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RESUMO 

 

Neste trabalho foram desenvolvidos polímeros à base de glicerol para liberação 

controlada de fertilizantes usados na agricultura. Tais sistemas visam minimizar 

as perdas por lixiviação e evitar a contaminação de lençóis freáticos. 

Poliésteres termofixos foram produzidos por condensação do glicerol com os 

ácidos di e trifuncionais para produzir o poli(adipato de glicerol)–PGA, 

poli(citrato de glicerol)–PGC, poli(succinato de glicerol)–PGSU, poli(adipato-co-

citrato de glicerol)–PGCA, e poli(succinato-co-citrato de glicerol)–PGCSU. A 

esses polímeros foi incorporado o fertilizante cloreto de potássio (KCl), nas 

concentrações de 0; 2,5; 5; 10;20 e 40%  e os polímeros e polímero/fertilizante 

obtidos foram caracterizados por calorimetria exploratória diferencial (DSC), 

análise termogravimétrica (TGA), difração de raios-X (DRX), espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Estudos da liberação do KCl foram realizados 

utilizando-se a espectrofotometria na região do UV-Vis para tempos de 

liberação de até 120 h. As análises mostraram poliésteres obtidos, como 

esperado, são amorfos (resultado esse também comprovado por DRX) e 

possuem uma estabilidade térmica de até 200°C.Análises fratográficas 

mostraram dois tipos de superfícies de fratura, características de polímeros 

borrachosos (rugosa e dúctil) e rígidos (lisa e frágil) relacionadas às estruturas 

dos polímeros e copolímeros obtidos. Os resultados de UV-VIS mostraram que 

os perfis de liberação do KCl foram dependentes da concentração do 

fertilizante e do tipo de polímero e, por conseguinte, do seu grau de 

hidrofobicidade/hidrofilicidade, mostrando que  o perfil de liberação pode ser 

modulado pela escolha dos comonômeros usados na polimerização do 

glicerol.Tais resultados indicam que é possível desenvolver sistemas de 

liberação controlada para uso na agricultura que agregam valor ao glicerol, 

normalmente obtido com um subproduto do biodiesel, e têm seu perfil de 

liberação modulado pela escolha do polímero produzido e quantidade do 

fertilizante. 

 

Palavras-chave:polímeros de glicerol, liberação controlada de nutrientes, 
cloreto de potássio, ácido adípico, ácido cítrico, ácido succínico e glicerol. 
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ABSTRACT 

 

In this work, glycerol-derived polymers for controlled release of fertilizers were 

developed. Such systems aim to minimize fertilizer leaching and avoid 

groundwater contamination. Thermosetting polyesters were produced by 

polycondensation of glycerol with citric, adipic and succinic acids, to produce 

poly(glycerol adipate)-PGA, poly(glycerol citrate)-PGC, poly(glycerol succinate)-

PGSU, poly(glycerol l adipate -co-citrate) - PGCA, and poly(glycerol citrate co-

succinate) -PGCSU. These polymers with different hydrophobicity de grees 

were used to encapsulate 0; 2.5; 5; 10, 20 and 40 wt.% KCl. Polymers and 

polymers/fertilizer were characterized by differential scanning calorimetry 

(DSC), thermal gravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy 

(SEM). Results showed that all polymers are amorphous, as expected, and 

thermally stable up to 200°C.Moreover, depending on the comonomer, 

polymers were brittle and fragile or rubbery.KCl release studies were performed 

using UV-Vis spectrophotometry to release times of up to 120 h. Release 

profiles were dependent on the type of polymer obtained and therefore on its 

hydrophobicity/hydrophilicity, i.e., the release profile was modulated by the 

choice of comonomers used. These results indicate that it was possible to 

develop controlled release systems for fertilizers, adding value to glycerol and 

modulating profile release by the choice of polymer produced and quantity of 

the nutrient added. 

 

Keywords: Glycerol polymers, controlled release of nutrients, potassium 

chloride, adipic acid, citric acid succinic acid and glycerol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado mundial vem investindo cada vez mais em inovação tecnológica 

para a produção de bicombustíveis, a fim de minimizar a problemática da crise 

enérgica e do impacto ambiental. Os derivados do petróleo e seus produtos, no qual, 

além de está com seus dias contados devido a sua escassez pronunciada já algum 

tempo, em decorrência do mesmo não ser gerado por fontes renováveis e não ter 

reservas suficientes para manter as necessidades da população nas próximas 

décadas, vem se tornando um produto cada dia mais caro, deixando, 

consequentemente, seus derivados cada vez mais inviáveis economicamente 

(PETERSON & HUSTRULID, 1998). 

Uma das alternativas para a substituição de combustíveis fósseis é o biodiesel. 

Dentre as vantagens no seu uso está a redução das emissões do dióxido de 

carbono em cerca de 48%, e de materiais particulados em torno de 

47%,quando comparados aos combustíveis derivados do petróleo. Outra vantagem 

é o fato de o biodiesel ser um ótimo lubrificante, gerando, assim, um aumento 

considerável na vida útil dos motores automotivos (OLIVEIRA et al., 2006; OISTI, 

2006). Além disso, o biodiesel é proveniente de fontes renováveis, tendo, portanto, 

uma facilidade para a obtenção de sua matéria-prima. 

A produção industrial do biodiesel, no entanto, leva à obtenção de glicerol 

como subproduto, obtido a partir de uma reação de transesterificação dos 

triglicerídeos de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal com o metanol, na 

presença de um catalisador, produzindo o éster metílico de ácido graxo, obtendo-se, 

assim, 100 mililitros de glicerol para cada litro de biodiesel (RIVALDI et al, 2012). 

Entretanto, a produção do glicerol vem gerando um excesso no mercado 

mundial. Esse glicerol deve ser submetido a uma destilação para que possa ficar em 

torno de 95% de pureza e ter condições para ser usado em setores, como a 

indústria farmacêutica e alimentícia. No entanto, o custo desse processo é muito 

elevado,tornando-se pouco utilizado, com isso, vem contribuído para um grande 

declínio nas indústrias de glicerina sintética (PAPANIKOLAOU et al., 2002; 

RYMOWICZ et al., 2006; DA SILVA et al., 2009).  
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Entre as possíveis tecnologias para aplicação do glicerol, temos a produção de 

polímeros através das sínteses com ácidos carboxílicos, em que o resultado permite 

adquirir características como biocompatibilidade e biodegradabilidade, que são 

essenciais no uso de matrizes poliméricas, nos sistemas de liberação controlada de 

nutrientes no setor agrícolas (SHAVIT et al., 1997; LEAD et al.,2003; GUO et al., 

2005) 

No setor de nutrientes agrícolas, o grande desafio das indústrias de fertilizantes 

é, sem dúvida alguma, a melhoria da eficiência dos seus produtos, com o intuito de 

diminuir o crescente impacto ambiental, causado pelas perdas dos nutrientes por 

volatilização e lixiviação, além dos altos custos de produção resultando em prejuízos 

financeiros para todo o setor agrícola. A ideia de trazer uma alternativa para 

solucionar esse problema, tanto do glicerol, quanto dos fertilizantes, foi à elaboração 

de sistemas de liberação controlada usando polímeros derivados do glicerol como 

matrizes encapsuladoras de fertilizantes.  

Entre as várias opções disponíveis no mercado para adubação com macro ou 

micronutrientes, o potássio (K), através do seu derivado o cloreto de potássio (KCl), 

tem sido um dos mais usados por ser o mais barato, em comparação aos 

fertilizantes potássicos(AUOADA et al., 2008; WU; LIU, 2008). 

No presente estudo, foram desenvolvidos sistemas de liberação controlada 

utilizando polímeros do glicerol, agregando valor a criando um uso em larga escala 

para o glicerol, subproduto do biodiesel, transformado em polímeros biodegradáveis 

que podem auxiliar diminuição da lixiviação de fertilizantes agrícolas e, por 

conseguinte, minimizar a contaminação de lençóis freáticos em zonas agricultáveis. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 
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Desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de nutrientes agrícolas a 

partir de polímeros derivados do glicerol. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Sintetizar os polímeros e copolímeros de glicerol e ácidos succínico, adípico e 

cítrico tais como: poli(adipato de glicerol) - PGA, poli(citrato de glicerol) - PGC, 

poli(succinato de glicerol) - PGSU, poli(adipato-co-citrato de glicerol)-PGCA, e o 

poli(succinato-co-citrato de glicerol)- PGCSU. 

Caracterizar os polímeros, copolímeros e compósitos através da Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), Análise Termogravimétrica (TGA), Difração de raios-

X (DRX) e Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). 

Incorporar o fertilizante KCl nas matrizes poliméricas derivadas do glicerol, 

desenvolvendo sistemas de liberação controlada. 

Avaliar a liberação controlada do KCl em função de sua concentração e do tipo 

de polímero por espectroscopia no UV-VIS. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 GLICEROL E BIODIESEL 

 

O glicerol, também chamado de propano 1, 2, 3-triol(Figura 1) é um composto 

orgânico que fisicamente se apresenta como líquido viscoso, incolor, doce (aspecto 

xaroposo) e higroscópico ao ar. Em temperatura ambiente (25°C), o seu estado é 

líquido e é miscível com a água e com o álcool, mas insolúvel em alguns solventes 

orgânicos como hidrocarbonetos, éteres e clorofórmio. É encontrado na forma 

natural, em vegetais como o algodão, o babaçu, o coco, o dendê, o girassol, a palma 

e o pinhão manso. É também encontrado em animais nas formas combinadas de 

glicerina com ácidos graxos. O glicerol desempenha um papel importante dentro do 

sistema metabólico dos microorganismos, pois ele atua como precursor de 

numerosos compostos e regulador de vários mecanismos bioquímicos intracelulares 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
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(LAGES et al., 1999). Foi descoberto por W. Scheele, no ano de 1779, durante uma 

experiência de separação de uma mistura entre o óxido de chumbo com o óleo de 

oliva. São encontrados alguns sinônimos para o mesmo como glicerina (o mais 

conhecido), glicol álcool e 1,2,3- trihidroxipropano (RIVALDI et al., 2012).  

 

Figura 1. Estrutura química do glicerol. 

 

O glicerol é obtido na produção de biodiesel a partir de uma reação de 

transesterificação (reação orgânica em que um éster é transformado em outro por 

meio da troca dos grupos alcóxidos) dos triglicerídeos de óleos e gorduras de origem 

vegetal ou animal com o metanol, na presença de um catalisador, produzindo o éster 

metílico de ácido graxo (Figura 2) (RIVALDI et al., 2012). 

 

Figura 2. Representação esquemática da reação de transesterificação (adaptado de 
MACHADO, 2013). 

 

O principal subproduto desta reação é o glicerol. Essa reação ocorre em óleos 

animais ou vegetais em um nível de cerca de 10% em massa. A produção de 

biodiesel é feita a partir da proporção de nove partes de óleo vegetal ou gordura 

animal para uma parte de etanol, obtendo-se, assim, o resultado de 100 ml de 

glicerol para cada litro de biodiesel. Suas aplicações no mercado estão diretamente 

ligadas as suas características químicas e físicas, e ao fato de ser inócuo. Dessa 

forma, o glicerol puro deve ter pelo menos 95% de pureza para ser utilizado em 

alguns setores, como a indústria farmacêutica e alimentícia. Para isso acontecer, o 
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glicerol deve ser submetido a uma destilação, no entanto, o custo desse processo é 

muito elevado (YONG et al.,2001).  

Há aplicações no setor cosmético, farmacêutico e alimentício, uso do glicerol, 

como solventes, amaciantes, umectantes, pastas de dente, cigarros, resinas, 

detergentes, vernizes, tintas, adesivos, plásticos sintéticos, explosivos, entre outros. 

Paulatinamente, o glicerol vem sendo utilizado para substituir o propileno (DÍAZ & 

CADIERNO, 2013). Mas, apesar de o glicerol apresentar todas essas aplicações 

quando se encontra no estado puro, é pouco usado no estado bruto na forma direta. 

Isso acontece devido ao baixo valor no mercado por causa das impurezas nele 

encontradas. 

O glicerol em estado bruto se apresenta na forma de líquido viscoso pardo 

escuro, em que se encontram quantidades variadas de sabão, monoacilglicerol, 

oligômeros de glicerol, polímeros, álcool (metanol ou etanol), água e outras 

substâncias (OOI et al., 2004). Assim, o aspecto do glicerol bruto está relacionado 

estritamente ao conteúdo de sabão. Para obter um melhor aspecto, tanto na 

qualidade para o uso como na aparência, é recomendável a condução da reação de 

transesterificação com triglicerídeos com baixo conteúdo de ácidos graxos livres e 

água, além de reduzir a quantidade do catalisador, tornando o processo 

praticamente inviável, devido ao seu alto custo (OOI et al., 2004).  

Apesar do disposto anteriormente, o glicerol bruto contém importantes 

nutrientes, tais como fósforo, enxofre, magnésio e cálcio, que podem ser utilizados 

por microorganismos para a realização da fermentação (THOMPSON, 2006). 

Atualmente, o mercado mundial investe cada vez mais em inovação tecnológica 

para a produção de bicombustíveis, devido ao grande problema da crise enérgica e 

também com o intuito de mitigar a poluição e o aquecimento global, em cumprimento 

às exigências de redução de CO2. Segundo (BILGEN et al., 2006), essa busca por 

combustíveis renováveis e por energia limpa está em contínua ascensão.  

Dados analisados estão revelando que as reservas mundiais de petróleo estão 

por se esgotar em cerca de 30 anos, ou seja, por volta de 2045, sem considerar a 

tendência de crescimento do consumo. No entanto, mesmo antes de seu 

esgotamento é possível perceber que seu preço vem aumentando cada vez mais e 
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que como consequência possa atingir patamares muito elevados tornando seus 

derivados inviáveis economicamente (RATHMANN et al., 2007). 

O biodiesel é um exemplo que pode ser utilizado para substituir os 

combustíveis fósseis, podendo ser utilizado em motores que se movimentam com 

diesel, visto que se trata de um composto menos poluente e renovável. Outra 

vantagem é a quantidade de empregos gerada para os agricultores devido à grande 

demanda em relação a esses produtos agrícolas presentes na cadeia produtiva do 

biodiesel, além dos preços mais baixos em comparação com os combustíveis 

fósseis. O Brasil possui uma grande vantagem em relação aos outros produtores de 

oleaginosas em decorrência de sua diversidade de ecossistemas e pela facilidade 

de obtenção da matéria prima (OLIVEIRA et al., 2006; OISTI, 2006). 

O mercado mundial está acompanhando esse crescimento da produção do 

biodiesel, e vários países vem adotando a política da adição de um ponto percentual 

de biodiesel ao diesel, derivado de fontes fósseis. Desta forma, o Brasil, através da 

criação de um Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, no ano 2004, 

objetivou instituir a produção e o consumo do biodiesel no país (MINISTÉRIO, 2015). 

Assim, a partir da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, foi instituída com 

obrigatoriedade da implementação de 2% de biodiesel no diesel derivado de 

petróleo. No ano de 2013, foi acordado que esse percentual deveria ser de 5% do 

volume total do diesel (ANP, 2007). No entanto, de acordo com Oliveira (2011), esse 

percentual citado anteriormente foi atingido muito antes da meta estipulada e, por 

isso, o acordo proposto desde 2011 foi reformulado pelos produtores que 

demandam o aumento na quantidade de biodiesel, passando a mistura a ter um 

percentual de 7% do volume total e, em 2012, chegando a 10% de biodiesel inserido 

no diesel (Figura 3). 
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Figura 3. Produção de Biodiesel (Produção, 2015). 

 

Diante do cenário mundial de produção do biodiesel e devido ao fato de ter 

como principal subproduto o glicerol, visto que a cada 100 litros de biodiesel, são 

produzidos aproximadamente 10 litros de glicerol, verificou-se, assim, a necessidade 

da utilização deste subproduto para diversos fins (DASARI et al., 2005). Atualmente, 

o excesso do glicerol proveniente da produção do biodiesel associado à pequena 

procura do mercado mundial e com os preços muito baixos oferecido em torno de 

0,5 bilhões toneladas/ano pode tornar-se um problema no cenário econômico, como 

nas indústrias oleoquímicas, que com a queda brusca nos últimos anos do preço do 

glicerol tem pressionado uma paralisação da produção desse subproduto (glicerina) 

sintético a partir do propileno. Em decorrência do excesso de glicerol no mercado e 

diante dos altos preços do propileno e o incentivo vantajoso de produzir compostos 

derivados da indústria petroquímica tendo um maior valor agregado, tem contribuído 

para um grande declínio nas indústrias de glicerina sintética (HGCA, 2007). 

Outro grande problema é no setor ambiental, em que o processo para a 

purificação do glicerol inclui varias etapas, tais como: filtração, destilação a vácuo, 

descoloração e troca de íons (YONG et al., 2001). Contudo, esse processo tem um 

custo elevado para o mercado de biodiesel e, como consequências do excedente de 

glicerol produzido, uma grande quantidade de efluentes contendo o subproduto 

poderá ser descartada no meio ambiente, aumentando a poluição nos rios e os 

problemas ambientais. Tais problemas têm levado muitos pesquisadores a procurar 
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alternativas para o uso do glicerol com o intuito de evitar uma grande acumulação 

desse produto, gerando prejuízos financeiros e ambientais no mercado internacional, 

e estimulando a competitividade da produção de biodiesel no âmbito mundial 

(HGCA, 2007). 

Desta maneira, o incentivo necessário do mercado mundial em pesquisas para 

a utilização do glicerol em larga escala como, por exemplo, na produção de 

polímeros e substituí-lo de forma parcial aos polímeros conhecidos como 

(commodities), podendo ser uma das alternativas para redução do impacto 

ambiental. 

 

3.2 POLÍMEROS DE GLICEROL 

Os polímeros de glicerol têm suas pesquisas iniciadas no inicio do século 19, 

mais precisamente no ano de 1912, onde a General Eletric desenvolveu o “gliptal” 

(resina de poliéster insaturado), muito utilizada na fabricação de tintas e adesivos. 

Entretanto, esse polímero foi esquecido devido ao surgimento de novos polímeros, 

entre 1920 e 1950, tais como o PVC, PMMA, PS, náilon, polietileno, silicone, 

poliuretano, ABS, poliésteres, resinas de ureia-formaldeído, os chamados plásticos 

ou resinas “commodities” (FRIED, 1995). No entanto, com o rápido crescimento atual 

da produção de glicerol, como subproduto do biodiesel, tem surgido a necessidade 

de novos estudos para o seu reaproveitamento e agregação de valor. Com isso as 

pesquisas sobre os polímeros de glicerol estão sendo cada vez mais incentivadas 

(ELIAS, 1997). Esses biopolímeros possuem propriedades mecânicas que podem 

ser ajustadas dependendo de suas aplicações, sem mudar suas características 

básicas. 

Estudos desses polímeros biodegradáveis com propriedades elastoméricas 

têm recebido uma grande atenção devido ao seu grande potencial como uso 

biomédico e liberação controlada (WANG et al., 2002). A eficiência de alguns 

polímeros derivados do glicerol está comprovada através de pesquisas realizadas na 

área biomédica, como no caso da confecção de tecidos macios como, vasos 

sanguíneos, válvulas cardíacas e tendões (WEBB et al., 2007). 

Em um estudo comparativo sobre o poli(sebacato de glicerol) e o poli(sebacato 

de xylitol), Li et al. (2013) relacionaram as propriedades mecânicas, a degradação 
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enzimática e a biocompatibilidade com um aumento no tempo de cura as 

propriedades mecânicas tais como: módulo de ruptura, módulo de elasticidade, 

tiveram um aumento considerável. Em relação à síntese do polímero analisado, 

constatou-se que, o grau de esterificação foi medido por titulação, onde o 

procedimento foi após moer o polímero e colocá-lo imerso em solvente por 24h com 

o intuito de alcançar um elevado grau de inchaço. Foi utilizada uma solução de 

hidróxido de potássio. Em conclusão, a utilização dos polióis de mais de três grupos 

hidroxila (-OH), na síntese aumentou a flexibilidade a e velocidade de degradação 

de elastômeros de poliéster. 

Brioude et al. (2011), sintetizaram o poli(glicerol citrato/sebacato) com objetivo 

de avaliar as propriedades mecânicas e morfológicas identificando as variações e os 

efeitos da adição desses ácidos. Os polímeros foram obtidos a partir da reação de 

policondensação do glicerol com os ácidos cítrico e sebácico, e logo após foram 

caracterizações. Essa pesquisa mostrou que a concentração de ácido sebácico na 

produção dos polímeros modifica significativamente suas propriedades térmicas e 

morfológicas. Essas propriedades podem ser ajustadas para uma melhor condição, 

na necessidade da utilização do polímero. Além disso, observou-se que a 

flexibilidade do poliéster estudado possui um grande potencial para a confecção de 

scaffolds para aplicações em engenharia de tecidos. 

Brioude et al.(2010) prepararam poliésteres biodegradáveis a base de glicerol, 

ácido cítrico e ácido adípico, na proporção molar de 1:1,5 (relação glicerol:ácidos), 

em temperatura entre 150-160°C, sob agitação, com atmosfera de nitrogênio, sem a 

presença de catalisador, até a obtenção do polímero. Os resultados das 

caracterizações realizadas mostram que o polímero produzido resultou no poliéster 

amorfo. Mas, apesar de ser amorfo, o aumento na quantidade de ácido adípico 

aumenta a opacidade, flexibilidade e organização estrutural do poliéster. Foi 

observado também que os polímeros são tecnicamente estáveis, até pouco mais de 

200°C e solúveis (hidrolisáveis) em água. Além disso, notaram-se eventos de 

degradação em 250°C e 450°C e surgimento de duas superfícies, com caráter liso e 

rugoso, atribuídos às ligações dos ácidos cítrico e adípico respectivamente. 

Foi observado que tanto o tempo de polimerização como a razão molar dos 

monômeros afetam as composições e propriedades finais do poli(sebacato-co-citrato 
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de glicerol). Os elastômeros foram obtidos após a cura térmica de misturas 

moldáveis que consistem, nos prepolímeros de poli(glicerol sebacato) e ácido cítrico 

sintetizados. Foi mostrado que maiores tempo de cura resultam na formação de 

elastômeros com menor grau de intumescimento. Já a degradação mais lenta, 

revelou uma maior resistência mecânica e uma maior temperatura de transição 

vítrea (LIU et al., 2009). 

Azerêdo et al. (2013) sintetizaram polímeros de glicerol com os ácidos sebácico 

e cítrico em três formulações com razão estequiométrica de 1:1 entre os grupos OH 

e COOH, e diferentes razões entre os ácidos cítrico e sebácico. As sínteses foram 

realizadas entre 150ºC e 160ºC sob agitação constante e atmosfera de nitrogênio, 

utilizou um catalisador para acelerar a polimerização. As caracterizações por DSC e 

TGA dos polímeros produzidos onde tiveram seu uso como adesivo de madeira 

Eucaliptus sp. Em geral, as propriedades mecânicas e térmicas foram dependentes 

dos ácidos que compunham o polímero. Verificou-se que o polímero de glicerol e 

ácido cítrico teve maior tensão de cisalhamento. Através do estudo citado, 

evidenciou-se que os polímeros do glicerol podem ser uma alternativa “verde” como 

cola para madeira, substituindo as atuais que são produzidas à base de substâncias 

tóxicas. 

No estudo de Wu et al. (2012),realizado com o poli (sebacato-co-citrato de 

glicerol), foi observada a influência da nanosílica sobre a estrutura e as propriedades 

dos compostos. Nesse estudo, foi possível identificar, a partir de análises térmicas, a 

transição vítrea do filme polimérico e a densidade de reticulação. Estas propriedades 

apresentaram uma diminuição considerável na adição gradativa da sílica. 

Segundo estudos realizados por Ronald et al. (2009), prepararam poliésteres a 

partir de três substâncias (glicerol, ácido cítrico e ácido adípico) com o intuito de 

verificar taxas de degradação ao longo de várias condições de pH. Foi determinado 

que as taxas de degradação fossem analisadas para cinco poliésteres de glicerol 

com o objetivo de verificar a quantidade de ácido liberado por esses polímeros. Os 

poliésteres se degradaram com muita rapidez, uma vez que entraram em contato 

com o glicerol e com os componentes ácidos, resultou que ao entrarem em contato 

com a solução ácida, constatou-se uma degradação de 40,2% ao dia exposto, e em 

menos de três dias ocorreu uma degradação total, o mesmo caso ocorrido para as 



11 
 

 
 

amostras expostas com as soluções básicas e neutras. Evidenciou que esses 

materiais podem ter aplicações em diversas áreas, como nas engenharias, 

biomédica e ambiental. 

Segundo Tisserat et al. (2012), ao estudar a influência dos vários tipos de 

aquecimento, sem a utilização do catalisador no preparo de poliésteres derivados 

entre o glicerol e o ácido cítrico utilizando um micro-ondas com uma duração 

considerada curta, com tempo de 60s e uma potência de 1200W, observou que as 

misturas provenientes do glicerol e do ácido cítrico formaram sólidos de poliésteres 

amorfos. A análise química da FTIR comprovou que as misturas dessa síntese 

podem formar polímeros altamente estáveis, sendo constituídas de ligações de 

ésteres. O estudo revelou também que através dos testes de degradação foi 

observado que esses polímeros de poliésteres derivados do glicerol e do ácido 

cítrico se degradavam mais em soluções com a presença de soluções ácidas na 

proporção (0.1 – 1.0M HCI) do que em soluções com água. 

Brioude et al. (2007) prepararam poliésteres de policondensação entre o 

glicerol e o ácido adípico, utilizando dilaurato de dibutil-estanho como catalisador. Os 

três polímeros de glicerol foram obtidos usando uma proporção molar de ácido 

adípico:glicerol de 2:2; 2:3e2:4. Os resultados confirmaram que a polimerização em 

massa provou ser um método eficiente para a produção de novos poliésteres de 

glicerol, evidenciada através da presença de grupos-COOH, confirmados por FTIR. 

Os resultados de DSC e DRX mostraram que estes polímeros obtidos são amorfos e 

têm uma boa estabilidade térmica (até 390°C). 

Pomerantseva e colaboradores (2008), em estudo sobre o poli(sebacato de 

glicerol), observaram que o seu comportamento de degradação e sua rigidez foram 

alterados com tempo de cura, realizada sob vácuo a 120°C.Esta pesquisa mostrou 

que a taxa de degradação enzimática, através de lípases, diminuiu com o aumento 

na densidade de ligações cruzadas. Os autores também concluíram que o polímero 

de glicerol é altamente degradável e pode ser considerado biocompatível, 

comparado ao colágeno do nosso corpo, em termos de suas características 

mecânicas. 

Em resumo, os estudos da literatura mostram que muito já existe sobre 

polímeros de glicerol, porém, no que tange ao seu uso em sistemas de liberação 
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controlada, mais especificamente na agricultura, este trabalho é inédito e justifica-se, 

portanto, a sua proposta. 

 

3.3 USO DE FERTILIZANTES NA AGRICULTURA 

O fertilizante pode ser definido como qualquer material orgânico ou inorgânico, 

de origem natural ou sintética, que é adicionado ao solo para fornecer um ou mais 

nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento normais da planta 

(Glossary of Soil Science Terms, 2008). Para a obtenção de altos índices de 

produtividade agrícola alcançados mundialmente, os fertilizantes exercem um papel 

fundamental. Esses fertilizantes são misturas de nutrientes conhecidas como NPK, 

que visam suprir deficiências do solo. Os macronutrientes primários utilizados são: 

nitrogênio (N), fósforo (P), e o potássio (K). Segundo esta classificação, os 

fertilizantes são divididos em: nitrogenados, fosfatados ou potássicos, de acordo 

com a quantidade de nutrientes utilizados na mistura (ANDA, 2012). 

Maior produtor e consumidor mundial de fertilizantes, a China é responsável 

pela maior produção dos fertilizantes nitrogenados e fosfatados, enquanto o maior 

produtor dos fertilizantes potássicos é a Bielorússia (57,5%), o Canadá (17%) e a 

Rússia (10,4%) ocuparam as três primeiras posições, no ranking mundial (DNPM, 

2013; IFA, 2013). O Brasil ocupa 11ª colocação em termos de reservas e produção 

mundial do potássio. Quanto ao consumo mundial dos nutrientes conhecidos como 

NPK, o país ocupa a quarta posição, chegando a consumir um total de 6% de toda 

produção mundial. Cerca de 80% do consumo dos fertilizantes de modo geral estão 

em quatro tipos de culturas: soja, milho, cana-de-açúcar e o café, que em torno de 

37% de todo esse consumo é destinado apenas para a cultura da soja, seguindo de 

18% para a cultura do milho, 14,5% para a cana-de-açúcar e por fim cerca de 6,5% 

para a cultura do café (ANDA, 2012). 

Diante dos avanços na demanda mundial por alimentos, dos impactos 

ambientais e das crescentes necessidades energéticas, tem-se discutido sobre as 

recentes tendências sustentáveis de produção agrícola, como uma proposta 

desafiadora para os pesquisadores atuais, uma vez que a tendência é preconizar a 

produção de alimentos em harmonia com o homem e o meio ambiente (CASARIN & 

STIPP, 2013). 
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Segundo estudos recentes (PAVLOU, EHALIOTIS & KAVVADIAS, 2007), 

busca-se aperfeiçoar os sistemas de produção com a adoção de práticas 

alternativas viáveis, do ponto de vista econômico, visando a sustentabilidade, que 

priorizam a reciclagem de resíduos orgânicos disponíveis e que podem ser utilizados 

na agricultura. 

O sistema solo-planta é definido como uma série de reações de transferência, 

geralmente reversíveis, entre os vários componentes do solo (fase sólida, 

reservatório lábil, solução do solo e da planta) que compreendem os elementos 

minerais envolvidos em tais reações (MALAVOLTA, VITTI e OLIVEIRA, 1992).  

Todas as plantas necessitam de pelo menos 18 elementos essenciais para 

completar o seu ciclo de vida (CASARIN e STIPP, 2013). Estes incluem 15 

nutrientes minerais (macro e micronutrientes), além de três elementos não-minerais 

como carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), que são diretamente assimilados 

pelos vegetais, visto que eles estão disponíveis em grandes quantidades no meio 

ambiente (FINK, 1992). 

Para que as plantas cresçam e se desenvolvam eficientemente, vários tipos de 

nutrientes são necessários, sendo alguns em maiores quantidades, e outros em 

menores quantidades (PEREIRA, 2014). Os macronutrientes são exigidos em 

quantidades relativamente elevadas pelas plantas (em quilogramas/hectare), 

enquanto os micronutrientes são utilizados em quantidades menores (em 

gramas/hectare). Os macronutrientes são requeridos pelas plantas.A necessidade 

de micronutrientes corresponde a uma quantidade muito pequena. Os sinais de 

deficiência na planta por falta de micronutrientes só aparecem após os primeiros 

meses de cultivo. Para o aperfeiçoamento no cultivo das plantas, é imprescindível a 

presença de quantidades adequadas desses nutrientes, que serão relatados a 

seguir (MALAVOLTA, VITTI & OLIVEIRA, 1992). 

 

3.3.1 MACROEMICRONUTRIENTES 

Os macronutrientes são os nutrientes fundamentais para as plantas, 

correspondendo a uma quantidade (em quilogramas/hectare). O grupo dos 

macronutrientes corresponde ao nitrogênio (N), ao fósforo (P), ao potássio (K), ao 

cálcio (Ca), ao magnésio (Mg) e ao enxofre (S) (FINCK, 1992). 
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Os micronutrientes são todos aqueles nutrientes que são necessários em 

quantidades pequenas, correspondendo a uma quantidade (em gramas / hectare). 

Os micronutrientes são: o boro (B), o cloro (Cl), o cobalto (Co), cobre (Cu), o ferro 

(Fe), o manganês (Mn), o molibdênio (Mo), o níquel (Ni) e o zinco (Zn) 

(MALAVOLTA, VITTI & OLIVEIRA, 1992). 

Os estoques de macro e micronutrientes no solo são de grande importância, 

pois esta fração deve sempre está em equilíbrio com o substrato do solo. No 

entanto, esses estoques são regulados através de balanços entre as entradas como 

no caso da (calagem, aplicação de torta, vinhaça, fertilizantes, materiais orgânicos, e 

outras fontes de macro e micronutrientes) e saídas como do tipo (exportação e 

perdas por escoamento superficial, lixiviação ou por erosão do solo) (VITTI e 

OLIVEIRA, 1992). A Tabela 1 mostra os principais micro e macronutrientes bem 

como sua forma encontrada no solo. 

 

Tabela 1. Macronutrientes e micronutrientes 

Macronutrientes Micronutrientes 

 

Elemento 

 

Forma encontrada 

na solução do 

solo 

 

Elemento 

Forma encontrada 

na solução do 

solo 

Nitrogênio (N) NO3, NO2, NH4
+ Cobre (Cu) Cu+2 

Fósforo (P) H2PO4, H2PO4
-2 Ferro (Fe) Fe+2 

Potássio (K) K+ Manganês (Mn) Mn+2 

Cálcio (Ca) Ca+2 Zinco (Zn) Zn+2 

Magnésio (Mg) Mg+2 Cloro (Cl) Cl- 

Enxofre (S) SO4
-2 Boro(B) H3BO3 

  Molibdênio (Mo) MoO4
-2 

 

Os nutrientes são indispensáveis na produção agrícola mundial, por isso, é vital 

seu manejo adequado para o enriquecimento e a manutenção dos solos. Sem esse 
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incentivo, seria impossível a continuidade da produção, tornando as saídas cada vez 

maiores que as entradas de macro e micronutrientes resultando em uma redução do 

estoque. Por conseguinte, em um determinado momento irá faltar esses nutrientes 

no solo, proporcionado reduções na produtividade das culturas universais 

(MALAVOLTA, VITTI & OLIVEIRA, 1992). 

Há evidências experimentais suficientes, para incluir o sódio (Na) e o silício (Si) 

na lista de micronutrientes (MALAVOLTA, VITTI e OLIVEIRA, 1992).Os 

conhecimentos relacionados à nutrição das plantas somente promoverão o 

desenvolvimento quando aplicados adequadamente pelos produtores. Para isso, 

devem-se entender as necessidades nutricionais de cada estágio de crescimento 

das plantas, a fim de maximizar a produção (MELO, 2010). 

 Os principais adubos que são encontrados na agricultura são fontes de 

macronutrientes (especialmente nitrogênio, fósforo e potássio) e micronutrientes 

(boro, zinco, silício, entre outros). O nitrogênio é considerado um dos nutrientes 

aplicados em grandes quantidades no solo. Entretanto, foi observado o baixo 

aproveitamento pelas plantas devido a diversos processos de transformação e 

perdas no solo, tais como: a imobilização, a desnitrificação, a lixiviação e a 

volatilização. Uma das alternativas para aumentar a eficiência dos adubos 

nitrogenados é a realização do parcelamento das doses aplicada.Podemos sugerir a 

utilização de fontes alternativas de fertilizantes de liberação controlada para o setor 

agrícola. 

Os nutrientes executam importantes funções, dentre as quais se destacam: a) 

função estrutural (aminoácidos N, Mg em clorofila); b) grupo prostético de enzimas 

(citocromos Fe); e c) ativação da enzima - Cu e tirosinase (MALAVOLTA, VITTI e 

OLIVEIRA, 1992). Por isso, se tais nutrientes não estiverem disponíveis no solo em 

quantidades apropriadas para as plantas, eles podem ser oferecidos na forma de 

fertilizantes (PEREIRA, 2014). 

Dentre os macronutrientes que são utilizados no manejo do solo em diversos 

cultivos, o nitrogênio se destaca, e, por isso, é requerido e aplicado em maior 

quantidade na forma de diversos compostos fertilizantes (PEREIRA, 2014). Segundo 

os dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), o 

consumo desse nutriente, no Brasil, cresceu cerca de 280%, passando de 800 mil 
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para 3 milhões de toneladas consumidas. Estima-se que o consumo de fertilizantes 

ultrapasse 200 milhões de toneladas no ano corrente (ANDA 2011).  

A avaliação do estado nutricional é realizada através da comparação entre a 

amostra a ser analisada e uma planta- padrão, que é definida como uma planta 

normal, ou seja, uma planta sem anomalias causadas por deficiências nutricionais, e 

todos os macro e micronutrientes devem estar presentes em quantidades e 

proporções compatíveis com o crescimento e produção adequados. A anormalidade 

visível causada por deficiência ou excesso de um determinado elemento é detectada 

através da avaliação visual do estado nutricional das plantas. Os sintomas de 

carência nutricional aparecem inicialmente nas folhas mais jovens, enquanto que os 

sintomas de toxicidade de todos os elementos aparecem primeiramente nas folhas 

mais velhas (MALAVOLTA, VITTI& OLIVEIRA, 1992). 

No Brasil, os sintomas predominantes de toxicidade ocorrem devido ao 

excesso de manganês e alumínio. O diagnóstico foliar é considerado como um 

método destinado a avaliar o estado nutricional das plantas e a necessidade de 

fertilizantes agrícolas (MALAVOLTA, VITTI & OLIVEIRA, 1992).  

 No trabalho de Souza et al. (2007), foram estudados o crescimento radicular, o 

desenvolvimento inicial e a nutrição (Gossypium hirsutum) em relação ao local de 

aplicação do fertilizante. O estudo foi realizado em vasos com paredes de vidro. O 

fertilizante foi adicionado em diferentes posições: a 5 cm abaixo da semente e a 0; 

2,5; 5 e 10 cm ao lado das sementes. O resultado proporcionou um crescimento 

inicial mais vigoroso do sistema radicular mesmo em solo previamente corrigido e 

adubado. Além disso, houve um crescimento inicial do sistema radicular e da parte 

aérea do algodoeiro, quando o fertilizante foi aplicado a 5 ou a 10 cm ao lado e a 5 

cm abaixo da semente. 

Os autores supracitados observam que o nível fisiológico-econômico é o limite 

de concentração do elemento nutricional no tecido foliar, abaixo do qual a produção 

é reduzida e acima do qual, o uso de fertilizantes não é mais econômico. O 

diagnóstico foliar pode ser usado tanto como um meio para recomendar a dose de 

fertilizante a ser aplicada como para ajustar programas de fertilização, 

especialmente em culturas perenes. Em muitos casos, as análises do solo e da folha 

usadas em conjunto fornecem mais informações sobre o uso de fertilizantes que 
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qualquer um dos métodos usados separadamente (MALAVOLTA, VITTI & 

OLIVEIRA, 1992). 

 

3.3.2 POTÁSSIO 

O potássio (K) é um nutriente é essencial para que as plantas elaborem os 

açúcares e o amido. Ele é indispensável para a formação e o amadurecimento dos 

frutos; aumenta a rigidez dos tecidos e a resistência das plantas às pragas e 

moléstias; e favorece o desenvolvimento do sistema radicular. O potássio deve ser 

fornecido numa relação adequada com o nitrogênio para garantir um perfeito 

equilíbrio entre o crescimento, produção e qualidade (BALLARI, 2005; AKEHURST, 

1981). 

Segundo (CARMELLO e ROSSI, 1997), o potássio tem importante função na 

síntese e translocação de açúcares e de amido. Ele também diminui o dano causado 

pelas geadas por ser um solvente mais ativo dentro da célula, reduzindo o ponto de 

congelamento da solução celular. Além disso, o potássio também promove a 

formação de proteínas e, como cátion, o K acompanha o nitrato desde as raízes até 

a folha, onde é reduzido a amônio para ser incorporado ao aminoácido, (DAVIS e 

NIELSEN, 1999). Depois disto, o K retorna às raízes junto com o malato.  

Considerado elemento importante para aumentar a tolerância a doenças 

fúngicas e para melhorar sua resistência contra o estresse hídrico (seca), atuando 

na abertura e fechamento dos estômatos, o que resulta numa melhor regulação dos 

processos fisiológicos, como a transpiração (TOBACCO, 1978). Conforme relatam 

os estudos realizados por (HAWKS e COLLINS, 1983), existe uma correlação entre 

o seu nível no mesófilo foliar e a utilização da energia e radiação solar, otimizando a 

fixação de CO2 e, além disso, melhora a conversão da energia luminosa em energia 

química (em condições de baixa luminosidade). 

 

3.3.2.1CICLO DO POTÁSSIO 

Pela ação de uma série de fatores, derivados do clima e vegetação, as rochas 

são desagregadas, seus minerais são libertos, transformados e às vezes, 

decompostos. Como consequência uma fração de potássio e de outros cátions e 

ânions são solubilizados. Uma parte do potássio permanece no material originário e 
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no solo sob várias formas. Outra parte é lavada, passando aos rios e 

posteriormente, ao mar (Figura4).  

 

 

Figura 4. Ciclo do Potássio (GIRACCA e NUNES, 2015). 

 

A parte que circula e permanece no solo constitui as fontes protetoras de 

potássio às plantas. Depois de absorvidos e exercer as funções físico-químicas e 

fisiológicas que lhe são devidas, parte do potássio que foi absorvido volta ao solo 

pela morte da planta (MUNSON, 1968).  

O potássio tem uma à capacidade de ser absorvido pela plantas na forma de 

íon K+. Com isso as plantas absorvem o potássio da solução que esta concentrada 

no solo, onde essa mesma concentração é mantida pelo equilíbrio com o potássio 

que foi retido nos sítios de troca (CTC). No entanto quando a concentração de K na 

solução atinge valores muito baixos, pode haver difusão de parte do potássio contido 

nas estruturas dos argilominerais e dissolução dos minerais que contem o K, 

resultando que são potencialmente disponíveis para as plantas.(GIRACCA & 

NUNES, 2015). 

O potássio desempenha com excelência varias funções na plantas da quais: 

ativação de muitas enzimas dentre elas as envolvidas no processo de respiração e 
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fotossíntese, o controle da turgidez celular. Ele esta envolvido no transporte de 

carboidratos e transpiração, além disso, pode proporcionar às espécies vegetais 

resistência a geada seca, como também a salinidade adquirindo assim um aumento 

na resistência das plantas ao acamamento (MALAVOLTA, 2006; PRADO, 2008). 

 

3.3.3 PRINCIPAIS FERTILIZANTES POTÁSSICOS 

O principal fertilizante potássio é o cloreto de potássio (KCl), apresentando-se 

no setor agrícola como responsável pela maior demanda pelo produto. O sulfato de 

potássio (K2SO4), sulfato duplo de potássio e magnésio (K2SO4MgSO4), nitrato de 

potássio (KNO3) também são usados, em menor proporção, como fontes de potássio 

para a agricultura, em culturas específicas. Em termos mundiais, mais de 95% da 

produção de potássio é usada como fertilizante, sendo 90% dessa produção na 

forma de cloreto de potássio. O restante é consumido pela indústria química (DNPM-

SE, 2013). 
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Tabela 2. Principais fertilizantes potássicos (adaptado de FAGERIA, SLATON e 
BALIGAR, 2003). 

Fertilizantes Teor  

K2O (%) 

Obtenção Cor Solubilidade 

em água (%) 

KCI 

Cloreto de 

Potássio 

 

60- 62 

Potássio na forma de 

cloreto determinado como 

K2O 

Rosa 

Cinza 

Branco 

 

100% 

K2SO4 

Sulfato de 

Potássio 

 

50-53 

Potássio na forma de 

Sulfato determinado 

como K2O 

 

Branco 

 

100% 

KNO3 

Nitrato de 

Potássio 

 

44-46 

 

Potássio através da 

purificação do nitrato de 

sódio determinado como 

K2O 

 

Branco 

 

100% 

K2SO4 

2MgSO4 

Sulfato de 

potássio e 

magnésio 

 

22 

Potássio e Magnésio 

determinado como K2O 

Mg após a extração 

aquosa por meio 

apropriado 

 

 

Branco 

 

 

100% 

 

O cloreto de potássio é considerado um sal metálico e de haleto formado pelo 

potássio e o cloreto. Como adubo químico, o cloreto de potássio é largamente usado 

na agricultura, sendo a principal forma (cerca de 95%) de usar o potássio em 

fertilizantes. Esta forma como fertilizante é mais comumente obtida a partir do 

processo de flotação. Porém, a literatura aponta perdas por lixiviação de K na ordem 

de 50-70% (AUOADA et al., 2008; WU; LIU, 2008), quando aplicados de forma 

inadequada aos solos (DE SOUSA; REIN, 2009), são perdidos para o ambiente sem 

serem absorvidos pelas plantas, o que provoca não só grandes perdas de recursos 

econômicos, mas também prejuízos ambientais devido à poluição dos recursos 

hídricos (GE et al., 2002; SHAVIT; REISS; SHAVIV, 2002). 
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Ele predomina na agricultura brasileira, resultado da maior disponibilidade e da 

melhor relação custo-benefício comparados com os outros fertilizantes derivados do 

potássio (ECHER; FOLONI; CRESTE 2009). No entanto, possui um alto índice de 

importação de KCl. Outra desvantagem é que ele apresenta alto índice salino, logo o 

risco de causar dano às sementes ou às plantas é maior com aplicação localizada 

ou em períodos de seca (KORNDORFER, 2006). Por isso que a técnica de 

revestimento com polímeros é considerada como uma das soluções para minimizar 

os prejuízos em relação ao contato direto desse fertilizante com as sementes.  

O sulfato de potássio tem como vantagens o fornecimento de enxofre, além do 

potássio, e o fato de ser aceito na agricultura orgânica mesmo com restrições 

(RESENDE et al., 2006). Este apresenta de 50 a 52 % de K2O e de 17 a 18 % de 

enxofre, solúveis em água (COSTA e CAMPANHOLA, 1997; MALAVOLTA et al.; 

2002).Como a concentração de cloretos, nesse tipo de material, é geralmente menor 

que 2,5%, são utilizadas em cultivos que apresentam certa sensibilidade a altas 

concentrações de íons cloretos como tabaco, frutas e alguns vegetais e ainda 

fornecer enxofre como nutriente.Entretanto, devido ao seu elevado preço, ainda é 

pouco utilizado como adubo em grande escala. 

O nitrato de potássio possui 44 a 46 % de K2O e 13 % de N. O Chile possui a 

maior reserva desse fertilizante no mundo, no Deserto de Atacama, onde há cerca 

de 100 milhões de toneladas desse sal (ROBERTS, 2005). É o composto 

recomendado para cultivos que necessitem de baixos teores de enxofre e cloreto. 

Tem a vantagem de fornecer ao mesmo tempo, potássio e nitrogênio como 

nutrientes (THOMPSON, 2002). 

O sulfato duplo de potássio e magnésio possui um teor de 22 % de K2O, 11 % 

de Mg e 22 a 23 % de S, solúveis em água (MALAVOLTA et al., 2002). Esse 

fertilizante é normalmente obtido da langbeinita (K2Mg2(SO4)3), que é um importante 

mineral de potássio (ROBERT, 2005). Como possui três tipos de elementos 

químicos em sua estrutura molecular tem como vantagem o fornecimento de 

magnésio e enxofre, além do potássio e como desvantagem o baixo teor de K2O, 

comparado as outras fontes convencionais. 

 

3.4 LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FERTILIZANTES 
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Nos últimos tempos, o setor agrícola acumulou grandes perdas em suas 

produções, devido a vários fatores como: grandes secas, preços baixos, falta de 

incentivo do mercado mundial, entre outros. Uma das alternativas para minimizar 

parte desses prejuízos e ao mesmo tempo diminuir o impacto ambiental é o 

incentivo da utilização de fertilizantes com a liberação controlada de seus nutrientes, 

pois estudos apontam que mais da metade dos nutrientes aplicados nos cultivos por 

meio de fertilizantes não completam seu destino, pois são levados pela água pluviais 

(RASHIDZADEH e OLAD, 2014). 

A principal diferença entre um fertilizante convencional e o fertilizante de 

liberação controlada é que neste temos uma introdução de uma camada protetora 

do grânulo, que permite o suprimento gradual da água ao grânulo, dissolvendo-o 

lentamente, e o primeiro a liberação é de forma rápida. Seus requisitos são que o 

fertilizante não pode liberar mais do que 15% dos nutrientes nas primeiras 24 horas 

do processo e não deve liberar mais do que 75% dos nutrientes durante os primeiros 

28 dias, sendo aceitável que pelo menos 75% dos nutrientes possam ser liberados 

no estágio de equilíbrio dinâmico (AAPFCO, 1997). 

Suas principais vantagens envolvem a redução de perdas dos nutrientes 

devido à volatilização e à lixiviação, a maior praticidade no manuseio dos 

fertilizantes, o que contribui para reduzir a poluição ambiental e diminuir a lixiviação 

do NO3, e, consequentemente, resultando numa menor contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais (Shaviv, 2001). 

A função dos fertilizantes de liberação controlada é de, literalmente, liberar os 

nutrientes de forma gradativa, para que a planta possa usufruir com mais tempo 

todos os benefícios desses nutrientes. Como consequência desse controle, os 

custos são reduzidos, na eliminação de parcelamentos das adubações, redução da 

mão-de-obra, uma economia considerável no custo de combustível, um 

melhoramento nas características físicas do solo, como a minimização de sua 

compactação, evitando danos em toda a estrutura do processo de plantação, 

reduzindo, assim, a contaminação ambiental (SHAVIV, 2001; TRENKEL, 2010). 

A liberação controlada de um fertilizante consiste de três etapas: a fase inicial 

de retardo, na qual quase não ocorre liberação do fertilizante; a segunda fase, de 

liberação gradual do fertilizante, a uma taxa constante; e a ultima fase, na qual é 
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observada uma queda no fornecimento do nutriente por parte do grânulo.Exemplo 

do processo de liberação quando da degradação do revestimento polimérico para 

KCl pode ser visto na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Processo de degradação do grânulo polimérico 
(adaptado de Santos, 2015). 

 

Como maioria das pesquisas com fertilizantes de liberação controlada foi 

desenvolvida em outros países, sob condições diferentes das encontradas no Brasil, 

torna-se necessária a condução de experimentos envolvendo fertilizantes revestidos 

por polímeros em diversas condições de temperaturas e climas encontrados em todo 

o território brasileiro. Esses estudos são de extrema necessidade, visto que 

permitem estabelecer relações de custo-benefício, bem como quantificar a eficiência 

agronômica da adubação, validando, dessa forma, o emprego desse tipo de 

fertilizante no sistema de produção agrícola (GIRARDI& MOURÃO FILHO, 2003). 

Bennett (1996) relata que esses fertilizantes incluem compostos solúveis no 

seu interior (NPK e alguns micronutrientes), em que são envolvidos por uma 

membrana semipermeável que, por efeito da temperatura, pode ocorrer a dilatação e 

a contração, controlando a liberação gradual e osmótica de nutrientes ao substrato. 

Já no caso dos fertilizantes convencionais, especialmente os que são feitos a base 

de ureia quando utilizados, eles sofrem grandes perdas no processo de adubação e 

podem ser de dois tipos: a) pela volatilização causada pela nitrificação (oxidação da 

ureia por bactérias) e pela urease (quebra da ureia pela enzima) como consequência 

a produção de poluentes gasosos e o processo de lixiviação no qual o fertilizante é 

dissolvido e levado para as camadas mais profundas do solo, gerando contaminação 

nos corpos d’água e causando problemas ambientais. Numa visão geral ocorrem 

grandes perdas econômicas e naturais em todos os sistemas de produção agrícola 

(TRENKEL, 2010). 
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Cabezas (1998) verificou que, no caso da ureia, as perdas de NH3 podem 

chegar a quase 80%, com a aplicação superficial no plantio direto, e 30%, no plantio 

convencional, e a incorporação em, aproximadamente, 5 a 7 cm de profundidade no 

solo reduz, as perdas de amônia. Mas, para diminuir de forma mais eficaz o 

revestimento de polímeros é uma das soluções, pois tem melhorado o padrão de 

liberação do nitrogênio, gerando fertilizantes mais competitivos e eficientes. 

Estudos realizados por DU et al., (2006), mostram que na liberação inicial do 

fertilizante possivelmente é devido à necessidade do preenchimento de água nos 

espaços porosos internos do grânulo. Isso ocorre, pois esse estágio é atingido, 

inicia-se a liberação constante do nutriente, que é dependente da própria 

solubilidade, difusividade e permeabilidade do elemento levando em conta que 

através da película do polímero ou composto que reveste o grânulo, assim como as 

interações com a temperatura, o tipo do meio sobre o qual é aplicado o fertilizante a 

umidade e a temperatura do mesmo visto também por MARIANO et al. (2011). 

Santos (2015) verificou que os microorganismos do solo que rompem as 

ligações químicas dos fertilizantes e alimentam as plantas, disponibilizando e 

aproveitando melhor as formas químicas liberadas no solo derivadas do KCl. Toda 

essa reação ocorre de forma organizada e natural, que reflete a biodegrabilidade e 

liberação de nutrientes, como visto na Figura6. 

 

Figura 6. Degradação do polímero (adaptado de Trenkel, 2010). 

 

Logo, a liberação controlada de fertilizantes de podem trazerem diminuição ao 

custo de produção e menores impactos ambientais, reduzindo as perdas por 

volatilização, lixiviação e fixação de nutrientes (VALDERRAMA et al., 2011). Assim, 

uma alternativa é o encapsulamento das fontes solúveis por meio de polímeros 

biodegradáveis (BORGES et al., 2010).  
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Entretanto, a principal desvantagem é o alto custo das matérias-primas usadas 

para sua produção, fator que é considerado um dos principais obstáculos para seu 

uso em larga escala (JOHNSON & PEPPERMAN, 1998). 

Dutra, Marchetti e Fonseca (2014) avaliaram a influência da adição do KCl, 

capeado e convencional na cultura da soja. O KCl capeado teve o mesmo efeito 

residual que KCl convencional, pois proporcionou resultados semelhantes para os 

atributos agronômicos. O acúmulo do elemento nutricional potássio foi maior que o 

cálcio e o magnésio das doses de potássio na cultura da soja na massa seca da 

parte aérea da soja. Houve aumento linear no acúmulo de potássio, cálcio e 

magnésio na cultura da soja sob a aplicação de diferentes concentrações de cloreto 

de potássio capeado e convencional. 

O mercado já oferece alguns revestimentos superficiais para os grânulos. No 

entanto é notório que há necessidade novas pesquisas voltadas aperfeiçoamento de 

novos meios de proteção, para que possa ter um resultado mais eficaz no uso e que 

também possa descobrir novas matérias primas de preferência renováveis, com 

custos mais baixos para que esse método seja 

Incorporado de forma definitiva no mercado agrícola (GIRARDI& MOURÃO 

FILHO, 2003). 

 

3.5 POLÍMEROS E LIBERAÇÃO CONTROLADA NAAGRICULTURA 

Novos estudos vêm possibilitando o desenvolvimento de polímeros 

biodegradáveis que se deteriorem rapidamente na natureza auxiliando tanto no 

melhoramento da qualidade da produção dos produtos agrícolas como a diminuição 

dos impactos ambientais e para a contenção de água nos solos por longos períodos 

também é uma alternativa considerável e importante para a sustentabilidade (DE 

LIMA & DE SOUZA, 2011; PRADELLA, 2006). 

Em estudos no setor agrícola, citam-se as aplicações de matrizes poliméricas 

com a função de liberação controlada de fertilizantes, que em sua maioria são 

nitrogenados (YANG et al.,2013). Sintetizou-se uma poliuretana de base biológica 

com a utilização da palha do milho, do isocianeto e da dietilenotriamina, com a 

função de revestir os grânulos de ureia resultando em um fertilizante de liberação 

controlada. Os resultados dessa síntese mostraram uma notória eficiência na 
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redução de perdas de nitrogênio e também por lixiviação e, consequentemente, 

observou-se um aumento da capacidade de retenção de água no solo comparado a 

um fertilizante convencional testando no estudo. 

Bortilin e colaboradores (2014) sintetizaram materiais baseados em hidrogéis 

de poliacrilimida (PAAm) e o metilcelulose (MC) reforçados com montmorilonita 

(MMt). Esse estudo objetivou avaliar o potencial do material processado para o 

carregamento e a liberação controlada de nutrientes agrícolas. Foi observado que a 

hidrólise do material obteve excelentes resultados de intumescimento, cerca de até 

cinco vezes mais, comparadas aos existentes na literatura. Além disso, uma alta 

capacidade de carregamento de ureia. Por fim, toda a estrutura mostrou-se 

essencial para o controle da liberação de fontes de nutrientes, no qual a presença do 

argilomineral (montmorilonita) no material se mostrou um fator para a viabilidade de 

sua aplicação, pois aumenta a capacidade de carregamento para as fontes, 

resultando em um ótimo potencial para aplicações em sistemas agrícolas com a 

função de carreador de nutrientes. 

A utilização de sistemas matriciais constituídos por diversos tipos de polímeros 

é uma das técnicas de liberação controlada mais utilizadas devido a suas vantagens, 

tais como: versatilidade, eficácia, baixo custo, produção que utiliza equipamentos e 

técnicas convencionais (Lyra, 2007). 

O aumento da temperatura do solo expande os materiais encapsulados com 

polímero resultando em fissuras no revestimento, o que facilita a liberação do 

nutriente (CHITOLINA, 1994). Ao mesmo tempo, a água presente no solo penetra no 

grânulo e atua na dissolução ocorrendo assim um carregamento da ureia para a 

solução do solo. Já situações no qual o solo presencia temperaturas menores que 

21ºC, a liberação do nutriente do fertilizante é reduzida e em temperatura acima de 

21°C a liberação acontece de forma muito rápida podendo provocar perdas. Os 

polímeros usados, utilizados devem ter características biodegradáveis, ou seja, 

quando vazios, são consumidos por microrganismos. 

Para Vieira e Teixeira (2004), os nutrientes revestidos por polímeros 

comparados com o uso de adubos sem revestimento de uso comum, não diferem 

quanto a época de aplicação. As diferenças ocorrem quanto a eficiência da 

adubação, pois fertilizantes com polímeros conferem menores perdas de nutrientes 
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por lixiviação, volatilização e fixação, possibilitando reduzir a dose aplicada e ao 

mesmo tempo um menor custo. 

Leão (2008) avaliou o processo de adubação de cobertura do milho com ureia 

revestida por polímero. Além da redução da volatilização de amônia observada, essa 

ureia de liberação lenta e gradual tem sido mais eficiente para reduzir a 

nitrificação.Em outro estudo realizado com grânulos de ureia revestidos com poli-

hidroxibutirato e etil-celulose em várias condições, na presença de emulsificantes, foi 

observado que os polímeros testados são eficazes para o revestimento de grânulos, 

resultando em uma redução significativa da taxa de dissolução da ureia na aplicação 

com a água (COSTA et al.,2013). 

Entretanto, diante de vários estudos expostos durante a revisão da literatura foi 

observado que não existem pesquisas que combine a liberação controlada dos 

nutrientes com a utilização dos polímeros derivados do glicerol. No processo de 

síntese destes polímeros é possível variar as características de 

hidrofobicidade/hidrofilicidade e flexibilidade, com base nas escolhas dos 

monômeros usados juntamente com o principal subproduto do biodiesel, o glicerol, 

facilitando assim o controle do perfil de liberação dos nutrientes agrícolas. 
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4. EXPERIMENTAL 

 

Nessa parte do estudo, abordaremos todo o procedimento experimental de 

forma objetiva, demonstrando todas as etapas, como: Sínteses, Caracterizações e 

Corpos de prova, através do fluxograma apresentado na Figura7. 

 

 

Figura 7. Fluxograma da metodologia experimental. 
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4.1 MATERIAIS 

 

Os reagentes utilizados foram glicerol (95%, Chemco, indústria & comércio 

LTDA), ácido adípico (99,8% Vetec), ácido cítrico (99,5%, Química Moderna) ácido 

succinico (99%, Proquímicos) e catalisador 2-etilexanoato de estanho (Aldrich 

Chemistry). O fertilizante utilizado foi o cloreto de potássio (KCl), da marca Fmaia 

(99%), passado em peneira ABNT 80# (mesh) (32 µm). O silicone comercial utilizado 

foi da marca (Redelease). 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 SÍNTESES DOS POLÍMEROS 

Para a obtenção das sínteses foram adotadas as quantidades equimolares 

entre as carboxilas e hidroxilas ([COOH]=[OH]) para o glicerol e os ácidos conforme 

representados na Tabela3. 

 

Tabela 3. Composições estequiométricas de polímeros e 
Copolímeros de glicerol. 

POLÍMEROS SIGLA ESTRUTURAS ESTEQUIOMETRIA 

Poli(adipato de glicerol) PGA (2[OH]= 3[COOH]) 2Glicerol : 3 Adípico  

Poli (citrato de glicerol) PGC (2[OH]= 3[COOH]) 2Glicerol :3 Cítrico 

Poli(succinato de glicerol) PGSU (2[OH]= 3 [COOH]) 2Glicerol :3 Succínico 
Poli(citrato-co-adipato de 
glicerol) 

 
PGCA 

(2[OH]= 1,5[COOH]:1,5 
[COOH]) 

2Glicerol:1,5Citrato:1, 
5 Adipato 

Poli(citrato-co-succinato de 
glicerol) 

 
PGCSU 

(2[OH]= 1,5[COOH]:1,5 
[COOH]) 

2Glicerol:1,5Citrato:1,5 
Succinato 

 

A síntese segue um padrão para todos os polímeros e copolímeros de glicerol 

citados na Tabela3. As sínteses foram realizadas 120°C sob uma agitação constante 

em uma atmosfera de argônio e utilizando o catalisador (2-etilexanoato de estanho). 

O monitoramento da reação foi feito por titulação de alíquotas retiradas 

periodicamente para determinar o número ácido (NA): 
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NA =
𝑚𝑔𝑑𝑒𝐾𝑂𝐻

1 𝑔𝑑𝑒𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜
=

𝐶𝐾𝑂𝐻𝑉𝐾𝑂𝐻𝑀𝐾𝑂𝐻

𝑔𝑑𝑒𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜
  Equação 1. 

 

Onde, CKOH é a concentração, VKOH é o volume e MKOH é a massa do hidróxido 

de potássio. A importância do monitoramento do NA está no controle do processo de 

polimerização, evitando que essa atinja o ponto de gel e, por conseguinte, 

entrecruze antes que os fertilizantes sejam adicionados. 

A Figura8 mostra as reações de policondensação entre o glicerol e os ácidos 

adípico, cítrico, sebácico e succínico em proporções que podem variar para cada 

poliglicerol específico.  
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Figura 8. Esquema das reações do glicerol com os ácidos cítrico, adípico, sebácico 
e succínico para obtenção de polímeros e copolímeros derivados de glicerol. 

 

4.2.2PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

O fertilizante cloreto de potássio (KCl), nas proporções mássicas de 2,5; 5; 10 e 

20%, foi adicionado aos prepolímeros de glicerol de forma mecânica e em seguida 

reticulados em estufa a vácuo a 120°C por 48 horas. 

 

4.2.3 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA COM E SEM FERTILIZANTE 

Pastilhas com dimensões de 1,5cm de diâmetro e 0,6 cm de altura foram 

preparadas em molde de silicone e curadas em estufa a vácuo, numa temperatura 

de 120°C por 48 horas conforme mostra a Figura 9. 
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Figura 9. Detalhes do processo de produção de pastilhas de polímeros de glicerol 
contendo KCl: (a, b) prepolímeros sendo colocados na estufa e (c, d) 
polímeros após a cura. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÕES 

 

4.3.1 TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

As análises das amostras foram realizadas num equipamento DTG-60H da 

Shimadzu, na faixa de temperatura que varia de 25 a 700ºC, usando uma massa 

entre 10 a 15mg de amostra com taxa de aquecimento de 10ºC/min, utilizando 

cadinho de platina, sob atmosfera de argônio, com fluxo de 50mL/min. 
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4.3.2 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

As análises por calorimetria exploratória diferencial foram realizadas num 

equipamento DSC-60 da Shimadzu. Foram utilizados amostras entre 8 a 15 mg em 

panela de alumínio hermeticamente fechada realizados em atmosfera inerte de 

argônio (50mL/mim) com uma faixa de temperatura variando entre 0 e 200ºC, e 

foram levados em duas corridas de aquecimento e uma de resfriamento, com taxa 

de 10°C/mim. 

 

4.3.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

Foram analisados os polímeros, copolímeros e compostos, através do 

difratômetro D5000 da SIEMENS, utilizando tubo de cobre, Cu de 1, 5418 Ǻ 

angstroms, com tensão de 40KV, corrente de 30mA, passo de 0,01º, tempo por 

passo de 3s e ângulo de 2Ө variando de 5 a 80° graus. 

 

4.3.4 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR) 

Todas as amostras foram maceradas e peneiradas em peneira ABNT 80# 

(mesh - 32 µm) e depois pesadas e separadas para as análises. Para essa 

caracterização o equipamento utilizado foi o espectrofotômetro Shimadzu Fourier 

Transform Infrared Spectrophotometer, modelo IR Prestige-21 IR Affinity-1 FTIR-

8400S (Kyoto, Japan), onde foram obtidos os espectros de absorção no 

infravermelho com comprimento de onda de 4000 a 500 cm1 e com resolução de 1 

cm-1 . Cada amostra passou por 64 varreduras. 

 

4.3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

Os corpos de prova com formatos de pastilhas foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) num equipamento LEO 1430, Zeiss, com 

energia de excitação (voltagens) de 15,00kV. As amostras foram crio fraturadas e 
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posteriormente, recobertas com uma camada fixa condutora de ouro em um EMITEC 

K550X. 

 

4.3.6 TESTES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA POR UV-VIS 

Para o teste de liberação controlada do fertilizante cloreto de potássio KCl, 

foram escolhidas as concentrações mássicas de10, 20 e 40% em relação ao peso 

do polímero. Esta estimativa foi feita baseando-se na necessidade desse nutriente 

em uma adubação convencional para dois meios de cultura - a cultura da soja e a do 

milho. Levando-se em conta vários fatores, como tipo do solo, pH, temperatura, 

clima da região, entres outros, tem-se em torno de 22-30 plantas por metro 

quadrado, para a soja, e de 7-10 plantas para o milho (EMBRAPA, 2006; COELHO, 

2005 &TOMOQUESKI, 2011).  

Vale salientar que esses dados são de uma adubação convencional, em que 

há perdas por lixiviação e volatilização de K na ordem de 50-70%, segundo a 

literatura (AUOADA et al., 2008; WU; LIU, 2008). Sabendo que, em todo processo 

de adubação, existem perdas por vários fatores como os citados anteriormente, mas 

também sabendo da capacidade das matrizes poliméricas de revestir e servir como 

barreira física para os fertilizantes, foi possível fazer uma estimativa da necessidade 

de K2O por planta em m2, visando à utilização dos polímeros de glicerol com o intuito 

da diminuição dessas perdas. Na adubação da cultura do milho, sem auxílios de 

revestimentos poliméricos, são necessários cerca de 120 kg/ha do fertilizante citado. 

Essas estimativas citadas anteriormente levaram em conta as perdas do 

nutriente durante todo o processo convencional, na ordem de 50-70%, tornando, 

assim, a prospecção do valor a ser usado do fertilizante mais exata em gramas (g) 

disponíveis para a planta por metro quadrado, chegando a uma quantidade de0,81 a 

1,35g/planta na cultura do milho. Conhecendo-se o peso das pastilhas poliméricas, 

que é de cerca de 1,2g cada, foi possível determinar o número de pastilhas por 

planta, em função da sua concentração de KCl. 

A liberação do KCl foi monitorada por UV-Vis a 195 nm, único pico observado 

na região de 190-1100nm num espectrofotômetro modelo UV-1800 da Shimadzu. 

Uma curva de calibração padrão foi levantada a partir de várias soluções de KCl de 
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0,05 a 0,4M. Em todas as medidas, uma cubeta de 0,5 mL de caminho ótico foi 

usada. 

Os testes de liberação controlada foram realizados em triplicata a temperatura 

ambiente e pH neutro. As amostras foram imersas em 50 ml de água, colocadas em 

tubo Falcon sob vibração moderada (Vibrador VRC). As alíquotas foram retiradas em 

intervalos de tempo diferentes no período de 120 h, segundo a metodologia 

adaptada da literatura (PEREIRA, 2013).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 SÍNTESES DOS POLÍMEROS E COPOLÍMEROS  

A Figura 10 mostra os resultados dos corpos de provas para liberação 

controlada, obtidos para os polímeros e copolímeros puros com fertilizantes nas 

concentrações de 0, 2.5, 5, 10, 20, e 40% de cloreto de potássio.
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Figura 10. Amostras dos polímeros e copolímeros de glicerol com os teores de 0, 
2;5, 5, 10, 20 e 40% de KCl. 
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Embora tenham sido produzidos vários tipos de pastilhas poliméricas com 

concentrações mássicas de 2,5 a 40% KCl, no estudo de liberação controlada por 

UV-Vis foram usadas apenas as concentrações de 10, 20 e 40% para maximizar a 

relação polímero/fertilizante. Além disso, teores acima de 40% tiveram tempo de 

cura excessivamente longos, de modo que uma produção em larga escala seria 

muito onerosa.  

 

5.2 TERMOGRAVIMETRIA  

Os resultados das análises termogravimétricas para os polímeros de glicerol 

com e sem fertilizantes são encontrados na Figura 11 abaixo: 
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(c) 

(d) 

 

(e) 

Figura 11. Curvas termogravimétricas (coluna esquerda) e primeira derivada (coluna 
direita) das famílias: (a) PGA, (b) PGC, (c) PGSU, (d)PGCA e (e)PGCSU 
comparados com o KCl  puro e com teores de 2,5 e 20% de KCl. 
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No que diz a respeito às analises do fertilizante KCl puro, não foi encontrado 

nenhum evento térmico significativo de perda de massa.As análises referentes aos 

polímeros derivados da família do poli(adipato de glicerol) PGA, são demonstrada na 

Figura 11(a), pode-se observar que a decomposição ocorreu em estágios: o primeiro 

estágio entre 40-120°C, devido à liberação de água da cura, o segundo evento entre 

300-450°C, devido a quebra de ligações primárias e destruição da estrutura 

tridimensional da rede polimérica. O onset do ultimo estágio foi dependente do teor 

de KCl de forma que, embora sendo mais estável termicamente, este agiu 

catalisando o inicio de decomposição e deslocando os eventos térmicos para 

temperaturas menores.  

Já para as análises referentes dos polímeros da família poli(citrato de glicerol) 

PGC (Figura 11b)mostram a vaporização de água absorvida pelo polímero e pela 

cura residual(BAHARU et al., 2015), aproximadamente em 100-310°C), com 

máximos em 100 e 255°C (ombro). A segunda etapa apresenta a quebra das 

ligações de grupos laterais dos polímeros, principalmente do carbono terciário, 

potencializando uma degradação mais fácil através do processo de formação de 

radicais livres (DE PAOLI, 2008). Esta etapa foi nas temperaturas entre 310-500°C. 

E finamente um evento de degradação entre 500-670°C. Nota-se também que 

quanto maior a concentração do fertilizante cloreto de potássio KCl, menor é o inicio 

da decomposição. 

Para os polímeros da família poli(succinato de glicerol) PGSU (Figura 11c), o 

primeiro evento em80-235°C está relacionado a vaporização da água absorvida pelo 

polímero e do processo, o segundo entre 332-366°C corresponde à quebra das 

ligações poliméricas com decomposição das cadeias e destruição da estrutura 

tridimensional. Um comportamento semelhante também foi observado para os 

polímeros poli(adipato-co-citrato de glicerol) PGCA (Figura 11d) e poli(succinato-co-

citrato de glicerol) PGCSU (Figura 11, e). Em todos, também foi observado o efeito 

catalisador do KCl deslocando o inicio da decomposição para temperaturas maiores. 

Além disso, o resíduo após a decomposição foi proporcional ao teor de KCl no 

polímero. 
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5.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

Os resultados das análises por calorimetria exploratória diferencial para os 

polímeros, copolímeros com e sem KCl estão apresentados na Figura 12 abaixo: 
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(d) 

 
(e) 

Figura 12. Curvas do DSC mostrando o primeiro (esquerda) e segundo (direita) 
aquecimento das famílias: (a) PGA, (b) PGC, (c) PGSU, (d) PGCA, e (e) 
PGCSU. Em cada gráfico, de baixo para cima: KCl puro, polímero com 
2,5% de KCl e polímero com 20% de KCl. 

 

Para obtenção das transições térmicas, foi considerada a primeira corrida de 

aquecimento e resfriamento. Os picos endotérmicos que aparecem no primeiro 

aquecimento são causados pela evaporação da água liberada pelo polímero no 

processo de cura, mas que não aparecem mais no segundo aquecimento (BAHARU 

et al., 2015). 

Foi observado que os polímeros sintetizados apresentaram um caráter amorfo 

e, em relação ao fertilizante KCl puro, não foi encontrado nenhum evento térmico 

significativo. Polímeros produzidos com comonômeros de cadeias grandes e 

flexíveis tiveram suas Tg abaixo da temperatura ambiente, como, por exemplo, o 

poli(adipato de glicerol), PGA. Polímeros derivados do glicerol e do ácido cítrico 

tiveram sua Tg acima da temperatura ambiente. Os valores de Tg também foram 

dependentes do teor de KCl, de forma que um maior teor de KCl, na forma de 
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cristais aprisionados em meio ao retículo tridimensional, provocou uma maior rigidez 

na estrutura e, por conseguinte, uma maior Tg. 

 

5.4DIFRATOMETRIA DE RAIOS - X 

Os resultados das análises dos difratogramas para os materiais estudados tais 

como: os polímeros, copolímeros e compostos encontram-se na Figura 13. 
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(e) 

Figura 13. Difratogramas de raios-X dos polímeros: (a) PGA, (b) PGC, (c) PGSU, (d) 
PGCA e (e) PGCSU  contendo distintos teores de KCl. 

 

Os resultados de DRX mostram a presença do KCl nos polímeros e que os 

seus picos de difração têm intensidade proporcional ao teor de KCl. Verifica-se 

também que não houve destruição da estrutura cristalina dos cristais de KCl, pois 

não há deslocamento significativo dos picos, que permanecem inalterados. Estes 

resultados são confirmados pelas análises por MEV que mostram pequenos cristais 

de KCl dispersos nas matrizes poliméricas. 

Além do mais, conforme esperado e já verificado por DSC, todos os polímeros 

apresentam apenas um halo amorfo, característico dos termofixos. Como esses são 

produzidos a partir de um álcool trifuncional – o glicerol – e ácidos disfuncionais, a 

reação de policondensação levara à formação de estruturas tridimensionais que, por 

conseguinte, são amorfas. 

 

5.5ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

Os resultados das analises dos espectros na região do infravermelho (FTIR) 

para os materiais como: os polímeros, copolímeros e compostos encontram-se na 

Figura 14. 
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(a)      (b) 

 

(c)      (d) 

 

(e) 

Figura 14. Espectros do FTIR dos poliésteres: (a) PGA, (b) PGC, (c) PGSU, (d) 
PGCA e (e) PGCSU, em função do teor de KCl. 

 

Com base nos resultados dos espectros de infravermelho, foi possível observar 
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do fertilizante cloreto de potássio, são poliésteres, visto que é comprovado através 

da presença de grupamentos C-O,C=O C-H e OH, sumarizadas na Tabela 4 

(MARIANO-TORRES, LÓPEZ-MARURE& DOMIGUEZ-SÁNCHEZ, 2015).  

 

Tabela 4. Principais grupos funcionais do espectro FTIR dos polímeros estudados. 

Número de Onda (cm-1) Modo Vibracional/ Grupo funcional 

3500 a 2500 (v,L), O-H, ácido carboxílico 

2850 a 3000 (v,f-m) C-H, hidrocarboneto 

1750 a 1670 (v,F) C=O , carbonila 

1300 a 1000 (v,F) C-O, éster 

v = estiramento; F = forte; L= larga; f= fraca; m= média; (LOPES FASCIO, 2004). 

 

Os polímeros apresentam o grupamento éster principalmente pela a banda que 

varia entre 1300 e 1000 cm-1, referente ao estiramento C-O, de éster. No caso do 

estiramento C=O, éster que apresenta banda de característica na região entre 1750 

e 1670 cm-1, como também nos grupamentos C-H, com atribuições das bandas em 

2850-3000 cm-1 e O-H, referente às bandas que vai de 3400-3000 cm-1 (LOPES 

&FASCIO, 2004). 

Foi observado que ocorreram as formações das bandas com estiramento de 

forma menos intensa comparada às bandas de éster, mas visíveis. A adição de KCl 

provoca uma leve diminuição na intensidade das banda de C-H e O-H pela 

substituição parcial do polímero com o KCl que apresenta apenas a de formação K-

Cl por 1690 cm-1 e uma banda relativa ao estiramento O-H, na faixa 3400 cm-1, pela 

presença de água. 

 

5.6MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Os resultados das analises dos aspectos morfológicos de todos os polímeros, 

copolímeros, compostos e do fertilizante Cloreto de Potássio (KCl PURO), 

encontram-se nas Figuras 15-17 abaixo. 
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Figura 15. Micrografias obtidas por MEV para o fertilizante cloreto de potássio: (a, b) 
KCl PURO, (c) PGC PURO, (d) PGA PURO, (e) PGC+2,5% KCl, (f) 
PGA+20% KCl, (g) PGC+20%KCl e (h) PGA+20%KCl. 
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Figura 16. Micrografias obtidas por MEV da família do PGSU, (a) PGSU PURO, (b) 

PGSU+2,5% KCl e (c) PGSU+20%KCl. 
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Figura 17. Micrografias obtidas por MEV das famílias PGCA e PGCSU, onde estão 
classificados em (a) PGCA PURO, (b) PGCSU PURO, (c) PGCA+2,5% 
KCl, (d) PGCSU+2,5%KCl, (e) PGCA+20%KCl, (f) PGCSU+20%KCl. 

 

O fertilizante cloreto de potássio puro, que a estrutura cristalina para a maioria 

das partículas analisadas é cúbica, o mesmo observado por (PERRY & GREEN, 

1997).  

Já para os polímeros, copolímeros e os compostos, foram observados dois 

tipos de superfícies nos materiais, uma formada com uma aparência lisa e a outra 

com aspecto rugoso. A superfície de aparência lisa acontece devida á presença do 

ácido cítrico que tem ação de diminuir a viscosidade no processo polimérico 
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aumentando a fluidez do material e como consequência deixando a superfície mais 

uniforme, o mesmo observado por (TAGUET et al., 2009). 

Fato esse observado nas superfícies das famílias do PGC, PGCA e do 

PGCSU, na qual todas possuem a presença do próprio poli(citrato de glicerol), que é 

um polímero conhecido por possuir um carbono terciário, podendo gerar 

consequências como uma degradação mais fácil através do processo de formação 

de radicais livres, gerando um aspecto rígido e frágil (BRIOUDE, 2011), todos esses 

pontos foram observado na maioria dos poliésteres e compostos representados 

nessas famílias. 

Em relação às outras famílias PGA e PGSU, foram observadas superfícies com 

aspectos mais rugosos, devido às mesmas possuírem grandes cadeias carbônicas 

alifáticas (BALDISSERA, 2004), resultando em um aumento na sua elasticidade e no 

caráter hidrofóbico desses polímeros, principalmente, comparando com as outras 

famílias citadas anteriormente. 

 

5.7 TESTES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

Os resultados dos testes de liberação controlada do fertilizante cloreto de 

potássio KCl e encapsulado em matrizes poliméricas encontram-se descritos abaixo. 

A quantidade de pastilhas necessárias por planta ou por m2, calculado de acordo 

com a concentração de KCl é mostrada na Tabela 5 para o milho e para a 

soja.Esses valores foram determinados seguindo os valores de K2O/ha necessários 

para uma adubação convencional da cultura da do milho que é em torno de (120 

kg/ha) e para soja em torno de (20 kg/ha). 
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Tabela 5. Cálculo do teor de fertilizante KCl (planta/m²) necessário para a cultura do 
milho (EMBRAPA, 2006; COELHO, 2005 & TOMOQUESKI, 2011) e soja 
(EMBRAPA, 2006; COELHO, 2005 & TOMOQUESKI, 2011). 

Porcentagem 
de KCl nas 
pastilhas 

poliméricas 

Peso das 
pastilhas 

Valor do KCl 
nas 

pastilhas 
poliméricas 

Quantidade 
necessária 

de pastilhas 
por planta 

Quantidade 
necessária de 

pastilhas por m2 
para (7 plantas) 

CULTURA DO MILHO 

10% 1,2g 0,12g 7 a 12 48 a 79 

20% 1,2g 0,24g 4 a 6 24 a 40 

40% 1,2g 0,48g 2 a 3 
12 a 20 

 

CULTURA DA SOJA 

Porcentagem 
de (KCl) nas 

pastilhas 
poliméricas 

Peso das 
pastilhas 

Valor do 
(KCl) nas 
pastilhas 

poliméricas 

Quantidade 
necessária 

de pastilhas 
por planta 

Quantidade 
necessária de 

pastilhas por m2 
para (22 plantas) 

10% 1,2g 0,12g 1 8 a 13 

20% 1,2g 0,24g 1 4 a 7 

40% 1,2g 0,48g 1 2 a 4 

 

Conforme mencionado anteriormente, teores menores de KCl nas pastilhas 

foram descartados para maximizar a relação KCl/polímero. O dado da Tabela 5 

mostra que o número dessas por planta não só depende do seu teor, mas também 

do tipo de cultura. Além disso, é possível escolher o número de pastilhas pelo seu 

teor de nutriente de forma que as raízes das plantas em crescimento terão maior ou 

menor acesso ao nutriente dependendo dessa escolha do número de partilhas. 

A curva de calibração(Figura 18) calculada através da absorbância a 195 nm 

para soluções de cloreto de potássio mostra um valor de R2 =0,986. Esse resultado 

serviu como base para o acompanhamento, pela lei de Lambert-Beer, da liberação 

do fertilizante em diferentes dos polímeros. 
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Figura 18. Curva Padrão entre (absorbância X concentração) dos polímeros e 
copolímeros analisados pelo teste de liberação controlada. 

 

(a)                                                           (b) 

(c) 

Figura 19. Percentual do cloreto de potássio em função do tempo, de todos os 
polímeros e copolímeros (PGA, PGC, PGSU, PGCA e PGCSU) com 
concentrações de (a) 10, (b) 20 e (c) 40% KCl. 
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Os resultados dos polímeros e copolímeros contendo concentrações mássicas 

diferentes do fertilizante KCl, com variações de10, 20 e 40%de todas as famílias 

estudadas, tiveram resultados bem definidos de acordo com presença característica 

do polímero e/ou copolímero envolvido como matriz polimérica. Dentre essas 

características desses polímeros mencionados podemos citar a hidrofilicidade que 

dificulta ou ate mesmo de impede a entrada da água na pastilha polimérica 

resultando numa liberação mais lenta do fertilizante para o meio. Com relação à 

situação dos copolímeros por serem produzidos por polímeros que contém esses 

dois tipos de características hidrofilicidade/hidrofobicidade os resultados de liberação 

do fertilizante encapsulado por esses copolímeros se mostrou dependentes dessas 

características. 

Em geral, a presença do ácido cítrico favoreceu o desenvolvimento de 

polímeros mais hidrofílicos devido ao caráter hidrofílico uma vez que esta molécula 

tem apenas três carbonos, todos ligados a uma carboxila e o carbono 2 liga-se a 

uma hidroxila.Para o polímero poli(glicerol citrato), PGC, a liberação completa ocorre 

num intervalo de 24 h. Por outro lado, a presença de ácidos dicarboxílicos de cadeia 

longa e menos polar como o ácido adípico (C6), favorece uma liberação mais lenta. 

Embora os estudos tenham sido realizados em meio aquoso, sua liberação em 

solo será mais lenta uma vez que este ambiente é menos úmido e a dinâmica de 

liberação é também afetada por parâmetros como temperatura, pH do solo, 

precipitação pluviométrica, entre outros fatores. Dessa forma, os resultados 

supramencionados mostram que foi possível desenvolver polímeros com potencial 

para uso em agricultura. 

A mesma tendência em controlar a liberação em função do percentual do 

cloreto de potássio é verificada para um dado polímero (Figura 19), onde houve um 

aumento do teor de fertilizante liberado com o aumento no seu teor nos polímeros.  
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(a)      (b) 

 

(c) 

Figura 20. Percentual do cloreto de potássio em função do tempo e da concentração 
de fertilizante para as famílias: (a) PGC, (b) PGA e (c) PGCSU. 

Como o processo de liberação é controlado pelos fenômenos de difusão do 

KCl, do meio mais concentrado (polímero) para o meio menos concentrado (solução 

aquosa), e hidro-erosão ou degradação hidrolítica do polímero, que são as principais 

forças motrizes para a liberação, observa-se que quanto maior for a concentração do 

fertilizante maior é o potencial de difusão desse para a solução. Por outro lado, em 

polímeros hidrofílicos e facilmente hidrolisáveis como os polímeros contendo ácido 

cítrico, a hidrólise predomina sobre a difusão de forma que a liberação é 

praticamente independente da concentração do fertilizante no polímero.  

Em suma, é possível moldar o processo de liberação para que este seja 

controlado pelo teor de fertilizante e tipo e escolha dos polímeros, podendo ser de 

liberação rápida ou lenta, conforme as necessidades específicas de um determinado 

tipo de cultura. 
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6.CONCLUSÕES 

 

Foi possível a produção das matrizes poliméricas à base de glicerol e ácidos di 

e tricarboxílicos para o encapsulamento do fertilizante cloreto de potássio (KCl),que 

foi adicionado em concentrações de até 40% em relação à massa desses polímeros. 

Tais sistemas podem atuar como uma barreira física e controlara liberação do KCl. 

Os polímeros e copolímeros obtidos, conforme esperado, possuem estrutura 

tridimensional, são amorfos e também são termicamente estáveis até 200°C, 

embora haja uma ligeira dependência do início da degradação com o teor de KCl 

que age como catalisador dessa degradação. 

Resultados da cinética de liberação mostraram que é possível ajustar o 

comportamento de liberação através do controle da síntese desses polímeros com 

base nas escolhas dos monômeros usados na polimerização com o glicerol.  

Monômeros que produzem polímeros polares e de fácil hidrólise geram perfis 

de liberação mais rápidos enquanto que monômeros capazes de formar polímeros 

menos polares, como diácidos de cadeias longas, retardam a liberação do KCl.  

Além disso, para um dado polímero, o teor de KCl liberado é proporcional à sua 

concentração nesse polímero, exceto em polímeros com hidrólise rápida, como o 

poli(glicerol citrato), cuja degradação hidrolítica suplanta a difusão do fertilizante, 

sendo praticamente independente de sua concentração.  

A combinação desses monômeros e do teor de fertilizante pode modular o 

processo e o tempo de liberação de forma que este seja projetado sob medida para 

uma determinada cultura. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Preparar novas pastilhas com outros tipos de fertilizantes e com outras 

concentrações mássicas para avaliar o comportamento da liberação controlada. 

Desenvolver polímeros e copolímeros de glicerol juntamente com um 

argilomineral para diminuir custos de produção e melhorar o desempenho das 

estruturas desses materiais. 

Produzir novas matrizes poliméricas e testá-las em solo, avaliando o 

comportamento da liberação controlada, levando em conta fatores, como tipo do 

solo, pH, temperatura e clima da região, objetivando assim a produção de pastilhas 

específicas com desempenho mais favorável, para casa tipo de agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AAPFCO (ASSOCIATION OF AMERICAN PLANT FOOD CONTROL OFFICIALS): 

Official Publication nº 50. Association of American Plant Food Control Officials, Inc., 

West Lafayette, Indiana, USA, 1997. 

 

AKEHURST, B. C. Tobacco – Tropical agriculture series. 2nd Edition, Ed. Longman, 

1981. 

 

ANDA (Agência Nacional para Difusão de Adubos). Investimentos no Brasil, 2011. 

Disponível em: http://www.anda.org.br/multimidia/investimentos.pdf. Acesso em: 17 

de março de 2015. 

 

ANDA (Agencia Nacional para Difusão de Adubos).Investimentos no Brasil 2012. 

Disponível em: http:// www.anda.org.br/multimidia/investimento.pdf. Acesso em: 09 

de setembro de 2015. 

 

ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/doc/audiencia_publica/Minuta_Audiencia_Publica_03_2006.pd

f. Acesso em: 1 de março de 2015.  

 

AOUADA, Fauze Ahmad et al. Hydrogel synthesis and kinetics of ammonium and 

potassium release. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n. 4, p. 1643-1649, 

2008. 

 

AOUADA, Fauze Ahmad. Síntese e caracterização de hidrogéis de poliacrilamida e 

metilcelulose para liberação controlada de pesticidas. Diss. Universidade Federal de 

São Carlos, 2009. 

 

AOUADA, Fauze A. et al. Preparation and characterization of novel micro-and 

nanocomposite hydrogels containing cellulosic fibrils. Journal of agricultural and food 

chemistry, v. 59, n. 17, p. 9433-9442, 2011. 

 



57 
 

 
 

ARRUDA, P.V.; RODRIGUES, R.C.L.B.; ALMEIDA FELIPE, M.G. Glicerol: um 

subproduto com grande capacidade industrial e metabólica. Revista Analytica, v. 26, 

p. 56-62, 2007. 

 

AZERÊDO, M. S.; NUNES, M. A. B. S.; TOLONI, G. H. D.; OLIVEIRA, J. E.; 

BARROS, S.; MEDEIROS, E. S. Adesivos “verdes” produzidos a partir de polímeros 

de glicerol. 12° Congresso Brasileiro de Polímeros: 2013. 

 

BALLARI, Marcelo Hermínio. Tabaco Virgínia aspectos ecofisiológicos y de La 

nutrición em condiciones de cultivo – 1.ª ed. Jujuy: el autor, 223 pp. 2005. 

 

BAHARU, Mohd Najib et al. Synthesis and characterization of polyesters derived 

from glycerol, azelaic acid, and succinic acid. Green Chemistry Letters and Reviews, 

v. 8, n. 1, p. 31-38, 2015. 

 

BENNETT, E. Slow-release fertilizers.Virginia Gardener Newsletter, Blacksburg, 11: 

4,1996. Disponível em: https://www.ext.vt.edu/departments/envirohort/articles/ 

misc/slowrels.html. Acesso em: 11 de março de 2015. 

 

BILGEN,S.; KELES, S. ; KAYGUSUZ, A.; SARI. A. and KAYGUSUZ, K.; Global 

warming and renewable energy sources for sustainable development: a case study in 

Turkey, Renew Sust Energ Rev 12 pp. 372–396, (2008). 

 

BONATO, E.R.; BONATO, A.L.V. A soja no Brasil: historia e estatística. Londrina: 
EMBRAPA-CNPSo, 1987. 61p. (EMBRAPA-CNPSo. Documentos, 21). 

 

BORGES, F. B.; AGOSTINHO, F. B.;REZENDE, W. S.; SANTOS, F. E.; SILVA, A. 
A.; LANA, R. M. Q. Efeito do uso de MAP revestido com polímeros de liberação 
gradual em teores de nitrogênio e fósforo foliares na cultura do milho. In: 
CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 2010, Goiânia, Resumos... 
Goiânia: Associação Brasileira de Milho e Sorgo. 
 

BORGES, Elcio Ribeiro; PEREIRA JR, Nei. Succinic acid production from sugarcane 

bagasse hemicellulose hydrolysate by Actinobacillus succinogenes.Journal of 

industrial microbiology & biotechnology, v. 38, n. 8, p. 1001-1011, 2011. 



58 
 

 
 

 

BORTOLIN, A. etal. "Development of nanocompositesapplied to 

theadministrationslow/controllednutrient."EmbrapaInstrumentation-Article in 

conferenceproceedings(ALICE).  

 

In:SYMPOSIUMNATIONALINSTRUMENTSAGRICULTURE, 2014, São Carlos, 

SPProceedings ofSIAGRO: science, innovation andmarket2014.São Carlos, 

Brazil:EmbrapaInstrumentation,2014.p.447450.Editors:CarlosManoelPedroVaz,Debo

rah Marcondes Pereira Bastos Milori Silvio Crestana, 2015. 

 

BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Potássio. 2013. 

Disponívelem:<https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBan

coArquivArquivo=7404>. Acesso em: 09 Set. 2015. 

 

BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Potássio. 2014. 

Disponívelem:<https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBan

coArquivArquivo=7404>. Acesso em: 09 Set. 2015. 

 

BRIOUDE, M. M.; GUIMARÃES D. H.; FIUZA, R. P.; PRADO, L. A. S. A.; 

BOAVENTURA, J. S.; JOSÉ, N. M. Synthesis and characterization of aliphatic 

polyesters from glycerol, by-product of biodiesel production, and adipic acid. 

Materials Research, v.10, p.335-339, 2007. 

 

BRIOUDE, M. M. et al. Influence of acids composition in the properties of poly 

(glycerol citrate-co-adipate). 2010. 

 

BRIOUDE, Michel M. et al. Effect of succinic acid concentration in poly (glycerol 

citrate/succinate) properties. 2011. 

 

CABEZAS, W. A. R. L. Comportamento dos adubos nitrogenados em clima e solo de 

Cerrado. In: CURSO SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE FERTILIDADE E 

MICROBIOLOGIA DO SOLO SOB PLANTIO DIRETO, 1. Rio Verde: Aldeia Norte, 

1998. p. 78-92. 



59 
 

 
 

 

CANELLA, K.M.N.C.; GARCIA, R.B. Caracterização de quitosana por cromatografia 

de permeação em gel-influência do método de preparação de solvente. Química 

Nova. v.24. p.13-17. 2001. 

Canevarolo Jr, S.V., Tecnicas de caracterização de polimeros. Artliber, São Paulo, 

2004.Pagina 430.  

 

CANEVAROLO JR, S.V.C., Ciência dos polímeros: um texto básico para tecnólogos 

e engenheiros. Artliber: 2006.  

 

CARMELLO, Quirino A.C.; ROSSI, Fabrício. “Hidroponia – Solução Nutritiva” – 

Manual. Viçosa – MG, CPT, 1997. 56 p.  

 

CAROLE, M. T., PELLEGRINO, J. e PASTER, M. D, 2004. Opportunities in the 

Industrial Biobase Products Industry. Appl. Biochemistry and Biotechnology, v. 11-

116. 

 

CASTELLAN, A.; BART, J.C.J.; CAVALHARO, S. Industrial-Production and Use of 

Adipic Acid Catal Today 1991. 

 

CASARIN, Valter; STIPP, Silvia Regina. Quatro medidas corretas que levam ao uso 

eficiente dos fertilizantes. Informações agronômicas, 142:14, 2013. 

 

CHITOLINA, J.C. Fertilizantes de lenta liberação de N: conceitos. Ureia coberta com 

enxofre. Piracicaba: ESALQ/USP, 1994. 16 p. 

 

COELHO, A. M. O potássio na cultura do milho. YAMADA, T. & ROBERTS, TL 

Potássio na agricultura brasileira. Piracicaba, Potafos, p. 613-658, 2005. 

 

CORNILS, B.; LAPPE, P. - Dicarboxylic acids, aliphatic.Ullmann’s Enzyklopedia of 

industrial chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2002. 

 



60 
 

 
 

COSTA, M.B.B. CAMPANHOLA, C. A agricultura alternativa no Estado de São 

Paulo. Jaguariúna: Embrapa-CNPMA, 63 p. (Documentos, 7), 1997. 

 

COSTA, M. M. E.; CABRAL-ALBUQUERQUE, E. C.M.; ALVES, T.L.M.; PINTO, J.C. 

& FIALHO, R. L. Use of polyhydroxybutyrate and ethyl cellulose for coating of urea 

granules. J. Agric. Food Chem., 61, 2013. 

 

CUKALOVIC.A, STEVENS C. V, 2008. Feasibility of production methods for succinic 

acid derivatives: a marriage of renewable resources and chemical technology. 

Biofuels Bioproducts Biorefining; 2:505–29. 

 

DA SILVA, G. P.; MACK, M.; CONTIERO, J. Glycerol: A promising and abundant 

carbon source for industrial microbiology. Biotechnology Advances, v. 27, pp. 30– 39, 

2009. 

 

DANTAS, J.R.A.; FREITAS, V.P.M.; GOPINATH, T. & FEITOSA, R.N. Depósitos de 

Bentonita da Região de Boa Vista, Estado da Paraíba, Departamento Nacional de 

Produção Mineral, 1984.Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel Rede 

Brasileira. Disponível em: http://www.biodiesel.gov.br/. Acesso em: 24 de fevereiro 

de 2015. 

 

DASARI, M.A.; KIATSIMKUL, P.P.; SUTTERLIN, W.R.; SUPPES, G.J.; APPI Catal 

A-Gen.2005,281,225. 

 

Davis, D. Layten  and Nielsen, Mark T., 1999. Tobacco: Production, chemistry, and 

technology. Blackwell Science Ltd., 467 p. (Pág. 79-86). 

DE CARVALHO CANELLA, Kathya Ma Nilza; GARCIA, Rosangela Balaban. 

Caracterização de quitosana por cromatografia de permeação em gel–influência do 

método de preparação e do solvente. Quim. Nova, v. 24, n. 1, p. 13-17, 2001. 

 

DE LIMA, Rafael Machado Felix; DE SOUZA, Valdomiro Vagner. Polímeros 

Biodegradáveis: Aplicação na Agricultura e sua Utilização como Alternativa para a 

Proteção Ambiental. Revista Agrogeoambiental, v. 3, n. 1, 2011 



61 
 

 
 

 

DELHOMME, C., WEUSTER-BOTZ, D., KÜHN, F.E, 2009. Succinic acid from 

renewable resources as a C4 building-block chemical – a review of the catalytic 

possibilities in aqueous media.Green Chem. 11, 13–26. 

 

Depec - Bradesco. Disponível em: www.economiaemdia.com.br. Acesso em: 19 de 

setembro de 2015.  

 

DÍAZ-ÁLVAREZ, Alba E.; CADIERNO, Victorio. Glycerol: a promising green solvent 

and reducing agent for metal-catalyzed transfer hydrogenation reactions and 

nanoparticles formation. Applied Sciences, v. 3, n. 1, p. 55-69, 2013. 

 

DJORDJEVIC, I.; CHOUDHURY, N.R.; DUTTA, N.K.; S. Kumar Polymer. 2009. 

 

DU, C.; ZHOU, J.; SHAVIV, A. Release characteristics of nutrients from polymer-

coated compound controlled release fertilizers.Journal of Polymers and the 

Environment. v.14, p.223-230, 2006. 

 

DUTRA, Fernando; MARCHETTI, Marlene Estevão; FONSECA, Paulo Rogério 

Beltramin da. Cloreto de potássio capeado e convencional na cultura da soja. 

Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 9, n. 1, p. 244-

248, 2014. 

 

ECHER, F. R.; FOLONI, J. S. S.; CRESTE, J. E. Fontes de potássio na adubação de 

cobertura do algodoeiro I – Produtividade, qualidade de fibras e análise econômica. 

Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, p. 11351144, 2009. Suplemento 1. 

 

Elias, H. G.; An introduction to polymer science, 1ª ed., Verlog Chemie: Weinheim, 

1997. 

 

ESTEVES, Ana Catarina C.; BARROS-TIMMONS, Ana; TRINDADE, Tito. Polymer 

based nanocomposites: synthetic strategies for hybrid materials. Química Nova, v. 

27, n. 5, p. 798-806, 2004. 



62 
 

 
 

 

FAGERIA, N. K.; SLATON, N. A.; BALIGAR, V. C. Nutrient management for 

improving lowland rice productivity and sustainability.Advances in Agronomy, v.80, 

p.63-152, 2003. 

FAN, X.; LI, Y.; ALVA, A. Effects of temperature and soil type on ammonia 

volatilization from slow-release nitrogen fertilizers.Communications in Soil Science 

and Plant Analysis v.42, p.11111122, 2011. 

 

FERRÉS, J.D. A indústria de óleos vegetais e a produção de biodiesel no Brasil. 

Comissão de Agricultura e Política Rural, Brasília, 31p. 2008 

 

FINCK, A. World Fertilizer Use Manual. Paris, International Fertilizer Industry 

Association (IFA), 1992. 632p. 

 

FRANCO, Henrique Coutinho Junqueira et al. Nitrogen in sugarcane derived from 

fertilizer under Brazilian field conditions. Field Crops Research, v. 121, n. 1, p. 29-41, 

2011. 

 

FRIED, J.R. Polymer Science and Technology.New Jersey, Prentice Hall PTR, 1995. 

GE, J. J.; WU, R.; SHI, X. H.; YU, H.; WANG, M.; LI, W. J. Biodegradable 

polyurethane materials from bark and starch. II. Coating materials for controlled-

release fertilizer. Journal of Applied Polymer Science, Bognor Regis, v. 86, n. 12, p. 

2948-2952, 2002. 

 

GIRACCA, Ecila Maria Nunes; NUNES, José Luis da Silva. Ciclo do Potássio. 

Disponível em:http://www.agrolink.com.br/fertilizantes/nutrientes_potássio.aspx. 

Acesso em: 3 de setembro de 2015. 

 

GIRARDI, E.A.; MOURÃO FILHO, F.A.A. Emprego de fertilizantes de liberação lenta 

na formação de pomares de citros. Revista Laranja, Cordeirópolis, v.24, n.2, p.507-

518, 2003. 

 



63 
 

 
 

GIROTO, A. S.; DE ALMEIDA, N. S.; RIBEIRO, C. Síntese de nanocompósitos 

utilizados como modelo para liberação lenta de fosfatos minerais. In: Embrapa 

Instrumentação-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: SIMPÓSIO NACIONAL 

DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP Anais do 

SIAGRO: ciência, inovação e mercado 2014. São Carlos, SP: Embrapa 

Instrumentação, 2014. p. 455-458. Editores: Carlos Manoel Pedro Vaz, Débora 

Marcondes Bastos Pereira Milori, Silvio Crestana., 2015. 

 

GLOSSARY OF SOIL SCIENCE TERMS.Soil Science Society of America, SSSA, 

2008.92p. Disponível em: https://www.soils.org/publications/soils-glossary#. Acesso 

em: 16 de março de 2015. 

 

GRIM, R.E. & NÜVEN, N. Bentonites: Geology, Mineralogy, Properties and Uses, 

Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1978. 

 

GUGENHEIM, S. & MARTIN, R.T. Definitionof clay and Clay mineral: joint report of 

the AIPEA nomenclature and CMS nomenclature committees. Clay Clay Miner. 

43:255, 1995. 

 

HAFKAMP, R. J. H.; MENTING, R.; WIERENGA, A. M.; Br PI 0.213.135-8, 2002, 

Van Asten, A. C.; Van Doorn, D. A.; Wierenga, A. M.; Br PI 0.214.602-9, 2002, 

Ouhadi, T.; Dehan, L.; Julemont, M.; Zocchi, G.; Mineo, M.; Fonsny, P.; Br PI 

8.80.2948-4, 1988. 

 

HAWKS, S. N. Jr. and Collins W.K. Principles of Flue-cured Tobacco Production, 

N.C. State University, 358 p. (109-159).1983. 

 

HGCA - HOME-GROWN CEREALS AUTHORITY – (2007). Impact of Biodiesel 

Production on the Glycerol Market.Disponível em: http://hgca.com/ 

document.aspx?fn=loademedia _id=3605e publicationId=2363. Acesso em: 01 de 

março de 2015. 

 



64 
 

 
 

http://www.agric.com.br/producoes/cultivo_da_soja.html. Acesso em 23 de dezembro 

de 2015. 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONT000fy779fnk02wx5

ok0pvo4k3c1v9rbg.html. Acesso 01 janeiro de 2016. 

(IFA) -International Fertilizer Industry Association. (2014). Paris, France. ACESSO 

em 04 novembro, 2015, de http://www.fertilizer.org [ Links ] 

IFA - International Fertilizer Association. Disponível em: 

<http://rootsforgrowth.com/food-nutrition-security/> (Acesso restrito).2013. Acesso 

em: 15 de setembro de 2015. 

 

JOHNSON, R. M.; PEPPERMAN, A. B. Release of atrazine and alachlor from clay-

oxamide controlledrelease formulations. Pesticide Science.53, 1998. 

 

KIM, D.Y., YIM, S.C., LEE, P.C., LEE, W.G., LEE, S.Y., CHANG, H.N, 2004.Batch 

and continuous fermentation of succinic acid from wood hydrolysate by Mannheimia 

succiniciproducens MBEL55 E. Enzyme Microb.Technol. 35, 648–665. 

 

KORNDORFER, G.H. Apostila Potássio, 2006. Disponível em: http://www. 

dpv24.iciag.ufu.br/new/dpv24/Apostilas/Transp.%20POTÁSSIO%20%20Apostila%20

6.pdf. Acesso em: 10/09/2015.LAGALY, G.; Appl, Clay, Sci. 2001, 18, 205. 

 

LAGES, F.; SILVA-GRAÇA, M.; LUCAS, C. Active glycerol uptake is a mechanism 

underlying halotolerance in yeasts: a study of 42 species. Microbiology, 45: 2577 -

2585, 1999. 

 

LEAL, Aguinaldo José Freitas et al. PRODUTIVIDADE DA SOJA DE ACORDO COM 

DIFERENTES DOSES DE CLORETO DE POTÁSSIO REVESTIDO OU NÃO COM 

POLÍMEROS. GLOBAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, v. 8, n. 1, 2015. 

 

http://www.agric.com.br/producoes/cultivo_da_soja.html.%20Acesso
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONT000fy779fnk02wx5ok0pvo4k3c1v9rbg.html
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONT000fy779fnk02wx5ok0pvo4k3c1v9rbg.html


65 
 

 
 

LEÃO, A.F. Volatilização de amônia resultante da aplicação de ureia na cultura de 

milho. Dissertação (Mestrado em Agronomia).Universidade Federal de 

GoiásCampus Jataí, 2008. 

 

LEAD,J.R.;STARCHEV,K.& WILKINSON,K.J.``Diffusion coefficients of humic 

subtances in agarose gel and in water´´. Environ. Sci. Technol., 37: 482, 2003. 

 

LEE LY, Wu SC, Fu SS, Zeng SY, Leong WS and Tan LP (2009). Biodegradable 

elastomer for soft tissue engineering.European Polymer Journal3249-3256. 

 

LEE, P.C., LEE, S.Y., LEE, S.H., HONG & H.N. CHANG, 2003. Batch and 

continuous cultures of Mannheimia succiniciproducens MBEL55E for the production 

of succinic acid from whey and corn steep liquor, BioProc. Biosyst.Eng, pp. 63 67. 

 

LEI, L.; DING, T.; SHI, R.; LIU, Q.; ZHANG, L.; CHEN, D.; TIAN, W.. Synthesis, 

characterization and in vitro degradation of a novel degradable poly((1,2-propanediol-

sebacate)-citrate) bioelastomer. Polymer Degradation and Stability 92(3) 389-396. 

2007. 

 

LI, Y.; HUANG, W.; COOK, W. D.; CHEN, Q. A Comparative Study of Poly (Xylitol 

Sebacate) and Poly (Glycerol Sebacate): Mechanical Properties, Biodegradation and 

Citocompatibility. Biomedical Materials, v. 8, 2013. 

 

LIDE, D. R. editor-in-chief; Handbook of Chemistry and Physics, 87th ed., Taylor and 

Francis Group: Boca Raton, 2006. 5 

 

LIMA, I.S. Quitosana e quitosana química e morfologicamente modificada em 

anidrido succínico: propriedade, adsorção e termoquímica. Campinas, 2005, (tese de 

doutorado), Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química – SP. 

 

Liu Q, Tian M, Ding T, Shi R, Zhang L. Preparation and characterization of a 

biodegradable polyester elastomer with thermal processing abilities. J Appl Polym 

Sci. 2005;98:2033–41. 

 



66 
 

 
 

LIU, Q.; TAN, T.; Weng J.; ZHANG, L. Study on the control of the compositions and 

properties of a biodegradable polyester elastomer. Biomedical reviews. 2009. 

 

LIU, S.; JIANG, M.; YE, S.; XU, X.; LU, P.; DONG, J. Biodegradable Poly (Glycerin 

Citrate) and Its Application to Controlled Release of Theophylline. Journal of Applied 

Polymer Science, 124: 3633-3640, 2012. 

 

LÓPEZ-GALINDO, A.; VISERAS, C.; CEREZO, P. Appl.Clay Sci. 36.2007. 

LOPES, Wilson Araújo; FASCIO, Miguel. Flow chart for infrared spectra interpretation 

of organic compounds.Química Nova, v. 27, n. 4, p. 670-673, 2004. 

 

LYRA, M. A. S. Sistemas Matriciais Hidrofílicos e Mucoadesivos para Liberação 

Controlada de Fármacos. Latin American Journal of Pharmacy, 2007. p. 784-793. 

 

MACHADO, S. A. Estudo da produção de biodiesel a partir do óleo de macaúba 

(acrocomia aculeata) pela rota etílica, in Tese de Mestrado em Engenharia Química, 

Universidade de São Paulo, Lorena, Fevereiro 2013. 

 

MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S. A. Associação Brasileira para Pesquisa 

da Potasa e do Fosfato, Brasil. “Evaluación del estado nutricional de las plantas: 

principios y aplicaciones.” Boletín de PROMECAFE (Guatemala), 56:16, 

1992.Disponívelem:http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=GREYLIT.xis&m

ethod=post&formato= 2&cantidad=1&expresion=mfn=004583. Acesso em: 3 de 

março de 2015. 

 

MALAVOLTA, E.; PIMENTEL-GOMES, F. ALCARDE, J.C. Adubos e adubações.São 

Paulo: Nobel, 200 p., 2002. 

 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição de plantas. São Paulo: Agronômica Ceres, 

2006.  

 

MARIANO, E.; COSTA, H. T.; CORRALES, R. A. F.; VITTI, G. C. adubos e 

adubação. Revisão de literatura. Escola superior de agricultura Luiz de Queiroz, 

Universidade de São Paulo, 2011. 

 



67 
 

 
 

MARIANO-TORRES, Jaime Alfredo; LÓPEZ-MARURE,Arturo;DOMIGUEZ-

SÁNCHEZ,Miguel Ángel. "Synthesis and characterization of polymers based on citric 

acid and glycerol: Its application in non-biodegradable polymers." Dyna 82.190 

(2015): 53-59. 

 

MCKINLAY, J.B.; SHACHAR-HILL, Y.; ZEIKUS, J.G.; VIEILLE, C. - Determining 

Actinobacillus succinogenes metabolic pathways and fluxes by NMR and GC–MS 

analyses of C-13-labeled metabolic product isotopomers, Metab Eng, 9: 177–92, 

2007. 

 

MERCK. The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 

14. Auflage (Merck & Co., Inc.), Whitehouse Station, NJ, USA, 2006; ISBN 978-0-

911910-00-1. 

 

MELO, Alberto Soares de et al. Vegetative growth, stomatal resistance, 

photosynthetic efficiency and yield of watermelon plants under different water levels. 

Acta Scientiarum. Agronomy, v. 32, n. 1, p. 73-79, 2010. 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. O que é o Programa Nacional 

de Produção e Uso do Biodiesel? Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/ 

secretaria/saf-biodiesel/o-que-%C3%A9-o-programa-nacional-de-

produ%C3%A7%C3%A3o-e-uso-do-biodiesel-pnpb. Acesso em 1 de março de 2015. 

 

MUNSON, R. D., 1968 – Em The role of potassium in agriculture. ASA, CSSA e 

SSSA. Madison e Wisconsin. V.J. Kilmer, S.E. Younts e N.C. Brady Editores. 

 

NOORDOVER, B.A.J.; DUCHATEAU, R.; VANBENTHEM, R.A.T.M; MING, W.; 

KONING, C.E. Enhancig the Functionality of Biobased Polyester Coating Resins 

throuah Modification With Citric Acid. Biomacromolecules, 2007. 

 

OLIVEIRA, N. de.Governo estuda aumentar percentual de biodiesel no óleo diesel 

mineral em 2012.EBC – Empresa Brasileira de Comunicações. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-02-15/governo-estudaaumentar-

percentual-de-biodiesel-no-oleo-diesel-mineral-em-2012. Acesso em: 1 de março de 

2015. 



68 
 

 
 

 

OOI, T. L.; YONG, K. C.; HAZIMAH. A. H.; DZULKEFLY, K.; WAN-YUNUS, W. M. Z. 

j.Oleo Sci. 53. 2004. 

 

PAN, H.; CHEN, D.; Preparation and caracterization of waterborne 

polyretane/attpulgite nanocomposites. European Polyemr Jounal, v.43, 2007. 

 

PAPANIKOLAOU, S.; FAKAS, S.; FICK, M.; CHEVALOT, I.;PANAYOTOU, M. G.; 

KOMAITIS,M.; MARC, I.; AGGELIS, G. Biotechnological valorisation of raw glycerol 

discharged after bio-diesel (fatty acid methyl esters) manufacturing process: 

Production of 1,3-propanediol, citric acid and single cell oil. Biomass and bioenergy, 

v. 32, pp. 60 – 71, 2008. 

 

PASUPULETI, S.; AVADANAM, A.; MADRAS,G. Synthesis, characterization, and 

degradation of biodegradable poly(mannitol citric dicarboxylate) copolyesters. 

Polymer Engineering and Science 51(10) 2035-2043.2011. 

  

PAVLOU, Georgios C.; EHALIOTIS, Constantinos D.; KAVVADIAS, Victor A. Effect 

of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop seasons on growth 

and nitrate accumulation in lettuce. Scientia Horticulturae, v. 111, n. 4, p. 319-325, 

2007. 

 

PEREIRA, Elaine I.; MINUSSI, F. B.; CRUZ, C. C. T. da; BERNARDI, A. C. C.; 

RIBEIRO, C. Urea–montmorillonite-extruded nanocomposites: A novel slow-release 

material. Journal of agricultural and food chemistry, v. 60, n. 21, p. 5267-5272, 2012. 

 

PERTERSON, C.L.; HUSTRULID,T.CARBON cycle for rapeseed oil biodiesel 

fuels.Biom.Bioen., Vol.14.p.91-101,1998. 

 

PETERSON, C.L., COOK, J.L. THOMPSON, J.C. TABERSKI, J.S. Continuous flow 

biodiesel production.Appl. Eng. Agriculture N.18 P. 5–11, 2002. 

 

PERRY, H. R.; GREEN, D.W. “Perry´s Chemical Engineers` Handbook”. Ed. 

McGrawHill, New York, 7ed.1997. 

 



69 
 

 
 

POMERANTSEVA, I.; KREBS, N.; HART, A.; NEVILLE, C. M.; HUANG, A. Y.; 

SUNDBACK, C. A. Degradation Behaviour of Poly (Glycerol Sebacate). Journal of 

Biomedical Materials Research Part A, p. 1038-1047, 2008. 

 

PRADELLA, J. G.C. Biopolímeros e Intermediários Químicos. São Paulo: Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos – MDIC. Centro de Tecnologia de Processos e 

Produtos. 2006. p 1 – 119. (Relatório Técnico nº 84 396-205). 2006. Acesso em: < 

www.anbio. org.br/pdf/4/11/2015 biopolimeros.pdf >. 

PRADO, R. M. Nutrição de plantas. São Paulo: Ed. UNESP, 2008. 

 

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BIODIESEL. Disponível em: www.graosesoja.com.br. 

Acesso em: 1 de março de 2015. 

 

RASHIDZADEH, Azam; OLAD, Ali.Slow-released NPK fertilizer encapsulated by 

NaAlg-g-poly (AA-co-AAm)/MMT superabsorbent nanocomposite.Carbohydrate 

polymers, v. 114, p. 269-278, 2014. 

 

RATHMANN, R.; BENEDETTI, O.; PLÁ, J.A.; PADULA, A.D. (2007).Biodiesel: uma 

alternativa estratégica na matriz energética brasileira? Disponível em: 

http://www.biodiesel.gov.br/docs/ArtigobiodieselGINCOB-UFRGS.pdf. Acesso em: 25 

Fev. 2015. 

 

RAY, S. S.; OKAMOTO, M. Prog.Polym. Sci.,28: 1539, 2003. 

 

RESENDE, A.V.; MARTINS, E.S.; OLIVEIRA, C.G., et al., “Suprimento de potássio e 

pesquisa de uso de rochas ‘in natura’ na agricultura brasileira”, Revista Espaço e 

Geografia, 9:19-42, 2006. 

 

RICHETTI, Alceu; MELO FILHO, GA de. Estimativa do custo de produção de soja, 

safra 2002/03, para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Embrapa Agropecuária 

Oeste, 2002. 

 

RIVALDI, Juan Daniel et al. Biotechnological utilization of biodiesel-derived glycerol 

for the production of ribonucleotides and microbial biomass.Applied biochemistry and 

biotechnology, v. 167, n. 7, p. 2054-2067, 2012. 



70 
 

 
 

 

RONALD, A. Holser. Degradation rates of glycerol polyesters at acidic and basic 

conditions. Materials Chemistry and Physics, 128 (2011) 10–11.  

 

ROBERTS, T.L. World reserves and production of potash. In: YAMADA, T. 

ROBERTS, T.L. (Eds.). Potássio na agricultura brasileira. Piracicaba: Instituto da 

Potassa & Fosfato, p.1-20, 2005. 

 

RUDNER, M.S, JEREMIC, S., PETTERSON, K.A., KENT D.R., BROWN K.A., 

DRAKE M.D.,GODDARD, W.A., ROBERTS, J.D, 2005. Intramolecular hydrogen 

bonding in disubstituted ethanes.A comparison of NH...O− and OH…O− hydrogen 

bonding through conformational analysis of 4-amino-4-oxobutanoate (succinamate) 

and monohydrogen 1,4butanoate (monohydrogen succinate) anions.J Phys Chem. 

 

RYMOWICZ, W.; RYWIŃSKA, A.; ŻAROWSKA, B.; JUSZCZYK, P. Citric Acid 

Production from Raw Glycerol by Acetate Mutants of Yarrowia lipolytica.Chem. Pap., 

v. 60 (5), 391-394, 2006. 

 

SANTOS, Ricardo Bortoletto. Desenvolvimento de revestimentos poliméricos para 

liberação controlada de ureia. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2015. 

 

SCHLEMMER, Daniela; SALES, Maria JA; RESCK, Inês S. Preparation, 

characterization and degradation of PS/TPS blends using glycerol and buriti oil as 

plastiscizers. Polímeros, v. 20, n. 1, p. 6-13, 2010. 

 

SHAVIT, V.; REISS, M.; SHAVIV, A. Wetting mechanisms of gel-based controlled-

release fertilizers.Journal of Controlled Release, Nottingham, v. 88, n. 1, p. 71-83, 

2002. 

 

SHAVIV, Aviv. Advances in controlled-release fertilizers. Advances in Agronomy, 

Technion, 71:1-49, 2001. 

 

SHAVIV, A. Controlled release fertilizers. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON 

ENHANCEDEFFICIENCY FERTILIZERS, Frankfurt, 2005. Proceedings… Paris, 

International Fertilizers Industry Association, 2005.  

 



71 
 

 
 

SILVA, T.H.C. Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Bentonita, 

Sumário, 2011.  

 

SILVA, T.H.C. da. Sumário Mineral 2013 :Bentonita. Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM). 

 

SONG, D. K.; SUNG,Y. K. Synthesis and characterization of biodegradable poly(1,4-

butanediol succinate). Journal of Applied Polymer Science 56 1381–1395.1995. 

 

SONG, H.; LEE, S.Y. - Production of succinic acid by bacterial fermentation.Enzyme 

and Microbial Technology, 39, 352–361, 2006. 

 

SOUSA, D. M. G. et al. Managing soil fertility for annual crops: experiences in the 

cerrado. Informações Agronômicas, n. 126, p. 1-7, 2009. 

 

SOUZA, Fábio Suano de; FARINELLI, Rogerio; ROSOLEM, Ciro Antonio. Cotton 

root development as affected by fertilizer placement. Revista Brasileira de Ciência do 

Solo, v. 31, n. 2, p. 387-392, 2007. 

 

SOUZA, S. F.; et al. Nanocellulose from Curaua Fibers and their Nanocomposites. 

Molecular Crystals and Liquid Crystal, 522: 42-52, 2010. 

 

TAGUET, Aurélie; HUNEAULT, Michel A.; FAVIS, Basil D. Interface/morphology 

relationships in polymer blends with thermoplastic starch.Polymer, v. 50, n. 24, p. 

5733-5743, 2009. 

 

TEIXEIRA, M. M. Adubação de liberação controlada chega como solução. Revista 

Campo & Negócios, Uberlândia, v.41, n.3, p.4-8, 2004. Brasília – UnB, 2012.  

 

TEIXEIRA NETO. A. A.; IZUMI, C. M. S.; TEMPERINI, M. L. A.; FERREIRA, A. M. 

C.; CONSTANTINO, V. R. L. 2009.The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, 

Drugs, and Biologicals, 14. Auflage (Merck & Co., Inc.), Whitehouse Station, NJ, 

USA, 2006; ISBN 978-0-911910-00-1. 

 



72 
 

 
 

TISSERAT, B.; HARRY O’KURU, R.; HWANG, H.; MOHAMED, A. A.; HOLSER, 

R.Glycerol Citrate Polyesters Produced Through Heating Without Catalysis. 2012. 

 

TRENKEL, M. E.; ASSOCIATION, I. F. I. Controlled-release and stabilized fertilizers 

in agriculture. Paris: International Fertilizer Industry Association, 1997. 

 

TRENKEL, M. E. Slow-and Controlled-Release and Stabilized Fertilizers:An Option 

for Enhancing Nutrient Use Efficiency in Agriculture. Paris, International Fertilizer 

Industry Association (IFA), 2010. 

 

Tobacco Diseases, Canada Department of Agriculture, Ottawa, Canada.Kromar 

Printing Ltd., 1978. 57 p. (Pág. 48-51). 

 

THOMPSON. J .C.;HF.;B.;Appl. Eng. Agric.2006. 

 

THOMPSON, B., Efficient Fertilizer Use-Potassium, International Potash.(2002) 

 

VALDERRAMA, Márcio et al. NPK sources and doses on irrigated corn under no-till 

system. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 41, n. 2, 2011. 

 

VELDE, Bruce; MEUNIER, Alain.The Origin of Clay Minerals in Soils and Weathered 

Rocks.[S.l.]: Springer, 2008. 

 

VIEIRA, B.A.R.M. de; TEIXEIRA, M.M. Adubação de liberação controlada chega 

como solução. Revista Campo & Negócios, Uberlândia, v.41, n.3, p.4-8, 2004 

 

WANG, Y; AMEER, G.A.; SHEPPARD, B.J.; LANGER, R. Nat Biotechnol. 2002. 

 

WEBB, A. R.; KUMAR, V, A.; AMEER, G.A. Biodegradable poly(diol citrate) 

nanocomposite elastomers fosoft tissue engineering. Journal of Materiais Chemistry, 

2007. 

 

WILKE, T.H. & VORLOP,K.D, 2004. Chemicals from biotechnology: molecular plant 

genetics will challenge the chemical and the fermentation industry. Applied 

Microbiology and Biotechnology. 52, 135-145. 



73 
 

 
 

 

WU, L.; LIU, M. Preparation and properties of chitosancoated NPK compound 

fertilizer with controlled-release and water-retention. Carbohydrate Polymers, New 

Jersey, v. 72, n. 2, p. 240-247, 2008. 

 

WU, Y.; SHI, R.; CHEN, D.; ZHANG, L.; TIAN, W. Nanosilica Filled Poly(Glycerol-

Sebacate-Citrate) Elastomers With Improved Mechanical Properties, Adjustable 

Degradability, and Better Biocompatibility. Journal of Applied Polymer Science, 123: 

1612-1620, 2012. 

 

XIE, D.; CHEN D.; JIANG, B.; YANG, C. Synthesis of novel compatibilizers and their 

application in PP/nylon-66 blends. I. Synthesis and characterization. Polymer 41(10) 

3599-3607.2000. 

 

YANG, J.;WEBB, A R.; AMEER, G. A. Novel Citric Acid-Based Biodegradable 

Elastomer for Tissue Engineering. Advanced Mterials, v.16, n.6,p.511-516,2013.  

 

YAO, F.; BAI, Y.; CHEN, W.; AN, X.; YAO, K.; SUN, P.; LIN, H. Synthesis and 

characterization of functional – lactic acid/atricacid oligomer.Eupean Polymer 

Journal, 2004. 

 

YONG, K.C.; OOI, T.L; DZULKEFLY, K.; WAN-YU-NUS,  W .M.Z. ;  HAZ IMAH,  

A .H . ;J. Oil Palm Res 2001,13,39. 

 

ZEIKUS, J.G.; JAIN, M.K.; ELANKOVAN P. - Biotechnology of succinic acid 

production and markets for derived industrial products, Appl Microbiol Biotechnol, 

51(5): 545–552 1999. 

 

 

 


	1. INTRODUÇÃO
	2. OBJETIVOS
	2.1 GERAL
	2.2 ESPECÍFICOS

	3. REVISÃO DA LITERATURA
	3.1 GLICEROL E BIODIESEL
	3.2 POLÍMEROS DE GLICEROL
	3.3 USO DE FERTILIZANTES NA AGRICULTURA
	3.3.1 MACROEMICRONUTRIENTES
	3.3.2.1CICLO DO POTÁSSIO
	3.3.3 PRINCIPAIS FERTILIZANTES POTÁSSICOS

	3.4 LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FERTILIZANTES
	3.5 POLÍMEROS E LIBERAÇÃO CONTROLADA NAAGRICULTURA

	4.  EXPERIMENTAL
	4.1 MATERIAIS
	4.2 MÉTODOS
	4.2.1 SÍNTESES DOS POLÍMEROS
	4.2.2PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA
	4.2.3 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA COM E SEM FERTILIZANTE

	4.3 CARACTERIZAÇÕES
	4.3.1 TERMOGRAVIMETRIA (TG)
	4.3.2 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC)
	4.3.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX)
	4.3.4 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR)
	4.3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)
	4.3.6 TESTES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA POR UV-VIS


	5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5.1 SÍNTESES DOS POLÍMEROS E COPOLÍMEROS
	5.2 TERMOGRAVIMETRIA
	5.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL
	5.4DIFRATOMETRIA DE RAIOS - X
	5.5ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO
	Os polímeros apresentam o grupamento éster principalmente pela a banda que varia entre 1300 e 1000 cm-1, referente ao estiramento C-O, de éster. No caso do estiramento C=O, éster que apresenta banda de característica na região entre 1750 e 1670 cm-1, ...
	Foi observado que ocorreram as formações das bandas com estiramento de forma menos intensa comparada às bandas de éster, mas visíveis. A adição de KCl provoca uma leve diminuição na intensidade das banda de C-H e O-H pela substituição parcial do polím...
	5.6MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
	5.7 TESTES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA

	6.CONCLUSÕES
	7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
	8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

