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RESUMO 

 

O aumento desenfreado no consumo de fertilizantes aliado à baixa eficiência dos pertencentes 

à categoria dos nitrogenados tem causado um aumento da poluição atmosférica e aquática e 

dos custos relacionados às aplicações e às importações desses produtos. Uma alternativa a 

esse problema é a utilização de polímeros biodegradáveis para revestir fertilizantes e liberá-

los controladamente. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de PUs à base de 

lignina do ECS como revestimentos do fertilizante (NH4)2SO4, através de estudos 

preliminares da cinética de sua liberação. Na otimização da extração de lignina do pó do ECS, 

empregou-se um delineamento composto central rotacional (DCCR) 22. A lignina obtida na 

condição adequada (LCA) foi caracterizada por FTIR, GPC, RMN 1H e 13C, TGA/DTG, DSC 

e quantitativamente em relação aos seus grupos funcionais. Nas formulações dos PUs à base 

de LCA, empregou-se um DCCR 22. Os PUs obtidos foram caracterizados por FTIR, 

TGA/DTG, DSC, MEV, ensaios de compressão diametral, grau de inchamento e 

biodegradabilidade. Os sistemas de (NH4)2SO4 recobertos com as formulações de PU 

selecionadas foram submetidos à liberação dos nutrientes NH4
+ e SO4

2- em água e em colunas 

de percolação preenchidas com sílica saturada com água. A condição de extração que 

produziu uma lignina adequada para ser utilizada como insumo na síntese de PUs foi a 130 °C 

por 73 minutos, o que foi confirmado pela caracterização dessa lignina. Dos PUs obtidos no 

delineamento, escolheu-se os de maior (PU 1, 98 %) e menor porosidade (PU 9/10/11, 79 %) 

e, os quais apresentaram menor (89 %) e maior graus de reticulação (95 %), respectivamente, 

para serem caracterizados e posteriormente utilizados no recobrimento do (NH4)2SO4. A 

caracterização desses PUs mostrou que as propriedades térmicas, mecânicas, de inchamento e 

de biodegradabilidade foram dependentes do teor de lignina utilizado nas formulações. Os 

ensaios de liberação controlada de (NH4)2SO4 recobertos com os PUs em água e em colunas 

de percolação preenchidas com sílica saturada com água mostraram que a porosidade e o grau 

de inchamento dos PUs influenciaram a cinética e a quantidade de nutrientes liberados para 

ambos os casos, sendo observado sempre a liberação do SO4
2- em maior quantidade em 

relação ao NH4
+. Observou-se também que o meio da liberação influencia na cinética e na 

quantidade de nutrientes liberados, já que as taxas de liberação de NH4
+ e SO4

2- nas colunas 

de percolação foram menores do que em água. Conclui-se que os sistemas de liberação 

controlada propostos foram eficientes, visto que estavam em conformidade com os padrões 

exigidos pelo CEN para fertilizantes de liberação controlada.         

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais, materiais biodegradáveis, fertilizantes agrícolas. 



 

 

ABSTRACT 

 

The uncontrolled increase in fertilizer consumption coupled with the low efficiency of 

nitrogen fertilizers has caused an increase in air and water pollution and the costs related to 

the applications and imports of these products. An alternative to this problem is the use of 

biodegradable polymers to coat fertilizers and release them in a controlled manner. Therefore, 

the aim of this work was to evaluate the use of (NH4)2SO4 coated with lignin based PUs as 

controlled release systems, through preliminary kinetics studies of their release. The lignin 

obtained in the optimized condition (LCO) was characterized by FTIR, GPC, NMR 1H and 

13C, TGA/DTG, DSC and quantitatively in relation to their functional groups. In the 

formulations of the LCO-based PUs a CCDR 22 was employed. The PUs obtained were 

characterized by FTIR, TGA/DTG, DSC, SEM, diametrical compression tests, swelling tests 

and biodegradability assays. The (NH4)2SO4 coated with the selected formulations were 

subjected to NH4
+ and SO4

2- release in water and in water-saturated sílica percolation 

columns. The extraction condition that produced a more suitable lignin to be used as input in 

the synthesis of PUs was at 130 °C for 73 minutes, which was confirmed by its 

characterization. Among the PUs obtained in the experimental design, the highest (PU 1, 

98 %) and lowest porosity (PU E9, 79 %) were chosen, which presented lowest (89 %) and 

highest (95 %) degree of crosslinking, respectively, to be characterized and subsequently used 

in the (NH4)2SO4 coating. The characterization of these PUs showed that the thermal, 

mechanical, swelling and biodegradability properties were dependent on the lignin content 

used in the formulations. Controlled release assays of (NH4)2SO4 coated with LCO-based PUs 

in water and in water-saturated sílica percolation columns showed that the porosity and degree 

of swelling of the PUs influenced the kinetics and the amount of nutrients released in both 

cases, which it was always observed that the release of SO4
2- in greater quantity than NH4

+. 

Moreover, it was also observed that the release medium influences the kinetics and the 

amount of nutrients released, since the rates of release of NH4
+ and SO4

2- in the water-

saturated sílica percolation columns were lower than in water. It is possible conclude that the 

proposed controlled release systems were efficient since they were in accordance with the 

standards required by CEN for controlled release fertilizers.       

 

Keywords: Agroindustrial waste. Biodegradable materials. Agricultural fertilizers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca pela sustentabilidade e pela substituição do uso de recursos não-

renováveis, a fim de que haja a redução de impactos ambientais, tem feito com que as 

indústrias realizem o aproveitamento de determinadas fontes renováveis, como por exemplo, 

o endocarpo do coco seco (ECS), o qual é parcialmente empregado como fonte de energia em 

fornos industriais. Entretanto, esse destino dado a esse resíduo agroindustrial não atende à 

quantidade produzida nas indústrias de processamento de coco seco, sendo este muitas vezes 

descartado de forma imprópria no meio ambiente, formando pilhas de resíduos e representado 

uma fonte de poluição ambiental. 

Além disso, a utilização do ECS como fonte de energia em fornos industriais 

representa um subaproveitamento desse material, visto que ele apresenta uma composição rica 

em celulose, lignina e hemicelulose, compostos que podem ser utilizados no desenvolvimento 

de produtos de alto valor agregado e com aplicações tecnológicas diversas, que acabam sendo 

desperdiçados quando queimados nos fornos. 

O ECS torna-se um agroresíduo lignocelulósico e representa, aproximadamente, 

de 15 a 20 % da massa total do coco. Em 2014, foram produzidos mundialmente cerca de 9,0 

kt de casca de coco, a qual, segundo a literatura possui em média, cerca de 30 % em massa de 

lignina em sua composição (BLEDZKI; MAMUN; VOLK, 2010; LIYANAGE; PIERIS, 

2015; RENCORET et al., 2013), o que representaria um valor de 2,7 kt de lignina que foram 

subaproveitadas ou descartadas de forma indevida (MARTINS; JUNIOR, 2014).  

A maior parte da lignina produzida industrialmente advém do processo de 

polpação Kraft, sendo utilizada principalmente como fonte de energia nos fornos industriais 

(ZHANG et al., 2013a). Porém, ligninas mais puras, com menores teores de cinzas e livres de 

enxofre são produzidas pelo processo organosolv, uma vez que nesse processo ocorre um 

maior fracionamento da biomassa em seus principais componentes (BAUER et al., 2012; 

PAN et al., 2006; PAN; SADDLER, 2013; ZHAO; CHENG; LIU, 2009).  

A lignina pode ser utilizada na indústria química em aplicações mais nobres, 

como em formulações cosméticas (VINARDELL; UGARTONDO; MITJANS, 2008); para a 

produção de vanilina (CYBULSKA et al., 2012), como substituinte do fenol na produção de 

resinas fenol-formaldeído, como precursor de materiais à base de carbono (carvão ativado) 

(DUVAL; LAWOKO, 2014), como adsorventes (DUVAL; LAWOKO, 2014), como copoliol 
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na síntese de poliuretanos (BERNARDINI et al., 2015a; CINELLI; ANGUILLESI; 

LAZZERI, 2013; LEE; DENG, 2015), etc. 

O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes agrícolas nitrogenados e 

sulfatados no mundo. Dados do International Nutrition Plant Institute (INPI) revelam que o 

crescimento do consumo de fertilizantes no Brasil triplicou no período de 1994 a 2015, 

enquanto que no resto do mundo cresceu cerca de 1,2 vezes. O mesmo órgão revelou também 

que o consumo interno de fertilizantes cresceu de 22.470.821.000 toneladas em 2009 para 

30.201.998.000 toneladas em 2015, mostrando o crescente aumento do consumo de 

fertilizantes pelo Brasil (INTERNATIONAL NUTRITION PLANT INSTITUTE (INPI), 

2015). 

Estatísticas do INPI também revelam que a grande maioria dos fertilizantes são 

consumidos na sua forma importada. Em 2015, a ureia, um dos principais fertilizantes 

nitrogenados utilizados, teve 1.026.801 toneladas de produção nacional contra 3.110.950 

toneladas de importação, enquanto que o sulfato de amônio teve 255.277 toneladas de 

produção nacional contra 1.724.996 toneladas de importação. Essa diferença discrepante entre 

a produção nacional de fertilizantes e a quantidade que é importada mostra os elevados custos 

existentes com a importação e que só aumentam, visto que o consumo de fertilizantes também 

aumenta proporcionalmente (INTERNATIONAL NUTRITION PLANT INSTITUTE (INPI), 

2015). 

  No entanto, apesar do consumo de fertilizantes, de sua produção e de sua 

utilização continuarem a aumentar, a eficiência do uso de nutrientes (EUN) continua 

relativamente baixa. A assimilação de nitrogênio pelas plantas, o qual é um dos principais 

macronutrientes responsáveis pelo seu crescimento e desenvolvimento, é estimado em cerca 

de 50 a 60 %, com uma redução de 1 a 2 % a cada ano que passa (LUBKOWSKI et al., 2015). 

A baixa eficiência de nitrogênio está principalmente ligada à sua perda por 

volatilização na forma de amônia, que é tóxica, a qual é formada a partir da hidrólise da ureia. 

Pode ocorrer também a formação de óxido nitroso (N2O) e nitrogênio (N2), os quais também 

sofrem volatilização provocando poluição atmosférica, contribuindo para fenômenos como a 

chuva ácida. Além disso, também pode haver a lixiviação de nutrientes nas suas formas 

oxidadas, como nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e amônio (NH4
+) causando a poluição aquática. 

Logo, essa baixa eficiência principalmente de nitrogênio tem impactos negativos 

não somente no agronegócio, mas também no meio ambiente devido à poluição gerada pela 

perda excessiva de nitrogênio seja por volatilização, seja por lixiviação, como também na 
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economia, já que grande parte desses fertilizantes são oriundos de importação e, 

consequentemente, têm elevados custos. 

Além do problema relacionado à baixa eficiência dos fertilizantes nitrogenados, 

outra importante consideração a ser feita é a quantidade de aplicações realizadas durante o 

desenvolvimento de uma cultura, pois além das perdas por volatilização e lixiviação, deve-se 

levar em consideração a alta solubilidade dos fertilizantes nitrogenados, os quais são 

totalmente liberados na forma de nutrientes em poucos dias após a sua aplicação. 

Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de uma tecnologia que evite a 

perda excessiva de fertilizantes, disponibilizando-os a longo prazo no solo de acordo com as 

necessidades da planta, evitando sucessivas aplicações, que também requerem um alto custo. 

Uma alternativa a essa problemática é a utilização de poliuretanos (PUs) à base de lignina 

como recobrimento de fertilizantes constituindo sistemas de liberação controlada, o qual tem 

se destacado, visto que esse polímero recobre o fertilizante agindo como uma barreira física, 

que permite por processo difusional que haja a penetração lenta de água para o seu interior, 

dissolvendo o fertilizante e liberando-o controladamente de acordo com as necessidades da 

planta, evitando dessa forma, perdas por volatilização e lixiviação, bem como aumento dos 

gastos relacionados às aplicações e importações desses produtos (AZEEM et al., 2014; 

BORTOLETTO-SANTOS; RIBEIRO; POLITO, 2016; LU et al., 2015; MAJEED et al., 

2015). 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi realizar estudos preliminares de 

liberação controlada do fertilizante sulfato de amônio ((NH4)2SO4) recoberto com PU à base 

de lignina do ECS para avaliar a viabilidade da utilização desse material como um sistema de 

liberação controlada de fertilizantes. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivos gerais 

 

Realizar estudos preliminares de liberação do fertilizante sulfato de amônio 

((NH4)2SO4) recobertos com poliuretanos à base de lignina do endocarpo do coco seco (ECS). 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Avaliar o potencial do ECS como matéria-prima para extração de lignina, através de 

caracterização físico-química; 

- Identificar a condição de extração (temperatura-T e tempo-t) que maximiza rendimento do 

processo (ɳ), os conteúdos relativos de hidroxilas totais (CROHt) e a massa molar média 

ponderada (𝑀 ̅w), bem como os efeitos causados por T e t nas variáveis ɳ, CROHt e �̅�w; 

- Caracterizar a lignina da condição de extração adequada (LCA); 

- Sintetizar poliuretanos utilizando lignina (LCA) como copoliol; 

- Caracterizar os PUs obtidos através das técnicas de FTIR, TGA/DTG, DSC, MEV, ensaios 

de compressão diametral, grau de inchamento e biodegradabilidade; 

- Realizar estudos preliminares de liberação controlada de NH4
+ e SO4

2- utilizando as 

formulações selecionadas em água e em colunas de percolação preenchidas com sílica 

saturada com água, para avaliar o efeito do meio de liberação na sua cinética; 

- Avaliar se propriedades dos PUs, como porosidade, grau de reticulação e grau de 

inchamento influenciam na cinética de liberação dos nutrientes nos meios de liberação 

estudados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Biomassa lignocelulósica 

 

A biomassa lignocelulósica refere-se a toda planta que tem em sua composição 

celulose, hemicelulose e lignina. Ela é formada por microfibrilas de celulose que estão 

envolvidas por uma matriz amorfa de hemicelulose e lignina (GHAFFAR; FAN, 2013), 

Figura 1. A lignina e os carboidratos mantém-se unidos através de ligações de caráter 

covalente do tipo éster benzílico, éter benzílico e fenil glicosídicas (GHAFFAR; FAN, 2013). 

 

Figura 1 - Microfibrilas de celulose envolvidas por hemicelulose e lignina. 

 
Fonte: http://www.crq4.org.br/informativomat_1213, acessado em 16/02/2017. 

 

A celulose é um polímero constituído por unidades monoméricas de glicose 

unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1-4) através de uma cadeia linear uniforme com 

unidade mérica (C6H12O5)n. A celulose é formada por uma parte amorfa e outra cristalina, 

sendo esta mais resistente à hidrólise alcalina, ácida e/ou enzimática, devido às ligações de 

hidrogênio intra e intermolecular existentes graças à presença de grupamentos hidroxilas, o 

que lhe confere um arranjo estável e organizado (PAN, 2011), Figura 2 (A).  
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A hemicelulose é amorfa e rica em açúcares como: xilose, arabinose, glicose, 

manose, dentre outros (PAN, 2011), Figura 2 (B). Ela está localizada entre as regiões 

cristalinas da celulose, interagindo com ela e com a lignina, devido à presença de grupos 

hidroxila. A característica amorfa aliada com a presença de hidroxilas favorece a interação da 

hemicelulose com a lignina. A lignina, segundo polímero natural mais abundante depois da 

celulose, é amorfa e rica em polímeros aromáticos de natureza fenólica (DUVAL; LAWOKO, 

2014; PAN, 2011), Figura 2 (C). 

Figura 2 - Estrutura molecular da (A) celulose, (B) hemicelulose e (C) lignina. 

 

(a)  

 

 

 

(b)  
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(c) 

 

Fonte: O autor. 
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3.2. Coco seco (Cocos nucifera) 

 

O coqueiro (Cocos nucifera) pertence à família Arecaceae (família das palmeiras) 

e é a única espécie classificada no gênero Cocos. Possui grande incidência na Ásia, África, 

América Latina e no Pacífico, sendo encontrado frequentemente ao longo da linha costeira 

tropical.  

O coco seco é constituído basicamente por três partes: a parte mais externa, 

espessa e fibrosa do fruto denominada de mesocarpo; pelo endocarpo que é a camada 

intermediária, altamente sólida e rígida e que envolve a parte comestível do fruto; e pela polpa 

que é a parte sólida comestível (MATTOS et al., 2004), Figura 3. 

Figura 3 - Estrutura do coco seco. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 4 apresenta a evolução da produção e da área cultivada de coqueiros no 

mundo no período de 1970 a 2014. O gráfico mostra que a produção de coco cresceu 

significativamente durante os últimos 40 anos, mesmo com a área cultivada se mantendo, 

depois de 1970, praticamente constante, devido ao melhoramento do aporte tecnológico com a 

introdução de maquinários, melhoramento genético da cultura, maior controle de pragas, 

melhoramento das técnicas de cultivo e de colheita, etc. 
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Figura 4 – Evolução da produção e da área cultivada de coqueiros no mundo de 1970 a 2014. 

 
Fonte: MARTINS, C. R.; JUNIOR, L. A. J. (2014). 
 

A Indonésia lidera o ranking mundial de produção de coco, seguido de Filipinas, 

Índia e Brasil, Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Produção, área colhida e produtividade dos principais países produtores de coco 

em 2012. 

 
* ha: hectares e t: tonelada. 

Fonte: MARTINS, C. R.; JUNIOR, L. A. J. (2014). 

 

Apesar de contemplar a quarta posição no ranking em termos de área colhida e de 

produção, o Brasil lidera em termos de produtividade. Atualmente, é o quarto maior produtor 

com cerca de 2,88 milhões de toneladas de coco produzidas, o que mostra o grande 

crescimento dessa cultura no país (MARTINS; JUNIOR, 2014). Contudo, tais avanços 
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implicam no aumento do consumo de insumos agrícolas e na geração de resíduos das 

atividades agropecuárias. 

Segundo o Sindicato dos Produtores de Coco (SINDCOCO), estima-se que de 

toda a produção de coco seco do país, 35 % destinam-se à agroindústria, que ao realizar o 

processamento do fruto produz, principalmente, coco ralado e leite de coco, a fim de atender a 

demanda de grandes empresas produtoras de chocolates, biscoitos, iogurtes, sorvetes, padarias 

e confeitarias. Outros 35 % destinam-se aos mercados da região Sul e Sudeste, com o intuito 

de atender às pequenas indústrias, como docerias, padarias, sorveterias e etc. Os 30 % 

restantes destinam-se ao mercado nordestino, no qual há o consumo in natura, tanto de coco 

seco, como de coco verde. Dessa parcela, calcula-se que cerca de 80 % do consumo 

nordestino seja de coco seco e os 20 % restantes seja na forma de coco verde (MARTINS; 

JUNIOR, 2014).  

O panorama mundial e nacional do mercado do coco mostram que o principal 

problema relacionado à sua produção e comercialização é a geração de grandes quantidades 

de resíduos sólidos, provenientes do seu processamento, já que a polpa ou albúmen sólido é 

utilizado, principalmente, na indústria de alimentos; seu mesocarpo fibroso na produção de 

mantas, tapetes, fibra para colchões; e o endocarpo como combustível em fornos industriais e 

também na produção de carvão ativado (LECHTENBERG, 2012).  

Apesar do endocarpo e do mesocarpo serem aproveitadas para alguns fins, estes 

ainda não suprem a quantidade de resíduos sólidos gerados no processamento do coco, sendo 

muitas vezes descartados de forma inapropriada no meio ambiente, formando pilhas de 

resíduos e representando uma fonte de poluição ambiental, Figura 5. Além disso, o endocarpo 

acaba sendo subaproveitado, pois na maioria das vezes é utilizado como combustível nos 

fornos das indústrias, entretanto possui uma composição rica em celulose, lignina e açúcares, 

compostos com diversas aplicações tecnológicas que acabam sendo desperdiçados quando 

queimados nos fornos. 

O endocarpo do coco torna-se um agroresíduo lignocelulósico e representa, 

aproximadamente, de 15 a 20 % da massa total do coco (SARKI et al., 2011). A quantidade 

total de casca produzida mundialmente no ano de 2014 foi de 9,0 kt, totalizando uma enorme 

quantidade e variedades de compostos que foram subaproveitados ou descartados de forma 

indevida, Figura 5. 
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Figura 5 - Resíduos sólidos do coco. 

 

Fonte: http://wdn.com.ng/coconut-shells-can-produce-brake-pads-expert/, acessado em 16/02/2017. 

 

O endocarpo do coco seco (ECS) é tem despertado o interesse da comunidade 

científica na produção de produtos de alto valor agregado a partir dos compostos que o 

compõe. Entretanto, a literatura não reporta a utilização do ECS como matéria-prima para a 

extração de lignina. 

A Tabela 2 mostra a composição química do ECS obtida por alguns autores, com 

destaque na composição da biomassa lignocelulósica que varia devido a diversos fatores, 

como o tipo da variedade do coco, solo, região, técnicas utilizadas na colheita, dentre outros 

(PINHEIRO, 2014). 

 

Tabela 2 - Composição química do endocarpo do coco seco. 

Componente 

(%) 

(BLEDZKI; 

MAMUN; VOLK, 

2010) 

(CHEN; 

KUO, 

2010) 

(PRAUCHNER; 

RODRÍGUEZ-

REINOSO, 2012) 

(LIYANAG

E; PIERIS, 

2015) 

Celulose 34 21 43 24,20 

Hemicelulose 21 42 8 38,56 

Lignina 27 39 49 29,40 

Extrativos - - 0,6 0,68 

Cinzas - 7,8 1,0 - 

Proteínas 2 - - - 

Gorduras 5 - - - 

Umidade - - - 7,10 
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Fonte: O autor. 

 

Os valores mostrados na Tabela 2 evidenciam a viabilidade de se utilizar o ECS 

como matéria-prima na extração de lignina, devido aos elevados teores desse biopolímero na 

biomassa em questão.  

 

3.3. Lignina 

 

A lignina é um polímero tridimensional amorfo formado por unidades 

fenilpropanóides derivadas dos álcoois p-cumarílico, coniferílico e sinapílico (KLEIN et al., 

2010; LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014). Ela é o polímero natural mais abundante, depois 

da celulose, e a maior fonte natural de compostos aromáticos (DUVAL; LAWOKO, 2014). A 

lignina é o constituinte majoritário da parede celular das plantas vasculares, desempenhando a 

função de resistência física e mecânica, de degradação química e biológica (GOSSELINK, 

2011). 

As subestruturas fenólicas originadas a partir dos álcoois acima citados são 

denominados de p-hidroxifenila (H, do álcool p-cumarílico), guaiacila (G, do álcool 

coniferílico) e siringila (S, do álcool sinapílico) e essas unidades variam entre si pela presença 

do grupo metoxila, Figura 6. 

 

Figura 6 - Estrutura das três unidades constituintes da lignina. 

 
Fonte: O autor. 
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A estrutura exata da lignina in natura não pode ser determinada com precisão, 

visto que sua natureza, composição e as unidades fenilpropanóides variam de acordo com a 

espécie da biomassa e do ambiente no qual ela está inserida (LAURICHESSE; AVÉROUS, 

2014; PINHEIRO, 2014). As unidades fundamentais da lignina ligam-se de forma aleatória 

formando uma molécula tridimensional ramificada e bastante complexa, Figura 7.  

 

Figura 7 - Representação da estrutura da lignina. 

 
Fonte: http://www.wcponline.com/2016/06/15/lignin-waste-transformed-coconut-like-activated-carbon/, 

acessado em 16/02/2017. 

 

Durante o processo de lignificação biológica, as unidades constituintes da lignina 

ligam-se entre si através de reações de acoplamento radicalares, formando uma molécula 

tridimensional de arquitetura complexa que contém uma grande variedade de ligações, das 

quais em torno de 50 % são éter do tipo β-O-4 (LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014). Outras 

ligações também são formadas durante o processo de polimerização, como carbono-carbono 

entre as cadeias alifáticas (β-β´), entre a cadeia alifática e o anel aromático (β-5 e β-1) e entre 

os anéis aromáticos (5-5´) (DOS SANTOS, 2001), Figura 8. 
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Figura 8 - Principais tipos de ligações entre as unidades fenilpropanóides presentes na 

molécula de lignina.  

 
Fonte: O autor. 

 

Há também a formação de ligações do tipo éter entre as cadeias alifáticas e anéis 

aromáticos (β-O-4 e α-O-4) e entre anéis aromáticos (PILÓ-VELOSO; NASCIMENTO; 

MORAIS, 1993), Figura 9. 

 

Figura 9 - Ligações entre as unidades constituintes da lignina. 

 
Fonte: O autor. 

 

A clivagem das ligações do tipo éter é responsável pela formação de novas 

hidroxilas fenólicas, o que afeta a reatividade da lignina, influenciando nas suas propriedades 

e na sua aplicação na síntese de produtos de alto valor agregado (CAMARERO et al., 1999). 
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A estrutura química da lignina tem sido extensivamente investigada através de 

diversos métodos químicos e espectroscópicos, caracterizando-a quali e quantitativamente 

(GHAFFAR; FAN, 2013; GLASSER; NORTHEY; SCHULTZ, 2000; HEITNER; DIMMEL; 

SCHMIDT, 2010; LIN; DANCE, 1992; LU, 2014). A abundância de grupos funcionais 

proporciona diferentes possibilidades de modificação química, permitindo que a lignina atue 

como um insumo químico, principalmente na formação de produtos químicos aromáticos 

(LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014). 

A degradação térmica da lignina é complexa e envolve reações com etapas 

competitivas e/ou consecutivas, devido à complexidade da sua estrutura molecular 

(HEITNER; DIMMEL; SCHMIDT, 2010). Essa degradação ocorre por uma longa faixa de 

temperatura devido à presença de vários grupos funcionais oxigenados que possuem 

diferentes estabilidades térmicas com cisões ocorrendo em diferentes faixas de temperatura 

(LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014). 

A lignina é um polímero amorfo que se comporta como como um material 

termoplástico, apresentando uma temperatura de transição vítrea (Tg), a qual indica o início da 

mobilidade das cadeias moleculares (IBRAHIM et al., 2011). A Tg varia dependendo do 

método de isolamento, água adsorvida, massa molecular e histórico térmico. A Tg, 

geralmente, é determinada utilizando a técnica de DSC. A determinação da Tg de amostras de 

ligninas isoladas, normalmente é difícil devido à heterogeneidade da sua estrutura molecular e 

da sua massa molecular (LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014).  

Além disso, a Tg possui uma dependência diretamente proporcional com a massa 

molecular da lignina, sendo seu valor deslocado para temperaturas mais altas à medida que a 

sua massa molecular média aumenta. Valores elevados de Tg podem estar diretamente 

relacionados com o teor de hidroxilas, devido a maior probabilidade de formação de ligações 

de hidrogênio (PINHEIRO, 2014). A literatura reporta diferentes valores de Tg para diferentes 

ligninas, podendo variar de 90 a 277 °C, dependendo, principalmente, da espécie da planta e 

do processo de extração (LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014).  

A reatividade da lignina é fortemente afetada por suas características estruturais, 

como distribuição da massa molar, teores de hidroxilas fenólicas e alifáticas e teor de 

metoxilas. Essas características dependem da origem da matéria-prima utilizada na obtenção 

da lignina e do método de extração utilizado. Ligninas com elevados teores de hidroxilas 

fenólicas e alifáticas possuem valores de Massa Molar Média Numérica (�̅�n) e Massa Molar 

Média Ponderada (�̅�w) menores, sugerindo que durante o processo de deslignificação houve 
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maior clivagem das ligações α-O-4 e β-O-4 (EL MANSOURI; YUAN; HUANG, 2011; 

IBRAHIM et al., 2011; ZHAO; LIU, 2013). A razão entre �̅�w e �̅�n é denominada de 

polidispersividade e, quanto maior for o seu valor mais dispersa será a distribuição de massas 

molares da lignina. 

Um dos grandes desafios da utilização de ligninas como insumo químico na 

síntese de novos produtos é a sua heterogeneidade e alta polidispersividade (DUVAL; 

LAWOKO, 2014). Alguns autores comumente reportam valores de índices de 

polidispersividade (IPD) na faixa de 5 a 10 (ROSSBERG et al., 2015). Altos valores de IPD 

representam um entrave na produção de polímeros funcionais e de materiais, já que o 

processo de obtenção destes requer o controle da reatividade da lignina, o que exige o 

conhecimento da sua estrutura macromolecular (DUVAL; LAWOKO, 2014).     

As hidroxilas são um grupo funcional que influenciam fortemente nas 

propriedades físicas e químicas da lignina. As hidroxilas fenólicas podem ser formadas no 

processo de desmetilação que consiste na clivagem das ligações -O-CH3, havendo a 

consequente substituição por átomos de hidrogênio (PINHEIRO, 2014). Geralmente, a 

quantificação das hidroxilas fenólicas é feita utilizando a técnica de espectroscopia de 

absorção no ultravioleta e no visível (UV-Vis), na qual mede-se a diferença da absorção das 

unidades fenólicas em meio neutro e em meio alcalino (GOLDSCHMID, 1954; GOSSELINK 

et al., 2004; JABLONSKÝ et al., 2014).  

As hidroxilas alifáticas (primárias e secundárias) são formadas pela clivagem das 

ligações éter β-O-4 (PINHEIRO, 2014). As primárias são ligadas ao carbono-ɣ e as 

secundárias ao carbono-α. A determinação precisa e distinta das hidroxilas fenólicas e 

alifáticas é difícil, porém é possível realizar a determinação do teor de hidroxilas totais na 

lignina que, geralmente, é realizado por meio de titulação potenciométrica (GOSSELINK et 

al., 2004; ROSSBERG et al., 2015; ZHANG et al., 2015b). 

A lignina natural contém baixas concentrações de grupos carboxila (-COOH). 

Entretanto, quando é submetida a tratamentos químicos ou biológicos, esses grupos são 

detectados em quantidades significantes. Além disso, a determinação quantitativa desses 

grupos podem fornecer informações a respeito do grau de modificação e de degradação 

sofrida pela lignina, resultante do tratamento aplicado (GHAFFAR; FAN, 2013).  

Durante o processo de deslignificação, grupos carboxila são produzidos a partir da 

oxidação de hidroxilas e de carbonilas. O grau de oxidação da lignina pode ser observado pela 

intensificação da banda de absorção referente a grupos carboxila no espectro de infravermelho 
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com transformada de Fourier (FTIR). O teor de grupos carboxila pode ser determinado por 

meio de titulação potenciométrica aquosa ou não aquosa (AADIL et al., 2014; GOSSELINK 

et al., 2004). Portanto, as características estruturais, como teor de hidroxilas totais, fenólicas e 

alifáticas, massa molar e Tg são de fundamental importância, pois ditarão o tipo e as 

propriedades do polímero a ser obtido. 

A utilização da lignina na indústria química como insumo na obtenção de 

produtos de alto valor agregado tem se tornado cada vez mais atrativo, principalmente, na 

obtenção de bioplásticos, adesivos, fenóis e compostos aromáticos para madeiras 

(PINHEIRO, 2014). Pode-se destacar também outras aplicações, como: o uso em formulações 

cosméticas (VINARDELL; UGARTONDO; MITJANS, 2008); substituinte do fenol em 

resinas fenol-formaldeído (ZHANG et al., 2013b); substituinte de polióis comerciais na 

síntese de poliuretanos (BERNARDINI et al., 2015b), os quais podem ser utilizados como 

revestimento na liberação controlada de fertilizantes agrícolas (BORTOLETTO-SANTOS; 

RIBEIRO; POLITO, 2016; GE et al., 2002; LI et al., 2012; LU et al., 2015). 

A utilização da lignina como poliol na síntese de poliuretanos tem se tornado 

bastante atrativa, pois proporciona a substituição parcial de polióis de origem petroquímica, 

produzindo poliuretanos verdes com propriedades físico-químicas e mecânicas satisfatórias, 

além de possuírem certa biodegradabilidade, se comparados aos convencionais. 

 

3.4. Métodos de extração de lignina 

 

A extração de lignina a partir de materiais lignocelulósicos é conduzida sob 

condições, nas quais a sua estrutura sofre clivagem dando origem a fragmentos de massa 

molecular menores, resultando em alterações das suas propriedades físico-químicas. Além da 

matéria-prima de origem, o método empregado na sua extração terá grande influência na sua 

composição e propriedades. Grande parte dos processos de extração de lignina ocorrem via 

mecanismos de catálise ácida ou básica. 

Tradicionalmente, três processos industriais são utilizados na extração de lignina: 

(a) processo Kraft, (b) processo sulfito e (c) processo soda. O processo Kraft é o principal 

método tradicional de polpação e o que produz o maior volume de lignina. Ele consiste na 

utilização de uma mistura de hidróxido de sódio e de sulfeto de enxofre sob condições 

alcalinas no cozimento da biomassa em temperaturas de 150 a 170 °C (KOLJONEN et al., 

2004). O processo sulfito consiste na utilização de uma mistura de sulfito de metal (sódio, 



37 

 

cálcio, magnésio, etc) e dióxido de enxofre sob condições ácidas no cozimento da matéria-

prima em temperaturas de 140 a 160 °C (DOHERTY; MOUSAVIOUN; FELLOWS, 2011). 

O processo soda baseia-se no cozimento da biomassa em um reator de alta pressão em meio 

de uma mistura de soda (13-16 % m/m)/antraquinona em temperaturas de 140 a 170 °C (DA 

SILVA et al., 2013). 

O processo organosolv surge como método alternativo aos processos de polpação 

Kraft e sulfito (ZHAO; CHENG; LIU, 2009). Esses processos produzem lignina com alto teor 

de enxofre, cinzas e impurezas, o que diminui a reatividade da lignina, enquanto que as 

obtidas pelo processo organosolv apresentam elevada pureza, tornando-as mais reativas 

(ZHAO; LIU, 2010).  

O método organosolv baseia-se na utilização de solventes orgânicos para 

promover a quebra das ligações éter da lignina. Nesse processo, os solventes mais utilizados 

são ácido acético e etanol diluídos em água e acompanhados do uso de um catalisador, 

geralmente, H2SO4 e HCl a baixas concentrações (HUIJGEN et al., 2012), Tabela 3. Ao 

utilizar etanol como solvente, o processo é denominado de etanosolv (GILARRANZ et al., 

1998). Após a hidrólise da biomassa, a lignina pode ser isolada do licor negro através de 

precipitação ácida, obtendo-se uma lignina de pureza elevada, menor massa molar e maior 

hidrofobicidade, em relação à lignina obtida pelo processo Kraft ou sulfito (PAN et al., 2006). 

Durante a deslignificação utilizando o processo etanosolv, ocorre a clivagem das 

ligações éter α- e β- entre as unidades formadoras da lignina (SRIDACH, 1995). A utilização 

de catalisadores como o ácido sulfúrico ou clorídrico tendem a aumentar o rendimento de 

extração da lignina, pois a presença dos íons hidrônio (H3O
+) no sistema, aumenta o grau de 

clivagem das ligações éter (PAN et al., 2006). 

Segundo Xu et al. (2006), a utilização de ácidos orgânicos apresentaram maior 

efeito sobre sobre a deslignificação e o fracionamento da biomassa em detrimento dos álcoois 

(XU et al., 2006). Essa tendência pode ser observada em alguns experimentos citados na 

Tabela 3. Esse comportamento se deve ao fato da baixa concentração de íons hidrônio gerados 

em solução pelo sistema alcóolico, já que a deslignificação é realizada via mecanismo de 

catálise ácida através da clivagem das ligações α-aril-éter e β-aril-éter.   

Wildschut et al. (2013) realizaram o fracionamento da palha de trigo via processo 

etanosolv (WILDSCHUT et al., 2013). Os autores investigaram a influência dos parâmetros 

de extração (temperatura, tempo de reação, concentração do catalisador e do solvente e 

tamanho da partícula da matéria-prima) na deslignificação, no rendimento da lignina, na 
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hidrólise da hemicelulose e na digestibilidade enzimática, realizando a otimização do 

processo. Nesse estudo, foi observado que os parâmetros que influenciaram 

significativamente as respostas acima citadas foram a temperatura e a concentração do 

catalisador e do solvente.  

Pan et al. (2006) realizaram extração de lignina do álamo híbrido utilizando o 

processo etanosolv sob diferentes condições de acordo com uma matriz experimental usando 

metodologia de superfície de resposta (MSR) (PAN et al., 2006). Como tendência geral, foi 

observado que maiores concentrações do catalisador e menores concentrações de etanol 

resultaram em maiores rendimentos, já que o processo de despolimerização é dependente do 

pH do meio. Observou-se também que o aumento da temperatura e a redução do tempo 

acarretaram em rendimentos maiores, o que favoreceu o processo de despolimerização.
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Tabela 3 - Condições do processo organosolv usado na extração de lignina em diferentes resíduos lignocelulósicos. 

Resíduo 
Solvente 

orgânico 
[Solução] 

Razão 

(m/v) 
[Catalisador] T (°C) 

Tempo 

(min) 

Rendimento de 

extração de 

lignina (%) 

Pressão 

(bar) Autor 

Álamo Etanol 25-75% (v/v) 
1:7 

(g/ml) 

0,83-1,67%. 

H2SO4 
155 - 205 26- 94 87 

- (PAN et al., 

2006) 

Eucalipto Ácido acético 93% (m/m) 
1:7 

(g/ml) 
0,3% (m/m) HCl 110 180 56 

Atmosférica 
(BENAR, 1992) 

Miscanthus 

giganteus 

 

 

Etanol 

 

 

 

65% 

95 % 

1:5 

(g/ml) 
HCl 0,2 M 160-190 120-240 

 

44 

42 

 

 

Atmosférica (BAUER et al., 

2012) 

Palha de trigo Etanol 60% (v/v) 
1:10 

(g/ml) 
H2SO4 110-115 120 - 

Atmosférica (GONÇALVES; 

ESPOSITO; 

BENAR, 1998) 

Milho 

Acetato de 

etila-etanol-

água 

37-26-37 % 
1:10 

(g/ml) 

H2SO4 0,46 % 

m/m 
140 - 67 

 

- 
(CYBULSKA et 

al., 2012) 

Acanthopanax 

senticosus 

Etanol-

Ác.Acético-

água 

8:1:1(v/v) 
1:10 

(g/ml) 
- 200 120 50 

 

- (LU et al., 2012) 

Bagaço de cana-

de-açúcar 
Dioxano-água 96:4 (v/v) 

1:20 

(g/ml) 
- fervura 120 - 

- 

 

(ZHANG et al., 

2013a) 

ECS Etanol 65 % (v/v) 
1:10 

(g/mL) 

H2SO4 1,0 % 

m/m 
66-193 26-139 72 

0-20 
Este trabalho 
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3.5. Poliuretano 

 

Os poliuretanos (PUs) são uma classe de polímeros que são sintetizados a partir 

de uma reação de poliadição que ocorre entre um poliol e um diisocianato ou um 

poliisocianato, havendo a formação de ligações uretânicas, Figura 10. A grande versatilidade 

desse material se deve à possibilidade de modelar a sua estrutura, através da utilização de 

reagentes de estrutura rígida ou flexível, controlando assim, a rigidez estrutural do material 

final, o que permite a aplicação desse polímero em diversos segmentos da indústria, como na 

produção de espumas, elastômeros, adesivos, tintas, revestimentos, etc (BERNARDINI et al., 

2015a). 

 

Figura 10 – Representação da reação de produção de um poliuretano e suas unidades 

orgânicas. 

 

Fonte: O autor. 

 

A grande diversidade de PUs é atribuída, principalmente, à estrutura e à 

funcionalidade dos monômeros utilizados (polióis e poliisocianatos), cuja formulação básica 

consiste em um sistema de três componentes composto por um poliisocianato, um poliol 

(poliéster ou poliéter) e um extensor de cadeia, o qual geralmente é um diol de baixa massa 

molecular ou uma diamina. Entretanto, dependendo da aplicação, podem ser empregados 

reagentes secundários, como copolióis, agentes de liquefação, extensores de cadeia, agentes 

de sopro, catalisadores, surfactantes, etc, que são introduzidos na formulação do PU 

dependendo da aplicação pretendida, podendo produzir uma enorme variedade desse 

polímero, desde de termoplásticos a elastômeros e termofixos, apresentado as mais variadas 
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propriedades mecânicas (DUVAL; LAWOKO, 2014; ZHANG et al., 2015a). A Figura 11 

mostra as diversas possibilidades de aplicação dos PUs. 

 

Figura 11 – Domínios de aplicação do poliuretano. 

 

Fonte: O autor. 

 

A reação principal envolvida na síntese de um poliuretano ocorre entre o poliol, o 

qual age como agente nucleofílico e o isocianato, o qual age como agente eletrofílico, devido 

à elevada deficiência de elétrons do carbono do grupo N=C=O, já que ele está ligado a dois 

átomos com elevada eletronegatividade, os quais diminuem a densidade eletrônica sobre o 

átomo de carbono, tornando-o um centro eletrofílico extremamente reativo, o que pode ser 

confirmado pela existência de três híbridos de ressonância, os quais realçam a eletrofilicidade 

do carbono, como mostra a Figura 12. 

 

Figura 12 – Híbridos de ressonância do grupo isocianato. 

 

Fonte: O autor. 

 

Entretanto, podem ocorrer reações secundárias ou paralelas envolvendo os grupos 

isocianato, como mostrado na Figura 13. 
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Figura 13 – Reações secundárias e paralelas envolvidas na síntese do PU

 

Fonte: O autor. 

 

O calor de formação envolvido na formação do poliuretano é aproximadamente de 

100-110 kJ mol-1 de uretano (A). O átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio no grupo 

uretano é capaz de reagir com grupos isocianato em excesso e formar o grupo alofanato (B). 

A reação secundária que ocorre entre a água e o isocianato (C) é de grande importância, pois 

nessa etapa ocorre a formação de ácido carbâmico que se decompõe, devido à sua 

instabilidade, formando uma amina primária e dióxido de carbono (D), a qual pode provocar a 

expansão do polímero. Este é um processo extremamente importante na produção de 

espumas, pois o CO2 tem a função de agente de expansão. Há também a possibilidade de 

formação de uréia (E), a partir da reação entre uma amina e um isocianato, a qual pode reagir 

novamente com um isocianato e formar um biureto (F).  

Atualmente, os PUs são produzidos utilizando, principalmente, polióis de origem 

petroquímica, como polibutadienos líquidos hidroxilados (PBHL) e politereftalato de etileno 
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(PET). Contudo, a crescente preocupação com as questões ambientais tem despertado o 

interesse da comunidade científica pelo uso de biopolióis como alternativa ao uso dos polióis 

petroquímicos. Nesse contexto, surgem alguns biopolióis de origem vegetal, como o óleo de 

mamona e a lignina, o biopolímero mais abundante depois da celulose, que pode ser utilizada 

como insumo na produção de PUs, devido à presença de hidroxilas fenólicas e alifáticas, o 

que lhe confere elevada reatividade.  

A utilização da lignina como um macromonômero na síntese de PUs envolve duas 

abordagens globais: (a) o uso direto da lignina sem modificações químicas preliminares ou em 

combinação com outros polióis ou ainda (b) o uso de modificações químicas, como através da 

reação de oxipropilação, a qual torna a lignina mais reativa através da maior exposição das 

hidroxilas, libertando-as dos efeitos estéricos e eletrônicos, como também pela transformação 

das hidroxilas fenólicas em alifáticas (HU, 2002).  

A segunda abordagem é considerada a mais apropriada para a incorporação da 

lignina em materiais poliuretânicos, porém, o alto custo associado aos processos adicionais de 

modificação, dificultaria a exploração desse polímero renovável em escala industrial, bem 

como encareceria o produto final.  

Dentro desse contexto,  diversos trabalhos têm sido desenvolvidos visando a 

produção de PUs utilizando a lignina como poliol sem nenhuma modificação química 

preliminar (BERNARDINI et al., 2015b; CATETO et al., 2011; CINELLI; ANGUILLESI; 

LAZZERI, 2013; DUONG et al., 2014; PAN; SADDLER, 2013; THRING; VANDERLAAN; 

GRIFFIN, 1997). 

Dentre as várias aplicações existentes para os PUs, Figura 11, a produção de 

revestimentos tem ganhado destaque, principalmente, na produção de cápsulas de fertilizantes 

revestidas com PU para liberação controlada (DU; ZHOU; SHAVIV, 2006; LI et al., 2012; 

LU et al., 2015; YONG; JIAN; XIAOYAO, 2005). 

 

3.6. Liberação controlada de fertilizantes (LCF)      

 

Os sistemas de liberação controlada de fertilizantes (SLCF) aparecem como uma 

alternativa ao problema do desperdício de nutrientes advindos dos fertilizantes, já que eles 

aumentam a produção agrícola reduzindo a poluição ambiental causada pela emissão de gases 

poluentes, como NH3, N2O e N2, bem como pelo excesso de nutrientes liberados nos cursos 

d´água (AZEEM et al., 2014). Os SLCF são dispositivos criados para liberar os nutrientes 
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contidos nos fertilizantes de uma maneira controlada e em sincronia com as necessidades das 

plantas.  

Um SLCF ideal é um dispositivo revestido de um material formado por uma 

macromolécula de origem natural ou seminatural que retarda a liberação do fertilizante para 

um ritmo lento, no qual uma única aplicação no solo pode atender às necessidades de 

nutrientes para o crescimento da planta (BLOUIN; RINDT, 1967). 

Os SLCF podem ser classificados de acordo com o tipo de material que reveste o 

fertilizante. Uma classificação foi desenvolvida segundo os trabalhos de Liu et al. (2008), 

Rose (2002), dentre outros autores (LIU et al., 2008; ROSE, 2002). Os SLCF foram 

classificados em três principais categorias: 

(a) Compostos orgânicos que são subdivididos em naturais (estrume animal, lodo de esgoto, 

etc) e sintéticos (uréia-formaldeído), de baixa solubilidade; 

(b) Fertilizantes solúveis em água recobertos com uma barreira física que controla a liberação 

de nutrientes; 

(c) Compostos inorgânicos de baixa solubilidade, os quais incluem metais de fosfato de 

amônio (KNH4PO4 e MgNH4PO4, dentre outros). 

Diferentes mecanismos são propostos na literatura, contudo, eles continuam sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoados. Liu et al. (2008) propuseram um mecanismo de liberação para 

fertilizantes recobertos, chamado de modelo de difusão em vários estágios, Figura 14. 

 

Figura 14 – Mecanismo de liberação controlada difusional. 

 

Fonte: O autor. 
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O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes nitrogenados e sulfatados 

do mundo. A Figura 15 mostra a evolução do consumo de fertilizantes no Brasil e no mundo 

de 1994 a 2015. 

 

Figura 15 – Evolução do consumo relativo de fertilizantes no Brasil e no mundo de 1994 a 

2015. 

 

Fonte: International Plant Nutrition Institute (IPNI), 2015, http://brasil.ipni.net/article/BRS-3132, acessado em 

05/01/2017. 

 

De 1994 a 2015, houve um elevado crescimento do consumo de fertilizantes 

nitrogenados e sulfatados por parte do mercado brasileiro em relação ao mundial, o que pode 

estar relacionado com o aumento da produção agrícola brasileira, enquanto que no mercado 

mundial, o baixo crescimento do consumo de fertilizantes nitrogenados pode estar relacionado 

com o aumento das restrições ambientais ao uso desses pelos países desenvolvidos em relação 

aos países em desenvolvimento. 

Projeções de demanda de fertilizantes realizadas pela International Fertilizer 

Industry Association (IFA) e Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) mostram 

que o consumo de fertilizantes deverá crescer em média 3,0 % a.a. até 2019, sendo os países 

em desenvolvimento os que irão apresentar os maiores crescimentos, com o Brasil crescendo 

a 5,0 % a.a.   

A Figura 16 mostra a evolução do perfil de consumo aparente de fertilizantes 

nitrogenados no Brasil no período de 2011 a 2015, especificamente, relativo ao sulfato de 

amônio e à ureia. 
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Figura 16 – Evolução do perfil de consumo de fertilizantes nitrogenados no Brasil de 2011 a 

2015. 
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Fonte: O autor. 

   

Além do fato do aumento do consumo de quase 50 % de ambos os fertilizantes em 

um período de 4 anos, outra informação alarmante mostrada na Figura 16 é de que ambos os 

fertilizantes são consumidos primordialmente na forma importada, o que acarreta altos custos. 

Além disso, no mesmo período de tempo, houve um aumento nas importações de ambos os 

fertilizantes, implicando aumento dos gastos.    

A ureia é o fertilizante mais amplamente utilizado, devido ao seu elevado teor de 

nitrogênio (46 %), baixo custo e fácil aplicação, além de ser a maior fonte de nutrientes para a 

planta (NAZ; SULAIMAN, 2016; ZHENG et al., 2009). Entretanto, outros fertilizantes 

nitrogenados, como nitrato de amônio (34 % de N), sulfato de amônio (21 % de N) e solução 

de ureia-nitrato de amônio (32 % de N) podem ser utilizados, apesar de apresentarem teores 

de N mais baixos do que a ureia.   

Quando a ureia é aplicada ao solo, ela sofre uma série de transformações de 

natureza biológica, química e física, a fim de produzir nutrientes ativos para a planta, reações 

de 1 a 6 (AZEEM et al., 2014). Portanto, o desenvolvimento de um dispositivo de liberação 

controlada de ureia recoberta tem sido objeto de interesse por décadas (RINDT; BLOUIN; 

GETSINGER, 1968). 

                                                                         (1) 
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                                                             (2) 

                           (3) 

                                                             (4) 

                                                                     (5) 

                                                                       (6) 

 

Geralmente, os fertilizantes são constituídos por três elementos, nitrogênio, 

fósforo e potássio (NPK), sendo encontrados nas formas de uréia ((NH2)2CO), pentóxido de 

fósforo (P2O5) e óxido de potássio (K2O), respectivamente. 

 Segundo especialistas, o fósforo e o potássio são altamente estáveis no solo, 

permanecendo ativos por longos períodos de tempo, o que faz com que a necessidade por 

esses dois elementos seja compatível com a permanência deles no solo, não havendo a 

necessidade da liberação controlada desses nutrientes.  

O nitrogênio é o principal nutriente para as plantas, porém há grande perda dele 

por volatilização e lixiviação, o que resulta em baixa produtividade agrícola e diversos 

impactos ambientais. Além disso, devido a essas perdas a necessidade da planta pelos 

nutrientes nitrogenados é maior que a disponibilidade deles no solo, o que requer uma 

liberação controlada desse nutriente, garantindo que a planta os receberá em quantidade 

necessária para o seu desenvolvimento, bem como evitando a poluição atmosférica e dos 

cursos de água pelo excesso de nutrientes lixiviados, além de diminuir os custos com a 

importação desses fertilizantes (NAZ; SULAIMAN, 2016). 

O enxofre também é um macronutriente de fundamental importância para o 

crescimento e reprodução das plantas. Geralmente, é aplicado ao solo sob a forma de sulfato, 

o qual sofre diversas reações, transformando-se em compostos essenciais a serem absorvidos 

ou utilizados pelas plantas em outras reações. Alguns compostos sulfurados, como cistina e 

cisteína têm a função de síntese de proteínas, enquanto que a metionina e a taurina têm a 

função de controle hormonal. Outros compostos, como pirofosfato de tiamina, coenzima A e 

ácido lipóico têm a função de realizar a descarboxilação do piruvato. 

Geralmente, o enxofre é aplicado ao solo sob a forma de sulfato, mais 

precisamente, sob a forma de sulfato de amônio, que apesar de apresentar um baixo teor de N 



48 

 

(21 %), possui um elevado teor de S (24 %), tornando-o importante para a aplicação em solos 

carentes de S, característica de muitas regiões do Brasil. Segundo Malavolta (1997), a 

deficiência desse nutriente provoca alterações de naturezas visíveis, citológicas e químicas. A 

mais fácil de ser detectada é a visível, destacando-se características como a clorose (primeiro 

nas folhas mais novas), coloração adicional em algumas plantas (laranja, vermelho e roxo) e 

menor florescimento e nodulação.   

Dessa forma, a utilização de poliuretanos à base de lignina do endocarpo do coco 

seco como barreira física na liberação controlada de sulfato de amônio pode representar o 

desenvolvimento de uma nova tecnologia agrícola, através da liberação dos macronutrientes 

de forma controlada, diminuindo o número de aplicações necessárias durante o crescimento 

da planta, fornecendo a quantidade necessária para o seu desenvolvimento, bem como 

diminuindo a perda desse nutriente seja por lixiviação, seja por volatilização, o que representa 

a diminuição de danos ambientais e de custos relacionados às importações dos fertilizantes.  

Além disso, essa tecnologia envolve o aproveitamento de um resíduo do 

agronegócio, o endocarpo do coco seco, o qual possui a vantagem de ter um baixo teor de 

umidade, se comparado ao endocarpo do coco verde, sendo necessário o emprego de uma 

grande quantidade de energia na forma de calor para secar os resíduos do coco verde. Além 

disso, existem muitos trabalhos na literatura que utilizam a fibra ou mesocarpo do coco verde 

como matéria-prima para a extração de lignina. Contudo, não há trabalhos na literatura que 

explorem a “química do endocarpo do coco seco e os produtos à base de lignina provenientes 

dessa matéria-prima”. Considerando o que já foi descrito até o momento e, considerando 

ainda as questões energéticas atreladas ao desenvolvimento desse trabalho, este se torna 

extremamente interessante no sentido da produção de produtos de alto valor agregado. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

4.1. Matéria-prima 

 

Os endocarpos do coco seco (ECS) foram obtidos em uma indústria de 

processamento de coco no município de Paraipaba-CE. Esses passaram por um processo de 

secagem em estufa de circulação a ar (ACB Labor) a 65 °C por 24 horas, etapa A. Após essa 

etapa, os endocarpos foram moídos em um moinho de facas piloto (Fritsch pulverisette 19) 

utilizando-se uma malha de 0,5 mm (35 mesh), etapa B. Após moagem, o pó do endocarpo foi 

separado das fibras utilizando uma peneira vibratória (Fritsch analysette 3) constituída de 

peneiras com abertura de poros decrescentes, 18 mesh (1,0 mm) e 60 mesh (0,25 mm), tendo 

o sistema sido sujeito à agitação por 15 minutos, etapa C. Depois de separar o pó da fibra, o 

pó do ECS foi submetido à caracterização físico-química, etapa D, Figura 17. 

 

Figura 17 - Representação do pré-tratamento da matéria-prima. 

 
Fonte: O autor. 

 

4.2. Caracterização físico-química do pó do endocarpo do coco seco 

 

A caracterização do pó do endocarpo do coco seco foi realizada de forma a avaliar 

a viabilidade de utilizá-lo como matéria-prima na extração de lignina. Portanto, a sua 

caracterização físico-química foi realizada de acordo com as normas TAPPI T203 cm-99 

(2009), T204 cm-97 (1997), T211 om-02 (2002), T413 om-93 (1993), T421 om-02 (2002), 
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para determinação de umidade, cinzas, extrativos/teor de gorduras, lignina e alfa-celulose, 

respectivamente (SARAIVA; ROSA; MARCONCINI, 2010). Os teores de holocelulose e 

hemicelulose foram determinados segundo Yokoyama et al. (2002) com modificações 

(SARAIVA; ROSA; MARCONCINI, 2010). A composição mineral do pó do ECS (teores 

totais de P, K, Ca, Mg, S, Na, Cu, Fe, Zn, Mn e Ntotal) foi determinada com base na 

metodologia descrita por Miyazawa et al. (2009) (SILVA, 2009). Além dessas, foram 

realizadas análises de calorimetria diferencial de varredura (DSC), análise termogravimétrica 

(TGA), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 

 

4.2.1. Espectroscopia na região do infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A presença de grupos funcionais foi realizada a partir do espectro de FTIR, obtido 

em espectrofotômetro Agilent Cary 660 (Varian) em modo de transmitância na faixa de 4000 

a 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1 usando a média aritmética de quatro varreduras. As 

amostras foram preparadas em forma de pastilha de KBr 1,0 % m/m. 

 

4.2.2. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A análise foi realizada utilizando um analisador térmico STA 6000 (Perkin 

Elmer). Na realização da medida, utilizou-se 8,4 mg de amostra que foi aquecida num 

intervalo de temperatura de 25 a 900 °C, sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 mL min-1 e 

taxa de aquecimento de 10 °C min-1. 

 

4.2.3. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

A análise foi realizada em calorímetro diferencial de varredura Q20 (TA 

Instruments). Uma amostra de 7,0 mg foi resfriada a 0 °C e, em seguida, foi aquecida a 200 

°C sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 mL min-1 e taxa de aquecimento de 10 °C min-1. 

Nessa análise, foram utilizados cadinhos de alumínio hermeticamente fechados. 
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4.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 Para a visualização da morfologia do pó do ECS, uma amostra foi montada em 

stub, recoberta com uma camada de 60 nm de espessura de platina em metalizador Emitech 

K550, a fim de tornar a amostra condutora. Em seguida, a amostra foi observada utilizando-se 

um microscópio eletrônico de varredura Zeiss DSM 940A sob uma voltagem de aceleração de 

15 kV. 

 

4.3. Extração da lignina pelo método etanosolv  

 

Antes de realizar as hidrólises para a otimização das condições de extração da 

lignina, realizou-se a escolha da concentração de etanol através de testes preliminares, nos 

quais observou-se o efeito da concentração do solvente no rendimento do processo de 

extração da lignina (ɳ), na pureza (P) e nos conteúdos relativos de hidroxilas fenólicas 

(CROHf) e totais (CROHt) do produto final obtido. De acordo com metodologia descrita por 

Pinheiro (2014) com modificações, adotou-se como condições de extração: concentrações de 

etanol de 25, 65 e 95 % v/v em água, razão massa de pó do ECS/volume de solução de 1:10 

(g/mL), temperatura de 120 °C, tempo de reação de 60 minutos e H2SO4 como catalisador na 

concentração de 1,0 % m/m, o qual foi previamente estudado por Pan et al. (2006). 

Os resultados obtidos nos testes preliminares possibilitaram o desenvolvimento de 

um delineamento experimental, de forma a determinar as condições adequadas de temperatura 

e de tempo de hidrólise que maximizasse o rendimento do processo de extração de lignina do 

pó do ECS utilizando uma solução de etanol 65 % v/v, bem como a que produzisse uma 

lignina com maior conteúdo relativo de hidroxilas totais (CROHtotais). Em todas as hidrólises, 

foram utilizadas as seguintes condições: razão massa de pó do ECS/volume de solução de 

1:10 (g/mL), concentração de H2SO4 foi 1,0 % m/m, o volume de solução aquosa de etanol 

dentro do vaso de teflon foi de 200 mL e foi utilizada uma massa de 20 g de pó de ECS. 

Utilizou-se mini reatores de alta pressão (Berghof, Highpreactor BR - 300) nas extrações de 

lignina. 

 

4.4. Método Estatístico 

 

Neste trabalho, foram utilizados dois delineamentos experimentais, um para a 

otimização das condições de extração da lignina (temperatura-T e tempo de hidrólise-t) e 
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outro para explorar o efeito do teor de lignina-TL e da razão [NCO]/[OH] utilizadas nas 

formulações dos PUs nos parâmetros porosidade e grau de reticulação desses polímeros, 

selecionado dessa forma, PUs com propriedades adequadas para serem utilizados como 

recobrimento do (NH4)2SO4, para o posterior estudo da liberação desse fertilizante. 

Em ambos os casos, a análise estatística foi realizada utilizando-se o software 

Statistica 7.0. Utilizou-se delineamento composto central rotacional (DCCR) 22
 (dois níveis e 

duas variáveis independentes), ponto central (nível 0) em triplicata e quatro pontos axiais, 

aplicáveis à metodologia de superfície de resposta (MSR), a fim de avaliar os efeitos das 

variáveis independentes (T e t) sobre as dependentes (ɳ - rendimento do processo de extração 

de lignina, CROHT - conteúdo relativo de hidroxilas totais, �̅�w - massa molar média 

ponderada) no caso da lignina e do TL e da razão [NCO]/[OH] sobre porosidade-ρ e grau de 

reticulação, no caso dos PUs.  

A superfície de resposta gerada pelo modelo empírico polinomial quadrático do 

tipo z = A + B*X + C*X2 + D*Y + E*Y2 + F*X*Y, prediz o comportamento da variável 

dependente (z) em relação aos pontos experimentais (T e t), permitindo a visualização de uma 

tendência que maximiza a variável dependente estudada. A Tabela 4 mostra as variáveis 

independentes, para os dois delineamentos, a fim de tornar mais simples a compreensão dos 

dados apresentados. 

Utilizou-se diagramas de Pareto para analisar os resultados obtidos no 

delineamento experimental, no qual observa-se os efeitos estimados de acordo com a sua 

ordem de significância para o modelo que representa as variáveis dependentes estudadas. 

 

Tabela 4 - Variáveis independentes e níveis nos ensaios de hidrólise do pó do ECS com etanol 

e H2SO4 e na síntese de poliuretanos à base de lignina do pó do ECS na forma codificada. 

Variável 

independente 

-1,41 -1 0 +1 +1,41 

Temperatura (°C) 66 85 130 175 193 

Tempo (min) 6 26 73 120 139 

Teor de lignina (%) 0 7,32 25 42,68 50 

Razão [NCO]/[OH] 1,0 1,07 1,25 1,43 1,5 

Fonte: O autor. 
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4.5. Precipitação da lignina 

 

O isolamento da lignina foi realizado com base na metodologia descrita por 

Pinheiro et al. (2017) com modificações (PINHEIRO et al., 2017). Após ter sido pré-

concentrado em um rotaevaporador, o licor remanescente foi misturado a um volume de água 

destilada acidificada (pH 3) a 70 °C sob agitação magnética. A proporção de licor-água 

destilada foi de 1:3 (v/v). Deixou-se a mistura em repouso por 24 horas e depois de decorrido 

esse tempo, filtrou-se a mistura utilizando papel de filtro com poros de 8μm de diâmetro, 

promovendo a separação da lignina dos açúcares. Após a filtração, o papel de filtro com a 

lignina foi levado à estufa a 50 °C por 24 horas. O processo de obtenção e isolamento da 

lignina está esquematizado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Representação do processo de obtenção da lignina.  

 

Fonte: O autor. 

 

4.6. Rendimento do processo de extração etanosolv  

 

O rendimento do processo de extração de lignina pelo método etanosolv foi 

calculado com base na equação 7.  

100
m

m
η

LigPó

LigFinal
  (7) 

 

Onde: ɳ é o rendimento do processo de extração etanosolv (%), mLigFinal é a massa de lignina 

extraída (g), mLigPó é a massa de lignina presente no pó do ECS (g). 
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4.7. Caracterização estrutural das ligninas obtidas no delineamento experimental 

 

As ligninas obtidas através do delineamento experimental foram caracterizadas 

quanto ao teor de grupos funcionais presentes, especificamente, de hidroxilas totais e 

fenólicas, como também quanto à distribuição de suas massas molares. Esses parâmetros 

foram utilizados como resposta na análise estatística, através da qual obteve-se uma condição 

adequada de temperatura e de tempo de extração. 

 

4.7.1. Determinação dos grupos funcionais e dos conteúdos relativos 

 

 A caracterização quanto à presença de grupos funcionais foi realizada a partir dos 

espectros de FTIR obtidos em modo de transmitância na faixa de 4000 a 550 cm-1 em 

espectrômetro Perkin Elmer (FT-IR/NIR FRONTIER), utilizando-se o acessório attenuated 

total reflectance (ATR) com superfície de cristal de seleneto de zinco (ZnSe), com resolução 

de 4 cm-1 e a média aritmética de quatro varreduras. Todas as amostras de lignina passaram 

por processo de secagem em estufa à vácuo a 105 ± 2 °C, durante 24 horas, antes da 

realização da análise de FTIR. 

A análise qualitativa dos espectros foi realizada para identificar os grupos 

funcionais presentes nas ligninas, bem como os movimentos vibracionais associados. 

Posteriormente, utilizou-se o método descrito por Bykov (2008) para a determinação do 

conteúdo relativo dos grupos funcionais de interesse (CR), calculado com base na Equação 8. 

O método consiste na razão entre a área da banda referente ao grupo funcional de interesse e a 

área da banda em 1513 cm-1 referente ao estiramento das ligações C-H presentes no anel 

aromático, sendo essa usada como padrão de referência, já que ela deve permanecer constante 

durante todo o processo de extração da lignina (BYKOV, 2008). 

 

1513A

A
CR

onalgrupofunci
                                                                                                                    (8)  

 

4.7.2. Distribuição da massa molar 

 

A distribuição das massas molares das ligninas foi realizada através da técnica de 

cromatografia de permeação em gel (GPC). Nessa análise, utilizou-se um sistema de 

cromatografia por exclusão de tamanho, usando um cromatógrafo LC-20 AD (Shimadzu, 

Kyoto, Japão), equipado com detector de índice de refração (Shimadzu RID-10A) e THF 
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(grau HPLC) como fase móvel, a um fluxo de 1 mL min-1 em uma coluna Phenogel 100 Å 

(7,8 x 300 mm, Phenomenex, Torrance, CA, USA). A temperatura da análise foi de 40 °C. O 

solvente utilizado na solubilização da lignina também foi o THF. Para a construção da curva 

de calibração, utilizou-se seis padrões de poliestireno (Phenomenex ALO-2761). A Equação 9 

mostra a expressão matemática obtida dessa curva de calibração. 

 

VeLogMM 456302,078496,6                                                                                             (9) 

 

Onde, MM é a massa molar e Ve é o volume de eluição em mL. O coeficiente de correlação 

(R2) obtido na regressão linear foi de 0,999.  

Os ensaios de GPC foram realizados no Laboratório de Polímeros (LabPol), 

localizado na Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, coordenado pela Profa. 

Dra. Judith Pessoa de Andrade Feitosa. 

 

4.8. Extração da lignina na condição experimental adequada 

 

Após o processo de análise estatística dos dados obtidos no planejamento 

experimental e a determinação da condição que produz uma lignina com características 

adequadas para utilização como insumo na síntese de poliuretanos, realizou-se extrações em 

série, a fim de acumular uma quantidade suficiente de lignina para as etapas posteriores. 

As extrações em série foram realizadas em escala de bancada utilizando-se mini-

reatores de alta pressão na condição de 130 °C / 73 minutos, como ilustrado na Figura 18. Os 

licores resultantes das extrações foram misturados e, em seguida, passaram por processo de 

rotaevaporação e de precipitação ácida, descrito anteriormente. A lignina da condição 

adequada (LCA) foi caracterizada de forma completa, para que, posteriormente, pudesse se 

iniciar a síntese de poliuretanos. 

A LCA foi caracterizada estruturalmente por FTIR, RMN 1H e 13C e GPC; 

termicamente por TGA e DSC e quantitativamente em relação aos seus grupos funcionais. 

 

4.9. Caracterização da lignina da condição adequada (LCA) 

 

4.9.1. Caracterização estrutural 
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4.9.1.1. Espectroscopia de infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

  A caracterização quanto à presença de grupos funcionais foi realizada a partir 

dos espectros de FTIR obtidos em modo de transmitância na faixa de 4000 a 550 cm-1 em 

espectrômetro Perkin Elmer (FT-IR/NIR FRONTIER), utilizando-se ATR (ZnSe) com 

resolução de 4 cm-1 e a média aritmética de quatro varreduras. Todas as amostras de lignina 

passaram por processo de secagem em estufa à vácuo a 105 ± 2 °C, durante 24 horas, antes da 

realização da análise de FTIR. 

 

3.9.1.2. Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C (RMN 1H e 13C) 

 

Os espectros de RMN foram obtidos em um equipamento Agilent DD2 de 

600 MHz (para núcleo de 1H) equipado com uma sonda One Probe de 5 mm de diâmetro 

interno (H-F/15N-31P) de detecção inversa e gradiente de campo no eixo “z“. As amostras 

foram preparadas dissolvendo-se 50 mg em uma solução de DMSO-d6 e piridina-d5 na 

proporção de 4:1 (v/v), com auxílio de um banho ultrassônico por 15 minutos para garantir a 

completa dissolução. Para auxiliar na atribuição dos constituintes de lignina, foi realizado 

experimento bidimensional heteronuclear de HSQC (heteronuclear single quantum coherence 

spectroscopy). Para o experimento HSQC foram adquiridos 64 transientes, com um tempo de 

espera em cada aquisição de 0,5 s, janela em F1 de 200 ppm e em F2 de 16 ppm, com 

números de pontos em F1 de 256 e F2 de 962. Os sinais do DMSO, com o 1H em 2,5 ppm e o 

13C em 39,51, foram utilizados como referência para a atribuição dos sinais. 

 

4.9.1.3. Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

 

A distribuição das massas molares das ligninas foi realizada através da técnica de 

cromatografia de permeação em gel (GPC). Nessa análise, utilizou-se um sistema de 

cromatografia por exclusão de tamanho, usando um cromatógrafo LC-20 AD (Shimadzu, 

Kyoto, Japão), equipado com detector de índice de refração (Shimadzu RID-10A) e THF 

(grau HPLC) como fase móvel, a um fluxo de 1 mL min-1 em uma coluna Phenogel 100 Å 

(7,8 x 300 mm, Phenomenex, Torrance, CA, USA). A temperatura da análise foi de 40 °C. O 

solvente utilizado na solubilização da lignina também foi o THF. 

 

 



57 

 

4.9.2. Caracterização Térmica 

 

4.9.2.1. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Na realização da medida, utilizou-se 16 mg de amostra que foi aquecida num 

intervalo de temperatura de 25 a 600 °C, sob atmosfera de N2, sob fluxo de 50 mL min-1 e taxa 

de aquecimento de 10 °C min-1. 

 

4.9.2.2. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

Uma amostra de 7,0 mg foi resfriada a 0 °C e, em seguida, foi aquecida a 200 °C, 

sendo novamente resfriada a 0 °C e reaquecida até 200 °C, sob atmosfera de N2 com fluxo de 

50 mL min-1 e taxa de aquecimento de 10 °C min-1. Nessa análise, foram utilizados cadinhos 

de alumínio hermeticamente fechados. 

 

4.9.3. Determinação quantitativa de grupos funcionais da lignina 

 

4.9.3.1. Determinação de hidroxilas fenólicas por espectroscopia no ultravioleta e visível 

(UV-Vis)  

 

O teor de hidroxilas fenólicas presentes na lignina foi determinado por 

espectroscopia UV-Vis, segundo metodologia descrita por Goldschmid (1954). O método 

consiste na diferença de absorção da amostra de lignina em uma solução tampão de pH 6,0 

(495 ml de KH2PO4 0,2 N misturado com 113 ml de NaOH 0,1 N diluído para 2,0 L com água 

destilada) e em uma solução tampão de pH 12,0 (12,4 g de H3BO3 dissolvido em 2,0 L de 

NaOH 0,1 N). A diferença foi determinada medindo-se a absorbância da solução alcalina em 

relação à da solução neutra na faixa de 200-400 nm. O teor de hidroxilas fenólicas da amostra 

de lignina foi calculado usando a absortividade (∆αmáx), a qual é obtida dividindo-se a 

absorbância pela concentração da solução diluída em gramas por litro. A equação 10 foi 

utilizada como base para o cálculo do teor de hidroxilas fenólicas, como mostrado abaixo. 

 

4100
.

máx
fenOH


                                                                                                                    (10)   
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Onde: OHfen. é teor de hidroxilas fenólicas em mmol/g, ∆αmáx é a diferença entre as 

absortividades máximas em g/L e 4100 é a diferença entre as absortividades molares máximas 

para os modelos fenólicos utilizados por Goldschmid. 

 

4.9.3.2. Determinação do teor de hidroxilas totais por método titulométrico 

 

O teor de hidroxilas totais presentes na lignina foi determinado através de método 

titulométrico descrito por Hernandez (2007) com algumas modificações (HERNÁNDEZ, 

2007). Para essa análise, foi necessária a preparação prévia de uma mistura acilante, a qual é 

composta por 200 g de piridina (C5H5N) P. A. e por 15,5 ml de anidrido acético (C4H6O3).  

Pesou-se 0,5 g de lignina em um balão de fundo chato e de boca esmerilhada e 

adicionou-se 25 ml da mistura acilante à amostra. O balão foi conectado a um condensador e a 

mistura foi mantida a 60 °C sob agitação magnética e em refluxo por 1 hora. Depois de 

transcorrido o tempo de reação, a mistura foi deixada esfriando a temperatura ambiente. 

Adicionou-se à mistura fria, 25 ml de C5H5N, 50 ml de água destilada e 3 gotas de 

fenolftaleína e, então, titulou - se a mistura com NaOH 1,0 mol L-1. Realizou-se também um 

ensaio em branco. Como a solução da lignina apresentou uma cor escura, realizou-se uma 

titulação potenciométrica até que a solução atingisse pH 8,3, no qual há a mudança de 

coloração da fenolftaleína. 

O teor de hidroxilas totais, OHtotais (mmol de OH/g de amostra), foi calculado com 

base na equação 11. 

 

IC
m

fVaVb
OH 




)(
totais                                                                                                      (11)                                                                                                

Onde: 

Vb : volume de NaOH, em mL, gasto na titulação do branco; 

Va : volume de NaOH, em mL, gasto na titulação da amostra; 

f : concentração da solução de NaOH padronizada em mol L-1; 

m : massa da amostra de lignina em gramas; 

IC : índice de grupos carboxila da amostra. 
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4.9.3.3. Determinação do teor de grupos carboxila por método titulométrico  

 

O teor de grupos carboxila foi determinado através de método titulométrico 

descrito por Aadil et al. (2014) (AADIL et al., 2014). Uma amostra de 0,1 g de lignina foi 

misturada a 100 ml de NaOH 0,0001 mol L-1 e foi mantida a temperatura ambiente sob 

agitação magnética por 3 horas. Decorrido o tempo de reação, ajustou-se o pH para 12 com 

NaOH 0,1 mol L-1 e, então, a mistura foi titulada potenciometricamente com HCl 0,1 mol L-1. 

Realizou-se também um ensaio em branco. 

O teor de grupos carboxila, IC (mmol de OH/g de amostra), foi calculado com 

base na equação 12.  

 

m

fVaVb )(
IC




                                                                                                                       
(12) 

Onde: 

Vb : volume de HCl, em mL, gasto na titulação do branco; 

Va : volume de HCl, em mL, gasto na titulação da amostra; 

f : concentração da solução de HCl padronizada em mol L-1; 

m : massa da amostra de lignina em gramas; 

 

4.10. Determinação do teor de grupos isocianato (NCO) 

 

A determinação quantitativa dos grupos NCO foi realizada de acordo com a 

norma padrão internacional ISO 14896/3 (“International Standard (ISO 14896/3): Plastics - 

Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate content”, 2006). 

 

4.11. Formulações e obtenção dos poliuretanos 

 

Os PUs foram sintentizados através da utilização de um sistema de três 

componentes, formado pela LCA, polietilenoglicol (PEG 400) e tolueno diisocianato (TDI), 

no qual a LCA foi adicionada em diferentes proporções, de modo a obter-se PUs com teores 

de lignina na faixa de 0 a 50 % m/m. O PEG 400 exerceu as funções de extensor de cadeia, 

dando certa flexibilidade aos PUs obtidos e de solvente para a lignina, possibilitando a 
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polimerização em massa. As amostras de PU foram sintetizadas variando-se o teor de lignina 

e a razão [NCO]/[OH], como mostrado nas equações 13 e 14. 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 (%,
𝑚

𝑚
) =

𝑀𝐿𝐶𝐴

𝑀𝐿𝐶𝐴+𝑀𝑃𝐸𝐺
 𝑥 100                                                                     (13)  

 

[𝑁𝐶𝑂]/[𝑂𝐻] =
𝑀𝑇𝐷𝐼[𝑁𝐶𝑂]

𝑀𝐿𝐶𝐴[𝑂𝐻]𝐿𝐶𝐴+𝑀𝑃𝐸𝐺[𝑂𝐻]𝑃𝐸𝐺
                                                                              (14) 

 

Onde: MTDI é a massa de TDI, em g; MLCA é a massa da LCA, em g; MPEG é a massa do PEG, 

em g; [NCO] é o teor dos grupos NCO no TDI, em mmol/g; [OH]LCA é o teor de OHtotais da 

LCA, em mmol/g e [OH]PEG é o teor de OHtotais do PEG 400, em mmol/g. 

A Tabela 5 mostra algumas propriedades dos materiais utilizados nas formulações 

dos poliuretanos à base de LCA. 

 

Tabela 5 - Propriedades dos reagentes utilizados nas formulações dos PUs à base de LCA. 

Composto Massa molar 

(g/mol) 

Teor médio de 

OHtotais ou NCO 

(mmol/g) 

Coeficiente de 

variação (%) 

TDI 174,16 12,3 ± 0,026 0,212 

PEG 400 400 4,84 ± 0,428 8,84 

LCA 3415 7,15 ± 0,266 3,81 

Fonte: O autor. 

 

As sínteses dos PUs foram realizadas utilizando-se a metodologia descrita por 

Cateto et al. (2011) com algumas modificações (CATETO et al., 2011). No método utilizado, 

a LCA e o PEG 400 foram pesados nas devidas proporções e secos em estufa à vácuo por 24 

horas a 65 ± 2°C. Em seguida, esses componentes foram transferidos para um béquer de 25 

mL, no qual permaneceram sob agitação magnética a 80 °C durante 1 hora para a 

solubilização da LCA. Decorrido esse tempo, adicionou-se uma quantidade proporcional de 

TDI ao meio reacional, deixando-o sob agitação magnética a 80 °C por 30 segundos. Após 

esse período, a mistura foi transferida para moldes (26,25 mm por 12,73 mm), os quais foram 

levados para uma estufa de circulação a ar e mantidos a 80 °C por 24 horas para a realizar a 

cura do PU. 
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4.12. Determinação da porosidade 

 

As porosidades dos PUs obtidos no delineamento experimental foram 

determinadas utilizando o princípio de Arquimedes, o qual se baseia no deslocamento de um 

fluido após a imersão de um corpo. Utilizou-se nos ensaios de porosidade, a metodologia 

descrita por Sharifpoor et al. (2010) com algumas modificações (SHARIFPOOR et al., 2010). 

Inicialmente, um béquer de 100 mL contendo 40 mL foi pesado em uma balança 

analítica e sua massa foi anotada (m1). Determinou-se a massa do PU em questão (mp) (26,25 

mm por 12,73 mm) e, em seguida, ele foi imerso no béquer com água, onde permaneceu por 5 

minutos. Decorrido esse tempo, o conjunto (béquer + água + PU) foi pesado e sua massa foi 

anotada (m2). O PU foi removido do conjunto e o béquer com água foi pesado novamente e 

sua massa registrada (m3). A porosidade foi então determinada calculando-se o volume dos 

espaços livres dentro do material com relação ao volume total da amostra de PU, podendo ser 

representada pela Equação 15. 

 

 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝜌, %) =
(𝑚2−𝑚3−𝑚𝑝)/𝜌𝐻2𝑂

(𝑚1− 𝑚3)/𝜌𝐻2𝑂
 𝑥 100                                                                   (15)  

Onde: ρH2O é a densidade do líquido utilizado no ensaio, que no caso foi a água. 

 

4.13. Determinação do grau de reticulação 

 

A determinação do grau de reticulação dos PUs foi realizada segundo a 

metodologia descrita na norma padrão ASTM D2765-11 com algumas modificações (ASTM 

STANDARD D 2765 −11: STANDARD TEST METHODS FOR DETERMINATION OF 

GEL CONTENT AND SWELL RATIO OF CROSSLINKED ETHYLENE PLASTICS, 

2011). A Figura 19 mostra as etapas envolvidas no processo de determinação do grau de 

reticulação dos PUs. 
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Figura 19 – Esquema das etapas envolvidas no processo de determinação do grau de 

reticulação. 

 

Fonte: O autor. 

 

Inicialmente, pesou-se todos as pastilhas de PU, registrando os valores das massas 

obtidas. Depois, cada amostra foi colocada em um tubo de Falcon de 50 mL, nos quais foram 

adicionados 50 mL de THF. Os tubos foram tampados e mantidos a temperatura ambiente 

durante 24 horas. Após esse intervalo de tempo, as amostras de PU foram removidas dos 

tubos de Falcon, colocadas em uma bandeja metálica e levadas para uma estufa de circulação 

a ar a 105 °C durante 24 horas para remoção do solvente. Por fim, os PUs foram retirados da 

estufa, colocados para esfriar em um dessecador à vácuo vertical durante 15 minutos e depois 

de totalmente arrefecidos foram pesados e suas massas foram registradas. 

O grau de reticulação (GR) foi calculado através da diferença gravimétrica da 

amostra de PU antes da imersão em THF (m1) e depois da imersão (m2), como mostrado pela 

equação 16. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝐺𝑅, %) =
100− (𝑚1−𝑚2)

𝑚1
 𝑥 100                                                                (16) 

 

4.14. Caracterização dos PUs obtidos no delineamento experimental 

 

Dentre os onze PUs sintetizados no delineamento experimental, foram escolhidos 

dois para serem caracterizados: os de menor (PU E9/E10/E11, o qual será abreviado por PU 

E9) e maior porosidade (PU E1), já que provavelmente esse deva ser um fator determinante 
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no processo de liberação controlada, necessitando-se estudar a influência do teor de lignina na 

porosidade do material a ser utilizado como recobrimento na liberação controlada. Portanto, 

os dois PUs foram caracterizados por FTIR, TGA/DTG, DSC, MEV, ensaios de compressão 

diametral e grau de inchamento. 

 

4.14.1. Espectroscopia de infravermelho médio por transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR foram obtidos em modo de transmitância na faixa de 4000 a 

550 cm-1, utilizando-se ATR (ZnSe) com resolução de 4 cm-1 e a média aritmética de quatro 

varreduras. 

 

4.14.2. Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Na realização da medida, utilizou-se 8,4 mg de amostra que foi aquecida num 

intervalo de temperatura de 25 a 700 °C, sob atmosfera de N2, sob fluxo de 50 mL min-1 e taxa 

de aquecimento de 10 °C min-1 utilizando-se cadinho de alumina. 

 

4.14.3. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

 Uma amostra de 7,0 mg foi resfriada a -60 °C e, em seguida, foi aquecida a 160 

°C, depois novamente resfriada a -60 °C e reaquecida a 160 °C, sob atmosfera de N2 com 

fluxo de 50 mL min-1 e taxa de aquecimento de 10 °C min-1. Nessa análise, foram utilizados 

cadinhos de alumínio hermeticamente fechados. 

 

4.14.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Para a visualização da morfologia e da porosidade dos PUs, as amostras foram 

montadas em stubs, recobertas com uma camada de 20 nm de espessura de ouro em 

metalizador Quorum QT150ES, a fim de tornar a amostra condutora. Em seguida, a amostra 

foi observada utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura INSPECT 50 sob uma 

voltagem de aceleração de 20 kV. Os ensaios de MEV foram realizados na Central Analítica, 

localizado na Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, coordenado pelo Prof. Dr. 

Antônio Gomes de Souza Filho. 
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4.14.5. Ensaios mecânicos de compressão 

 

Foram produzidos três corpos de prova de PU para cada condição de porosidade, 

seguindo a metodologia descrita no tópico 4.12, utilizando-se moldes cilíndricos para se obter 

corpos de prova de dimensões de 13,15 mm por 12,61 mm. Para realizar os ensaios, uma 

máquina de ensaio de compressão diametral (EMIC/DL 3000) foi utilizada para aplicar 

compressão sobre as amostras a uma taxa de carga constante de 4 mm/min até a máxima 

deformação de aproximadamente 80 % do limite da célula de carga (30 kN). Os ensaios foram 

realizados a temperatura ambiente. Os resultados foram obtidos a partir da média dos três 

corpos de prova de cada composição. 

 

4.14.6. Determinação do grau de inchamento 

 

O grau de inchamento e o grau de reticulação são medidas indicativas da extensão 

das ligações cruzadas em polímeros. O grau de inchamento foi determinado segundo 

metodologia descrita por Dasgupta et al. (2016) com algumas modificações (DASGUPTA; 

MADRAS; CHATTERJEE, 2016). Para tanto, os corpos de prova dos PUs E1 e E9 com 

dimensões de 12,5 mm de diâmetro por 3,3 mm de espessura foram imersos em 15 mL de 

hexano a 25 ± 2°C, permitindo que ocorresse o inchamento até que os corpos de prova 

atingissem massa constante. Depois de alguns dias de imersão, as amostras foram retiradas do 

recipiente, pesadas e colocadas para secar em uma estufa de circulação a ar a 50 °C por 24 

horas. Após totalmente secas, as amostras foram pesadas novamente e o grau de inchamento 

(GI em %) foi calculado com base na equação 17: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐺𝐼, %) =
(𝑚1−𝑚2)

𝑚1
 𝑥 100                                                                 (17) 

 

Onde: m1 é a massa da amostra após imersão em hexano, em gramas (g) e m2 é a massa da 

amostra após secagem na estufa, em gramas (g). 

 

4.15. Ensaios de biodegradabilidade dos PUs E1 e E9 em solo  

 

Os ensaios de biodegradabilidade em solo foram realizados seguindo metodologia 

descrita por Ge et al. (2002) com modificações (GE et al., 2002). Esses experimentos visaram 

avaliar a biodegradabilidade dos PUs E1 e E9 e verificar se o teor de lignina presente na 
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formulação influencia nessa propriedade. A amostra de solo (argissolo acinzentado) foi 

coletado em um campo experimental localizado no município de Maracanáu-CE pertencente à 

Universidade Federal do Ceará, na camada de 0 a 20 cm de profundidade. Posteriormente, foi 

peneirado para a remoção de aglomerados endurecidos, restos de plantas e etc e, em seguida, 

foi caracterizado no Laboratório de Solos e Água da Embrapa Agroindústria Tropical 

seguindo procedimentos descritos por Silva et al. (2009) (SILVA, 2009). 

Nos ensaios, foram utilizados copos de plástico de 150 mL, nos quais foram 

colocados, aproximadamente, 150 g de solo, a amostra de PU (12,5 mm de diâmetro por 3,3 

mm de espessura), solo novamente para cobrir a amostra e por fim, uma certa quantidade de 

água deionizada correspondente a 70 % da capacidade de retenção do solo, a qual foi 

determinada de forma empírica. O conjunto (copo + solo + PU + água) foi pesado e sua massa 

registrada e de dois em dois dias, pesou-se novamente o conjunto, completando a massa com 

água deionizada, a fim de que umidade fosse mantida constante. O conjunto foi mantido em 

um local a temperatura e umidade ambiente (27 ± 2 °C). 

A cada 60 dias, 3 amostras de cada PU foram retirados dos seus respectivos 

copos, lavados para retirar o excesso de solo em sua superfície e colocados para secar a 105 

°C por 24 horas. A perda de massa foi calculada pela diferença entre as massas antes e depois 

da incubação de cada amostra. 

 

4.16. Liberação do fertilizante sulfato de amônio 

 

4.16.1. Sistema de liberação controlada de sulfato de amônio (SLCSA) 

 

Os SLCSA foram produzidos na forma de pastilha de (NH4)2SO4 recoberto com 

PU com dimensões de 12,5 mm de diâmetro por 3,3 mm de espessura. As pastilhas de PU 

foram sintetizadas utilizando-se as condições de TL (%) e de [NCO]/[OH] referentes aos PUs 

de maior e menor porosidade. Na síntese das pastilhas, a LCA e o PEG 400 foram pesados 

nas devidas proporções e secos em estufa à vácuo por 24 horas a 65 ± 2°C. Em seguida, esses 

componentes foram transferidos para um béquer de 25 mL, no qual permaneceram sob 

agitação magnética a 80 °C durante 1 hora para a solubilização da LCA. Decorrido esse 

tempo, adicionou-se uma quantidade proporcional de TDI e 1,0 g de (NH4)2SO4 ao meio 

reacional, deixando-os sob agitação magnética a 80 °C por 30 segundos. Após esse período, a 

mistura foi transferida para moldes (12,50 mm de diâmetro por 3,30 mm de espessura), os 
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quais foram levados para uma estufa de circulação a ar e mantidos a 80 °C por 24 horas para a 

realizar a cura dos PUs. 

4.16.2. Caracterização dos sistemas de (NH4)2SO4 recobertos com PU  

 

As pastilhas de (NH4)2SO4 recobertas com PU foram caracterizados pelas técnicas 

de FTIR e MEV, a fim de que pudesse ser verificado se a incorporação do (NH4)2SO4 na 

matriz polimérica, causaria alguma modificação nas propriedades físicas, químicas e 

morfológicas dos PUs obtidos. 

 

4.16.2.1. Espectroscopia de infravermelho médio por transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR foram obtidos em modo de transmitância na faixa de 4000 a 

550 cm-1, utilizando-se ATR (ZnSe) com resolução de 4 cm-1 e a média aritmética de quatro 

varreduras. 

 

4.16.2.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Para a visualização da morfologia e da porosidade dos PUs, as amostras foram 

montadas em stubs, recobertas com uma camada de 20 nm de espessura de ouro em 

metalizador Quorum QT150ES, a fim de tornar a amostra condutora. Em seguida, a amostra 

foi observada utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura INSPECT 50 equipado 

com EDS/EBDS sob uma voltagem de aceleração de 20 kV. 

 

4.16.3. Liberação do fertilizante (NH4)2SO4 em água 

 

Os ensaios de liberação do (NH4)2SO4 em água foram realizados de acordo com 

metodologia descrita por Ge et al. (2002) com modificações (GE et al., 2002). Cada conjunto 

de pastilhas de (NH4)2SO4 recobertas com PU de cada condição de porosidade foram 

colocados em um funil de Buchner n° 55 com papel de filtro (com número médio de poros de 

8 μm), onde realizou-se lavagens com 50 mL de água deionizada a cada 24 horas a 

temperatura ambiente. Os filtrados foram coletados em tubos de Falcon de 50 mL e 

armazenados a 4 °C até a sua análise. A concentração de amônio no filtrado foi determinada 

por espectrofotometria UV-Vis (Agilent Cary 100), segundo metodologia descrita por 

Solórzano (1968) com algumas modificações (SOLÓRZANO, 1968). 
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Retirou-se 0,2 mL de cada filtrado, transferindo essas alíquotas paras tubos de 

Falcon de 50 mL, diluindo-as para 10 mL e, posteriormente, adicionou-se 0,4 mL de solução 

de fenol, 0,4 mL de solução de nitroprussiato de sódio e 1 mL de solução oxidante, agitando 

os tubos após cada adição. Os tubos foram deixados em repouso a temperatura ambiente (22-

27 °C) e ao abrigo da luz por 4 horas para que a cor fosse desenvolvida. Decorrido esse 

tempo, as amostras foram analisadas e suas absorbâncias registradas num comprimento de 

onda de 640 nm num espectrofotômetro com uma cubeta de 1,0 cm de caminho ótico.  

 Acompanhou-se também a liberação do nutriente SO4
2-, o qual foi determinado 

por turbidimetria em espectrofotômetro UV-Vis (Femto 600 Plus) segundo metodologia 

publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), nas Instruções 

Normativas SDA n° 17, de 21 de maio de 2007 e nas Instruções Normativas SDA n° 31, de 23 

de outubro de 2008 (DE ABREU et al., 2012).  

Retirou-se 0,1 mL de cada filtrado, transferindo essas alíquotas para tubos de 

ensaio, completando-se o seu volume para 10 mL. Aos tubos de ensaio com 10 mL de 

amostra foram adicionados 1,0 mL de solução de HCl 6,0 mol L-1 (semente ácida), sendo 

estes agitados por 1 minuto em um vórtex. Depois de homogeneizadas, foram adicionadas às 

amostras uma espátula de cloreto de bário (BaCl2) de granulometria de 20 a 30 mesh, sendo 

em seguida, homogeneizadas novamente em um vórtex por 3 minutos. Decorrido esse tempo, 

as amostras foram analisadas e suas absorbâncias registradas num comprimento de onda de 

420 nm num espectrofotômetro com um cubeta de 1,0 cm de caminho ótico. 

As taxas de liberação dos nutrientes foram calculadas de acordo com a equação 

18: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑇𝐿, %) =
𝑚1

𝑚0
 𝑥 100                                                      (18) 

 

Onde: m1 é a massa de N-NH4
+ ou de SO4

2- determinada no filtrado e m0 é a massa inicial de 

(NH4)2SO4 na pastilha de PU. 

As análises de N-NH4+ foram realizadas no Laboratório de Química Ambiental 

(LAQA), localizado na Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, coordenado pela 

Profa. Dra. Helena Becker. 
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4.16.4. Liberação do fertilizante (NH4)2SO4 em colunas de percolação preenchidas com areia 

lavada saturada com água 

 

As pastilhas de (NH4)2SO4 recobertas com PU das condições de menor e maior 

porosidade foram produzidas segundo a metodologia descrita no tópico 4.17.1. Os ensaios de 

liberação do (NH4)2SO4 em colunas de percolação foram realizados de acordo com 

metodologia descrita por Broschat and Moore (2007) com modificações (BROSCHAT; 

MOORE, 2007). Nesses experimentos, foram utilizadas colunas adaptadas de politereftalato 

de etileno (PET) de 25,5 cm de comprimento por 6,8 cm de diâmetro, as quais foram 

montadas sobre uma estante metálica para câmara frigorífica e acopladas a erlenmeyers, como 

mostrado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Colunas de percolação preenchidas com areia lavada e com pastilhas de PU com 

(NH4)2SO4 de menor e maior porosidade montadas sobre estante metálica. (A) vista frontal; 

(B) vista frontal aérea e (C) vista lateral aérea.  

 

Fonte: O autor. 

 

As colunas foram preenchidas com 22 cm de areia (aproximadamente 650 g) 

previamente lavada (com HCl 10 % v/v) para eliminação da matéria orgânica existente, sendo 

mantidas a temperatura ambiente (27 ± 2 °C). Foram preenchidas duas colunas, colocando-se 

na primeira uma quantidade de pastilhas de PU 1 com 1,0 g de (NH4)2SO4 encapsulado e na 

segunda, colocando-se uma quantidade de pastilhas de PU 9 com 1,0 g de (NH4)2SO4 
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encapsulado. As pastilhas foram colocadas a 5 cm da superfície. Por fim, duas colunas foram 

preenchidas somente com areia lavada para servir como experimento controle. 

Inicialmente, a primeira irrigação foi realizada com 200 mL de água deionizada, a 

fim de umedecer a areia, sendo o primeiro filtrado descartado. As colunas foram irrigadas 

com 50 mL de água deionizada diariamente e os filtrados de cada coluna foram recolhidos em 

frascos de tubos de Falcon de 50 mL, sendo armazenados em um refrigrerador a 

aproximadamente 4 °C até serem analisados ao fim de cada semana. Antes de serem 

analisados, os volumes de cada filtrado foram medidos e estes foram analisados quanto ao 

teores de N-NH4
+ e S-SO4

2- por métodos espectrofotométricos descritos por Solórzano (1968) 

com algumas modificações (SOLÓRZANO, 1968) e pelas Instruções Normativas SDA 17, de 

21 de maio de 2007 e nas Instruções Normativas DAS 31, de 23 de outubro de 2008 do 

MAPA (DE ABREU et al., 2012).  

As taxas de liberação dos nutrientes NH4
+ e SO4

2- foram determinadas dividindo-

se a massa dos nutrientes liberados no filtrado pela massa inicial de (NH4)2SO4 na pastilha de 

PU, como mostrado na equação 18. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização físico-química do pó do endocarpo do coco seco 

 

A composição química do pó do ECS obtida nesse trabalho, em comparação com 

as obtidas por outros autores para o endocarpo e para as fibras do mesocarpo do coco está 

apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Comparação entre a composição físico-química do ECS obtida no presente trabalho 

com alguns trabalhos presentes na literatura. 

Componente 

(%) 

Presente 

trabalho*1 

(LIYANAGE

; PIERIS, 

2015)1 

(ARENA

; LEE; 

CLIFT, 

2016)1 

(RENCORET 

et al., 2013)2 

(NASCIMENTO 

et al., 2016)2 

Celulose 25,14 ± 3,74 24,20 30,58 62,9 31,6 ± 0,4 

Hemicelulose 20,9 ± 2,40 38,56 26,70 - 25,5 ± 0,4 

Lignina 33,7 ± 1,84 29,35 33,3 33,5 35,1 ± 2,2 

Extrativos 10,31 ± 0,09 - - 1,7 - 

Gorduras 0,64 ± 0,019  - - - - 

Proteínas 1,02 ± 0,07 - - 0,3 - 

Cinzas 1,12 ± 0,043 0,68 0,56 1,6 - 

Umidade 3,65 ± 0,07 7,07 8,86 - - 

Fonte: O autor. 

* Nota: Experimentos realizados em triplicata (teor médio ± desvio padrão). 

1 Endocarpo do coco 

2 Fibra do coco 

 

O componente majoritário do pó do ECS do presente trabalho foi a lignina (33,7 

%), comportamento semelhante ao observado por Arena et al. (2016) (33,3 %) e Nascimento 

et al. (2016) (35,1 %). Além disso, o teor de lignina do pó do ECS do presente trabalho ficou 

compreendido na faixa encontrada na literatura para essa matéria-prima, com teores que 

variam desde 29,5 % segundo Liyanage et al. (2015) até 35,1 % segundo Nascimento et al. 

(2016).  

A celulose foi o segundo componente presente em maior quantidade no pó do 

ECS (25,14 %), valor similar ao obtido por Liyanage et al. (2015) (24,2), contudo, mais baixo 

do que os obtidos por Arena et al. (2016) (30,58 %) e Nascimento et al. (2016) (31,6 %). O 
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teor de hemicelulose (20,9 %) foi próximo aos obtidos por Arena et al. (2016) (26,7 %) e 

Nascimento et al. (2016) (25,5 %) e inferior ao obtido por Liyanage et al. (2015) (38,56 %). 

Há de se considerar que a matéria-prima é biomassa e que sua composição 

química varia em função de diferentes parâmetros, como o tipo da variedade da biomassa, 

tipo de solo, clima, região, técnicas utilizadas na colheita, etc (KRUSE et al., 2008). Portanto, 

diferenças entre as composições químicas do pó do ECS e das fibras eram esperadas. Todavia, 

os teores dos principais biopolímeros nele presentes foram comparáveis aos reportados na 

literatura para a mesma matéria-prima. De acordo com a Tabela 6, o elevado potencial 

lignocelulósico do ECS favorece a sua utilização como matéria-prima para a extração de 

biopolímeros, no caso específico desse trabalho, da lignina. 

Além disso, a composição mineral do pó do ECS também foi analisada e 

encontra-se apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Composição mineral do pó do ECS. 

Composição Porcentagem em massa (%) 

N 14,2 

P 15,0 

K 28,3 

Ca 3,47 

Mg 1,74 

S 1,74 

Na 7,10 

Cu 26,0 

Fe 2,00 

Zn 0,16 

Mn 0,26 
Fonte: O autor. 

 

A composição mineral do pó do ECS revelou a existência de uma grande 

diversidade de minerais, dentre os quais destacam-se metais alcalinos (Na e K), metais 

alcalinos terrosos (Ca e Mg), metais de transição (Cu, Fe, Zn e Mn) e não-metais (N, P e S) 

em diferentes quantidades. Esses minerais são resultantes dos nutrientes disponíveis no solo 

durante o crescimento da planta, nesse caso, do coco, a qual absorveu tais nutrientes durante o 

seu crescimento. Tal comportamento pode ser observado pelos elevados teores de N, P e K 

presentes na amostra, os quais são os principais macronutrientes responsáveis pelo 

crescimento da planta. 

A composição mineral do ECS revela também um grande potencial dessa matéria-

prima como fonte de minerais, podendo ser aproveitada através da aglutinação com amido e 

posterior extrusão desse compósito para a produção de pellets, Tabela 7, para serem utilizados 
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como veículo de liberação controlada de fertilizantes, retornando à natureza os minerais 

absorvidos pelo coco durante o seu crescimento. O ECS representa uma grande fonte de 

compostos tanto de natureza orgânica como inorgânica com diferentes aplicações, de forma a 

sempre agregar valor ao produto final sintetizado, de forma a reduzir os impactos ambientais 

gerados. 

A Figura 21 mostra o espectro de FTIR para o pó do ECS com as principais 

bandas de absorção destacadas. 

 

Figura 21 - Espectro de FTIR de uma amostra de pó do ECS. 
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Fonte: O autor. 

 

A Tabela 8 resume as principais bandas de absorção destacadas na Figura 21, seus 

respectivos módulos vibracionais e as suas respectivas atribuições. 

 

Tabela 8 – Resumo das principais bandas de absorção do pó do ECS. 

Banda de 

absorção 

Número de 

onda 

literatura 

(cm-1) 

Número de 

onda 

obtido (cm-1) 

Módulo 

vibracional* 

Atribuição Referências 

1 3357-3650 3402 ν (O-H) celulose 

hemicelulose 

lignina 

ácidos graxos 

(LIYANAG

E; PIERIS, 

2015) 
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2 2921 2918 νs,a (C-H) celulose 

hemicelulose 

(LIYANAG

E; PIERIS, 

2015) 

3 1735-1737 1735 ν (C=O) não 

conjugados 

hemicelulose 

lignina 

(SOUZA et 

al., 2015) 

4 1685 1684 ν (C=C) aromático lignina (LIYANAG

E; PIERIS, 

2015) 

5 1238 1243 s(C-O-C) lignina (LIYANAG

E; PIERIS, 

2015) 

6 1032-1050 1044 s(C-O-C) álcoois 

secundários 

celulose 

hemicelulose 

lignina 

(BLEDZKI; 

MAMUN; 

VOLK, 

2010) 

7 899 893 s (ligações β-

glicosídicas) 

celulose 

hemicelulose 

(NASCIME

NTO et al., 

2014) 
Fonte: O autor. 

*s: estiramento vibracional; δ: tesoura (dobramento angular); νa: estiramento assimétrico; νs: estiramento 

simétrico e ɣ: balanço para fora do plano (wagging). 

 

O espectro de FTIR do pó do ECS apresentou diversas bandas de absorção 

referentes a grupos funcionais presentes nos constituintes descritos na Tabela 6. Dentre essas 

bandas, algumas merecem destaque. A banda em 3402 cm-1, refere-se ao estiramento da 

ligação O-H, cuja largura pode ser atribuída a existência de numerosas ligações de hidrogênio 

entre as moléculas dos compostos constituintes do pó do ECS, como celulose, hemicelulose, 

lignina, ácidos graxos e proteínas. 

Em 2918 cm-1, tem-se uma banda referente ao estiramento simétrico e assimétrico 

de grupos C-H presentes em compostos alifáticos saturados, como celulose e hemicelulose, já 

que na lignina a maioria das ligações C-H são aromáticas e, portanto, devem possuir 

estiramentos diferentes de uma ligação C-H alifática. Em 1735 cm-1, tem-se uma banda 

referente ao estiramento das ligações C=O não-conjugadas de ésteres constituintes da 

hemicelulose ou a ligações ésteres entre ácidos carboxílicos constituintes da lignina, além de 

alguns compostos presentes nos extrativos. 

Em 1684 cm-1, tem-se uma banda referente ao estiramento das ligações C=C 

presentes nos anéis aromáticos, os quais são abundantes na estrutura da lignina, mas que 

também podem ser atribuídos a compostos fenólicos presentes nos extrativos. Em 1243 cm-1, 

tem-se uma banda referente ao estiramento vibracional das ligações C-O-C, presentes em 

éteres aromáticos e nas ligações aril-alquil éter, ambas presentes entre os monômeros 

constituintes da lignina.  
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Em 1044 cm-1, tem-se uma banda referente à deformação de C-O em álcoois 

secundários (presentes na celulose, hemicelulose e lignina) e éteres alifáticos (presentes na 

celulose e hemicelulose). Em 893 cm-1, tem-se uma banda característica de ligações β-

glicosídicas entre unidades de açúcares, as quais mantém as unidades monoméricas dos 

polissacarídeos unidas através de uma ligação covalente resultante de uma reação de 

condensação entre elas.  (BLEDZKI; MAMUN; VOLK, 2010; CHERIAN et al., 2008). 

A Figura 22 mostra os termogramas de uma amostra de pó do ECS, ressaltando a 

existência de 3 eventos de perda de massa. 

 

Figura 22 – Termograma (linha preta) e termograma derivativo (linha vermelha) de uma 

amostra de pó do ECS. 
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Fonte: O autor. 

 

O primeiro evento térmico situou-se na faixa de 30 °C a 110 °C e, provavelmente, 

refere-se à perda de umidade presente na amostra, resultando em uma perda de massa de 4,5 

%. O segundo evento térmico ocorreu na faixa de 190 °C a 370 °C, havendo a formação de 

um pico duplo, sendo provavelmente o primeiro referente à decomposição térmica da 

hemicelulose e o segundo referente ao início da decomposição térmica da celulose, resultando 

numa perda de massa de 52,9 %.  
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Portanto, o pó do ECS mostrou-se estável até aproximadamente 190 °C. 

Resultado similar foi obtido por Liyanage et al. (2015), quando os autores analisaram pó do 

endocarpo do coco seco em uma faixa de temperatura de 25 a 800 °C sob uma taxa de 

aquecimento de 10 °C min-1, utilizando N2 como atmosfera, obtendo estabilidade até uma 

temperatura próxima de 200 °C. 

O terceiro evento ocorreu entre 370 e 500 °C e, provavelmente, pode ser atribuído 

à degradação térmica da celulose e da lignina, com aproximadamente, 19 % de perda de 

massa. Percebe-se que após o segundo evento, não houve a formação de uma região de 

patamar constante, mas sim de uma região de decaimento, caracterizando a decomposição da 

celulose e da lignina logo em seguida da decomposição da hemicelulose e da celulose.  

Vale ressaltar que a degradação máxima da lignina ocorre no segundo evento 

(pico 3) numa temperatura de aproximadamente 337 °C, porém no segundo evento não há 

somente a degradação da celulose, mas também a dos fragmentos de menor massa molecular 

da lignina, assim como no terceiro evento não há degradação somente de lignina, mas também 

a dos fragmentos de maior massa molecular da celulose. 

A Tabela 9 mostra os resultados obtidos no presente trabalho em comparação aos 

obtidos por Chen et al. (2010) e Liyanage et al. (2015), os quais obtiveram resultados 

similares de decomposição térmica para a mesma matéria-prima, mostrados na Tabela 10 em 

termos das temperaturas máximas de degradação (Tmáx.) de cada evento térmico. 

 

Tabela 9 – Comparação entre os resultados de decomposição térmica para o endocarpo do 

coco obtido por diferentes autores. 

Autor Tmáx.(1° evento) 

(°C) 

Tmáx.(2° evento) 

(°C) 

Tmáx.(3° evento) 

(°C) 

Chen et al. (2010) 80  311 / 353 460 

Liyanage et al. (2015) 59  281 / 339 450 

Presente trabalho 59  265 / 337 430 
Fonte: O autor. 

 

 A partir da análise dos resultados de TGA, pode-se inferir que a matéria-prima 

tem boa estabilidade térmica, uma vez que seus principais constituintes sofrem decomposição 

térmica a elevadas temperaturas. Para procedimentos onde há a necessidade de envolver os 

três principais constituintes do pó do ECS inalterados, não se deve empregar temperaturas 

superiores a 190 °C, na qual inicia-se a degradação do material.  

Porém, no caso desse trabalho, como o interesse é a extração da lignina a partir do 

ECS, pode-se utilizar processos de obtenção que empreguem temperaturas elevadas, levando 
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em consideração que a lignina iniciará seu processo de degradação no segundo evento 

térmico, junto com a celulose, não devendo ultrapassar 265 °C. 

Pela análise de DSC, observou-se a ocorrência de um evento térmico de natureza 

endotérmica, Figura 23. 

 

Figura 23 – Termograma de uma amostra de pó do ECS obtido por DSC. 
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Fonte: O autor. 

 

O termograma diferencial mostrado na Figura 23 mostra a existência de um 

evento endotérmico na faixa de 163 °C a 173 °C, com um valor máximo em 167 °C, atribuído 

à vaporização de compostos voláteis presentes nos extrativos (VAN DAM et al., 2004). Além 

desse evento, observa-se também a existência de uma temperatura de transição vítrea (Tg) em 

aproximadamente 140 °C, a qual é uma propriedade típica de materiais amorfos, referente a 

Tg da hemicelulose ou a da lignina.  

Através da Figura 23 é possível observar que não há decomposição térmica da 

lignina, celulose e hemicelulose, o que pode ser confirmado pelo observado no TGA, o que 

confirma a estabilidade térmica do pó do ECS dentro dessa faixa de temperatura. A junção 

das duas técnicas evidencia que o processo de extração da lignina pode ser conduzido a altas 

temperaturas sem que haja decomposição desse componente lignocelulósico. 

A análise de MEV revelou que o pó do ECS apresentou morfologia granular, com 

superfície rugosa formada por grãos menores espalhados de maneira não-uniforme. O 
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tamanho e a forma das partículas da matéria-prima são parâmetros importantes e que podem 

afetar a cinética do processo de extração da lignina, pois quanto maior for a superfície de 

contato entre o material sólido e a solução utilizada para extrair a lignina, maior será a 

probabilidade de choques efetivos entre as moléculas dos dois materiais, assim como a 

velocidade com a qual o processo ocorre. A Figura 24 mostra as micrografias do ECS em 

diferentes aumentos. 

 

Figura 24: Micrografias do pó do ECS em aumentos de (A) 50 x, (B) 100 x, (C) 500 x, (D) 

1000 x, (E) 2000 x e (F) 5000 x. 

 

Fonte: O autor. 

 

5.2. Extração etanosolv 

 

A Tabela 10 mostra os resultados obtidos para os testes preliminares da hidrólise, 

nos quais procurou-se avaliar o efeito da concentração de etanol sobre ɳ, P, CROHf e CROHt. 

 

Tabela 10- Resultados obtidos nos testes preliminares de hidrólise utilizando o processo de 

extração etanosolv. 

Concentração 

etanol (% v/v) 

Rendimento médio 

(%) ± D. P.** 

Pureza 

média (%) 

± D. P. 

C. R. OH 

totais 

(3400 cm-1) 

C. R. OH 

fenólicas 

(1215 cm-1) 

25 18,70 ± 4,10 45 ± 0,04 10,03 1,10 

65 32,35 ± 1,65 68 ± 1,77 10,40 1,17 

95 35,65 ± 1,00 61 ± 1,79 9,13 1,00 
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Fonte: O autor. 

* Resultados expressos na forma de média ± desvio padrão (experimentos realizados em duplicata). 

** D. P.: desvio padrão. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 10 mostram que o rendimento do processo 

de extração de lignina aumenta com o aumento da concentração de etanol, apesar das 

hidrólises realizadas com as soluções de etanol 65 e 95 % v/v terem apresentado rendimentos 

próximos. Esse resultado foi similar aos obtidos por Pan et al. (2006), os quais extraíram 

lignina de álamo híbrido utilizando soluções aquosas de etanol com concentrações variando 

de 25 a 75 % v/v em uma faixa de temperatura de 155 a 205 °C e H2SO4 como catalisador, 

com concentrações variando de 0,83 a 1,67 % m/m.  

Os autores observaram que a utilização da solução de etanol 65 % v/v resultou em 

maior rendimento de lignina e que soluções com concentrações de etanol maiores que 65 % 

v/v diminuíram esse rendimento. Esse comportamento pode ser atribuído ao fato de que ao 

diminuir-se a concentração de etanol na solução, aumenta-se a quantidade de água nesta, o 

que favorece a ionização do catalisador ácido e, consequentemente, promove uma maior 

clivagem via catálise ácida das ligações α- e β-éter na lignina, visto que essa clivagem é 

realizada pela água, que atua como agente nucleofílico, já que ela é um nucleófilo mais forte 

do que o etanol.   

Segundo Ni e Hu (1995), a solubilidade da lignina em uma mistura de etanol-água 

aumenta com o aumento da concentração de etanol, atingindo um máximo quando a 

concentração de etanol é de 70 % v/v (NI; HU, 1995). Concentrações de etanol maiores do 

que esse valor resultam em uma leve diminuição da solubilidade da lignina, o que reflete na 

sua recuperação e no rendimento do processo (PAN et al., 2006). 

Observa-se também que a hidrólise realizada utilizando a solução de etanol 65 % 

v/v produziu uma lignina de pureza mais elevada do que as demais, o que indica que as 

hidrólises realizadas com essa concentração de etanol foram capazes de promover uma maior 

clivagem das ligações éster existentes entre a lignina e os carboidratos. A obtenção de uma 

lignina de pureza mais elevada é de fundamental importância para os processos posteriores, 

pois dispensa a adição de etapas de purificação, dependendo da sua aplicação. 

A lignina obtida nesse trabalho será utilizada como um insumo químico para a 

produção de poliuretanos, dessa forma, é imprescindível que ela possua uma elevada 

reatividade, a qual pode ser mensurada pela quantidade de hidroxilas fenólicas e totais 

presentes em sua estrutura. Observa-se que as hidrólises realizadas utilizando a solução de 

etanol 65 % v/v produziram ligninas com CROHf e CROHt ligeiramente superiores do que as 
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obtidas pelas outras soluções, pois essa concentração de etanol promoveu uma maior 

clivagem via catálise ácida das ligações α- e β-éter presentes na lignina, especificamente das 

ligações α-O-4, β-O-4, β-5 e 5-O-4, dando origem a fragmentos de lignina com hidroxilas 

fenólicas e alifáticas nos pontos de clivagem das ligações citadas, sendo portanto, a solução 

escolhida para ser utilizada nas hidrólises posteriores. 

Os efeitos das condições de extração (temperatura-T e tempo de reação-t) sobre o 

rendimento (ɳ), a massa molar média ponderada (�̅�w) e o conteúdo relativo de hidroxilas 

totais (CROHt) foram avaliados através da utilização do delineamento experimental descrito no 

tópico 4.4, a fim de determinar uma condição de hidrólise (T e t) que maximize essas 

variáveis, já que �̅�w e CROHt influenciam diretamente na reatividade da lignina e ɳ no custo-

benefício do processo. 

A Tabela 11 apresenta os valores das variáveis independentes (T e t) e os 

resultados obtidos em termos de ɳ. A Figura 25 mostra o diagrama de Pareto para o 

rendimento gerado a partir dos resultados apresentados na Tabela 11. Essa figura mostra os 

efeitos estimados de acordo com sua ordem de significância para o modelo que representa o 

rendimento do processo de extração de lignina do pó do ECS.  

 

Tabela 11 - Planejamento experimental da extração de lignina pelo método etanosolv do pó 

do endocarpo do coco seco e a resposta obtida em termos de rendimento (ɳ). 

Experimento 

(E) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

de 

extração 

(minutos) 

Rendimento - ɳ 

(%) 

E1 85 26 9 

E2 85 120 13 

E3 175 26 50 

E4 175 120 67 

E5 130 73 72 

E6 130 73 69 

E7 130 73 64 

E8 66 73 15 

E9 130 6 43 

E10 130 139 58 

E11 193 73 46 
Fonte: O autor. 
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Figura 25 - Diagrama de Pareto do rendimento do processo de extração etanosolv do pó do 

ECS. 

 

Fonte: O autor. 

 

Pode-se observar pela análise da Figura 25 que, dentro do espaço amostral 

estudado, a variável temperatura teve efeito linear positivo significativo sobre o rendimento 

do processo, indicando que o aumento na temperatura, acarreta no aumento do rendimento de 

lignina extraída. Também foi observado que a temperatura e o tempo tiveram efeito 

quadrático negativo significativo sobre o rendimento do processo, indicando que ele aumenta 

com o aumento da temperatura e do tempo de reação, atinge um ponto em que o seu valor é 

máximo, seguido de uma diminuição, na medida em que ambos continuam a aumentar. Essa 

diminuição do rendimento do processo de extração em temperaturas e tempos elevados pode 

ser atribuída à despolimerização da lignina, já que nessas condições ocorre uma maior 

clivagem das ligações α- e β-éter, gerando fragmentos de baixa massa molar altamente 

solúveis em etanol, os quais são difíceis de serem recuperados na etapa de isolamento. 

A variável tempo não teve efeito linear significativo dentro do espaço amostral 

estudado, o que indica que não houve aumento do rendimento do processo com o aumento do 

tempo. Na análise de regressão, obteve-se um coeficiente de correlação elevado (R2 = 0,92), 

indicando que houve um ajuste entre os dados experimentais e o modelo preditivo. A Equação 

19 define o modelo estatístico que melhor representa a variação de ɳ em função das variáveis 

independentes (T e t), representada graficamente pela superfície de resposta da Figura 26(A). 

 

T*t*002,0t*005,0t*58,0T*01,0T*87,294,167η 22                                      (19) 
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Figura 26 – (A) Superfície de resposta representada pela Equação 19 que descreve o modelo 

preditivo do rendimento em relação às variáveis independentes (T e t) e (B) Curvas de 

contorno para o modelo preditivo do rendimento do processo de extração de lignina 

etanosolv. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 26 (A) mostra que existe uma região onde o rendimento atinge um valor 

máximo, indicado com uma seta, enquanto que a Figura 26 (B) ilustra as curvas de contorno 

do modelo preditivo do rendimento do processo de extração de lignina, as quais possibilitam a 

identificação da condição experimental que maximiza o rendimento. 

A partir da análise da Figura 26 (B), foi possível inferir que o contorno mais 

escuro localizado no centro é a região na qual o rendimento predito pelo modelo é 

maximizado. Os pontos de cor azul dispersos nas curvas de contorno representam os pontos 

experimentais e o quão eles estão próximos ao rendimento predito pelo modelo estatístico. 

Portanto, pode-se observar que o ponto experimental que está mais próximo ao contorno que 

contém o rendimento máximo predito pelo modelo é o de 130 °C / 73 minutos. Esse resultado 

pode ser confirmado pela análise da Tabela 12, a qual mostra que os maiores valores de 

rendimento foram obtidos na condição experimental acima citada, sendo essa condição a que 

maximiza o rendimento da extração de lignina pelo processo etanosolv descrito nesse 

trabalho. 

Devido à presença e à abundância de hidroxilas fenólicas e alifáticas, a lignina 

pode ser utilizada como um biopoliol na síntese de poliuretanos (PU). A quantidade dessas 

hidroxilas presentes na lignina irá ditar a sua reatividade, pois quanto maior for o teor de 

hidroxilas, maior será a quantidade de sítios ativos disponíveis para sofrer reações, o que 

favorece, nesse caso, seu uso como macromonômero na síntese de PU’s. 
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Entretanto, os dois tipos de hidroxilas, as fenólicas e as alifáticas, possuem 

reatividades diferentes na reação de formação de PU’s. As alifáticas possuem reatividade 

maior do que as fenólicas, pois possuem um caráter nucleofílico maior, uma vez que nas 

fenólicas há a possibilidade de ressonância de um par de elétrons das hidroxilas com o anel 

aromático, conferindo-lhes um caráter mais ácido e menos nucleofílico. A existência de 

impedimento estérico nas hidroxilas fenólicas também é outro fator que diminui a sua 

reatividade nesse tipo de reação. Portanto, avaliar-se-á a reatividade da lignina em termos de 

conteúdo relativo das hidroxilas totais (CROHt). 

   Os espectros de FTIR mostrados na Figura 27 referentes às diferentes ligninas 

etanosolv obtidas a partir do delineamento experimental mostram as principais bandas de 

absorção referentes aos diversos grupos funcionais presentes na lignina. Com base nesses 

espectros, foi realizada a quantificação dos grupos funcionais que afetam a reatividade da 

lignina com base na absorbância relativa. Nesse caso, o grupo funcional de interesse são as 

hidroxilas totais (3401 cm-1) que foram quantificadas através do cálculo do CROHt, conforme a 

Equação 8. 

 

Figura 27 – Espectros de FTIR das amostras de ligninas etanosolv (E1 a E11) obtidas no 

delineamento experimental do presente trabalho.  
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Fonte: O autor. 
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Os espectros apresentados na Figura 27 mostram que a banda larga e intensa em 

3401 cm-1 apareceu em todas as ligninas (E1 a E11) e refere-se ao estiramento da ligação O-

H. Contudo, as diferentes intensidades observadas para essa banda entre as ligninas E1 a E11, 

sugerem que estas possuem quantidades diferentes de hidroxilas, o que é resultante da 

condição de hidrólise utilizada, visto que de forma geral, a temperatura e o tempo de reação 

influenciam na clivagem das ligações β-O-4 e, consequentemente, na formação de hidroxilas. 

Além disso, a presença de uma banda aguda e intensa em 1227 cm-1 em todas a 

ligninas, a qual é referente ao estiramento da ligação C-O aromática, característica de 

hidroxilas fenólicas, ressalta a ocorrência de clivagem de ligações éter e quebra de metoxilas 

durante as hidrólises. A quantidade de hidroxilas fenólicas, assim como de alifáticas, depende 

da condição de hidrólise, a qual pode favorecer mais ou menos a clivagem das ligações éter. 

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos em termos de CROHt para as amostras de 

lignina etanosolv obtidas no planejamento experimetal. A Figura 28 mostra o diagrama de 

Pareto gerado a partir dos resultados mostrados na Tabela 12, com efeitos estimados com a 

sua ordem de significância para o modelo preditivo que representa o CROHt das ligninas 

etanosolv obtidas nesse trabalho. 

 

Tabela 12 - Conteúdo relativo de hidroxilas totais (CROHt) das ligninas etanosolv. 

Amostra Temperatura (°C) Tempo de 

extração (min) 

C. R. OH totais 

(3400 cm-1) 

E1 85 26 9,3 

E2 85 120 8,9 

E3 175 26 9,2 

E4 175 120 9,9 

E5 130 73 11,5 

E6 130 73 11,2 

E7 130 73 11,2 

E8 66 73 11,5 

E9 130 6 11,9 

E10 130 139 10,4 

E11 193 73 10,1 

Fonte: O autor. 
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Figura 28 - Diagrama de Pareto do CROHt das ligninas obtidas no processo de extração 

etanosolv do pó do ECS. 

 

Fonte: O autor. 

 

A análise estatística dos dados de CROHt revelou que as variáveis independentes, 

temperatura e tempo, não causaram efeitos lineares e quadráticos significativos na variável 

dependente de interesse (CROHt), dentro do espaço amostral estudado, indicando que essas 

variáveis não influenciaram significativamente a quantidade de hidroxilas totais produzidas 

durante as hidrólises. 

O coeficiente de correlação obtido na análise de regressão foi muito baixo 

(R2=0,33), indicando que o modelo preditivo através da superfície de resposta não teve um 

bom ajuste aos pontos experimentais. Logo, o modelo empírico para o CROHt não pode ser 

utilizado para predizer a sua tendência, assim como para a determinação da condição 

experimental que maximiza o CROHt. 

Entretanto, os resultados experimentais são válidos e podem ser utilizados na 

busca de uma tendência de uma condição ótima para o CROHt. Portanto, a análise dos dados 

experimentais presentes na Tabela 12 será realizada como uma forma de determinar a 

condição experimental em que há a maximização do CROHt. 

A Tabela 13 mostra que a condição experimental que produz lignina com maior 

CROHt (11,9) é a de 130 °C / 6 minutos. Contudo, de acordo com a Tabela 11, essa condição 

apresentou 43 % de rendimento, valor relativamente baixo, sendo necessário que a condição 

adequada possua um alto rendimento, para que consiga-se acumular a maior quantidade de 

lignina com um menor número de extrações possível. 

Depois dessa condição, a outra que apresentou alto CROHt (11,5) foi a de 66 °C / 

73 minutos. Contudo, de acordo com a Tabela 11, essa condição apresentou 15% de 
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rendimento, sendo um valor extremamente baixo, podendo ser considerado inviável para a 

produção de grande quantidade de lignina.  

Em seguida, outra condição com alto valor de CROHt foi a de 130°C / 73 minutos, 

a qual apresentou CROHt médio de (11,3 ± 0,17) com coeficiente de variação (CV) de 1,53 %. 

De acordo com a Tabela 9, o rendimento médio foi de (68,3 ± 4,04) % com CV = 5,92 %. 

Portanto, pelo fato de produzir uma lignina com alto CROHt através de um processo com alto 

rendimento, a condição de 130 °C / 73 minutos pode ser considerada como a que maximiza 

todas as respostas estudadas até o momento. 

A Tabela 13 apresenta os valores obtidos de massa molar ponderada média (�̅�w), 

massa molar média numérica (�̅�𝑛) e de polidispersividade das ligninas etanosolv obtidas no 

presente trabalho. 

 

Tabela 13 - Valores de massa molar ponderada média (�̅�w), massa molar média numérica 

(�̅�𝑛) e polidispersividade das ligninas etanosolv. 

Experimento 

(E) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

de 

extração 

(min) 

Mw Mn Mw/Mn 

E1 85 26 1680 1350 1,24 

E2 85 120 1680 1120 1,5 

E3 175 26 1800 954 1,89 

E4 175 120 1560 755 2,07 

E5 130 73 2320 1620 1,43 

E6 130 73 2320 1620 1,43 

E7 130 73 3580 2030 1,76 

E8 66 73 1550 1260 1,23 

E9 130 6 2870 1720 1,67 

E10 130 139 3690 1580 2,33 

E11 193 73 1670 797 2,1 
Fonte: O autor. 

 

A Tabela 13 mostra que as ligninas obtidas, no geral, possuíram valores de �̅�𝑛 

próximas aos de �̅�𝑤, gerando baixos índices de polidispersividade, ou seja, próximo da 

unidade, o que indica que essas ligninas possuem uma distribuição estreita de massas molares, 

o que pode ter ocorrido pela clivagem da lignina em pequenos monômeros de massa 

molecular próximas, através da cisão das ligações α e β-aril-éter. 

A Figura 29 mostra o diagrama de Pareto gerado a partir dos dados apresentados 

na Tabela 13, com os efeitos estimados de acordo com a sua ordem de significância para o 
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modelo que representa os valores de �̅�w para as ligninas obtidas no planejamento 

experimental. 

 

Figura 29 – Diagrama de Pareto dos valores de �̅�w das ligninas obtidas no processo de 

extração etanosolv do pó do ECS. 

  

Fonte: O autor. 

 

O Diagrama de Pareto para �̅�w mostra que, dentro do espaço amostral estudado, 

somente a variável temperatura teve efeito significativo (quadrático negativo) sobre a massa 

molar ponderada média (�̅�w) das ligninas produzidas, indicando que o �̅�w aumenta com o 

aumento da temperatura, atingindo um ponto em que seu valor é máximo, seguido de uma 

diminuição à medida que aquela continua a aumentar. A obtenção de uma lignina com �̅�w 

máximo pode ser atribuída à ocorrência de reações de condensação entre as unidades 

constituintes da lignina, produzindo fragmentos de massa molecular mais elevada.  

A utilização de temperaturas elevadas promove uma maior clivagem das ligações 

éter presentes na lignina, produzindo-se fragmentos de baixa massa molecular. As demais 

variáveis não tiveram efeitos significativos sobre �̅�w, indicando que, dentro do espaço 

amostral estudado, o aumento dessas não afetou significativamente os valores de �̅�w das 

ligninas etanosolv obtidas.  

Na análise de regressão, obteve-se um coeficiente de correlação (R2) igual a 0,61, 

indicando que houve um ajuste moderado entre os dados experimentais e o modelo preditivo. 

A Equação 20 define o modelo estatístico que melhor representa a variação de �̅�w em função 

das variáveis independentes (T e t), representada graficamente pela superfície de resposta da 

Figura 30(A). 

T*t*0283,0t*035,0t*03,1T*376,0T*02,1008,3901M 22 w                           (20) 
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Figura 30 – (A) Superfície de resposta representada pela Equação 20 que descreve o modelo 

preditivo da massa molar ponderada média (�̅�w) em relação às variáveis independentes (T e 

t) e (B) Curvas de contorno para o modelo preditivo da massa molar ponderada média (�̅�w) 

das ligninas obtidas pelo processo de extração etanosolv. 

 

Fonte: O autor. 

 

A superfície de resposta apresentada na Figura 30 (A) mostra que existe uma 

região em que o valor de �̅�w é máximo para uma determinada condição de temperatura e 

tempo (indicada com uma seta). Esta dada condição pode ser determinada com maior exatidão 

através da análise das curvas de contorno do modelo preditivo de �̅�w, conforme mostra a 

Figura 30 (B). 

A Figura 30 (B) mostra que o ponto referente à condição experimental de 130 °C / 

139 minutos está localizada dentro do contorno mais escuro, o qual é predito pelo modelo 

como sendo a região na qual o �̅�w é maximizado. Entretanto, de acordo com a Tabela 11, o 

rendimento da condição E10 foi inferior aos das E5, E6 e E7, tendo estas últimas condições 

gerado ligninas com �̅�w menores e rendimentos superiores em um tempo reacional quase 

duas vezes menor do que ao da condição E10, o que demonstra que as condições E5, E6 e E7 

têm uma eficiência energética superior à da E10, além de apresentar propriedades mais 

adequadas do que aquela. 

Portanto, a partir da análise em conjunto dos efeitos das condições de extração (T 

e t) sobre as variáveis dependentes (ɳ, CROHt e �̅�w), pode-se observar que a condição 

experimental que produz uma lignina com valores máximos de ɳ, CROHt e �̅�w é a de 130 °C / 

73 minutos, a qual será utilizada na extração em batelada de lignina do pó do ECS pelo 

processo etanosolv, a fim de que seja extraída uma quantidade de lignina suficiente para que 

se possa realizar a sua caracterização e, em seguida, utilizá-la nos ensaios de síntese de 

poliuretanos (PUs). 
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5.3. Caracterização da lignina da condição adequada  

 

Os espectros de FTIR da Figura 31 (A) e (B) mostram as duas principais regiões e 

as principais bandas de absorção em destaque relativas aos diversos grupos funcionais 

presentes na lignina. 

 

Figura 31 – Espectros de FTIR da LCA (A) na região de 3800 a 2700 cm-1 e (B) na região de 

1800 a 600 cm-1.  
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Fonte: O autor. 

 

A Tabela 14 mostra as bandas de absorção presentes nas ligninas obtidas nesse 

trabalho e suas respectivas atribuições espectrais e movimentos vibracionais. 
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Tabela 14 - Principais bandas de absorção presentes na LCA e suas respectivas atribuições 

espectrais e movimentos vibracionais. 

Número 

da 

banda 

Número 

de onda 

(cm-1) 

literatura 

Número 

de onda 

(cm-1) 

obtido 

Atribuição espectral Referências 

1 3412-3460 3410 ν (O-H)  (FAIX, 1991) 

2 3000-2842 2938 ν (C-H) de CH2 e CH3 (FAIX, 1991) 

3 1738-1709 1741 ν (C=O) 

(cetonas e ésteres) 

(FAIX, 1991) 

4 1593-1605 1605 ν (C-H) do anel 

aromático 

(FAIX, 1991) 

5 1505-1515 1511 ν (C-H) do anel 

aromático 

(FAIX, 1991) 

6 1460-1470 1458 ν (C-H) do anel 

aromático e vibração 

do esqueleto 

aromático 

(FAIX, 1991) 

7 1422-1430 1423 ν (C – H) do anel 

aromático 

(FAIX, 1991) 

8 1266-1270 1269 s (C=O) de ésteres (FAIX, 1991) 

9 1221-1230 1220 ν (O-H) fenólico (FAIX, 1991) 

10 1210-1235 1210 ν (C-O) aromático (ZHAO; LIU, 2010) 

11 1166 1162 ν (C-O) de ésteres 

conjugados 

(FAIX, 1991) 

12 1140-1100 1120 s (C-H) de G e S (BYKOV, 2008) 

13 1119 1118 δ (C-O) de álcoois 

primários 

(FAIX, 1991) 

14 834 830 γ (C-H) aromáticos (FAIX, 1991) 

Fonte: O autor. 

 

As duas regiões do FTIR mostradas nas Figuras 31 (A) e (B) são ricas em 

informações estruturais da LCA. Na região de 3800 a 2700 cm-1, Figura 31 (A), algumas 

bandas merecem destaque: em 3410 cm-1 referente ao estiramento da ligação O-H das 

hidroxilas totais presentes na lignina e em 2938 cm-1 tem-se a banda referente ao estiramento 

da ligação C-H em grupos metileno (-CH2) e metila (-CH3), estes últimos, presentes em 

metoxilas aromáticas, as quais são um grupo funcional presente nas unidades monoméricas S 

e G que constituem a lignina.  

Já a região de 1800 a 600 cm-1, Figura 31 (B), é chamada de “fingerprint” da 

lignina, na qual destacam-se algumas bandas, como em 1741 cm-1, banda referente ao 

estiramento da ligação C=O relativa a grupos cetona e éster não-conjugados, geralmente, de 

carboidratos, o que ressalta a presença de açúcares residuais provenientes da hemicelulose na 
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lignina. As bandas em 1605, 1511, 1458 e 1423 são referentes aos estiramentos/deformações 

da ligação C-H do anel aromático, que é o esqueleto da estrutura tridimensional da lignina. 

Em 1220 cm-1, tem-se a banda referente ao estiramento da ligação O-H fenólica, o que 

ressalta a presença de hidroxilas fenólicas, resultado da clivagem das ligações éter presentes 

entre as unidades constituintes da lignina. A banda em 1210 cm-1, referente ao estiramento da 

ligação C-O em aromáticos, confirma a presença de metoxilas e de hidroxilas fenólicas. Por 

fim, em 1118 cm-1, tem-se a banda referente à deformação da ligação C-O de álcoois 

primários, o que confirma a presença de álcoois alifáticos na estrutura da lignina. 

Além disso, o aparecimento da banda em 1162 cm-1, a qual está relacionada ao 

estiramento da ligação C-O em ésteres conjugados, é típica de ligninas do tipo HGS, como as 

ligninas de monocotiledôneas. A banda em 1269 cm-1 refere-se à vibração da ligação C=O de 

ésteres, ocasionando uma maior intensidade dessa banda nos espectros de ligninas HGS do 

que nos do tipo GS. Outra importante característica espectral de ligninas HGS é o 

aparecimento de uma banda intensa em 830 cm-1, sendo referente à vibração das ligações C-H 

aromáticas para fora do plano (FAIX, 1991). 

Portanto, através das informações espectrais qualitativas obtidas pela Figura 31 e 

com base nos estudos de classificação botânica de Faix (1991), sugere-se que a LCA é uma 

lignina do tipo HGS, na qual os três monômeros (H, G e S) estão presentes em sua estrutura. 

Entretanto, essa inferência é feita com base em informações de natureza qualitativa. Portanto, 

para um maior detalhamento estrutural da lignina, tanto em termos das unidades presentes em 

sua estrutura tanto na região alifática, como na aromática, bem como os tipos de ligações 

remanescentes entre seus monômeros e até mesmo a proporção relativa entre eles, é 

necessário a utilização de uma técnica espectroscópica mais refinada como a Ressonância 

magnética nuclear de 1H e 13C (RMN 1H e 13C), mais precisamente do experimento 

bidimensional heteronuclear single quantum correlation (HSQC) de 1H-13C.      

A técnica de RMN 2D HSQC 1H-13C é uma poderosa ferramenta para a análise 

qualitativa e quantitativa das estruturas componentes da lignina, pois possibilita a resolução 

de sinais sobrepostos nos espectros unidimensionais de 1H e 13C e fornece informações 

estruturais das unidades aromáticas, como também das diferentes ligações entre as unidades 

monoméricas da lignina. A Figura 32 (ver apêndice) mostra o espectro HSQC da região 

aromática da LCA com as principais subestruturas identificadas no espectro e suas fórmulas 

estruturais mostradas na Figura 33 (ver apêndice). 

No espectro de HSQC, as correlações 1H-13C na região aromática (δH/δC 6,0-

8,0/100-160 ppm) forneceram informações sobre os tipos de monômeros presentes na 
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estrutura da lignina, bem como as proporções relativas destes. Na região aromática, observa-

se que a LCA apresentou sinais característicos bem distinguíveis referentes aos anéis 

aromáticos das unidades monoméricas (H, G e S) e dos fragmentos de p-hidroxibenzoato (p-

cumarato, PCA) ligados à lignina. 

As unidades de S ligadas à LCA mostraram um sinal proeminente para a 

correlação C2,6-H2,6 em δH/δC 6,67/104 ppm, enquanto que as unidades de G mostraram 

diferentes correlações para C2-H2 em δH/δC 6,98/111,6 ppm e C5-H5/C6-H6 em δH/δC 

6,69/115,2 e δH/δC 6,78/119 ppm. Para as unidades de H, observou-se o aparecimento de um 

sinal relativo à correlação C2,6-H2,6 em δH/δC 7,03/130,5 ppm, o que sugere que a LCA é uma 

lignina do tipo HGS, o que corrobora com os resultados obtidos pelo espectro de FTIR, no 

qual houve o aparecimento de uma banda de absorção em 1169 cm-1 que é típica de ligninas 

do tipo HGS, consistente com a classificação de ligninas de acordo com a origem botânica da 

matéria-prima desenvolvida por Faix (1991). 

Além disso, há a ocorrência de um forte sinal relativo à correlação C2,6-H2,6 de 

unidades de p-hidroxibenzoato (PCA) em δH/δC 7,48/130,2 ppm, as quais são unidades 

oxidadas provenientes de H. Vale ressaltar que alguns autores, como Rencoret et al. (2013) 

atribuem o sinal em δH/δC 6,61/114,3 ppm à correlação C3,5-H3,5 nas unidades de PCA. 

Entretanto, esse sinal encontra-se sobreposto aos sinais referentes à G5/G6, o que torna sua 

atribuição difícil, devido à dificuldade de separar esses sinais dentro de um mesmo “cross-

peak”. O mesmo ocorre para o sinal em δH/δC 6,63/115,4 ppm referente à correlação C3,5-H3,5 

nas unidades de H, o qual também encontra-se sobreposto aos sinais de G5/G6. Portanto, 

devido à dificuldade de atribuição, nesse trabalho, esses dois sinais referentes a PCA3,5 e H3,5 

não foram destacados no espectro da Figura 32.      

A Tabela 15 mostra um resumo das principais correlações δH/δC e atribuições 

realizadas através dos espectros de HSQC 1H-13C da região aromática da LCA. 
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Tabela 15 – Atribuição dos sinais dos espectros HSQC (1H-13C) da LCA.   

Nomenclatura δH/δC (ppm) 

literatura 

δH/δC (ppm) 

obtido 

Atribuição Referências 

S2,6  6,71/103,9 6,67/104 C2,6-H2,6 nas unidades 

siringila (S) 

(RENCORET 

et al., 2013) 

G2  7,00/110,9 6,98/111,6 C2-H2 nas unidades 

de guaiacila (G) 

(RENCORET 

et al., 2013) 

G5  6,74/115 6,69/115,2 C5-H5 nas unidades 

de guaiacila (G) 

(RENCORET 

et al., 2013) 

G6  6,79/118,8 6,78/119 C6-H6 nas unidades 

de guaiacila (G) 

(RENCORET 

et al., 2013) 

H2,6  7,2/127,8 7,3/125,5 C2,6-H2,6 nas unidades 

p-hidroxifenila (H) 

(RENCORET 

et al., 2013) 

PCA2,6  7,68/131,2 7,70/130,2 C2,6-H2,6 nas unidades 

p-cumarato (PCA) 

(RENCORET 

et al., 2013) 
Fonte: O autor. 

 

Através do espectro HSQC da LCA e de metodologia descrita por Rencoret et al. 

(2013) foi possível calcular a proporção relativa de cada monômero presente na lignina, bem 

como as razões H/G e S/G da LCA, Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Características estruturais (proporção relativa dos monômeros e razões S/G e 

H/G) obtidas pela integração dos sinais de correlação 1H-13C do espectro de HSQC da LCA. 

Monômeros Proporção Relativa (% área) 

Guaiacila 75,2 

Siringila 23,2 

p-hidroxifenila 1,6 

Razão S/G 0,31 

Razão H/G 0,02 

  Fonte: O autor. 

 

Segundo a Tabela 16, o monômero majoritário da LCA é a guaiacila, seguido pela 

siringila. Essa constituição da LCA impacta, em relação à reação de síntese de PUs, 

principalmente, na reatividade das hidroxilas fenólicas, pois estas já são menos reativas que as 

alifáticas por terem um caráter menos nucleófilo e por serem impedidas estericamente. 

Portanto, o fato da LCA apresentar maiores quantidades de guaiacila do que de siringila 

influencia positivamente na sua reatividade, pois a guaiacila possui uma metoxila na posição 

orto à hidroxila, enquanto que a siringila possui duas, o que diminui o impedimento estérico 

causado pelas metoxilas sobre as hidroxilas fenólicas, o que favorece a reação desse grupo 

com os diisocianatos para formar o PU. 
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A distribuição da massa molar da LCA é mostrada na Figura 34, a qual apresenta 

massa molar média numérica (�̅�n) de 1830, massa molar ponderada média (�̅�w) de 3040 e 

índice de polidispersividade (�̅�w/�̅�n) de 1,66. 

 

Figura 34 – Curva de distribuição da massa molar da LCA. 
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Fonte: O autor. 
 

A LCA apresentou uma distribuição de massa molar estreita com um IPD baixo, 

próximo à unidade, mostrando que a quantidade de fragmentos de diferentes massas molares é 

comparativamente baixa, o que influencia enormemente na reatividade da lignina. Além 

disso, a LCA apresentou uma baixa massa molecular, já que ligninas com massas molares 

entre 2000 e 4000 g/mol são consideradas de baixa massa molecular (DUONG et al., 2014). O 

fato da LCA possuir baixa massa molar é outro fator que influencia a sua reatividade, pois 

ligninas mais fragmentadas têm reatividade maior, o que favorece a reação da lignina com os 

grupos diisocianato, formando os poliuretanos. 

Hernández et al. (2007) realizaram a extração de lignina de Eucalyptus dunni pelo 

método organosolv para utilização na síntese de adesivos de poliuretanos. Os autores 

obtiveram valores de �̅�w e de �̅�w/�̅�n iguais a 2300 e 2,55 para a lignina crua e 2150 e 2,23 

para a lignina purificada. As ligninas obtidas pelos autores apresentaram baixas massas 

moleculares, tornando-as mais reativas e apropriadas para a síntese de PUs menos rígidos. 
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A Figura 35 mostra o termograma (TG) e o termograma derivativo (DTG) de uma 

amostra de LCA e os respectivos eventos térmicos numerados de 1 a 3. 

 

Figura 35 – Termograma (linha preta) e termograma derivativo (linha vermelha) da LCA. 
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Fonte: O autor. 

 

A Figura 35 mostra, através da curva de DTG, que a degradação da LCA ocorre 

em múltiplos estágios. No início, até a temperatura de 110 °C, houve uma perda de massa de 

aproximadamente 4,6 %, sugerindo a perda de voláteis presente na amostra.  

O evento térmico 1 ocorreu entre 115 e 186 °C com uma perda de massa de 

aproximadamente 3,0 %, o que pode ser atribuído à degradação de açúcares residuais 

provenientes da hemicelulose, o que corrobora com o comportamento observado por Huijgen 

et al. (2014). A presença desses açúcares residuais foi confirmada pelo FTIR com o 

aparecimento de uma banda de absorção em 1741 cm-1, relativa ao estiramento da ligação 

C=O de cetonas e ésteres, geralmente, presentes em carboidratos. Além disso, o pico do DTG 

para esse evento foi pouco intenso, o que indica a existência de um baixo teor de açúcares 

residuais na LCA, o que corrobora com a sua elevada pureza de (85 ± 2,5) %.  

Os eventos térmicos 2 e 3 podem ser atribuídos à degradação da lignina, já que 

esta se decompõe em uma ampla faixa de temperatura, podendo se estender de 200 a 500 °C, 

devido à existência de diferentes grupos funcionais oxigenados que possuem diferentes 
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estabilidades térmicas, assim como pela existência de fragmentos de massas moleculares 

diferentes.   

O evento térmico 2 teve início na temperatura de 186 °C e estendeu-se até 480 °C 

com uma perda de massa de 45,8 %, o qual evidencia o início do processo de degradação 

térmica da LCA. Nessa ampla faixa de temperatura, podem ocorrer sucessivos processos de 

degradação. Segundo Brebu et al. (2010), um evento térmico na faixa de 150 a 275 °C pode 

ser relacionado à desidratação de grupos hidroxilas localizados em grupos benzílicos. Entre 

275 e 350 °C, começa a ocorrer a clivagem das ligações entre as cadeias laterais alifáticas e os 

anéis aromáticos (ligações β-β), enquanto que a clivagem das ligações carbono-carbono das 

unidades estruturais ocorre entre 370 e 400 °C. A partir de temperaturas superiores a 500 °C, 

há a decomposição dos anéis aromáticos, levando à formação de 30 a 50 % em massa de 

cinzas, assim como à liberação de compostos voláteis, como CO, CO2, CH4 e H2 (BREBU; 

VASILE, 2010).   

Além disso, as ligações β-O-4 que representam cerca de 50 % das ligações entre 

as unidades monoméricas, possuem menor estabilidade térmica e podem ser clivadas em 

baixas temperaturas, abaixo de 310 °C, o que sugere que a partir da temperatura inicial de 

degradação, nesse caso, 186 °C, pode começar a ocorrer a clivagem das ligações β-O-4, 

iniciando então, a degradação da LCA. Portanto, esse evento mostra que a LCA é 

termicamente estável até 186 °C, podendo ser utilizada em processos que empreguem 

temperaturas próximas a esse valor. 

Wormeyer et al. (2011) também obtiveram resultados de estabilidade térmica 

semelhantes aos da LCA. Os autores extraíram lignina da palha de trigo utilizando solução 

aquosa de etanol 50 % m/m e H2SO4 0,5 N como catalisador a 167 °C durante 35 minutos. A 

lignina obtida teve sua degradação iniciada em aproximadamente 195 °C, alcançando sua 

degradação máxima em aproximadamente 285 °C. A LCA teve sua degradação iniciada em 

186 °C, alcançando sua degradação máxima em 260 °C, ressaltando a semelhança entre as 

ligninas extraídas pelo método etanosolv (WÖRMEYER et al., 2011). 

A Figura 36 mostra o termograma para uma amostra de LCA obtido por DSC, no 

qual foram feitos um ciclo de aquecimento (ab) e um de resfriamento (cd) para remoção do 

histórico térmico da amostra, resultante da(s) etapa(s) de processamento do polímero, a fim de 

que a Tg fosse mais facilmente identificada e quantificada.  
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Figura 36 – Termograma para uma amostra de LCA obtido por DSC. 
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Fonte: O autor. 

 

Observa-se que na Figura 36, há o aparecimento da Tg em torno de 93 °C, ou seja, 

nessa temperatura as cadeias poliméricas da lignina começam a exibir mobilidade, a qual é 

afetada por diversos fatores, como distribuição da massa molar, grau de ligações cruzadas, 

ligações de hidrogênio e presença de componentes de baixa massa molecular que podem agir 

como plastificantes, aumentando o volume livre do polímero (GHAFFAR; FAN, 2013). 

A LCA apresentou uma massa molar relativamente baixa, nomeadamente, 3040 

g/mol e Tg em torno de 93 °C, o que pode sugerir que essa lignina possua um baixo grau de 

ligações cruzadas, visto que, geralmente, as ligninas obtidas pelo método etanosolv tendem a 

apresentar uma estrutura com grau de ligações cruzadas relativamente baixo, independente da 

matéria-prima e das condições de extrações utilizadas (HUIJGEN et al., 2014). Além disso, 

existe relatos na literatura de ligninas com valores de Tg que variam de 90 a 277 °C 

(LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014).  

Huijgen et al. (2014) realizaram diferentes extrações de lignina da palha de trigo 

utilizando diferentes concentrações de etanol e analisaram a influência desses tratamentos nas 

propriedades térmicas, na distribuição de massa molar e nos teores dos principais grupos 

funcionais presentes nessas ligninas. Os autores observaram que as ligninas que possuíram 
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menores valores de �̅�w também apresentaram menores valores de Tg, assim como menores 

teores de carboidratos residuais.   

Considerando essa faixa de Tg e levando-se em conta a dependência desse 

parâmetro em relação a �̅�w, sugere-se que a LCA apresente um valor de Tg relativamente 

baixo, se comparada a uma lignina que possua Tg igual a 277 °C, pois esta lignina certamente 

apresenta alta massa molar e alto grau de ligações cruzadas, o que certamente afeta a 

reatividade desse composto. 

A Tabela 17 mostra os teores de hidroxilas totais (OHtotais), hidroxilas fenólicas 

(OHfenólicas), carboxilas (COOH), hidroxilas alifáticas (OHalifáticas) da LCA e seus respectivos 

coeficientes de variação (CV). 

 

Tabela 17 - Teores dos principais grupos funcionais da LCA determinados em experimentos 

feitos em triplicata. 

Determinação quantitativa dos grupos funcionais da LCA por método titulométrico1, 

espectroscopia UV - Vis2 e método titulométrico3. 

Amostra OH totais
1 

(mmol/g) 

CV 

(%) 

OH fenólicas
2

 

(mmol/g) 

CV 

(%) 

OHCOOH
3 

(mmol/g) 

CV 

(%) 

OH alifáticas
* 

(mmol/g) 

LCA 7,15 3,81 3,34 0,90 0,16 7,84 3,81 
Fonte: O autor. 

* OHalifáticas = OHtotais - OHfenólicas , onde OHtotais = OHacetilada + OHCOOH. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 17 mostram que os CVs obtidos foram 

menores que 10 %, o que mostra uma pequena dispersão dos dados, ressaltando a 

repetibilidade dos métodos utilizados e a confiabilidade dos resultados obtidos. 

Pan e Saddler (2013) obtiveram uma lignina extraída de planta de madeira dura 

pelo método etanosolv com teores de OHfenólicas, OHaliáfticas e OHtotais iguais a 2,76, 2,88 e 5,64 

mmol/g, respectivamente, para a produção de espumas de poliuretano. Cateto et al. (2011) 

utilizaram lignina do tipo Alcell, proveniente de extração por método etanosolv, para 

avaliação da cinética de polimerização em massa do poliuretano. Essa lignina apresentou 

teores de OHfenólicas, OHalifáticas e OHtotais iguais a 3,81, 1,45 e 5,26 mmol/g.  

Os teores de OHfenólicas, OHaliáfticas e OHtotais obtidos para a LCA foram 

relativamente maiores e/ou comparáveis aos apresentados acima por outros autores que 

utilizaram o método etanosolv para a obtenção da lignina, apesar das matérias-primas e as 

condições de extração terem sido diferentes, que são fatores que influenciam fortemente na 

formação das hidroxilas. Portanto, os altos teores de OHfenólicas e OHalifáticas aliado à baixa 

massa molecular indicam que a LCA possui alta reatividade, sendo apropriada para atuar 
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como poliol na síntese de PUs devido à sua grande quantidade de sítios disponíveis para 

reagir, à sua alta mobilidade e à sua baixa viscosidade. 

 

5.4. Características gerais dos PUs à base de LCA do pó do ECS 

 

A Tabela 18 mostra as formulações dos PUs calculadas com base nas equações 12 

e 13 e suas respectivas combinações com base no delineamento experimental descrito no 

tópico 4.11. 

 

Tabela 18 - Matriz de dados experimentais para o delineamento experimental da síntese de 

poliuretanos (PUs) utilizando a LCA e o PEG 400 como polióis. 

Experimento Teor de 

lignina (%) 

[NCO]/[OH] 

E1 7,32 1,07 

E2 42,68 1,07 

E3 7,32 1,43 

E4 42,68 1,43 

E5 0 1,25 

E6 50 1,25 

E7 25 1,00 

E8 25 1,50 

E9 25 1,25 

E10 25 1,25 

E11 25 1,25 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 37 mostra os onze PUs obtidos a partir das diferentes formulações (teor 

de lignina e razão [NCO]/[OH]) mostrados na Tabela 18. 
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Figura 37 – Poliuretanos obtidos com base no delineamento experimental. 

 

Fonte: O autor. 

 

Os poliuretanos mostrados na Figura 37 apresentaram uma coloração marrom, 

além de se obter materiais com diferentes características mecânicas, desde materiais mais 

deformáveis (semelhantes a espumas flexíveis) até materiais menos deformáveis (semelhantes 

a espumas rígidas), dependendo do teor de lignina e da razão [NCO]/[OH] da formulação. 

Apesar desse comportamento, nenhum dos PUs obtidos apresentou características de 

materiais quebradiços, mesmo aqueles com elevados teores de lignina e razão [NCO]/[OH], 

os quais segundo alguns autores, costumam ser quebradiços e apresentarem propriedades 

mecânicas ruins (PAN; SADDLER, 2013). Além disso, observa-se que o PU produzido no 

experimento 5, o qual não teve lignina na sua formulação, apresentou uma cor mais clara e 

visivelmente aparentou não ter uma forma bem definida, o que indica que a inserção da 

lignina nas formulações dos PUs torna esse material mais moldável e com estrutura mais 

definida, resultado da inserção de segmentos rígidos provenientes da lignina. 

Esses PUs foram avaliados quanto à sua porosidade e ao seu grau de reticulação 

que devem ser parâmetros chave desse material como barreira física na liberação controlada 

de fertilizantes, já que o mecanismo da liberação consiste na penetração da água através dos 

poros da barreira física que encapsula o fertilizante, da sua dissolução e da sua posterior 

liberação de forma controlada através dos poros por processo difusional. 
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5.5. Análise estatística dos dados obtidos no delineamento experimental 

 

A Tabela 19 mostra os dados de porosidade e de grau de reticulação dos onze PUs 

obtidos a partir do delineamento experimental proposto. 

 

Tabela 19 – Formulações dos PUs e suas respectivas variáveis dependentes (porosidade e grau 

de reticulação). 

Experimento Teor de 

lignina (%) 

[NCO]/[OH] Porosidade-

ρ 

(%) 

Grau de 

reticulação 

(%) 

E1 7,32 1,07 98 89 

E2 42,68 1,07 90 97 

E3 7,32 1,43 89 94 

E4 42,68 1,43 86 98 

E5 0 1,25 87 74 

E6 50 1,25 87 95 

E7 25 1,00 80 95 

E8 25 1,50 83 99 

E9 25 1,25 80 95 

E10 25 1,25 76 96 

E11 25 1,25 82 96 
Fonte: O autor. 

 

A partir da análise da Tabela 19, pode-se observar que as porosidades dos PUs 

variaram numa faixa estreita de valores, de um valor médio de (79 ± 3,25) % com CV=4,11%, 

referente ao ponto central do delineamento, até um valor de 98 % de porosidade. A faixa de 

porosidade obtida nesse trabalho foi semelhante à obtida por Guan et al. (2005), os quais 

reportaram valores de porosidade variando de 80 a 96 %, utilizando PUs sintetizados a partir 

de policaprolactonas (PCL), 1,4-diisocianatobutano (BDI), indicando que PUs com 

características similares podem ser obtidos utilizando diferentes reagentes na sua síntese 

(GUAN et al., 2005).  Contudo, apesar dessa faixa de variação ter sido pequena, percebe-se 

que a mudança na formulação do PU, seja quanto ao teor de lignina, seja quanto à razão 

[NCO]/[OH] provoca uma alteração dessa propriedade, que deve ter um intervalo 

significativo para que se possa avaliar a sua influência na liberação controlada de fertilizantes. 

A Figura 38 mostra o diagrama de Pareto para a porosidade gerado a partir dos 

resultados apresentados na Tabela 20. Essa figura mostra os efeitos estimados de acordo com 

sua ordem de significância para o modelo que representa a porosidade dos PUs obtidos no 

delineamento experimental. 
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Figura 38 - Diagrama de Pareto da porosidade dos PUs obtidos no delineamento 

experimental. 

 

Fonte: O autor. 

 

A análise do Diagrama de Pareto mostra que, dentro do espaço amostral estudado 

e com 90 % de confiança, a única variável independente que teve efeito significativo sobre a 

variável dependente foi o teor de lignina, a qual apresentou um efeito quadrático positivo 

significativo, indicando que a porosidade diminui com o aumento do teor de lignina, 

atingindo um ponto de mínimo, no qual a porosidade tem valor mínimo e, logo em seguida, à 

medida que o teor de lignina continua a aumentar, a porosidade também aumenta. No espaço 

amostral estudado, a razão [NCO]/[OH] não apresentou efeitos linear e quadrático 

significativos, indicando que essa variável não afeta extensivamente a porosidade dos PUs 

obtidos. 

Na análise de regressão, obteve-se um coeficiente de correlação moderado (R2 = 

0,57), indicando que não houve um bom ajuste entre os dados experimentais e o modelo 

preditivo. Logo, a superfície de reposta não pode ser utilizada como forma de predição. 

Contudo, os resultados experimentais são válidos e podem ser utilizados na busca de uma 

possível tendência do comportamento da porosidade. 

Os diferentes valores de porosidade, bem como as diferenças de flexibilidade e 

rigidez dos onze PUs podem ser explicados pela inserção da lignina na formulação dos PUs. 

A partir da análise da Tabela 19, observa-se que em baixos teores de lignina obtém-se 

elevados valores de porosidade, o que possivelmente pode ser explicado pela predominância 
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dos segmentos flexíveis, possibilitando a formação de poros bem definidos e estruturados 

(PAN; SADDLER, 2013). 

Porém, à medida que aumenta-se o teor de lignina nas formulações, aumenta-se 

também a inserção de segmentos rígidos à estrutura dos PUs, o que pode causar aumento da 

rigidez do material pelo aumento do grau de reticulação entre as cadeias poliméricas, dando 

origem a poros menos definidos e heterogêneos, o que pode causar diminuição da porosidade 

do material, como observado na condição do ponto de mínimo. Para valores muito elevados 

de teor de lignina, a rigidez do PU aumenta cada vez mais, podendo causar defeitos em sua 

estrutura interna, como fissuras, as quais promovem um aumento na porosidade do PU. 

Outro parâmetro importante e que está diretamente ligado à porosidade do 

polímero e à sua capacidade de inchamento é o grau de reticulação, ou seja, o quão as cadeias 

poliméricas estão interligadas entre si formando uma grande rede reticulada. O grau de 

reticulação também está diretamente ligado ao controle da difusão da água para dentro da 

matriz polimérica, bem como ao controle de propriedades físicas como degradação e liberação 

de ativos de dentro do polímero. 

 A Figura 39 mostra o diagrama de Pareto para o grau de reticulação gerado a 

partir dos resultados apresentados na Tabela 19. Essa figura mostra os efeitos estimados de 

acordo com sua ordem de significância para o modelo que representa o grau de reticulação 

dos PUs obtidos no delineamento experimental. 

 

Figura 39 - Diagrama de Pareto do grau de reticulação dos PUs obtidos no delineamento 

experimental. 

 

Fonte: O autor. 
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A análise do Diagrama de Pareto mostra que, dentro do espaço amostral estudado 

e com 95 % de confiança, a variável independente teor de lignina apresentou efeitos linear 

positivo e quadrático negativo significativos. O primeiro efeito está relacionado com o 

aumento do teor de lignina provocar um aumento no grau de reticulação. O segundo efeito 

está relacionado com o aumento do teor de lignina provocar um aumento no grau de 

reticulação, atingir um ponto em que esse valor é máximo (ponto de máximo) e em seguida 

com o sucessivo aumento do teor de lignina, seria observado uma diminuição do grau de 

reticulação. 

Na análise de regressão, obteve-se um coeficiente de correlação alto (R2 = 0,84), 

indicando que houve um bom ajuste entre os dados experimentais e o modelo preditivo, 

indicando que a superfície de reposta pode ser utilizada como forma de predição. 

Como mencionado anteriormente, a porosidade e o grau de reticulação estão 

interligados entre si. Pela análise dos dados do grau de reticulação, observa-se que a a 

formulação E5, a qual não possui lignina, gerou um PU com um baixo grau de reticulação (74 

%), quando comparado aos demais (89 % < GR ≤ 99 %), indicando que a inserção da lignina 

nas formulações, promoveu o aumento do grau de reticulação dos polímeros obtidos. Esse 

comportamento se deve ao fato da lignina ter vários pontos de ligação, ou seja, vários pontos 

possíveis de ligação de uma cadeia a outra através dos seus grupos funcionais, nesse caso em 

específicos, das suas hidroxilas fenólicas e alifáticas. 

Pode-se relacionar o grau de reticulação com a capacidade de inchamento do 

polímero e, consequentemente, com a sua porosidade. Dasgupta et al. (2016) obtiveram 

resultados interessantes capazes de relacionar os três parâmetros acima citados. Os autores 

realizaram estudos de capacidade de inchamento em dois poliésteres que diferiam entre si pela 

sua estrutura. Os resultados da capacidade de inchamento foram diferentes para cada um dos 

poliésteres, levando os autores a concluírem que o polímero que teve menor capacidade de 

inchamento possuía maior grau de reticulação, pois permitiu a menor penetração do solvente 

para o cerne do polímero, devido ao alto grau de reticulação existente. 

O comportamento observado pelos autores é bastante interessante e importante 

para um material que será utilizado como barreira física na liberação controlada de 

fertilizantes, pois quanto maior for seu grau de reticulação, menor tenderá a ser a penetração 

do solvente no cerne do polímero e, consequentemente, afetará o mecanismo da liberação 

Nesse trabalho, observou-se um comportamento semelhante ao dos autores 

mencionados acima. A condição de maior porosidade, E1 (98 %), possui um baixo grau de 

reticulação (89 %), quando comparado à condição de menor porosidade, E9 (79 ± 3,25) % 
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que possui um alto grau de reticulação (96 ± 0,8) % - CV = 0,84 %. Além disso, os PU E1 e 

E9 tiveram graus de inchamento de (28,9 ± 0,3) % - CV = 1,03 % e (14,4 ± 0,54) % - CV = 

3,74 %, respectivamente, o que significa que o PU E1 tem uma capacidade de retenção de 

solvente duas vezes maior que a do PU E9, o que indica que o grau de reticulação realmente 

influencia na penetração do solvente no polímero. Portanto, como os principais parâmetros 

que possivelmente influenciam a liberação controlada de fertilizante são a porosidade e a o 

grau de reticulação do PU, serão escolhidos os PUs obtidos nas condições de maior 

porosidade (que é a de menor GR) e a de menor porosidade (que é a de maior GR) para 

avaliar a influência direta desses parâmetros na liberação controlada do (NH4)2SO4. 

 

5.6. Caracterização dos PUs selecionados para testes na liberação controlada de 

(NH4)2SO4 

 

Os PUs de maior porosidade e baixo grau de reticulação (E1) e de menor 

porosidade e alto grau de reticulação (E9) foram selecionados para serem testados na 

liberação controlada de (NH4)2SO4, devido esses parâmetros possivelmente influenciarem o 

mecanismo dessa liberação. Portanto, esses PUs foram caracterizados pelas técnicas de FTIR, 

TGA/DTG, DSC, MEV, ensaios mecânicos de compressão e capacidade de inchamento, a fim 

de avaliar a influência que o aumento do teor de lignina e da razão [NCO]/[OH] causam nas 

propriedades desse material. 

A Figura 40 mostra os espectros de FTIR da LCA, do PEG 400 e dos PUs E5, E1 

e E9 comparando alguns grupos funcionais ausentes na lignina e no PEG 400 e presentes nos 

PUs, o que indica que houve a formação desse polímero. 
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Figura 40 – Espectros de FTIR/ATR da LCA, do PEG 400 e dos PUs E5, E1 e E9. 
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Fonte: O autor. 

 

A análise dos espectros apresentados na Figura 40 possibilita a identificação de 

grupos funcionais característicos dos PUs que são ausentes na lignina e no PEG 400, 

evidenciando que a síntese dos PUs ocorreu de forma bem sucedida. Os módulos vibracionais 

mais importantes e característicos dos PUs são encontrados nas regiões referentes às ligações 

N-H, NCO, C-N e C-O-C, as quais podem ser utilizadas como parâmetro na análise dos 

espectros de PUs, indicando assim, se houve ou não a sua formação. A Tabela 20 resume os 

módulos vibracionais característicos e os seus respectivos números de onda para os 

poliuretanos, para a lignina e para o PEG 400. 
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Tabela 20 – Módulos vibracionais característicos da lignina e do poliuretano. 

Banda Número de 

onda (cm-1) / 

literatura* 

Número de 

onda (cm-1) / 

obtido 

Atribuições** 

1 3600 3552 ν(N-H) livre 

2 3420 3415 νa (O-H) 

3 3340 3330 ν(N-H) ligado 

4 2940 2922 νa(CH2) 

5 2880 2867 νs(CH2) 

6 1740, 1715, 

1605 

1734, 1718, 

1600 

ν(C=O): uretano, 

éster e carbonila 

7 1610 1613 ν(C=C) aromático 

8 1540 1540 δ(N-H) e ν(C-N): 

amida II 

9 1320 1321 δ(N-H) e δ(C-N): 

amida III 

10 1240, 1210 1240, 1210 s(C-O-C): 

seg.flexíveis 

11 1180, 1150 1185, 1149 s(C-O-C): seg. 

rígidos 

12 1075 1076 νa(C-O-C) 

13 1030 1030 νs(C-O-C) 

Fonte: O autor. 

*(CIOBANU et al., 2004) 

**s: estiramento vibracional; δ: tesoura (dobramento angular); νa: estiramento assimétrico; νs: estiramento 

simétrico. 

 

A partir da análise dos espectros da Figura 40, observa-se que nos espectros da 

lignina e do PEG 400, há inicialmente, uma forte banda em 3415 cm-1 relativa aos 

estiramentos assimétricos das hidroxilas. Entretanto, ao analisar-se os espectros dos três PUs, 

nota-se que essa banda já apresenta uma menor intensidade e um formato mais deformado, 

indicando que houve a diminuição da quantidade desses grupos, devido à reação delas com os 

grupos diisocianato. Com o consumo das hidroxilas, há o aparecimento de duas novas bandas 

de absorção em, aproximadamente, 3552 cm-1 e em 3300 cm-1, atribuídas ao estiramento da 
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ligação N-H livre (ausência de ligações de hidrogênio) e da ligação N-H ligada (existência de 

ligações de hidrogênio), respectivamente e corresponde à formação da ligação uretânica. 

Observa-se também que, nos espectros da Figura 40, há um aumento da 

intensidade e da separação dos picos em 2922 e 2867 cm-1 nos espectros dos PUs E5, E1 e E9, 

os quais são referentes aos estiramentos assimétricos e simétricos da ligação C-H em grupos 

metilenos (CH2), respectivamente, presentes tanto na lignina, como no PEG 400, e que pode 

ser atribuído ao aumento do teor de lignina nessas formulações. Entretanto, o PEG 400 

também contribui de forma considerável para o aumento da intensidade dessa banda, visto 

que em seu espectro, ela se apresenta de forma mais intensa do que no da lignina, já que a 

parte hidrocarbonada da sua cadeia é composta basicamente por grupos metileno.  

Outro importante aspecto observado a partir dos espectros dos PUs é a ausência 

de banda de absorção na região de 2200 cm-1, relativa a grupos NCO livres, evidenciando que 

o TDI foi totalmente consumido. As bandas de absorção presentes em 1734, 1718 e 1600 cm-1 

estão presentes em todos os espectros dos PUs e são atribuídas aos estiramentos da ligação 

C=O presente nas ligações uretânicas. Além disso, há também o aparecimento de bandas de 

absorção em 1540 (acoplamento da deformação angular de N-H com o estiramento de C-N) e 

1321 cm-1 (acoplamento das deformações angulares das ligações N-H e C-N), as quais são 

denominadas de amida II e III, respectivamente, as quais são ligações constituintes da unidade 

básica dos poliuretanos, a ligação uretânica ou grupamento uretano. 

Pode-se observar também pelos espectros dos PUs e do PEG 400 que nestes são 

encontradas bandas de absorção em 1240 e 1210 cm-1, as quais são referentes ao estiramento 

vibracional da ligação C-O-C presentes nos segmentos flexíveis dos PUs, provenientes do 

extensor de cadeia utilizado, o PEG 400. Já as bandas em aproximadamente 1185 e 1149 cm-

1, referentes aos estiramentos vibracionais da ligação C-O-C presentes nos segmentos rígidos 

não apareceu de forma separada, sendo sobreposta por outra banda, porém há absorção nessa 

região nos espectros dos PUs E1 e E9, indicando que os segmentos rígidos, provenientes da 

lignina foram inseridos nesses polímeros, já que essas bandas estão presentes no espectro da 

lignina e ausentes no do PEG 400. 

A mudança de morfologia da lignina para a do poliuretano é também uma outra 

evidência da formação desse material. Além disso, avaliar o efeito que o aumento do teor de 

lignina e da razão [NCO]/[OH] exercem sobre a morfologia dos PUs é de fundamental 

importância, pois esses parâmetros podem produzir materiais com diferentes distribuições de 

poros, sendo estes mais ou menos homogêneos, o que pode influenciar em propriedades como 

a porosidade do PU e, consequentemente, no mecanismo de liberação do (NH4)2SO4. 
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A Figura 41 mostra as micrografias da lignina (LCA) (A), do PU E5 (controle) 

(B), do PU E1 (C) e do PU E9 (D) em diferentes aumentos. 

Figura 41 – Micrografias obtidas por MEV das amostras de: (A) lignina (LCA) num aumento 

de 5,0 kx; (B) PU E5 (controle) num aumento de 800x; (C) PU E1 num aumento de 60x e (D) 

PU E9 num aumento de 150x. 

 

Fonte: O autor. Micrografias obtidas pela Central Analítica da Universidade Federal do Ceará. 

 

A partir da análise das micrografias mostradas na Figura 41, observa-se, 

inicialmente, a completa mudança de morfologia globular da lignina para uma morfologia 

mais densa e porosa dos PUs, evidenciando que houve a conversão dos materiais de partida 

no produto final desejado, fato já constatado anteriormente pelos espectros de FTIR. 

Observa-se uma morfologia bastante diferente entre os PUs E5 (controle, com 0 

% de lignina na sua formulação), E1 e E9, através da ausência de poros na estrutura do PU 

E5, o qual possui uma superfície rugosa com alguns gomos espalhados em diferentes regiões. 

Já os PUs E1 e E9, possuem uma superfície mais uniforme e densa com poros de diferentes 

tamanhos distribuídos por toda sua extensão.  

Essa diferença de morfologia é um forte indício do efeito que a inserção da 

lignina, bem como o seu teor causam na morfologia do material. A inserção da lignina nas 
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formulações dos PUs é acompanhada por um aumento da reticulação do material, se 

comparado ao grupo controle, obtendo-se materiais mais densos, uniformes, resistentes, de 

flexibilidade variável e de diferentes porosidades. Ao comparar os valores de porosidade do 

PUs E5 (controle, 87 %), E1 (98 %) e E9 (79 ± 3,25) %, nota-se que com o aumento do teor 

de lignina na formulação ocorre a diminuição da porosidade, obtendo-se um PU com 

porosidade menor do que a do grupo controle, o que pode ser explicado pelo aumento do grau 

de reticulação, o que provavelmente diminui a formação de poros internos, pois o PU E9 

possui um GR de (96 ± 0,8) %, enquanto que os PUs E1 e E5 possuem valores de GR´s de 89 

e 74 %, respectivamente.   

De uma forma geral, nota-se que os poros dos PUs obtidos possuem forma 

esférica, de tamanhos bastante heterogêneos, que é uma tendência observada quando se utiliza 

a lignina como copoliol na síntese de poliuretanos. Resultados similares quanto à 

irregularidade do tamanho dos poros à medida que o teor de lignina aumenta foram relatados 

por Pan e Saddler (2013) e por Cinelli et al. (2013). Essa irregularidade do tamanho dos poros 

pode ser explicada pela heterogeneidade dos fragmentos da lignina, que por serem diferentes 

formam um material final que não é homogêneo. 

Pan e Saddler (2013) utilizaram lignina etanosolv de madeira dura como copoliol 

na síntese de espumas de PU em diferentes teores (crescentes) na formulação dessas. Os 

autores observaram que a espuma de PU produzida sem lignina em sua formulação apresentou 

poros de tamanhos e formatos regulares, enquanto que ao introduzir lignina em quantidades 

crescentes nas formulações, produziu um material com poros de tamanhos significativamente 

irregulares e de formatos alargados (em forma de bolhas), os quais foram parâmetros 

responsáveis por diminuir a capacidade dessas espumas de sofrerem compressão, impactando 

diretamente em suas propriedades mecânicas. 

No presente trabalho, observou-se um comportamento semelhante ao descrito por 

Pan e Saddler (2013), já que à medida em que o teor de lignina aumentou nas formulações dos 

PUs, o tamanho e o formato dos seus poros ficaram cada vez mais irregulares, com a 

diferença que no PU E5 não foi observado a presença de poros, comportamento oposto ao 

descrito pelos autores.   

A obtenção de PUs com poros de diferentes tamanhos, especificamente, com 

poros de diferentes diâmetros, é bastante interessante, já que esses PUs recobrirão (NH4)2SO4 

com o intuito de liberar esse nutriente de forma controlada, pois pode-se avaliar a partir do 

processo de liberação, se esse os diâmetros dos poros influenciam na cinética e no mecanismo 
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do processo. A Figura 42 mostra as micrografias dos PUs E1 e E9 mostradas acima, porém 

com o diâmetro dos poros calculados. 

Figura 42 – Micrografias obtidas por MEV das amostras de (A) PU E1 e (B) PU E9, ambas 

com os diâmetros dos poros calculados. 

       

Fonte: O autor. Micrografias obtidas pela Central Analítica da Universidade Federal do Ceará. 

 

A partir da análise da Figura 42, pode-se inferir que o diâmetro médio dos poros 

do PU E1 é de 377,5 μm e o do PU E9 é de 216,14 μm, nas regiões registradas. Logo, tem-se 

um material de elevada porosidade com uma região que apresenta poros com diâmetro maior 

(PU E1) e outro material de porosidade menor com uma região que apresenta poros com 

diâmetro menor (PU E9), que são parâmetros que podem influenciar na difusão da água para 

o interior do polímero, bem como na liberação do nutriente encapsulado, podendo este 

fenômeno ocorrer de forma mais lenta ou de forma mais rápida. 

A Figura 43 compara os termogramas gravimétricos e os termogramas derivativos 

da LCA, do PU E5, PUE1 e do PU E9, a fim de comparar as estabilidades térmicas desses 

materiais, além de avaliar o efeito da inserção da lignina e do seu teor nas propriedades 

térmicas dos PUs em estudo. 
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Figura 43 – Termogramas gravimétricos (linhas pretas) e derivativos (linhas vermelhas) da 

(A) LCA e dos PUs (B) E5, (C) E1 e (D) E9 em atmosfera de N2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 21 mostra um resumo dos dados extraídos dos termogramas da Figura 

43, como temperatura inicial de degradação (Tonset), temperatura máxima de degradação (Tmd) 

e teor de carbono residual (TCR) a 900 °C. 

 

Tabela 21 – Resumo dos dados extraídos dos termogramas da LCA, PU E5, PU E1 e PU E9 

em atmosfera de N2. 

Amostra Tonset (°C) Tmd (°C) TCR (%) 

LCA 223 264 8,9 

PU E5 312 347 9,7 

PU E1 325 379 5,1 

PU E9 309 364 11,8 

 Fonte: O autor. 
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A partir da análise dos termogramas gravimétricos e derivativos e dos dados da 

Tabela 21, observa-se que houve um aumento de Tonset dos PUs E5, E1 e E9 em relação à 

Tonset da LCA, indicando que os PUs obtidos apresentaram estabilidade térmica superior à da 

lignina. Observa-se também que os PUs E1 e E9 apresentaram Tonset maiores que a do PU E5, 

o que pode ser explicado pelo maior grau de reticulação existente nesses PUs, consequência 

da inserção da LCA nas suas formulações, tornando-os termicamente mais estáveis que o PU 

E5. Entretanto, a formulação PU E9 que continha 25 % m/m de LCA, apresentou valor de 

Tonset inferior ao do PU E5, o que pode ser atribuído à baixa estabilidade térmica da LCA, 

resultante do alto teor de oxigênio e da presença de fragmentos de baixa massa molecular em 

sua estrutura, comportamento similar ao observado por Araújo et al. (2005) (ARAÚJO; 

PASA; MELO, 2005).  

Observa-se nos termogramas derivativos dos PUs (linhas vermelhas das Figuras 

43 (B), (C) e (D)) que a decomposição térmica desses materiais ocorre através da ocorrência 

um evento térmico simples, com um único pico, aproximadamente a partir de 250 °C 

estendendo-se até temperaturas superiores a 400 °C. As Tonset dos PUs E5, E1 e E9, 

aproximadamente, entre 200 e 250 °C, as quais segundo Cinelli et al. (2013), estão associadas 

com a clivagem das ligações uretânicas, as quais podem sofrer dissociação e reassociação de 

forma simultânea em aproximadamente 160 °C e clivagem irreversível por volta de 200 °C, 

dependendo da natureza do polímero. 

Entretanto, a partir dos dados mostrados na Tabela 21, pode-se observar que 

formulações com menores teores de lignina produzem PUs com maior estabilidade térmica do 

que o PU sem lignina, o que pode ser observado pelos valores de Tonset e Tmd. Contudo, à 

medida que o teor de lignina na formulação aumenta excessivamente, como na formulação 

PU E9, há uma significativa diminuição dos valores de Tonset e Tmd, sendo estes menores do 

que os do PU E5. Porém, as formulações PU E1 e PU E9 não diferem somente pelo teor de 

lignina (7,32 e 25 % m/m, respectivamente), mas também pela razão [NCO]/[OH] (1,07 e 

1,25, respectivamente), mostrando que a formulação PU E9 contém um significativo excesso 

de grupos NCO em relação à PU E1, os quais podem reagir com grupos uretano, amina e 

uréia formando grupamentos alofanato, uréia e biureto, os quais têm estabilidade térmica 

inferior aos grupos uretanos, causando a diminuição dos valores de Tonset e Tmd desse PU e, 

consequentemente, diminuindo também a sua estabilidade térmica (MAHMOOD et al., 2016).  

A partir dos dados apresentados na Tabela 21, também é possível observar que 

houve uma diminuição do TCR da formulação PU E5 para PU E1 e um aumento do TCR da 

formulação PU E5 para PU E9. Apesar de ter ocorrido um aumento do grau de reticulação do 
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PU E5 para o PU E1, a morfologia e a distribuição dos poros do PU E1 podem ter favorecido 

a transferência de calor no material, resultando dessa forma, numa pirólise mais eficiente. Já 

com o aumento de lignina na formulação do PU, de 7,32 para 25 %, observou-se um aumento 

do TCR tanto em relação ao PU E5 quanto ao PU E1, o que pode estar relacionado com o 

aumento do grau de reticulação, consequência da maior quantidade de LCA utilizada e da sua 

elevada aromaticidade. 

Além disso, as micrografias da Figura 42 mostram que o PU E9 possui uma 

distribuição de poros mais regular e uniforme que o PU E1, o que dificulta a transferência de 

calor nesse material, tornando o processo de pirólise menos eficiente. Pode-se observar 

também que, com exceção do PU E1, que os outros PUs apresentaram TCR superiores ao da 

LCA, o que pode ser atribuído ao efeito sinergético da LCA e do TDI utilizados nas 

formulações dos PUs, os quais devido à elevada aromaticidade geraram maiores quantidades 

de carbono residual ao final da pirólise. 

Entretanto, o efeito do aumento do teor de lignina nas formulações dos PUs não é 

só evidenciado pela diminuição da estabilidade térmica do material, mas também pela 

alteração do valor e do formato da Tg desses materiais. A Figura 44 mostra os termogramas do 

PU E1 (linha preta) e do PU E9 (linha vermelha) obtidos por DSC em uma faixa de 

temperatura mais estreita, a fim de se visualizar as suas Tg´s e compara-os com o termograma 

da formulação PU E5 (linha verde) que possui 0% de lignina em sua composição, podendo ser 

admitido como um controle, a fim de analisar o efeito que a lignina causa nas propriedades 

dos PUs ao ser incorporada nas formulações. 

 

Figura 44 – Termogramas para os PUs E1, E9 e E5 obtidos por DSC. 
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Fonte: O autor. 

 

A partir da análise dos termogramas acima, observa-se que à medida que o teor de 

lignina aumenta na formulação, há um aumento considerável no valor da Tg, bem como no seu 

formato, variando de uma transição de formato brusco numa faixa de temperatura estreita a 

uma transição de formato indistinto numa faixa de temperatura mais larga. Esse 

comportamento pode ser atribuído ao aumento do grau de reticulação, à medida que aumenta-

se o teor de lignina na formulação do PU, o que corrobora com os resultados obtidos e 

apresentados na Tabela 19, pois o aumento do teor de lignina favorece a ocorrência de 

ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, tornando o polímero mais rígido e, 

consequentemente, aumentando o valor da sua Tg. 

Nos PUs, as ligações de hidrogênio entre a unidades uretânicas são consideradas 

como segmentos rígidos, os quais estão dispersos numa fase contínua flexível. No caso de 

uma perfeita separação de fases entre os segmentos rígidos e os flexíveis, a Tg do segmento 

flexível deveria ocorrer em uma temperatura mais baixa, a qual seria relativamente insensível 

a variações na razão segmentos flexíveis/rígidos (WANG et al., 2013). Portanto, assim como 

observado por Wang et al. (2013), o comportamento descrito e observado na Figura 44 sugere 

que a lignina age como um agente de reticulação, prevenindo ou pelo menos limitando, a 

separação de fases entre os segmentos rígidos e flexíveis. 

A Figura 45 mostra as curvas de tensão-deformação obtidas nos ensaios de 

compressão diametral dos PUs E1 e E9. 
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Figura 45 – Curvas de tensão-deformação para os PUs E1 e E9 obtidas nos ensaios de 

compressão diametral. 
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Fonte: O autor. 

 

As curvas apresentadas na Figura 45 mostram que ambos os PUs foram 

deformáveis e que não apresentaram ruptura durante toda a faixa de deformação utilizada no 

experimento. Além disso, pode-se observar também que as inclinações das curvas têm 

ângulos bem distintos, o que se traduz como o módulo de elasticidade (E), que é um 

parâmetro mecânico que proporciona a rigidez de um material sólido, através da medida da 

razão entre a tensão exercida (σ) e a deformação sofrida pelo material (ε). 

Portanto, claramente, percebe-se que o PU E1 possui um baixo valor de E, devido 

a pequena inclinação da sua curva, enquanto que o PU E9 possui um alto valor de E, dado a 

grande inclinação da sua curva. Esse comportamento mostra a maior capacidade do PU E9 em 

sofrer a aplicação de uma força do que o PU E1, já que para um mesmo valor de deformação, 

a tensão suportada por esse material é mais elevada do que pelo PU E1, indicando que o PU 

E9 possui maior resistência mecânica.  

A Tabela 22 mostra um resumo dos valores dos parâmetros mecânicos obtidos nos 

ensaios de compressão diametral. 

 

Tabela 22 – Valores dos parâmetros mecânicos obtidos nos ensaios de compressão diametral. 

Amostra σ (MPa) CV (%) E (MPa) CV (%) 
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PU E1 2,46 ± 0,65 26,44 18 ± 7,07 39,3 

PU E9 33,9 ± 0,95 2,82 95 ± 4,25 4,45 

 Fonte: O autor. 

 

A partir da análise dos dados mostrados na Tabela 22, confirma-se o 

comportamento mencionado acima para o gráfico da tensão-deformação dos PUs, pois 

observa-se valores cerca de 15 vezes maior de tensão e 5 vezes maior de E para o PU E9 em 

relação ao PU E1, mostrando novamente a maior resistência mecânica do PU E9.   

O comportamento observado tanto para a tensão quanto para o módulo de 

elasticidade está diretamente ligado ao aumento do teor de lignina na formulação do PU, pois 

à medida que esse teor aumenta, causa o aumento do grau de reticulação do PU, ou seja, o 

polímero terá uma maior densidade de ligações cruzadas, tornando-o mais rígido e, 

consequentemente, com maior resistência mecânica. 

Além disso, a simples análise do valor de E, permite-nos chegar à conclusão sobre 

o grau de rigidez do material descrito. Quanto maior for o valor de E, mais rígido será o 

material e quanto menor for o valor de E, menos rígido será o material. Logo, pode-se inferir 

que apenas pela análise dos valores de E que o PU E1 tem uma menor rigidez, portanto, é 

mais flexível e que o PU E9 tem uma maior rigidez, o que corrobora com os seus respectivos 

teores de lignina nas suas formulações. 

Essa análise é de fundamental importância, visto a aplicação a que se destina esses 

PUs. Esses polímeros serão utilizados como recobrimento do (NH4)2SO4 com o intuito de 

realizar a liberação controlada desse nutriente. Entretanto, deve-se levar em consideração que 

a aplicação a que se destina é grosseira, no sentido que esses SLCF seriam comercializados 

em grandes quantidades, provavelmente, em sacas de 10, 20, 30 ou 50 kg, as quais seriam 

transportadas em caminhões de forma empilhada e estocadas nas fazendas antes do uso 

também de forma empilhada, a fim de ocupar menos espaço possível. 

Nas lavouras, ao serem aplicadas no solo, provavelmente seriam sujeitas à 

compressão e/ou compactação pelos maquinários agrícolas, responsáveis por revolver a terra, 

realizar a colheita das culturas ou por aplicar os defensivos agrícolas no solo. Em ambos os 

casos, tanto no transporte/estocagem desses materiais, como no seu uso nas lavouras, eles 

seriam submetidos a forças de compressão, sendo necessário conhecer as suas propriedades 

mecânicas, como a força máxima suportada pelo material até a sua ruptura, etc. 
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5.7. Ensaios de biodegradabilidade dos PUs E1 e E9 em solo 

 

A Tabela 23 mostra a caracterização da amostra de solo coletada e utilizada nos 

ensaios de biodegradabilidade dos PUs. 

 

Tabela 23 – Caracterização do argissolo acinzentado utilizado nos ensaios de 

biodegradabilidade dos PUs. 

Composição/Parâmetro Teor do componente 

P 15,3 mg/dm3 

MO 11,7 g/kg 

pH H2O 5,9 

K+ 3,1 mmol/dm3 

Ca2+ 21 mmol/dm3 

Mg2+ 18,9 mmol/dm3 

Na+ 0,30 mmol/dm3 

H+Al 22,8 mmol/dm3 

Al3+ 0,0 mmol/dm3 

SB 43,2 mmol/dm3 

CTC 66,0 mmol/dm3 

V 65 % 

m 0 % 
Fonte: O autor. 

*Nota: 

P, K+, Na+: Mehlich 1; 

MO: matéria orgânica (Walkey-Black); 

pH em água: relação solo: água de 1:2,5; 

Ca2+, Mg2+ e Al3+: KCl 1 mol/L; 

H+Al: (CH3COO)2Ca.H2O 0,5 mol/L pH 7,1-7,2; 

SB: Soma de bases (K+ + Ca2+ + Mg2+ + Na+); 

CTC: capacidade de troca de cátions (SB+ (H+Al)); 

V: índice de saturação por bases (SB/CTC)*100; 

m = índice de saturação por alumínio (Al3+/(SB+Al3+))*100. 

 

Dentre as composições/parâmetros citados na Tabela 23, dois têm influência 

direta no processo de degradação dos PUs no solo em questão, são eles a matéria orgânica 

(MO) e o pH. A quantidade de MO e o pH do solo influenciam na quantidade e nos tipos de 

microorganismos presentes (fatores bióticos), podendo apresentar em sua composição 

bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários, leveduras, dentre outros, sendo estes os 

promotores da liberação de enzimas, no caso dos PUs, de proteases, esterases e uréases, as 

quais catalisam a hidrólise (fator abiótico) das ligações amina, éster e dos grupos funcionais 

ureia, respectivamente, promovendo a degradação enzimática desses materiais (COSTA et al., 

2015). 

A Tabela 24 mostra a perda de massa sofrida pelos PUs E1 e E9 depois de 120 

dias de ação contínua dos microorganismos do solo. 
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Tabela 24 – Perda de massa dos PUs E1 e E9 durante os ensaios de biodegradabilidade em 

solo após 120 dias. 

Amostra Perda de massa (%) após 120 dias de 

ensaio 

PU E1 7,76 ± 0,51 

PU E9 0,41 ± 0,11 

Fonte: O autor. 

 

Os valores de perda de massa apresentados na Tabela 24 mostram que à medida 

que aumenta-se o teor de lignina na formulação do PU, ocorre uma diminuição da perda de 

massa do polímero e, consequentemente, da sua biodegradabilidade. Esse comportamento, 

provavelmente, pode estar relacionado à diferença entre as porosidades dos dois PUs, o que 

aumenta o contanto entre o polímero e o solo, já que este terá maior facilidade de penetrá-lo, 

expondo-o a maior ação dos microorganismos presentes no solo, neste caso, o PU E1. 

Majeed et al. (2015) relataram um comportamento semelhante ao observado no 

presente trabalho, no qual observou-se que membranas à base de polihidroxibutirato (PHB) 

com elevadas porosidades, apresentaram biodegradação mais rápida do que as de menor 

porosidade (MAJEED et al., 2015). No caso do PHB, os autores atribuiram esse 

comportamento à maior facilidade de degradação da parte amorfa do polímero nas 

membranas de maior porosidade em relação às de menor porosidade. 

Outro fator que provavelmente contribui para a diferença entre as perdas de massa 

dos PUs E1 e E9 foi o grau de reticulação desses polímeros, pois quanto maior for a 

densidade de ligações cruzadas existentes entre as cadeias poliméricas, mais densa e compacta 

será a estrutura do polímero, o que dificulta a ação combinada dos fatores bióticos 

(microorganismos, enzimas, etc) e abióticos (água, ácidos, bases, etc), dificultando por 

conseguinte, a clivagem de ligações e a perda de fragmentos da matriz polimérica alterando o 

valor de Mw do polímero. 

Esse evento é denominado de erosão em massa (“bulk erosion”) e é mais 

favorável a ocorrer se houver a presença de ligações do tipo amida, éster e anidrido, as quais 

são favoráveis a sofrer processo de hidrólise mais lento, porém sofrem degradação enzimática 

mais rapidamente. Nesse processo, as cadeias poliméricas são degradadas ao longo de toda a 

matriz polimérica, o que pode ser acompanhado através da evolução da liberação dos 

produtos de degradação, como CO2, CH4, N2O e Ntotal (N-NH3, N-NH4
+, N-NO2

- e N-NO3
-). 
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Além disso, Mikkelsen (1994) relatou que a ação combinada da absorção de água 

e da degradação hidrolítica iniciam a desintegração das cadeias poliméricas. Segundo o autor, 

polímeros que possuem uma maior quantidade de grupos funcionais ionizáveis sofrem 

inchamento com maior facilidade, devido à absorção de água (MIKKELSEN, 1994). 

Portanto, o comportamento descrito pelo autor foi observado na prática, pois o PU 

E1 que possui maior grau de inchamento, teve um valor de perda de massa maior do que o PU 

E9 que possui menor grau de inchamento, o que pode ser atribuído à maior quantidade de 

água absorvida pelo PU E1, a qual clivou um maior número de ligações do tipo éster e amida, 

levando à maior fragmentação das cadeias poliméricas do PU E1. 

Liu et al. (2014) relataram experimentos de biodegradabilidade em solo para 

compósitos poliméricos de amido/lignina em diferentes proporções. Os autores observaram 

que ao aumentar-se o teor de lignina no compósito, ocorreu uma diminuição da perda de 

massa do compósito no solo, o que foi atribuído à diminuição da hidrofilicidade do polímero, 

resultando em uma redução da absorção de água e, consequentemente, causando uma 

diminuição da perda de massa no solo. 

Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram com o descrito por Liu et 

al. (2014), já que o PU E1 com 7,32 % de lignina em sua formulação apresentou perda de 

massa maior do que o PU E9 com 25 % de lignina em sua formulação, o que provavelmente 

foi uma combinação de fatores, como diminuição da hidrofilicidade, aumento da densidade de 

ligações cruzadas e diminuição do grau de inchamento. 

Diante dos resultados obtidos nesse ensaio, deve-se levar em consideração que 

nem sempre um polímero que contém maiores teores de um monômero ou macromonômero 

oriundo de uma fonte renovável terá maior biodegradabilidade, visto que esta depende de 

outros fatores, como a mobilidade dos segmentos, morfologia e massa molecular do polímero, 

interações hidrofílicas e hidrofóbicas e a disponibilidade de ligações hidrolisáveis (SCOTT; 

GILEAD, 2011), as quais podem ser pioradas com a inserção cada vez maior de tal 

monômero ou macromonômero, fato observado no presente trabalho. 

Além disso, deve-se considerar também o fato de que em ambos os PUs E1 e E9, 

apesar de terem apresentado diferentes perdas de massa, tendo portanto diferentes 

biodegradabilidades, foram provavelmente formados produtos de degradação, como os 

citados anteriormente (CO2, CH4, N2O e Ntotal) de natureza inorgânica, mas os de natureza 

orgânica também devem ser considerados, pois à medida que as ligações existentes entre as 

cadeias poliméricas vão sendo clivadas, podem ser formados diversos compostos de natureza 

aromática, provenientes tanto da lignina quanto do TDI. 
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Logo, deve-se avaliar se os possíveis impactos que a presença desses compostos 

aromáticos no solo pode causar, tanto no que se refere à inibição do crescimento da planta 

pelo excesso desses compostos no solo, já que compostos fenólicos, por exemplo, são 

reconhecidamente poderosos agentes antimicrobianos e antioxidantes, o que provavelmente 

poderia comprometer a microbiota local do solo e, consequentemente, toda a cadeia de 

reações químicas envolvidas na fisiologia das plantas. Além disso, deve-se considerar também 

a poluição que esses compostos podem causar nos cursos d´água, o que representa um 

problema ambiental muito grave.   

 

 

 

 

 

 

5.8. Liberação do fertilizante sulfato de amônio 

 

A Figura 46 mostra os espectros de FTIR das pastilhas de (NH4)2SO4 recoberto 

com os PUs E1 e E9 (SAPU 1 e SAPU 9), a fim de verificar se houve a incorporação desse 

nutriente na matriz polimérica, através do aparecimento de bandas de absorção características.  

 

Figura 46 – Espectros de FTIR das pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9. 
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A Tabela 25 mostra as principais bandas de absorção características dos grupos funcionais presentes nos SAPU 1 e 9, bem como as 

suas faixas literárias e a atribuição de cada uma. 

 

Tabela 25 - Principais bandas de absorção presentes nos SAPU 1 e 9 e suas respectivas atribuições espectrais e movimentos vibracionais. 

Banda Número de onda 

(cm-1) / 

literatura* 

Número de onda 

(cm-1) / obtido 

(SAPU 1) 

Número de onda  

(cm-1) / obtido  

(SAPU 9) 

Atribuições** 

1 3600 3558 3564 ν(N-H) livre 

2 3340 3255 3268 ν(N-H) ligado 

3 3142 3050 3058 ν(N-H)NH4
+ 

4 1740 1728 1721 ν(C=O): uretano, éster e 

carbonila 

5 1605 1600 1597 ν(C=O): uretano, éster e 

carbonila 

6 1540 1531 1533 δ(N-H) e ν(C-N): amida II 

7 1400 1402 1406 δ(N-H)NH4
+ 

8 1125 1091 1092 s(SO4
2-) 

Fonte: O autor. 

*(DUTRA;TAKAHASHI;DINIZ,1995)
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A análise dos espectros de FTIR das pastilhas de SAPU 1 e de SAPU 9 

possibilitam a identificação de bandas de absorção características de grupos funcionais dos 

poliuretanos, como o estiramento da ligação N-H livre de ligações de hidrogênio em 3558 cm-

1 e 3564 cm-1 para o SAPU 1 e SAPU 9, respectivamente; o estiramento da ligação N-H 

envolvida em ligações de hidrogênio em 3255 cm-1 e 3268 cm-1 para o SAPU 1 e SAPU 9, 

respectivamente e o estiramento da ligação C=O referente a carbonilas e ésteres da unidade 

uretânica em 1728 e 1600 cm-1 para o SAPU 1 e em 1721 e 1597 cm-1 para o SAPU 9, 

comprovando dessa forma, que houve a reação entre os polióis e o diisocianato. 

Além disso, outra importante informação que pode ser obtida dos espectros acima 

é o aparecimento de bandas de absorção características dos íons sulfato e amônio, os quais 

foram incorporados na matriz polimérica na forma de (NH4)2SO4. Portanto, para o íon NH4
+, 

houve o aparecimento de duas bandas em regiões distintas do espectro: uma em 3050 cm-1 

para o SAPU 1 e em 3058 cm-1 para o SAPU 9, referente ao estiramento da ligação N-H e a 

outra em 1402 cm-1 para o SAPU 1 e em 1400 cm-1 para o SAPU 9, referente à deformação 

angular da ligação N-H. Já para o íon SO4
2-, houve o aparecimento de uma banda em 1071 

cm-1 para o SAPU 1 e em 1073 cm-1 para o SAPU 9, apresentando-se com um aspecto intenso 

e agudo, provavelmente, por ser uma região em que ocorrem absorções por parte de outros 

grupos funcionais, como o estiramento simétrico e assimétrico do grupo C-O-C, assim como a 

deformação angular da ligação C-H.  

Portanto, a análise dos espectros de FTIR das pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9 

mostram através do aparecimento de bandas de absorção características de grupos funcionais 

presentes na estrutura do PU que a matriz polimérica foi formada, bem como houve a 

incorporação do nutriente (NH4)2SO4, visualizada através do aparecimento de bandas de 

absorção características dos íons amônio e sulfato, constatando a obtenção do material a ser 

testado posteriormente nos ensaios de liberação controlada desse nutriente. 

A Figura 47 mostra as micrografias das pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9 e os seus 

respectivos mapeamentos, onde mostra-se a morfologia superficial de cada pastilha em uma 

baixa magnificação e o seu mapeamento, a fim de visualizar a presença de cristais resultantes 

da incorporação do fertilizante (NH4)2SO4. 
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Figura 47 – Micrografias obtidas por MEV das pastilhas de (A) SAPU 1 com aumento de 

77x; (B) mapeamento de SAPU 1 com aumento de 940x; (C) SAPU 9 com aumento de 53x e 

(D) mapeamento de SAPU 9 com aumento de 940x.     

 

Fonte: O autor. Micrografias obtidas na Central Analítica da Universidade Federal do Ceará. 

 

A partir da análise das micrografias mostradas na Figura 47, observa-se que a 

pastilha de SAPU 1 apresentou uma distribuição de poros uniforme sobre toda a sua 

superfície e que estes apresentaram tamanhos um pouco heterogêneos. Por outro lado, 

observa-se que a pastilha de SAPU 9 apresentou uma distribuição de poros irregular sobre a 

sua superfície, tendo estes apresentado irregularidades no seu formato e no seu tamanho.  

As micrografias (B) e (D) mostram o mapeamento de uma determinada região da 

superfície das pastilhas SAPU 1 e SAPU 9 em função da sua composição elementar. Essa 

microanálise elementar revelou que para a região analisada da pastilha SAPU 1, a composição 

em massa detectada foi de (58,2 ± 0,2) % de C, (28,3 ± 0,1) % de O, (9,3 ± 0,1) % de Au, (4,1 

± 0,3) % de N e (0,1 ± 0,0) % de S e para a SAPU 9/10/11 foi de (58,4 ± 0,2) % de C, (25,7 ± 

0,1) % de O, (11,4 ± 0,1) % de Au, (4,5 ± 0,3) % de N e  (0,0 ± 0,0) % de S, o que mostra que 

houve a ausência ou somente uma ínfima quantidade de enxofre detectada e, por conseguinte, 

de nitrogênio advindo do (NH4)2SO4, o que sugere que os cristais de (NH4)2SO4 devem estar 

em sua grande maioria distribuídos de forma aleatória no interior dos PUs, de forma 

recoberta, a qual é mais propícia para a utilização dessas pastilhas para liberação desse 
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fertilizante, pois se o (NH4)2SO4 estivesse distribuído preferencialmente sobre a superfície das 

pastilhas, provavelmente, a lixiviação desse fertilizante ocorreria de forma mais acelerada. 

Apesar de não ter sido possível detectar a presença do (NH4)2SO4 pela 

microanálise elementar, sua presença na matriz polimérica foi confirmada pela análise dos 

espectros de FTIR (Figura 48), através do aparecimento de bandas de absorção nas regiões de 

3050 cm-1 e 1402 cm-1 (SAPU 1), 3058 cm-1 e 1406 cm-1 (SAPU 9) referentes ao estiramento 

da ligação N-H, presentes no íon amônio, como também na região de 1071 cm-1 (SAPU 1) e 

1073 cm-1 (SAPU 9) referentes à vibração do ânion SO4
2-. Essas bandas de absorção dos íons 

NH4
+ e SO4

2- confirmam que houve a incorporação do (NH4)2SO4 à matriz polimérica de PU. 

Além disso, a partir das micrografias (A) e (C), observa-se a diferença existente 

entre os diâmetros dos poros dos dois materiais, o qual é um parâmetro que pode influenciar 

na cinética da liberação do (NH4)2SO4. Portanto, a Figura 48 mostra as micrografias das 

pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9 das mesmas regiões mostradas nas micrografias da Figura 47 

com os diâmetros dos poros calculados. 

 

Figura 48 - Micrografias obtidas por MEV das amostras de (A) SAPU 1 e (B) SAPU 9, ambas 

com os diâmetros dos poros calculados. 

       

Fonte: O autor. Micrografias obtidas na Central Analítica da Universidade Federal do Ceará. 

 

A partir da análise da Figura 48, pode-se inferir que o diâmetro médio dos poros 

da pastilha de SAPU 1 é de 112,4 μm e a da SAPU 9 é de 538 μm, nas regiões registradas. 

Apesar da pastilha de SAPU 9 apresentar poros com diâmetros médios cerca de 4,8 vezes 

maior do que a SAPU 1, é necessário considerar a quantidade de poros existentes no material, 

tanto na superfície quanto na sua estrutura mais interna, a qual não é possível observar por 
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MEV, para que se possa avaliar o efeito combinado desses dois parâmetros na cinética da 

liberação do nutriente em estudo. 

A liberação do (NH4)2SO4 nos filtrados foi acompanhada pela evolução dos teores 

dos nutrientes NH4
+, através da medida do nitrogênio amoniacal (N-NH3) e de SO4

2-, a fim de 

avaliar se a utilização de PUs com diferentes teores de lignina em sua composição e, 

consequentemente, diferentes propriedades como porosidade, grau de reticulação e grau de 

inchamento tem influência na cinética da liberação desses macronutrientes. 

A Figura 49 mostra a evolução das taxas de liberação de N-NH4
+ e SO4

2- para as 

pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9 durante o período de tempo em que foram realizadas as 

lavagens com água deionizada, promovendo a lixiviação dos nutrientes. 

 

Figura 49 – Perfis da liberação em termos de (A) N-NH4
+; (B) SO4

2- para as pastilhas de 

SAPU 1 e SAPU 9/10/11; (C) N-NH4
+

 e SO4
2- para SAPU1 e (D) N-NH4

+ e SO4
2-para SAPU 

9 durante o período de lixiviação. 

   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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A partir da análise das Figuras 49 (A) e (B), observa-se perfis gerais bastante 

semelhantes, nos quais, geralmente, nos primeiros dias há uma liberação acentuada, marcada 

pela inclinação pronunciada da curva de liberação, seguida de uma fase de liberação com uma 

taxa constante e, por fim há um decaimento na taxa de liberação, atingindo-se um patamar 

constante de liberação. Outra importante característica observada nesses dois gráficos (A) e 

(B) é a inexistência de uma fase lag, na qual não há a liberação de nutrientes nos primeiros 

dias de lixiviação, observando-se um patamar constante. A existência dessa fase lag pode ser 

explicada pela dificuldade que a água encontra de penetrar na barreira física durante os 

primeiros dias, o que depende do material que a compõe. 

Apesar de não ter sido observada uma fase lag nos perfis de liberação mostrados 

acima, no primeiro dia de lixiviação houve uma liberação ínfima tanto de N-NH4
+ quanto de 

SO4
2-, porém a partir do segundo dia, ambos os nutrientes sofreram uma liberação 

significativa. A baixa liberação de nutrientes no primeiro dia pode ser explicada pelo fato das 

pastilhas estarem totalmente secas e após terem sido submetidas à primeira lixiviação, 

sofreram um processo de acomodação no novo meio, no qual grande parte do volume de água 

adicionada foi utilizada para umedecimento do material e a outra parte para a dissolução do 

(NH4)2SO4. O mesmo comportamento foi observado por Pereira et al. (2015) e por Qiao et al. 

(2016) (PEREIRA et al., 2015; QIAO et al., 2016). 

As curvas de liberação (A), (B), (C) e (D) mostram que os nutrientes NH4
+ e SO4

2- 

foram liberados sob diferentes taxas para ambas as pastilhas. Realizou-se, portanto, um estudo 

cinético da liberação de cada nutriente, através do ajuste dos dados da fase linear utilizando-se 

um modelo de primeira ordem, como descrito por Rashidzadeh et al. (2015) 

(RASHIDZADEH; OLAD; REYHANITABAR, 2015). O modelo de primeira ordem pode ser 

expresso pela equação 21 mostrada abaixo. Nos anexos, mostram-se as curvas de liberação 

ajustadas com as suas respectivas equações e coeficientes de correlação. 

 

ln(
𝑚𝑡

𝑚∞
)=kt                                                                                                                               (21) 

 

Onde: mt é a massa de nutriente, NH4
+ ou SO4

2-, liberada quando o tempo de liberação é igual 

a t e m∞ é a massa total de nutriente, NH4
+ ou SO4

2-, liberada quando o tempo de liberação é 

igual a ∞. 

A Figura 50 mostra as regressões lineares de ln(m/m0) vs tempo (dias) para os 

dados de N-NH4
+ e S-SO4

2- das pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9. 
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Figura 50 – Dependência de ln(mt/m∞) com o o tempo para os dados de (A) N-NH4
+; (B) N-

NH4
+ das pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9, respectivamente; (C) SO4

2- e (D) SO4
2- das 

pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9, respectivamente. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

A dependência linear entre ln (mt/m∞) e o tempo observada para os nutrientes 

NH4
+ e SO4

2- para ambas as pastilhas, indica que a cinética envolvida no processo de 

liberação de NH4
+ e de SO4

2- é de primeira ordem, o que significa que a velocidade com a 

qual esses nutrientes são liberados dependem somente da concentração inicial de fertilizante, 

nesse caso, de (NH4)2SO4. 

As equações das retas obtidas nas regressões são mostradas nos seus respectivos 

gráficos, bem como os coeficientes de correlação (R2). As inclinações dessas retas fornecem 

um parâmetro cinético muito importante, a constante de velocidade de liberação (kL), cujos 

valores obtidos estão resumidos na Tabela 26 abaixo. 
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Tabela 26 – Valores das constantes de velocidade de liberação (kL) de NH4
+ e de SO4

2- 

obtidos a partir da regressão linear de ln (m/m0) vs tempo para as pastilhas de SAPU 1 e 

SAPU 9. 

Pastilha kL (NH4
+) / dias-1 kL (SO4

2-) / dias-1 

SAPU 1 0,02085 0,0620 

SAPU 9 0,01789 0,0513 

Fonte: O autor. 

 

As constantes de velocidade de liberação dos nutrientes permitem a explicação de 

diversos comportamentos observados anteriormente que não poderiam ser explicados com 

consistência com base somente nas curvas de liberação. O primeiro comportamento a ser 

explicado é a pequena diferença observada entre as curvas de liberação de NH4
+ das pastilhas 

de SAPU 1 e SAPU 9 (Figuras 51 (A) e (B)) na fase linear de liberação.  

Os valores de kL (NH4
+) para SAPU 1 e SAPU 9 confirmam esse comportamento, 

mostrando que a velocidade com que o nutriente NH4
+ é liberado é ligeiramente maior para a 

pastilha SAPU 1, dado o seu valor mais elevado de kL. Esse comportamento pode ser 

explicado pelas propriedades do PU que reveste o (NH4)2SO4, pois o PU 1 possui menor grau 

de reticulação e, consequentemente, maior porosidade, permitindo maior penetração da água 

para o interior do polímero, onde ocorrerá maior dissolução do (NH4)2SO4 e a posterior 

liberação dos nutrientes.  

Outra propriedade importante que influencia fortemente na velocidade da 

liberação é o grau de inchamento do material, que nesse caso, é maior para o PU 1 (28,9 ± 

0,3) % com CV = 1,03 % do que para o PU 9 (14,4 ± 0,54) % com CV = 3,74 %, o que indica 

que o PU 1 tem uma maior capacidade de absorção e retenção de água que o PU 9, sugerindo 

que uma maior quantidade de (NH4)2SO4 tenderá a ser dissolvida e, posteriormente, liberada 

através dos poros existentes na superfície desse PU, o que é realmente observado na prática. 

Os valores de kL apresentados na Tabela 26 mostram que kL (SO4
2-)SAPU 1 > kL 

(SO4
2-)SAPU 9, ressaltando novamente, que a diferença entre as velocidades de liberação desse 

nutriente foi dependente das características dos polímeros que o recobriram, como porosidade, 

grau de reticulação e grau de inchamento. Assim como para o NH4
+, a velocidade de liberação 

do SO4
2-

 foi maior para a pastilha SAPU 1 devido ao seu maior grau de inchamento e, 

consequentemente, à sua maior capacidade de absorção de água, o que favorece a difusão de 

uma maior quantidade de água por entre seus poros, atingindo seu interior, promovendo a 

dissolução do (NH4)2SO4 e a sua posterior liberação, através da permeação pelos poros do 

polímero. Além disso, por ter maior grau de inchamento, essa pastilha é capaz de absorver e 
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reter um maior volume de água, dissolvendo, portanto, uma maior quantidade do fertilizante 

(NH4)2SO4, havendo dessa forma, uma maior quantidade de nutriente na forma de SO4
2- a ser 

permeado e liberado na forma de lixiviado. 

Como esses experimentos foram realizados em água deionizada, a liberação dos 

nutrientes a partir das pastilhas de PU é controlada principalmente por difusão. Segundo Li et 

al. (2016), alguns fatores que influenciam no processo de difusão são as interações existentes 

entre os grupos hidrofílicos da amostra, assim como a repulsão existente entre esses grupos e 

a diferença de pressão osmótica entre a parte interna e externa da amostra (LI et al., 2016). Ao 

entrarem em contato com a água, alguns grupos hidrofílicos constituintes das pastilhas SAPU 

1 e SAPU 9 são ionizados, favorecendo a ocorrência de repulsões eletrostáticas, contribuindo 

para a formação de uma rede tridimensional, a qual permite a geração de uma força elástica 

contrária à repulsão eletrostática. O equilíbrio entre essas duas forças permite o inchamento e 

a consequente absorção de água pelo polímero (XIAO et al., 2017).  

Como o SAPU 1 possui uma menor densidade de ligações cruzadas (grau de 

reticulação), há mais espaço livre para que os grupos hidrofílicos sofram repulsão, logo, 

haverá mais espaço para absorção de água. Para o SAPU 9, observa-se um comportamento 

inverso, dado que o seu grau de reticulação é maior, havendo menos espaço livre para que os 

grupos hidrofílicos sofram repulsão, o que afetará a capacidade de absorção de água desse 

polímero. Portanto, a capacidade de absorção de água desempenha um papel fundamental na 

liberação dos nutrientes NH4
+ e SO4

2-, visto que esse processo é controlado por difusão.   

Bortoletto-Santos et al. (2016) reportaram um comportamento semelhante ao 

descrito no presente trabalho. Os autores utilizaram PUs sintetizados a partir de dois 

biopolióis vegetais oriundos da soja e da mamona para revestir grânulos de uréia, a fim de 

realizar a sua liberação controlada em água. Foi observado pelos autores que à medida que 

aumentou-se os teores dos biopolióis nas formulações dos PUs, houve uma redução no valor 

de k e, consequentemente, da velocidade da liberação do nutriente (BORTOLETTO-

SANTOS; RIBEIRO; POLITO, 2016). 

Os autores relacionaram o aumento do teor dos biopolióis nas formulações ao 

aumento do grau de polimerização e da espessura dos PUs utilizados como revestimentos, 

gerando polímeros com diferentes tamanhos de poros, organização de cadeias e ramificações, 

afetando o processo de difusão e, consequentemente, a liberação do nutriente, o que corrobora 

com os resultados obtidos no presente trabalho (BORTOLETTO-SANTOS; RIBEIRO; 

POLITO, 2016). 
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Melaj et al. (2014) relataram a importância do aumento da rigidez da matriz 

polimérica (hidroxipropil-metilcelulose, HPMC) pela adição de quitosana à sua formulação, o 

que pode afetar a taxa de relaxação das cadeias poliméricas, diminuindo a absorção de água 

no estágio inicial do inchamento. Posteriormente, quando o inchamento ocorre, a relaxação 

das cadeias poliméricas é facilitada, obtendo-se menores valores de m (parâmetro relacionado 

ao modo de transporte de água que penetra o polímero), consequentemente, levando a 

menores velocidades de liberação dos nutrientes contidos na matriz polimérica (fármacos ou 

fertilizantes) (MELAJ; DARAIO, 2014). 

Os autores observaram que a matriz de HPMC com quitosana (Q-HPMC) 

apresentou resultados de liberação de KNO3 mais pronunciados do que as outras matrizes. 

Logo, a relação encontrada entre o inchamento da matriz e as frações de nutrientes liberadas 

confirmam que o comportamento do inchamento desempenha papel fundamental no controle 

do mecanismo de liberação dos nutrientes, através da absorção de água (MELAJ; DARAIO, 

2014). 

As Figuras 49 (C) e (D) mostram a grande diferença existente entre as 

quantidades de NH4
+ e de SO4

2- liberadas para ambas as pastilhas, o que é notoriamente 

observado pela diferença entre as taxas de liberação em ambos os casos, sendo maior para o 

SO4
2- nas duas pastilhas. As taxas de liberação do NH4

+ para as pastilhas SAPU 1 e SAPU 9 

(13,9 e 13,94 %, respectivamente) foram consideradas estatisticamente iguais, enquanto que 

as do SO4
2- para SAPU 1 e SAPU 9 (29,62 e 25,45 %, respectivamente) foram 

estatisticamente diferentes, segundo o teste One Way ANOVA, realizado com confiança de 

99,5 %.  

Além disso, a diferença entre as inclinações das curvas de liberação do SO4
2- e 

NH4
+ sugerem que o primeiro macronutriente foi liberado a uma taxa maior que o segundo. 

Os valores de kL apresentados na Tabela 27 mostram que kL (NH4
+)SAPU 1 < kL (SO4

2-)SAPU 1 e 

kL (NH4
+)SAPU 9 < kL (SO4

2-)SAPU 9 confirmam o comportamento observado pelas diferenças de 

inclinação das curvas de liberação de NH4
+ e SO4

2-, indicando que o nutriente sulfurado é 

liberado mais rapidamente que o nitrogenado para ambas as pastilhas.  

Lubkowski et al. (2015) realizaram ensaios de liberação de NPK recobertos com 

um copolímero biodegradável de polibutileno succinato e éster butilênico do ácido dilinoléico 

(PBS/DLA), nos quais foi observado uma diferença de aproximadamente 25 % entre as taxas 

de liberação de N-NH4
+ e PO4

3- (LUBKOWSKI et al., 2015). Alguns autores já reportaram 

que a taxa de liberação de PO4
3- é menor do que a de K+, N-NH4

+ e N-NO3
-, o que pode ser 

resultado da presença de fortes interações entre os nutrientes constituintes dos grânulos do 
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fertilizante, bem como a diferenças de solubilidade dos nutrientes, o que leva às diferenças 

observadas nas taxas de liberação dos nutrientes (DU; ZHOU; SHAVIV, 2006; SHAVIV, 

2000). 

No caso da liberação dos nutrientes a partir do NPK, geralmente, a taxa de 

liberação do PO4
3- é tratada como “gargalo” para a taxa de liberação global dos nutrientes. É 

bem estabelecido que a cinética de um processo químico é controlada pela sua etapa lenta, 

sendo esta a determinante do processo. A liberação do PO4
3- a partir de sistemas de liberação 

controlada de fertilizantes é a etapa lenta, portanto, a sua taxa de liberação determinará a taxa 

de liberação global de todos os nutrientes recobertos pela barreira física. 

Segundo o comportamento descrito por Lubkowski et al. (2015) e de posse dos 

valores de kL (NH4
+)SAPU 1, kL (SO4

2-)SAPU 1, kL (NH4
+)SAPU 9 e kL (SO4

2-)SAPU 9, pode-se inferir 

que no caso dos SLCF representados pelas pastilhas SAPU 1 e SAPU 9, a liberação do NH4
+ 

é a etapa lenta desse processo, sendo portanto, a etapa determinante e a que determinará a taxa 

de liberação global dos nutrientes encapsulados por essas pastilhas. 

A diferença entre as quantidades de NH4
+ e SO4

2- liberadas pelas pastilhas SAPU 

1 e SAPU 9, sugerem que há uma diferença de solubilidade entre os dois íons, sendo o SO4
2- 

provavelmente, o mais solúvel, já que ele foi liberado em maior quantidade em ambas as 

pastilhas. Essa hipótese criada a respeito da diferença de solubilidade dos íons NH4
+ e SO4

2- 

pode ser comprovada através da utilização de ferramentas quântico-computacionais, as quais 

são capazes de simular quais interações são mais favoráveis (nutrientes-matriz polimérica ou 

nutrientes-água), através do cálculo de dados termodinâmicos, como entalpias, entropias e 

energia livre de Gibbs, o que ajudaria a explicar a diferença entre as quantidades liberadas de 

NH4
+ e SO4

2-.    

A liberação do (NH4)2SO4 nos filtrados das colunas de percolação preenchidas 

com areia saturada com água foi acompanhada pela evolução dos teores dos nutrientes NH4
+, 

através da medida do nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) e de SO4

2-, a fim de avaliar se a 

utilização de PUs com diferentes teores de lignina em sua composição e, consequentemente, 

diferentes propriedades como porosidade, grau de reticulação e grau de inchamento, aliado ao 

uso da areia lavada (sílica) como solo tem influência na cinética da liberação desses 

macronutrientes. 

A Figura 51 mostra a evolução das taxas de liberação de N-NH4
+ e SO4

2- para as 

pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9 durante o período de tempo em que foram realizadas as 

lavagens com água deionizada, promovendo a lixiviação dos nutrientes pelas colunas de 

percolação preenchidas com areia saturada com água. 
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Figura 51 - Perfis da liberação em termos de (A) N-NH4
+; (B) SO4

2- para as pastilhas de 

SAPU 1 e SAPU 9; (C) N-NH4
+

 e SO4
2- para SAPU1 e (D) N-NH4

+ e SO4
2-para SAPU 9 

durante o período de lixiviação dos nutrientes das colunas de percolação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

As curvas de liberação das Figuras 51 (A) e (B), mostram perfis gerais bastante 

semelhantes, evidenciando que os nutrientes seguem uma tendência de liberação, porém com 

taxas um pouco diferentes, possivelmente atribuída às diferenças existentes entre as matrizes 

poliméricas das duas pastilhas. Assim como nos ensaios de liberação em água (experimento 

1), os perfis de liberação obtidos nos ensaios em colunas de percolação apresentaram, 

geralmente, nos primeiros dias, uma liberação acentuada, marcada pela inclinação 

pronunciada da curva de liberação, seguida de uma fase de liberação marcada por uma faixa 

linear e, por fim por um decaimento na taxa de liberação, atingindo-se um patamar constante 

de liberação.  
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Assim como no experimento 1, nos ensaios em colunas de percolação preenchidas 

com areia saturada com água (experimento 2) também foi observada nos dois gráficos, (A) e 

(B), a inexistência de uma fase lag, na qual não há a liberação de nutrientes nos primeiros dias 

de lixiviação, observando-se um patamar constante. Apesar de não ter sido observada uma 

fase lag nos perfis de liberação mostrados acima, no primeiro dia de lixiviação houve uma 

liberação ínfima tanto de NH4
+ quanto de SO4

2-, porém a partir do segundo dia, ambos os 

nutrientes sofreram uma liberação significativa.  

A Figura 51 (A) mostra que as taxas de liberação de NH4
+ foram bastante 

semelhantes para as pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9 (4,25 e 4,16 %, respectivamente), as 

quais foram consideradas estatisticamente iguais, segundo o teste One Way ANOVA 

realizado com 99,5 % de confiança. Porém, percebe-se que há uma diferença significativa 

entre as curvas no período linear de liberação, a partir do qual pode-se avaliar a ordem da 

cinética envolvida no processo de liberação do nutriente, assim como para o cálculo da 

constante de velocidade de liberação (kL) do nutriente para ambas as pastilhas. 

Além disso, percebe-se que a pastilha SAPU 1 atinge a fase de decaimento da taxa 

de liberação mais rápido do que a SAPU 9, porém posteriormente ambas voltam a apresentar 

um leve crescimento em suas taxas de liberação e, em seguida, voltam a apresentar um 

decaimento na taxa de liberação atingindo um patamar constante. Esse comportamento 

possivelmente pode estar relacionado à lixiviação tardia de íons amônio que ficaram retidos 

na areia, através de interações com grupos silano presentes na superfície da sílica, a qual 

compõe a areia, causando esse crescimento após ter sido atingido um patamar constante de 

liberação. 

A Figura 51 (B) mostra um comportamento diferente da (A), sendo possível 

observar nitidamente a diferença entre as taxas de liberação do SO4
2- para as pastilhas SAPU 

1 e SAPU 9 (18,84 e 16,94 %, respectivamente), as quais foram consideradas estatisticamente 

diferentes, segundo o teste One Way ANOVA realizado com 99,5 % de confiança. Esse 

comportamento pode ser observado pela diferença entre as inclinações das curvas de 

liberação, tendo a curva referente à pastilha SAPU 9 uma maior inclinação na região em que a 

liberação ocorre a uma taxa constante, sugerindo que essa pastilha liberou o SO4
2- com uma 

velocidade maior que a SAPU 1. Porém, esse comportamento deve ser confirmado através de 

parâmetros cinéticos, como a constante de velocidade de liberação (kL), a qual será calculada 

posteriormente através da regressão linear dos dados da fase linear de liberação. 

Assim como para o experimento 1, as curvas de liberação de cada nutriente foram 

ajustadas ao modelo de primeira ordem, apresentando elevados coeficientes de correlação. As 



135 

 

curvas ajustadas encontram-se disponíveis no Anexo. Também foram realizados ajustes dos 

dados da fase linear de liberação, a fim de obter os valores de kL. A Figura 52 mostra as 

regressões lineares de ln(m/m0) vs tempo (dias) para os dados de N-NH4
+ e SO4

2- das pastilhas 

de SAPU 1 e SAPU 9. 

 

Figura 52 – Dependência de ln(m/m0) com o o tempo para os dados de (A) N-NH4
+; (B) N-

NH4
+ das pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9, respectivamente; (C) SO4

2- e (D) SO4
2- das 

pastilhas de SAPU 1 e SAPU 9, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

A dependência linear obtida entre ln (m/m0) e o tempo, com elevados coeficientes 

de correlação, indica que a cinética envolvida no processo de liberação dos íons NH4
+ e de 

SO4
2- é de primeira ordem para ambas as pastilhas, o que significa que a velocidade com a 

qual esses nutrientes são liberados dependem somente da concentração inicial de fertilizante, 

nesse caso, de (NH4)2SO4. 
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As equações das retas obtidas nas regressões são mostradas nos seus respectivos 

gráficos, bem como os coeficientes de correlação (R2). As inclinações dessas retas fornecem 

um parâmetro cinético muito importante, a constante de velocidade de liberação (kL), cujos 

valores obtidos estão resumidos na Tabela 27 abaixo. 

 

Tabela 27 – Valores das constantes de velocidade de liberação (kL) de NH4
+ e de SO4

2- 

obtidos a partir da regressão linear de ln (m/m0) vs tempo para as pastilhas de SAPU 1 e 

SAPU 9 nos ensaios de colunas de percolação. 

Pastilha kL (NH4
+) / dias-1 kL (SO4

2-) / dias-1 

SAPU 1 0,3663 0,0303 

SAPU 9 0,3946 0,0942 

Fonte: O autor. 

 

A obtenção do parâmetro cinético constante de velocidade de liberação (kL) é de 

fundamental importância na explicação de alguns comportamentos observados na liberação 

do NH4
+ e do SO4

2-, que não podem ser explicados somente com base nas curvas de liberação. 

Primeiramente, observa-se que kL (NH4
+) do SAPU 1 < kL (NH4

+) do SAPU 9, apesar de 

terem sido considerados estatisticamente iguais, de acordo com o teste One Way ANOVA, 

com 99,5 % de confiança e que kL (SO4
2-) do SAPU 1 < kL (SO4

2-) do SAPU 9, os quais 

foram considerados estatisticamente diferentes, de acordo com o teste One Way ANOVA, 

com 99,5 % de confiança, comportamento inverso ao observado no experimento 1.  

Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de no experimento 2 as pastilhas 

estarem envolvidas pela areia que ao ser irrigada, permanece sempre umedecida. A pastilha 

SAPU 1, de porosidade e de grau de inchamento mais elevados, absorve maior quantidade de 

água do que a SAPU 9. Porém, como a areia está sempre umedecida, no caso das duas 

pastilhas, há sempre um gradiente de água entre o interior das pastilhas e a areia, sendo no 

caso da SAPU 1, um gradiente menor, já que esta tem uma maior capacidade de retenção de 

água, havendo uma menor difusão de água da areia para o interior da pastilha e, 

consequentemente, uma liberação mais lenta dos nutrientes e no caso da SAPU 9, um 

gradiente maior, já que esta tem uma menor capacidade de retenção de água, havendo uma 

maior difusão de água da areia para o interior da pastilha e, consequentemente, uma liberação 

mais rápida dos nutrientes. 

Vale ressaltar que houve a inversão dos valores de kL para os nutrientes no 

experimento 2 em relação ao 1, devido ao fato de que no experimento 1 não havia um meio 

capaz de reter parte da água aplicada na lixiviação dos nutrientes, que no caso do experimento 
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2 foi a sílica. Logo, no experimento 1, não houve a criação de um gradiente de água entre o 

interior das pastilhas e o meio externo, o que resultou na obtenção de comportamentos 

diferentes para a liberação dos nutrientes em termos cinéticos. 

Outro comportamento interessante observado são os valores de kL (NH4
+) e kL 

(SO4
2-) e as taxas de liberação de NH4

+ e SO4
2- para ambas as pastilhas. Pela Tabela 28, temos 

que os valores de kL (NH4
+) de SAPU 1 e SAPU 9 > kL (SO4

2-) de SAPU 1 e SAPU 9. Porém, 

as curvas de liberação mostram que os valores das taxas de liberação de SO4
2- de SAPU 1 e 

SAPU 9 são maiores do que as de NH4
+ de SAPU 1 e SAPU 9. 

Essas duas observações experimentais se complementam e podem ser facilmente 

visualizadas através das curvas de liberação mostradas na Figura 52, na qual percebe-se que 

as curvas referentes ao SO4
2- demoram mais para atingir um patamar constante de liberação, 

enquanto que as curvas referentes ao NH4
+ mostram que esse patamar é atingido mais 

rapidamente, o que pode ser traduzido pelos valores elevados de kL para esse nutriente. 

Porém, mesmo seguindo esse comportamento, ao final do período de lixiviação, o SO4
2- 

possui uma quantidade liberada bem mais elevada do que o NH4
+, mesmo esse íon sendo 

liberado mais rapidamente que o SO4
2-. 

Segundo Du et al. (2006), espera-se que a liberação de nutrientes em água ocorra 

com velocidade maior do que em sílica saturada com água. Além disso, os autores relatam 

que a velocidade com que os nutrientes NO3
-, NH4

+ e K+ são liberados na faixa linear é 

geralmente de 5 a 20 % menor em sílica saturada do que em água e de 25 a 55 % menor em 

sílica saturada para o PO4
3- (DU; ZHOU; SHAVIV, 2006). 

Entretanto, observou-se um comportamento peculiar no presente trabalho, 

destoando um pouco do que foi descrito por Du et al. (2006). Na faixa linear de liberação, 

observou-se que kL (NH4
+)SAPU 1experimento 2 > kL (NH4

+)SAPU 1experimento 1 e kL (NH4
+)SAPU 

9experimento 2 > kL (NH4
+)SAPU 9experimento 1, indicando um comportamento oposto ao descrito pelos 

autores.  

As curvas de liberação do NH4
+ para o experimento 2 mostram que a fase de 

decaimento de liberação foi atingida nos primeiros dias do ensaio para ambas as pastilhas, 

aproximadamente no sétimo ou oitavo dia, enquanto que no experimento 1, essa fase só foi 

atingida ,aproximadamente, no décimo quinto dia, indicando que a velocidade de liberação no 

início dos experimentos foi afetada pelo meio no qual as pastilhas estavam contidas, através 

da grande absorção de água nos primeiros dias de lixiviação no experimento 2, ocasionando 

maior dissolução dos nutrientes e sua posterior liberação nesse período.    
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As Figuras 51 (C) e (D) mostram a grande diferença existente entre as curvas de 

liberação de NH4
+ e de SO4

2- para ambas as pastilhas, o que é notoriamente observado pela 

diferença entre as inclinações das curvas de liberação e as taxas de liberação em ambos os 

casos, o que pode ser constatado pelos valores obtidos de kL.  

Observa-se que, para ambas as pastilhas, houve uma maior quantidade de SO4
2- 

liberado do que de NH4
+ durante todo o período de lixiviação dos nutrientes. Esse 

comportamento se deve, provavelmente, à ocorrência de retenção de NH4
+ pela areia, já que a 

areia é constituída por sílica, a qual possui caráter polar devido à presença de grupos 

oxigenados, como alguns grupamentos silano em sua superfície, os quais são capazes de 

interagir com o NH4
+ através de forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo e ligações de 

hidrogênio, o que diminui a quantidade desse nutriente presente nos filtrados. 

Em relação ao SO4
2-, também existe a probabilidade de ocorrer retenção desse 

nutriente pela sílica, pois a sua estrutura é composta por quatro átomos de oxigênio com 

elevada densidade eletrônica, os quais podem interagir com os grupos silano através de 

ligações de hidrogênio e por interações do tipo dipolo-dipolo. 

Como as taxas de liberação do SO4
2- foram maiores para ambas as pastilhas, 

sugere-se que o amônio tenha ficado retido mais fortemente à areia, o que poderia ser 

comprovado a partir do uso de ferramentas quântico-computacionais, as quais possibilitariam 

o cálculo de dados termodinâmicos que indicariam a interação mais favorável. 

Vale ressaltar que os experimentos 1 e 2 corroboraram no que se refere às 

quantidades totais liberadas de NH4
+ e de SO4

2-, para ambas as pastilhas, nos quais houve a 

presença majoritária do nutriente sulfurado em relação ao nitrogenado. Entretanto, houve uma 

diferença significativa entre as quantidades dos dois nutrientes liberados nos dois 

experimentos, como mostra a Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Taxas de liberação dos nutrientes NH4
+ e SO4

2- nos experimentos 1 e 2 para as 

pastilhas SAPU 1 e SAPU 9. 

Pastilha Experimento 1 (Água) Experimento 2 (Sílica) 

Taxa de 

liberação 

NH4
+ (%) SO4

2- (%) NH4
+ (%) SO4

2- (%) 

SAPU 1 13,90 29,62 4,25 18,84 

SAPU 9 13,94 25,45 4,16 16,94 

Fonte: O autor. 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 28 aliado à utilização do teste 

One Way ANOVA, obteve-se que as taxas de liberação de NH4
+ e SO4

2- para ambas as 

pastilhas e em ambos os experimentos foram consideradas estatisticamente iguais e diferentes 

pelo teste, respectivamente, com confiança de 99,5 %. Além disso, esses dados mostram que 

as quantidades de NH4
+ e SO4

2- liberadas foram menores no experimento 2, o que reforça a 

hipótese criada anteriormente sobre a retenção desses nutrientes pela areia, já que a única 

diferença entre os experimentos 1 e 2 é a utilização da areia como meio simulador de um solo. 

Apesar disso, as taxas de liberação de NH4
+ e SO4

2- para SAPU 1 foram 

levemente superiores do que para SAPU 9, o que pode ser atribuído à diferença de porosidade 

entre os dois polímeros, o que corrobora com os resultados descritos por Majeed et al. (2015), 

os quais descrevem a liberação de NH4
+ em água a partir de NPK recoberto com polisulfona 

(NPK-PS). Os autores utilizaram NPK-PS com porosidades de 38,5 % e de 11 % e obtiveram 

taxas de liberação de NH4
+ de 100 % e 19 %, respectivamente, indicando que a porosidade do 

revestimento que recobre o fertilizante influencia na taxa de liberação dos nutrientes.   

Contudo, para comprovar essa hipótese é necessário a utilização de ferramentas, 

como as quântico-computacionais, que possam comprovar a existência de interações 

favoráveis entre os íons NH4
+ e SO4

2- e a areia, como também as interações desses íons com 

as moléculas de água, através do fornecimento de dados termodinâmicos que apontem quais 

são as interações preferenciais e mais favoráveis de ocorrer que possam justificar a diferença 

entre as taxas de liberação dos nutrientes existente entre os dois experimentos. 

Além disso, o fato de haver uma diferença significativa entre as taxas de liberação 

de NH4
+ e SO4

2- sugere que o nutriente sulfurado possui uma mobilidade maior na areia do 

que o nitrogenado, o que pode ser atribuído à maior interação do NH4
+ com a areia, 

ocasionado maior retenção desse nutriente, reduzindo a sua mobilidade no meio. Esse 

comportamento é de fundamental importância em uma situação real, na qual tem-se a 

aplicação de um fertilizante em uma determinada planta, pois se esta possuir raízes profundas, 

por exemplo, necessita-se de fertilizantes que possuam uma alta mobilidade no solo, a fim de 

que possam atingir as raízes por meio da percolação, suprindo as necessidades da planta. 

Porém, deve-se considerar o fato de que em uma situação real, ocorreriam 

transformações dos nutrientes nitrogenados, através dos microorganismos presentes no solo, 

no qual haveria a presença de NH3, NH4
+, NO3

- e NO2
-, os quais possuem diferentes 

mobilidades no solo. Broschat et al. (2007) reportaram a liberação de diferentes formas de 

nitrogênio a partir de sistemas de liberação controlada de fertilizantes comerciais, 

especificamente, N-NH4
+ e N-NO3

- em colunas preenchidas com areia durante 120 semanas 
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de lixiviação (BROSCHAT; MOORE, 2007). Os autores observaram que a ordem da taxa de 

liberação desses nutrientes na sílica decresceu na seguinte ordem: N-NO3
-  > N-NH4

+, o que 

sugere que o NO3
-possui maior mobilidade do NH4

+, provavelmente, devido à menor 

interação desse nutriente com a sílica, se comparado ao NH4
+.   

Entretanto, vale ressaltar que como visa-se a utilização desse sistema de liberação 

controlada de fertilizantes em campo, o fato de parte dos nutrientes terem sido retidos pela 

areia, que no experimento 2 simula um solo, representa um ponto positivo do processo, pois 

significa que os nutrientes na forma de NH4
+ e SO4

2- estariam disponíveis no solo para serem 

absorvidos pela espécie em cultivo no solo em questão, simulando o que aconteceria em uma 

situação real. 

Os resultados obtidos no presente trabalho, no que se refere às taxas de liberação 

de NH4
+ e SO4

2- em água e em colunas de percolação preenchidas com areia saturada com 

água, foram consistentes com resultados publicados na literatura. Segundo Lubkowski et al. 

(2015), a taxa de liberação de nutrientes depende do meio utilizado, sendo maior para a água, 

seguido pela areia saturada com água e por último pela areia, o que pode ser comprovado 

pelos dados apresentados na Tabela 28. 

Jamnongkan et al. (2010) realizaram estudos de liberação de KNO3 utilizando 

matrizes poliméricas à base de álcool polivinílico (PVA) e PVA/quitosana (PVA/CS) em água 

e em solo em pHs ácido e neutro. Os autores observaram que a taxa de liberação de K+ foi 

menor em solo do que em água, provavelmente, devido à menor retenção de água no solo 

aliado à menor capacidade de difusão dos nutrientes nesse meio (JAMNONGKAN; 

KAEWPIROM, 2010). 

O comportamento descrito por Jamnongkan et al. (2010) pode ser parcialmente 

aplicado ao presente trabalho, especificamente à pastilha SAPU 1 no experimento 2. Como 

essa pastilha tem maior porosidade e maior grau de inchamento, nos primeiros dias de 

lixiviação, ela absorve um grande volume de água, provavelmente, atingindo a sua capacidade 

máxima de inchamento, já que a sílica está sempre saturada com água. Logo, a capacidade de 

absorção de água da SAPU 1 diminui à medida que o tempo de lixiviação aumenta, o que 

provavelmente, causa uma diminuição da quantidade de nutrientes liberados em relação ao 

experimento 1. 

Esse comportamento poderia ser melhor explicado com a realização de um estudo 

de cinética de inchamento para cada pastilha, através do qual seria possível saber como a 

capacidade de retenção de água se comporta com o avanço do tempo de imersão em 

determinado meio, no caso, água, podendo-se obter parâmetros cinéticos, como a constante de 
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velocidade de inchamento (kI), bem como o tipo de processo difusional existente, dependendo 

do modelo utilizado para realizar o ajuste dos dados. 

Du et al. (2006) relatam que a taxa de liberação de fósforo é cerca de 45 a 70 % 

menor que a de NO3
- em água e de 35 a 50 % menor que a de NO3

- em sílica saturada. Os 

autores atribuem esse comportamento à diferença de solubilidade entre os íons constituintes 

do fertilizante, sendo os mais solúveis os primeiros a serem solubilizados e liberados (DU; 

ZHOU; SHAVIV, 2006). 

  As diferentes taxas de liberação existentes entre os íons NH4
+ e SO4

2- observadas 

em ambas as pastilhas são um indício de que possa haver uma diferença de solubilidade entre 

esses dois nutrientes, provavelmente, sendo o SO4
2- mais solúvel em água do que o NH4

+, já 

que ele apresenta taxas de liberação maiores em ambas as pastilhas e em ambos os 

experimentos, o que pode ser ocasionado pela presença de uma grande densidade eletrônica 

em sua molécula, devido à grande quantidade de oxigênios e a presença de duas cargas 

negativas, o que favorece a sua interação com a água e, consequentemente, a sua liberação. 

Segundo Lubkowski et al. (2015), dois outros parâmetros devem ser considerados 

na discussão da liberação de nutrientes a partir de fertilizantes recobertos com polímeros: 

coeficientes de difusão em água e raios iônicos dos íons não-hidratados e hidratados. À 

medida que o potencial iônico (|Zi/ri|) aumenta, onde Zi representa o valor absoluto da carga 

do íon i e ri representa o raio iônico do íon i, a difusão iônica diminui, devido à formação de 

uma espessa camada de hidratação que circunda o íon, o que dificulta a sua mobilidade. 

Portanto, segundo dados fornecidos por Silva et al. (2004), o raio iônico do NH4
+ é de 151 

pm, enquanto que o do SO4
2- é de 244 pm, o que permite o cálculo dos potenciais iônicos, os 

quais são 0,0066 pm-1 e 0,0082 pm-1, respectivamente (SILVA; MARTINS; ANDRADE, 

2004).  

Através dos potenciais iônicos obtidos pode-se inferir que o NH4
+ deve ter maior 

mobilidade em água do que o SO4
2-, o que pode ser expresso pelos seus coeficientes de 

difusão (D). Li (1974) obteve os valores de D para diversos íons em água, inclusive para 

NH4
+ e SO4

2-, os quais foram 1,98x10-5 cm2 s-1 e 1,07x10-5 cm2 s-1, respectivamente, 

confirmando o comportamento previsto pelos valores de potenciais iônicos (LI, 1974). 

Portanto, pelos valores de D para NH4
+ e SO4

2-, o esperado era que o nutriente 

nitrogenado fosse liberado em maior quantidade, contudo o que observou-se 

experimentalmente foi um comportamento oposto, no qual o nutriente sulfurado foi liberado 

em maior quantidade. Logo, pode-se sugerir que o fator determinante que influenciou nesse 

comportamento foi o quesito solubilidade dos nutrientes, dentre as quais a do sulfato, 
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provavelmente, é maior que a do amônio devido à presença de duas cargas negativas em dois 

oxigênios, o que facilita a interação do íon com a água e, consequentemente, favorece a sua 

solubilização e liberação. 

Esse comportamento pode ser explicado através do cálculo de dois dados 

termodinâmicos muito importantes, a variação da energia livre de Gibbs padrão de hidratação 

(ΔG°
hid) e a constante de equilíbrio de hidratação (Khid), as quais justificariam a solvatação 

preferencial e termodinamicamente mais estável do íon sulfato em detrimento do íon amônio. 

A Tabela 29 mostra os valores de potenciais iônicos, de variação de entalpia-padrão de 

hidratação (ΔH°
hid) e de entropia-padrão de hidratação (S°

hid) dos íons NH4
+ e SO4

2-, os quais 

possibilitaram o cálculo de ΔG°
hid deles e do Khid, através das Equações 22 e 23, 

respectivamente. 

 

ΔG°
hid = ΔH°

hid - TS°
hid                                                                                                            (22) 

 

ΔG°
hid = -RTlnKhid                                                                                                                                                                           (23) 

 

Tabela 29 – Dados termodinâmicos de hidratação dos íons NH4
+ e SO4

2-. 

Íon ΔH°hid (kJ mol-1)a S°hid (J K-1 mol-1)b ΔG°hid (kJ mol-1) Khid |Zi/ri| (pm-1) 

NH4
+ - 307 111,2 -340,14 1059 0,0066 

SO4
2- - 1059 18,5 -1064,51 10187 0,0082 
Fonte: O autor. 
a(SMITH, 1977). 
b(SILVA; MARTINS; ANDRADE, 2004). 

 

Os valores de ΔG°
hid apresentados na Tabela 29 mostram que o íon sulfato possui 

menor ΔG°
hid do que o amônio, indicando que a solvatação do íon sulfurado é mais 

espontânea que a do nitrogenado, ou seja, mais termodinamicamente favorável a acontecer. 

Esse comportamento pode estar diretamente ligado ao potencial iônico (|Zi/ri|) mostrado na 

Tabela, o qual é maior para o SO4
2- do que para o NH4

+, o que o torna mais polarizável e mais 

susceptível a sofrer hidratação, tendendo a apresentar uma camada de solvatação mais espessa 

do que a do NH4
+, o que favorece a sua dissolução e posterior liberação do interior do PU para 

o meio externo. 

Segundo Freitas et al. (1996), a energia livre de solvatação descrita pelo modelo 

de Born (ΔGBorn) descreve a dependência dessa grandeza termodinâmica com a carga do íon 

(q), o raio iônico (R) e a constante dielétrica do meio (ε), como mostra a Equação 24 

(FREITAS; SILVA; BOTELHO, 1996). 
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 ΔGBorn = 
−𝑞2

2𝑅
(1-

1

𝜀
)                                                                                                              (24) 

 

De acordo com a Equação 23, existe uma relação de natureza quadrática entre 

ΔGBorn e a carga do íon, comportamento que pode ser observado pelos dados apresentados na 

Tabela 30, tendo o SO4
2- menor ΔG°

hid do que o NH4
+. Neste caso, o fato do SO4

2- possuir 

carga mais negativa aliado ao meio da liberação ser um solvente prótico (água), favorece a 

estabilização desse íon em relação ao NH4
+, o que pode ser justificado pelos valores de ΔG°

hid 

obtidos.  

Além disso, outro fator determinante no processo de solvatação, nesse caso, de 

hidratação, é a configuração das moléculas do solvente na vizinhança dos íons. No caso do 

SO4
2-, a configuração predominante é a que os hidrogênios da água estão direcionados para 

uma interação preferencial com o SO4
2-, onde cada molécula de água direcionaria dois 

hidrogênios para esse ânion. Já no caso do NH4
+, predominaria a configuração em que os 

oxigênios da água estariam direcionados para uma interação preferencial com o NH4
+, onde 

cada molécula de água direcionaria um oxigênio para esse cátion. 

As diferenças entre essas configurações podem gerar interações entre o solvente e 

os íons de magnitudes diferentes, o que consequentemente, acaba sendo refletido na 

estabilidade do complexo íon-solvente formado, o que denota a maior tendência que um íon 

tem a ser solvatado em detrimento de outro, o que no caso desse trabalho, explica o por quê 

do SO4
2- ser liberado em maiores quantidades do que o NH4

+, o que pode ser evidenciado 

pelos diferentes valores de ΔG°
hid obtidos para esses íons. 

Freitas et al. (1996) utilizaram um sistema formado por 256 moléculas de solvente 

(metanol ou acetonitrila) a uma temperatura T = 298 K e p = 1 atm para realizar uma 

simulação da interação desses solventes com íons de q com valores variando de qinicial = +2 até 

qfinal = -2. Os autores verificaram que para os íons negativos a energia de solvatação em 

metanol foi mais negativa do que em acetonitrila, o que foi atribuído ao fato de solventes 

próticos promoverem uma maior estabilização de íons negativos, semelhante ao observado no 

presente trabalho (FREITAS; SILVA; BOTELHO, 1996). 

Outro efeito observado pelos autores foi a da configuração das moléculas dos 

solventes, na qual foi obtido na simulação uma configuração preferencial dos hidrogênios da 

hidroxila do metanol para o íon, resultando em uma interação de maior intensidade, o que não 

ocorre no caso da acetonitrila, devido à inexistência de hidrogênios próticos e à incapacidade 

que os hidrogênios das metilas de promoverem efeito similar aos do metanol.  
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Além disso, a Equação 24 também mostra a existência de uma relação 

possivelmente linear entre ΔGBorn e 1/R, indicando que quanto menor for o inverso do raio 

iônico, menor será o valor de ΔGBorn, devido à maior polarizabilidade do íon, sendo mais 

propenso a ser solvatado, gerando um conjunto íon-solvente mais termodinamicamente 

estável. Entretanto, quando se compara dois íons com cargas distintas, como o NH4
+ e o SO4

2-

, deve-se levar em consideração tanto as suas cargas como os seus raios iônicos, através do 

potencial iônico (|Zi/ri|), já mencionado anteriormente. 

Freitas et al. (1996) realizaram uma simulação computacional para investigar a 

dependência de ΔGBorn com 1/R, através da utilização de um ensemble isotérmico e isobárico 

(T = 298K e p = 1 atm) para um íon hipotético (q = +1) imerso em acetonitrila. O raio dos 

íons (parâmetro de Lennard-Jones, σ) variou de σ = 2 até σ = 6. Os autores obtiveram 

resultados que confirmaram a dependência linear entre ΔGBorn e 1/R, indicando que os 

resultados calculados com o modelo molecular corroboraram muito bem com a previsão 

qualitativa do modelo de Born. 

Na Tabela 29, existe outra grandeza termodinâmica além de ΔG°hid, que auxilia na 

explicação da maior liberação de SO4
2- em detrimento de NH4

+, que é Khid, a qual está 

relacionada à extensão do fenômeno existente no meio, nesse caso, à dissolução do 

(NH4)2SO4 e consequente formação dos íons NH4
+ e SO4

2-. Portanto, pelos valores mostrados 

na Tabela 30, observa-se que Khid (SO4
2-) >> Khid (NH4

+), evidenciando que a extensão em 

que são formados íons SO4
2- é bem maior do que a dos íons NH4

+, o que juntamente com os 

valores de ΔG°hid também apresentados na Tabela 30, mostram que a hidratação do íon 

sulfurado é termodinamicamente mais favorável do que a do nitrogenado, o que influencia 

diretamente nas quantidades liberadas desses íons durante todo o período de lixiviação em 

ambos os experimentos (1 e 2).    

O fato do SO4
2- apresentar uma camada de hidratação mais espessa justifica o 

valor do seu coeficiente de difusão (D) ser menor que o do NH4
+, como mostrado 

anteriormente. Entretanto, apesar de ter menor D, o fato de apresentar maior susceptibilidade 

à solvatação favorece a liberação desse nutriente em maior quantidade em relação ao NH4
+ 

em ambas as pastilhas e em ambos os experimentos (1 e 2).  

Du et al. (2006) também relataram a diminuição da liberação dos nutrientes NO3
-, 

NH4
+ e K+, à medida que o tempo de lixiviação avançava, o que foi atribuído ao acúmulo de 

nutrientes liberados no solo, o que causou uma significativa redução da força motriz da 

liberação, através do aumento da concentração de nutrientes no solo em relação ao interior das 
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pastilhas, o que ocasiona uma diminuição do gradiente de água, diminuindo a liberação dos 

nutrientes. 

No presente trabalho, observou-se um comportamento semelhante ao descrito 

pelos autores, no qual houve uma redução da quantidade de nutrientes liberados no 

experimento 2 em relação ao 1, tanto de SO4
2- quanto de NH4

+, o que pode ser atribuído ao 

acúmulo desses nutrientes na sílica através de interações do tipo dipolo-dipolo e ligações de 

hidrogênio, elevando a concentração desses nutrientes no exterior das pastilhas em relação ao 

seu interior, reduzindo a difusão de água para o interior delas, diminuindo a liberação de NH4
+ 

e SO4
2-. 

Mikkelsen (1994) relata alguns efeitos que podem influenciar a cinética da 

liberação de nutrientes recobertos com um polímero. Um deles são as interações existentes 

entre o fertilizante, especificamente, os nitrogenados e a matriz polimérica, na qual o 

fertilizante dissolvido pode interagir com grupamentos ionizados ou que realizam ligações de 

hidrogênio, apesar das informações a respeito dessas interações ainda serem pouco abordadas. 

Essas interações restringem a disponibilidade de nutrientes livres, o que dificulta a sua difusão 

do interior do polímero para o solo, retardando a liberação desses nutrientes. 

Outro efeito descrito pelo autor se refere à utilização de soluções salinas para a 

lixiviação dos nutrientes contidos no polímero, as quais afetam a capacidade que os polímeros 

hidrofílicos possuem de absorver água e se expandir. Além disso, os tipos de sais solúveis 

utilizados na solução para irrigação, também afeta a capacidade de absorção de água dos 

polímeros, devido à formação de interações entre os grupos carboxila e os íons, formando 

uma ponte iônica que limita a expansão do polímero. Existe também a possibilidade de 

grupos amida formarem ligações coordenadas com alguns cátions, causando a restrição de 

espaços disponíveis dentro do polímero para a absorção de água. 

 O comportamento descrito pelo autor pode auxiliar na explicação da diminuição 

das taxas de liberação de NH4
+ e SO4

2- no experimento 2, pois apesar de não ter sido utilizada 

solução salina e sim água deionizada, como discutido anteriormente, à medida que a 

lixiviação avança, ocorre o acúmulo de nutrientes (NH4
+ e SO4

2-) na sílica saturada com água, 

de modo que nas lixiviações subsequentes, a água deionizada adicionada na coluna dissolve 

esses nutrientes acumulado na sílica, tornando-se um pouco salina. Ao entrar em contato com 

as pastilhas SAPU 1 e SAPU 9, poderão ocorrer os efeitos mencionados acima por Mikkelsen 

(1994), como a diminuição da absorção de água pelos polímeros, ocasionando uma 

consequente diminuição da taxa de liberação dos nutrientes. 
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 Segundo o Comitê Europeu de Normalização (CEN), através de uma resolução 

criada em 1996 sobre sistemas de liberação controlada de fertilizantes, declara que um 

fertilizante pode ser descrito como de liberação controlada, mediante determinadas condições 

-incluindo temperatura a 25 °C - as quais devem seguir os seguintes critérios: não mais do que 

15 % de nutrientes devem ser liberados nas primeiras 24 horas e não mais do que 75 % dos 

nutrientes devem ser liberados durante 28 dias (TRENKEL, 2010).    

      No presente trabalho, obteve-se para a pastilha de SAPU 1, taxas de liberação 

de nutrientes de 0,18 % no primeiro dia e de 23 % ao fim do vigésimo oitavo dia. Já para a 

pastilha de SAPU 9, obteve-se taxas de liberação de nutrientes de 0,53 % no primeiro dia e de 

21 % ao fim do vigésimo oitavo dia de liberação, o que mostra que os sistemas de liberação 

controlada propostos nesse trabalho estão de acordo com os padrões exigidos pela CEN para 

fertilizantes de liberação controlada. 

Portanto, os resultados dos estudos preliminares da liberação do (NH4)2SO4 

recoberto com PUs à base de lignina do endocarpo do coco seco mostraram que esses 

dispositivos propostos podem ser considerados e utilizados como sistemas de liberação 

controlada de fertilizantes, sendo a cinética de liberação dos seus nutrientes influenciada por 

propriedades intrínsecas aos revestimentos poliméricos, como porosidade, grau de reticulação 

e grau de inchamento, os quais podem ser modelados através da modificação das formulações 

dos PUs, especificamente, do teor de lignina e da razão [NCO]/[OH] que compõem cada 

formulação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A caracterização físico-química do pó do ECS revelou a viabilidade da utilização 

deste como matéria-prima na extração de lignina, devido ao seu elevado teor de lignina, alta 

estabilidade térmica e morfologia favorável à extração. 

O delineamento experimental aliado à análise estatística dos resultados obtidos 

revelou que a condição de extração que produziu uma lignina com propriedades adequadas 

para ser utilizada como insumo na produção de PUs foi a de 130 °C / 73 minutos, pois ela 

apresentou alto rendimento, elevada pureza, elevado CROHt e massa molar relativamente 

baixa, indicando a viabilidade da sua obtenção. 

A caracterização da LCA mostrou a viabilidade da sua utilização como um 

insumo na síntese de PUs, devido à sua elevada reatividade e às suas propriedades adequadas, 

demonstrando também a viabilidade da sua obtenção através da metodologia utilizada. 

Obteve-se PUs à base de lignina com graus de reticulação, morfologias, 

propriedades térmicas e mecânicas variáveis, dependendo do teor de lignina utilizado na 

formulação, indicando a possibilidade de obtenção de uma gama de polímeros com 

propriedades distintas, a depender da sua aplicação. 

Os ensaios de biodegradabilidade em solo mostraram que o PU 1 apresentou 

maior perda de massa do que o PU 9 durante 60 dias de ensaio, o que sugere que o teor de 

lignina utilizado na formulação influencia na cinética da biodegradação do polímero. 

Os estudos preliminares de liberação controlada de (NH4)2SO4 recoberto com PU 

1 e PU 9 em água e em colunas de percolação preenchidas com sílica saturada com água 

revelaram que as propriedades porosidade, grau de reticulação e grau de inchamento têm 

influência na cinética da liberação dos nutrientes NH4
+ e SO4

2-. 

Os estudos preliminares de liberação controlada de (NH4)2SO4 recoberto com PU 

1 PU 9 em água e em colunas de percolação preenchidas com sílica saturada com água 

revelaram que o meio de liberação tem influência na cinética de liberação dos nutrientes, visto 

que as taxas de liberação de NH4
+ e SO4

2- obtidas em cada experimento foram diferentes, bem 

como as quantidades de nutrientes liberadas. 

Os PUs à base de lignina representam um potencial sistema de liberação 

controlada de fertilizantes, podendo suas propriedades como grau de reticulação e de 

inchamento ser modeladas a partir do teor de lignina utilizado na formulação do PU, pois são 

parâmetros que influenciam diretamente na cinética de liberação dos nutrientes do fertilizante
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APÊNDICE 

 

Figura 32 – Espectro HSQC da região aromática da LCA. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 33 – Fórmulas estruturais das unidades destacadas no espectro de HSQC da LCA. 

 

Fonte: O autor.
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Figura 53 – Curvas de liberação de NH4
+ e SO4

2- para as pastilhas SAPU 1 e SAPU 9 em 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 54 – Curvas de liberação de NH4
+ e SO4

2- para as pastilhas SAPU 1 e SAPU 9 em 

colunas de percolação preenchidas com sílica saturada com água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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Durante os dois anos de mestrado, o discente participou e apresentou diversos trabalhos em 

congressos, encontros e simpósios, dentre os quais estão inclusos: 
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Além disso, a presente dissertação gerou 2 artigos científicos que até o presente momento, 

encontram-se em fase de submissão em revistas científicas internacionais. 
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