágeno (1) 0,95:0,05; (2) 0,9:0,1 e (3) 0,85:0,15. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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4.1. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

4.1.1. Determinação de Porcetagem de revestimento aplicado 

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos no ensaio de determinação da 

porcetagem de revestimentos aplicado. 

Tabela 1: Porcentagem de revestimento aplicado sob grânulo 

Revestimento Teórico Revestimento Aplicado (%) 

4 4,37 ± 0,28 

5 5,36 ± 0,29 

6 6,86 ± 1,56 

8 8,10 ± 1,15 

 

Pode-se observar que a massa real de revestimento aplicada aos grânulos está 

próxima a massa de revestimento calculada, mostrando que a metodologia utilizada 

para a aplicação do revestimento se mostrou eficiente.  

 

4.1.2. Teste de absorção de água 

As figuras 15 e 16, mostram que não ocorreu um ganho de massa significativo 

durante o período de 24 horas no EPS em 25ºC e 80ºC enquanto o filme de TS 

apresentou um ganho de massa de 70% e 199% nas temperaturas de 25º e 80ºC 

respectivamente. A partir dos dados experimentais, pode-se considerar que o ganho 

de massa a partir da absorção de água para o EPS não é significativo, como esperado 

por se tratar de um material hidrofóbico, enquanto o filme de amido termoplástico teve 

sua massa triplicada na temperatura de 80ºC. 
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Figura 15: Gráfico de absorção de água a 25ºC (EPS e TS) 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 2: Ganho de massa de água a 25ºC 

Material Ganho de massa (%) em 24h 

EPS 2,74 

TS puro 70,65 
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Figura 16: Gráfico de absorção de água a 80ºC (EPS e TS) 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 3: Ganho de massa de água a 80ºC 

Material Ganho de massa (%) em 24h 

EPS 4,78 

TS puro 199,65 

 

A partir daí foram feitas análises para as blendas compostas entre EPS e TS 

apresentadas nas figura 16 e 18, respectivamente. 

 

 

 

 

 

(g
) 
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Figura 17: Gráfico de absorção de água a 25ºC (Blendas) 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 4: Ganho de massa total de água das blendas a 25ºC 

Material Ganho de massa (%) após 24 horas 

EPS 2,74 

TS5 1,84 

TS10 1,90 

TS15 3,21 

TS 70,65 
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Figura 18: Gráfico de absorção de água a 80ºC (Blendas) 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 5: Ganho de massa total de água das blendas a 80ºC 

Material Ganho de massa (%) após 24 horas 

EPS 4,78 

TS5 7,43 

TS10 11,98 

TS15 18,24 

TS 199,65 

 

Adicionalmente, verificou-se que o ganho de massa dos materiais está 

relacionado de forma direta com o aumento de TS na composição, mostrando que a 

adição de TS em um filme de EPS pode aumentar sua permeabilidade, fazendo com 

(g
) 
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que a blenda formada possa ser utilizada como um revestimento para a liberação lenta 

e controlada de nutrientes. 

Além disso, a partir da Figura 19 é possível observar os efeitos da exposição 

dos materiais em água. Enquanto o filme de EPS puro se manteve estruturalmente 

inteiro, os filmes de EPS + TS começaram a apresentar falhas, como rachaduras, em 

sua estrutura, que foram ficando cada vez mais evidentes com o aumento da 

concentração de TS na blenda. 

Figura 19: Filmes secos após o teste de absorção de água. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.1.3. ANÁLISES TÉRMICA 

4.1.3.1. Termogravimetria (TG) 

Como pode ser observado na Figura 20, a curva TG do material obtido com a 

mistura do amido termoplástico e colágeno apresenta duas perdas de massa distintas, 

sendo a primeira que ocorre em 292ºC que representa a quebra das longas cadeias 

de glicose do amido, a partir da sua oxidação, e segunda perda que ocorre em 557ºC, 

representando a queima completa das moléculas de glicose. 
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Figura 20: Curva TG/DTG do TS + Colágeno 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 6: Detalhamento dos pontos da curva TG/DTG do TS+Colágeno 

Temperatura (ºC) % de perda Causa 

109~163 7% Perda de água 

182~389 65% Quebra de ligações glicosídicas 

474~645 68% 
Queima das moléculas de 

glicose 

 

Na Figura 21 observa-se apenas um único pico que se destaca no espectro 

obtido que ocorre em 399,35ºC, representando a transformação do poliestireno em 

moléculas de estireno e benzaldeído, seguido de sua queima completa. Também é 

possível observa uma banda larga com pico em 163,28ºC que representa a saida de 

D-limoneno residual, que possui temperatura de ebulição de 176ºC, presente no filme.  
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Figura 21: Curva TG/DTG do Filme de EPS Puro 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 7: Detalhamento dos pontos da curva TG/DTG do EPS 

Temperatura  ºC) % de perda Causa 

100~292 33% Perda de água e D-limoneno 

319~434 65% 
Quebra e evaporação do 

poliestireno 

 

Já ao se analisar as curvas obtidas nas blendas (figuras 22, 23 e 24, é possível 

observar todos os picos presentes nos espectros anteriores, sendo que os picos em 

torno de 290ºC ~ 310ºC estão de acordo com o pico encontrado no espectro do TS e 

representam a quebra das longas cadeias de amido. Nota-se que esse pico fica cada 

vez mais evidente com o aumento de concentração de TS na blenda. 
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Observa-se que na blenda TS10 ocorre a formação de uma banda larga 

próximo a 500ºC que fica mais evidente no espectro da blenda TS15 sendo possível 

observar uma banda com pico em 527,93 ºC mostrando a segunda perda de massa 

representando a queima completa de colágeno. Além disso a perda do poliestireno 

ocorrendo com pico em torno de 400ºC em todos os curvas estudadas. 

 

Figura 22: Curva TG/DTG da blenda TS5 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 8: Detalhamento dos pontos da curva TG/DTG do TS5 

Temperatura (ºC) % de perda Causa 

110~250 27% Perda de água e D-limoneno 

284~295 2,5% Quebra de ligações glicosídicas 

323~443 68% 
Quebra e evaporação do 

poliestireno 

 

Figura 23: Curva TG/DTG da blenda TS10 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 9: Detalhamento dos pontos da curva TG/DTG do TS10 
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Temperatura (ºC) % de perda Causa 

98~261 26% Perda de água e D-limoneno 

273~317 7% Quebra de ligações glicosídicas 

327~429 66% 
Quebra e evaporação do 

poliestireno 
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Figura 24: Curva TG/DTG da blenda TS15 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 10: Detalhamento dos pontos do espectro TG/DTG do TS15 

Temperatura (º C) % de perda Causa 

101~247 26% Perda de água e D-limoneno 

267~330 11% 
Quebra de ligações 

glicosídicas 

327~429 60% 
Quebra e evaporação do 

poliestireno 

440~599 6% 
Queima completa de resíduos 

de amido 
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Com isso pode-se considerar que, após formados os filmes, ocorreu uma 

mistura e homogeneidade entre os materiais durante a secagem dos mesmos, devido 

ao fato que, quanto maior a concentração de TS + Colágeno utilizado no preparo do 

filme, mais visíveis se tornam os picos de perda de massa do amido. 

 

4.1.3.2.  Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

Foi realizado uma análise dinâmica mecânica nos filmes de EPS Puro, assim 

como nos filmes composto de EPS e TS, afim de determinar se houve, de fato, 

formação de blenda, por meio da mudança na características físicas do material. 

Figura 25: Curva DMA do Filme de EPS Puro 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A partir da figura 25 do filmes de EPS puro, pode-se observar o pico da derivada 

do módulo de perda (tanΔ)  na temperatura de 81°C, que mostra a temperatura de 

transição vítrea do material. 
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Figura 26: Curva DMA da blenda TS5 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 27: Curva DMA da blenda TS10 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 11: Transição vítrea dos materiais analisados 

 

Material 

Temp. Transição Vítrea (°C) 

EPS Puro 81 

TS5 60 

TS10 56 

 

 

Ao se analisar os gráficos do módulo de perda dos filmes de EPS + TS, tem-se 

que a derivada do módulo de perda tem seu pico em 60°C para o filme de TS5  e 56ºC 

para filme de TS10, mostrando que houve uma alteração significativa na temperatura 
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de transição vítrea em relação ao filme de EPS Puro. Além disso, tem-se a evidência 

de que o aumento da concentração de TS na blenda está proporcionalmente 

relacionada a queda da temperatura de transição vítrea. 

A partir destas informações pode-se afirmar que, além da formação de blenda, 

mesmo após sua secagem, como visto pelos espectros de TG, também ocorreu a 

formação de uma blenda com novas características físicas, que difere das 

características presentes nos filmes de EPS e TS puros.  
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4.1.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Pelas imagens obtidas por meio da técnica de MEV pode-se notar que o 

revestimento teve uma boa adesão a superfície do grânulode KCl, como mostrado na 

Figura 28. 

Figura 28: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da superfície do grânulo revestido 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na imagem também é possível ver a diferença entre a superfície do grânulo 

não revestida, que apresenta uma característica rugosa com diversas imperfeições, e 

após o revestimento ocorre a formação de uma superfície mais homogênea, 

mostrando que além de uma boa interação, o revestimento se depositou muito bem 

sobre o grânulo. 
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Figura 29: MEV do grânulo revestido com blenda na proporção 4% 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 30: MEV do grânulo revestido com blenda na proporção 6% 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 31: MEV do grânulo revestido com blenda na proporção 8% 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Ao se analisar as Figura 29, 30 e 31, é possível notar um aumento gradual da 

espessura do revestimento, o que corresponde com o aumento de do mataerial 

aplicado sobre o grânulo 

Também se observa de forma mais evidente pela Figura 31, que o material 

apresenta uma característica porosa, o que pode facilitar a troca de nutrientes com 

solo, favorecendo a liberação controlada. 
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4.1.5. Espectrometria por Dispersão de Energia (EDS) 

Também foram feitas Análises de EDS para avaliar a dispersão do enxofre nos 

filmes preparados, assim como no revestimento já aplicado sob o grânulo. O enxofre 

foi utilizado como estabilizador réologico para a mistura, assim como um aditivo extra 

de nutriente para o solo. A dispersão adequada no enxofre é necessária para que não 

ocorra a aglomeração do mesmo, dificultando o processo de liberação e absorção do 

nutriente pelas plantas. 

É possível ver a dispersão do enxofre no filme (Figura 33) e também no 

revestimento aplicado sob o grânulo (Figura 32). 

Figura 32: EDS da superfície do grânulo revestido 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 33: EDS da superfície do filme da blenda TS10 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 34: Concentração de elementos na superfície do grânulo revestido 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 A partir das Figuras 32 e 33 é possível observar que, mesmo após a secagem, 

o enxofre continuou disperso sob o material preparado, mostrando não só a 

homogeneidade do filme obtido, mas também a sua capacidade de boa deposição 

sob o grânulo do fertilizante.  

De acordo com ZHANG, 2016, amostras de KCl não apresentam S em sua 

composição, no entanto, ao analisarmos o espectro dos elementos obtido na figura 

34, é possível observar que o enxofre está presente e disperso em toda a superfície 

do grânulo. Além disso, é possível notar uma grande concentração de Cl e K presente, 

indicando que durante o processo de revestimento, ocorreu uma leve solubilização do 

grânulo na blenda antes da secagem devido a presença de água na mistura de TS + 

Colágeno.   
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4.1.6. Ensaio de Liberação em água 

 

Os resultados do ensaio de liberação em água são observados na figura 35: 

 

Figura 35: Curva de liberação de K+ em água  

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 36: Curva da liberação de K+ em água durante as primeiras 8 horas 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A partir da figura 36, é possível notar que o aumento da porcentagem de material 

aplicada sobre o grânulo de KCl é proporcional a capacidade de retenção do 

revestimento. Para o grânulo sem revestimento temos uma concentração maior que 

50% de K+ dentro das primeiras 8 horas de experimento, liberando 100% de seu 

valor total em, aproximadamente, 70 horas. 

Já os grânulos revestidos com 6% e 8% da blenda apresentaram um padrão de 

retenção além das primeiras 8 horas, onde temos a amostra 4 e amostra 3 atingindo 

50% e 75% da sua liberação no período de 72h, respectivamente. Esse 

comportamento de liberação observado se deu dévido ao fato das dificuldades 

(forma do grânulo de KCl e secagem de materiais com alta porcetagem de 

revestimento) encontradas durante o revestimento do material. 
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 Como dito anteriormente, durante a secagem do revestimento de 8%, notou-se 

que ocorreu um deposito de revestimento no fundo da bandeja, criando uma camada 

mais fina na parte superior do grânulo e uma camada mais grossa na parte inferior. 

Portanto temos uma liberação mais rápida na amostra 4 devido as imperfeições 

presentes no material. 

Já ao se observar o gráfico representado na Figura 36, que mostra a curva de 

liberação durante as primeiras 8 horas do experimento, nota-se que todos os 

materiais foram eficazes na retenção de nutrientes e, novamente, pode-se deduzir 

que a quantidade do revestimento sobre o grânulo afeta a liberação 

proporcionalmente, mesmo nas horas iniciais.  

Os materiais de 6% e 8% apresentaram perfis de liberação semelhante até o 

período de 5 horas. Também é possível concluir que o material de 8% apresentou 

uma maior porcentagem de K+ liberado em relação a amostra de 6% passado 8 

horas. Enquanto o material de 4% mostrou uma liberação ligeiramente mais rápida 

que os revestimentos mais espessos, porém ainda sim mantendo um perfil de 

liberação durante o começo do experimento. 
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostraram que é possível a formação de um filme de 

EPS e amido termoplástico utilizando o d-Limoneno como solvente do EPS. Os 

ensaios de caracterização mostraram que não ocorreram alterações na estrutura 

químicas das moléculas, porém houve uma interação intermolecular dos 

componentes, evidenciado pela homogeneidade da mistura e do filme seco, mas 

principalmente pela alteração de suas propriedades físicas, como observado pelo 

espectro de DMA. 

Após a utilização do material para o revestimento dos grânulos de fertilizantes, 

foi observado que o material é capaz de retenção de nutrientes, e que a quantidade 

de filme aplicado sob o grânulo é proporcional a sua taxa de liberação. Porém devido 

as características do material, como sua termoplasticidade, notou-se que ocorre uma 

dificuldade de aplicação, principalmente durante a secagem do material, durante a 

aplicação maiores que 6% em massa do revestimento, fazendo com que a liberação 

não ocorra da forma planejada, o que pode ser analisado pelos valores de desvio 

padrão obtidos nos materiais de 6% e 8% nas Figura 30 e 31. 

O material revestido com 4% do material, no entanto, mostrou ua melhor perfil 

de liberação e baixo desvio padrão, principalmente no primeiro dia do experimento, 

abrindo a possibilidade desse material ser utilizado para outros fins, além da liberação 

lenta e controlada como “pre-coating” impermeável e também como um meio de 

carregar possíveis aditivos como o enxofre e ácido húmico. 
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6. SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

Todo trabalho científico tem uma possibilidade de continuidade natural. Este 

trabalho, especificamente, merece uma continuidade. 

Primeiramente, a utilização do material de revestimento em outros tipo de 

fertilizantes, afim de testar sua eficiência de deposição e também seu efeito na taxa 

de liberação desses insumos. 

Pode-se também realizar experimentos para analisar o perfil de liberação do 

material em solos, sem e com o emprego de plantas, como por exemplo, o milho. 

Comparando o a evolução das plantas em solos contendo fertilizantes com e sem 

revestimento e assim verificando se há a influência do material na evolução das 

plantas, desde o plantio até a colheita. 

Outra possibilidade é a exploração do material como um “pre-coating” 

impermeável, abrindo a possibilidade da utilização de revestimentos base água 

solvente a água sem que ocorra a solubilização e perda dos grânulos de fertilizantes 

durante sua aplicação e/ou secagem.  

Além disso, devido a boa dispersão do enxofre no material observada desde o 

seu preparo até a aplicação e secagem mostra que a utilização do material como “pre-

coating” em camadas menos espessas torna possível o carregamento de outros 

aditivos para o solo, como argilas delaminadas (Montmorilonita e Atalpugitas) e Ácidos 

Húmicos, por exemplo, que controlam a fixação irreversível de fosfatos em solos ricos 

em alumínio e ferro. 
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