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RESUMO 

 

Micropartículas poliméricas são sistemas carreadores de substâncias ativas que têm a 

capacidade de alterar as propriedades físico-químicas dos princípios ativos à elas 

incorporados, levando a algumas vantagens, além de proporcionar a minimização dos 

impactos ambientais gerados pelos métodos convencionais de fertilização. Com isto, este 

trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar sistemas de liberação controlada 

carreadores dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), através de micropartículas 

poliméricas de poli(ε-caprolactona) (PLC) e poliglicerol (PLG), a fim de criar uma possível 

alternativa para o uso de fertilizantes em produções agrícolas. Para atingir estes fins, 

inicialmente, utilizou-se de planejamentos experimentais para um estudo de preparo de 

amostras (micropartículas) para a análise em espectroscopia por absorção atômica por chama 

(FAAS) para a quantificação de potássio. Para tal processo, usou-se chapa aquecedora com 

agitação magnética com avaliação da degradação polimérica por um analisador de carbono 

orgânico total (TOC). Para o teor de carbono total (TC), o planejamento experimental 

completo 24 apontou o volume da amostra (VAM) como a variável significativa, em relação as 

demais variáveis volume de ácido (VAc), temperatura (T) e tempo de digestão (t). No entanto, 

de acordo com o gráfico da distribuição normal, observou-se uma possível interação 

significativa dos efeitos T e t. O mesmo foi notado para o TOC, incluindo o efeito das 

variáveis VAM × VAc × T, sugestivo de comportamento complexo. No planejamento 

experimental composto central (CCD) todas as variáveis foram novamente estudadas em 

outros níveis e o VAM foi a única significativa, promovendo uma diminuição de TC no menor 

nível estudado. Pela ANOVA um modelo quadrático, sem falta de ajuste, foi encontrado com 

o efeito significativo do termo quadrático VAc
2 . A condição ótima de digestão foi: 5,00 mL de 

amostra, 10,00 mL de ácido nítrico, 60 ºC e 90 min. Para otimizar o procedimento de síntese 

das partículas, estudou-se as variáveis que influenciam a taxa de associação (EE%) de NPK, 

por meio de planejamentos experimentais multivariados. As cinco variáveis estudadas foram: 

massa de poli(ε-caprolactona), massa de poliglicerol, volume de clorofórmio, volume de água 

na fase orgânica e concentração da solução de álcool polivinílico, e como resposta utilizou-se 

a taxa de associação de NPK. Por meio do planejamento fracionário 25-1 com triplicata no 

ponto central foi possível identificar que as cinco variáveis são significativas ao sistema e, 

para um estudo mais minucioso, aplicou-se o planejamento composto central (CCD) e a 
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função de desejabilidade para definir as condições ótimas de associação dos nutrientes. 

Através dessa abordagem foi possível determinar as melhores condições de taxas de 

associação simultânea de NPK: 100 mg de poli(ε-caprolactona); 825 mg de poliglicerol; 9,25 

mL de clorofórmio; 3,00 mL de água e 0,9% m/v para a solução de álcool polivinílico. Os 

resultados da caracterização mostraram partículas com diâmetros compreendidos entre 5 a 

60 µm e uma eficiência de encapsulamento de 94,23% para o nitrogênio; 99,80% para o 

fósforo e 65,00% para o potássio. O perfil de liberação das micropartículas foi modulado com 

base na lei de Fick, onde eles são liberados através de um processo de difusão, e mostraram 

um comportamento esperado, isto é, mais lento e significativo em relação a estes nutrientes 

em solução pura. Estas observações fornecem evidências concretas da capacidade das 

micropartículas sintetizadas em propiciar a liberação contínua e prolongada de NPK para o 

processo de fertilização de plantas. Até onde se conhece, na literatura não são relatados 

trabalhos que avaliem a liberação controlada de NPK para plantas usando sistemas 

microestruturados, embora esse estudo apresente acentuada relevância no cenário econômico 

atual, uma vez que minimizará a utilização e a perda do princípio ativo de interesse. Além 

disso, este trabalho propõem uma alternativa de aplicação da um produto gerado 

abundantemente, e muitas vezes ainda sem utilização que é glicerina (na forma de 

poliglicerol). Assim este trabalho se torna de incomensurável importância, por apresentar um 

viés ambiental de bastante interesse, além do ineditismo para aplicação no agronegócio. 

 

Palavras-Chave: Micropartículas poliméricas; Sistemas de liberação controlada; 

Fertilizantes; Poliglicerol, Otimização multivariada. 
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ABSTRACT 

 

Polymeric microparticles are carrier systems of active substances that have the ability to alter 

the physicochemical properties of the active ingredients incorporated in them, leading to some 

advantages, in addition to providing the minimization of environmental impacts generated by 

conventional fertilization methods. With this, this study aimed to develop and characterize a 

controlled carriers release of nitrogen nutrients systems, phosphorus and potassium (NPK), 

using polymeric microparticles of poly (ε-caprolactone) (PLC) and polyglycerol (PLG) in 

order to create a possible alternative to the use of fertilizers in agricultural production. For 

these purposes, initially it was used for experimental design for the study of sample 

preparation (microparticles) for analysis by atomic absorption spectroscopy by flame (FAAS) 

for the quantification of potassium. For this process, we used plate heater with magnetic 

stirring with evaluation of polymer degradation by a total organic carbon analyzer (TOC). For 

the total carbon (TC), the complete experimental design 24 pointed out the sample volume 

(VSA) as a significant variable in relation to the other variables acid volume (VAc), 

temperature (T) and digestion time (t ). However, according to the normal distribution graph, 

there was a significant interaction effects can T and t. The same was noted for TOC, including 

the effect of variables VSA × VAc × T, suggestive of complex behavior. In the experimental 

central composite design (CCD) all variables were studied again at other levels and VSA was 

significant only by promoting a decrease of TC in the least studied level. ANOVA by a 

quadratic model, without lack of fit was found with the significant effect of the quadratic term 

(VAc
2 ). The optimum condition of digestion was: 5.00 mL of sample, 10.00 mL of nitric acid, 

60 ° C and 90 min. To optimize the synthesis procedure of the particles studied the variables 

that influence the membership fee (EE%) of NPK, by means of multivariate experimental 

designs. The five variables were studied: mass poly (ε-caprolactone), mass polyglycerol 

volume of chloroform, volume of water in the organic phase and concentration of the 

polyvinyl alcohol solution, and in response, we used the NPK association rate. Through 

fractional 25-1 with triplicate at the midpoint was possible to identify the five variables are 

significant to the system and, for a more detailed study, we applied the central composite 

design (CCD) and the desirability function to set the optimal conditions of association of 

nutrients. Through this approach it was possible to determine the best conditions of 

simultaneous membership fees of NPK: 100 mg of poly (ε-caprolactone); 825 mg of 
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polyglycerol; 9.25 ml of chloroform; 3.00 ml of water and 0.9% w / v to the polyvinyl alcohol 

solution. The characterization results showed particles with diameters between 5 to 60 µm and 

a  encapsulation efficiency 94.23% for nitrogen; 99.80% for phosphorus and to 65.00% 

potassium. The release profile of the microparticles was modulated based on Fick's law where 

they are released by a diffusion process, and showed an expected behavior, ie slower and 

significant in relation to these nutrients in pure solution. These observations provide evidence 

of the capacity of concrete synthesized on microparticles provide continuous and sustained 

release of NPK process for fertilizing plants. As far as is known in the literature are not 

reported studies assessing the controlled release NPK plant using microstructured systems, 

although this study presents sharp relevance in the current economic scenario as it will 

minimize the use and loss of the active principle of interest. Furthermore, this paper proposes 

an implementation alternative to a product generated abundantly, and often even without 

using what is glycerine (as polyglycerol). So this work becomes of immeasurable importance 

to present an environmental bias of much interest beyond the novelty for investment in 

agribusiness. 

 

Keywords: Polymeric microparticles; Controlled release systems; Fertilizers; Polyglycerol, 

Multivariate experimental designs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO), em 2015, 793 

milhões de pessoas passavam fome no mundo e, para suprir parte desta demanda um aumento 

da produção mundial de alimentos torna-se necessária1. Assim um manejo adequado do solo 

torna-se de suma importância. No entanto, de toda a superfície terrestre, somente 11% da sua 

área é utilizada para fins de produções agrícolas com os mais variados objetivos, sendo um 

deles minorar parte da necessidade mundial por alimentos. Porém, do total da área superficial 

terrestre, somente 3% correspondem a solos nativos férteis2.  

Um solo fértil é aquele capaz de fornecer alguns elementos químicos necessários às 

plantas, conhecidos como nutrientes. Porém, em decorrência das intensas degradações 

promovidas pelo manejo inadequado e até mesmo pelo desgaste natural da terra, extensas 

áreas viáveis ao cultivo podem se tornar improdutivas ou estéreis com o passar do tempo. 

Para isso, a utilização de alguns produtos químicos como fertilizantes/adubos se tornam 

mandatórios2. Desta forma, torna-se necessário o uso adequado e sustentável, acompanhado e 

fiscalizado pelos órgãos governamentais de todos os países.  

Fertilizantes ou adubos são compostos químicos inorgânicos ou orgânicos, podendo 

constituir misturas e serem natural ou sinteticamente produzidos com a finalidade de restituir 

no solo algum(ns) dos treze nutrientes essenciais ao desenvolvimento de qualquer planta. São 

aplicados na agricultura para o maior rendimento da produtividade de uma cultura3, o que 

contribui para a grande utilização dessas substâncias no setor agrário. No mercado/comércio 

existe uma grande variedade de fertilizantes, com propriedades distintas, como o estado físico, 

constituição química e diferentes formas de aplicação4. Em 2018, segundo estimativas da 

FAO, o consumo destas substâncias deve ultrapassar a marca de 200,5 milhões de toneladas 

no mundo5. 

São treze os elementos essenciais as plantas encontrados no solo, classificados em 

relação a sua proporção absorvida pelos vegetais, sendo divididos em macro e 

micronutrientes, maior e menor concentração necessária em matéria seca, respectivamente. Os 

macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) são necessários em uma maior 

concentração (mmol Kg-1). O nitrogênio é primordial porque promove o crescimento vigoroso 

da planta e é um dos responsáveis pelo desenvolvimento proteico. O fósforo propicia a 

divisão celular e a formação das estruturas celulares da planta, estimula o crescimento 
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saudável da raiz, é essencial para a germinação das sementes e auxilia na conversão de 

energia solar em energia química para o processo de fotossíntese. Já o potássio promove a 

formação de frutos, confere resistência a doenças e a altas temperaturas, é essencial para a 

fotossíntese, além de ser responsável por manter os níveis hídricos das plantas. Cálcio, 

magnésio e enxofre também são necessários em grandes concentrações (mmol Kg-1), porém 

os mesmos são menos susceptíveis de estarem deficientes no solo. Os demais nutrientes, 

classificados como micronutrientes, (boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, 

sódio e zinco) são necessários em concentrações (mmol Kg-1) relativamente mais baixas aos 

demais2, 4. 

No entanto, os fertilizantes tradicionais podem perder parte dos seus nutrientes no 

ambiente acarretando uma série de contaminações ambientais. Por exemplo, os fertilizantes 

que possuem em sua composição nitratos e fosfatos perdem parte desses compostos em 

processos de lixiviação, ocasionando o processo de eutrofização em águas mananciais e 

lençóis freáticos. Ainda, os fertilizantes quando não aplicados de forma correta podem 

ocasionar desequilíbrios no ecossistema e aumento do número das fontes de toxicidade aguda 

e carcinogênicas para os seres humanos. Destaca-se ainda que tais problemas se tornam mais 

agravantes em solos arenosos com alta intensidade de chuva e irrigação6-9. Desta forma, o uso 

adequado dos fertilizantes é uma atividade que deve ser levada em consideração, visando à 

sustentabilidade econômica, ambiental e social do setor agrário. 

Nos últimos anos, a tecnologia de liberação controlada/modificada emergiu como 

uma importante alternativa que propõe resolver os problemas que acompanham o uso de 

algumas substâncias ativas de interesse como anestésicos, antibióticos, herbicidas, pesticidas, 

dentre outras4, 6-11. 

O termo sistema de liberação controlada microestruturado é utilizado para sistemas 

que apresentam partículas de tamanho entre 1-1000 µm e que possuem a capacidade de liberar 

de forma contínua e prolongada uma determinada substância ativa. E, devido a essa 

propriedade, estes sistemas apresentam algumas vantagens, as quais se destacam: a 

capacidade de reduzir a quantidade de substância química necessária na produção; diminuir o 

risco de contaminação; redução na quantidade de energia gasta, uma vez que se diminui o 

número de aplicações necessárias e, a principal função, a concentração da substância de 

interesse mantém-se elevada por um determinado período de tempo maior que os sistemas 

convencionais de aplicação11-14. Esta tecnologia, permite a alteração das propriedades físico-
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químicas dos princípios ativos, sendo uma alternativa interessante para uma liberação 

controlada/adequada dos nutrientes, possibilitando o uso e manejo apropriados do solo6, 7, 10. 

Alguns trabalhos na literatura descrevem o desenvolvimento de formulações para 

liberação controlada de fertilizantes, dentre elas, destacam-se aquelas formadas de substâncias 

orgânicas, que podem ser naturais ou sintéticas; fertilizantes hidrofílicos recobertos com 

polímeros hidrofóbicos; compostos inorgânicos de baixa solubilidade; dentre outros8. No 

entanto, até o momento não são relatados na literatura trabalhos que apresentem a associação 

de nitrogênio, fósforo e potássio em sistemas poliméricos microestruturados, também 

conhecidos como micropartículas.  

Vários são os materiais utilizados para a síntese das partículas destes sistemas. Os 

polímeros biodegradáveis são os mais usados para o preparo dos sistemas de liberação 

controlada, pois eles são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa 

(matéria orgânica), como resultado da ação de enzimas ou microrganismos, tais como fungos, 

bactérias e algas15, onde essa ação não causa danos ou impactos ao meio ambiente. Estes 

polímeros têm sido estudados para a síntese de sistemas micro/nanoestruturados carreadores 

de substâncias ativas. Entretanto, dentro dessa classe de polímeros, os poliésteres alifáticos 

são os mais atrativos devido à sua biodegradabilidade, disponibilidade, biocompatibilidade, 

ausência de toxicidade e por sua facilidade em incorporar uma ampla variedade de substâncias 

hidrofóbicas. Os mais utilizados são o polilactato (PLA), o poliglicolato (PGA) e a poli(ε-

caprolactona) (PLC)16. A PLC é um polímero biodegradável, insolúvel em água, possui 

degradação lenta em meio aquoso e sem danos ambientais, o que acarreta sua escolha para a 

síntese dos sistemas carreadores17. 

Além dos poliésteres alifáticos, os polímeros alginatos podem ser utilizados para a 

síntese de sistemas de liberação controlada18, 19. O poliglicerol (PLG) possui propriedades 

similares às dos polímeros alginatos e é obtido a partir da polimerização da glicerina, que é 

gerada abundantemente durante a produção do biodiesel. Por esta razão, o desenvolvimento 

de processos que promovam um manejo dessa glicerina residual é de incomensurável valia, 

por apresentar um viés ambiental de bastante interesse. Um deles é uso dessa glicerina 

residual, por meio do PLG, para sintetizar os sistemas de liberação controlada, 

proporcionando uma alternativa de uso/reaproveitamento deste resíduo industrial produzido 

em alta escala e até então sem aplicações industriais relevantes20. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho é o estudo do desenvolvimento e 

caracterização de micropartículas poliméricas inéditas de PLC e PLG como sistemas 

carreadores dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, a fim de criar uma possível 

alternativa para o uso de fertilizantes em produções agrícolas. É também a proposta a adoção 

de novas formulações ambientalmente favoráveis para o agronegócio, por meio do manejo 

adequado de um resíduo industrial, como já citado, ainda sem aplicações importantes em 

processos industriais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

Objetivou-se desenvolver e caracterizar sistemas de liberação controlada carreadores 

dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, através de micropartículas poliméricas de poli(ε-

caprolactona) (PLC) e poliglicerol (PLG), a fim de criar uma possível alternativa para o uso 

de fertilizantes em produções agrícolas. Para tanto foram aplicados métodos de planejamentos 

experimentais multivariados e a função de desejabilidade. 

 

2.2 Específicos 

 

a) Avaliar os sistemas com micropartículas poliméricas contendo os nutrientes essenciais às 

plantas, utilizando vários polímeros e métodos de preparo; 

b) Utilizar metodologias de planejamento experimental multivariado e a função de 

desejabilidade para a obtenção da condição ótima de preparo dos sistemas propostos; 

c) Validar os métodos analíticos propostos para determinação de NPK; determinar o 

nitrogênio pelo método de Kjeldahl; fósforo por espectrofotometria UV-Vis e o potássio por 

espectrofotometria de absorção atômica; 

d) Caracterizar quimicamente os sistemas de liberação para investigar a sua eficiência via 

análise de distribuição de tamanho e, potencial hidrogeniônico das formulações de partículas 

contendo nutrientes e eficiência de associação dos nutrientes; 

e) Caracterizar fisicamente as partículas para estudar a estabilidade dos sistemas 

microestruturados monitorando a distribuição de tamanho, potencial hidrogeniônico e taxa de 

associação a fim de verificar a formação de agregados e decomposição dos polímeros em 

função do tempo de agregação das micropartículas poliméricas contendo nutrientes; 

f) Caracterizar as partículas obtidas por técnicas térmicas; 

g) Realizar ensaios de liberação para verificar o perfil de liberação do nutriente associado às 

micropartículas em comparação ao nutriente isolado.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O uso dos fertilizantes 

 

Devido ao atual aumento demográfico e, como consequência, o aumento da demanda 

de alimentos no mundo, um modelo de produção agrícola baseado na intensificação do uso de 

substâncias químicas, tais como adubos/fertilizantes, como forma de melhorar a produtividade 

das lavouras se torna necessário1-2. 

Segundo o Decreto Federal 4.954, artigo 02, parágrafo III21, os fertilizantes, também 

chamados de corretivos agrícolas, são substâncias químicas ou misturas, naturais ou 

sintéticas, utilizadas para o aumento da produtividade de uma cultura por nutriente aplicado. 

A principal vantagem do uso de fertilizantes nas lavouras é aumentar a produtividade das 

áreas, de forma a reduzir a necessidade de abrir novas fronteiras agrícolas. 

A história da adubação/fertilização teve início na China, na região do Rio Amarelo, 

oito mil anos antes de Cristo. Os chineses fabricavam adubos com resíduo vegetal ou animal, 

húmus dos rios e esterco humano. No Egito, por volta de 600 anos antes de Cristo, a 

civilização se aproveitava das cheias do rio Nilo, quando depositava em suas margens uma 

camada de húmus, para cultivar cevada, trigo e lentilha22, 23. 

A adubação passou a ser tratada como negócio na Idade Média, na região 

compreendida entre a França, Bélgica e Holanda, conhecida como Flandres. Os agricultores 

adubavam as lavouras com esterco animal, lixo humano e lodo de esgoto. O consumo desses 

tipos de materiais foi tal que as cidades da região foram consideradas as mais limpas da 

Europa22. Tal prática usando adubação com esterco animal espalhou-se rapidamente pelo 

continente, a tal ponto que o material tornou-se escasso. 

Passados os anos, em 1840, Justus von Liebig (pai da agricultura moderna) propôs A 

Lei de Liebig – lei do mínimo. De acordo com esta, “o crescimento dos vegetais é limitado 

pelo elemento cuja concentração é inferior a um valor mínimo, abaixo do qual as sínteses 

não podem mais fazer-se”. Ou seja, as plantas crescem de acordo com os elementos 

encontrados no solo24. 

Já em 1842, Justus von Liebig publica A química orgânica e suas aplicações à 

morfologia e patologia, citado por Dias (2005)23, relatando que a nutrição vegetal é feita por 

meio dos elementos minerais do solo. E com base nesses conhecimentos, surgiu a fórmula 
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mundialmente conhecida como NPK (o fertilizante NPK é a base de qualquer adubação e 

compõe fórmulas que contêm, em diferentes dosagens, produtos ricos em nitrogênio, fósforo e 

potássio). 

A primeira fábrica de fertilizantes que se tem notícias surgiu em 1843 na Inglaterra, 

com a fabricação de superfosfato simples. Entretanto o grande avanço no mundo dos 

fertilizantes ocorreu com a síntese da amônia, possibilitando o surgimento dos adubos 

nitrogenados22. Os anos avançaram e o consumo/uso de fertilizantes foi se intensificando. No 

ano de 2015, foram produzidos e consumidos cerca de 150 milhões de toneladas de 

fertilizantes mundialmente, onde o Brasil se tornou o quarto maior consumidor mundial de 

nutrientes ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. O setor industrial de 

produção de fertilizantes se tornou assim um dos maiores em crescimento global25.  

A indústria de fertilizantes destina-se basicamente à produção e comercialização de 

complementos aos nutrientes minerais encontrados no solo, indispensáveis ao crescimento e 

desenvolvimento das plantas, os quais atuam no crescimento dos vegetais juntamente com a 

luz solar, gás carbônico e água. A produção de fertilizantes está diretamente ligada à produção 

agrícola, e à disponibilidade de matérias-primas básicas produzidas a custos economicamente 

viáveis22. Os fertilizantes são vendidos como produtos, com diferentes concentrações 

percentuais de nitrogênio, fósforo e potássio, entre outros minerais como mostra a Figura 126. 
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Figura 1 – Fluxograma da produção geral de fertilizantes22. 

 

Porém, devido ao seu uso indiscriminado, a maioria dos fertilizantes quando aplicada 

pode perder parte dos seus nutrientes para o ambiente, levando à sua ineficiência, desperdício 

e sérios problemas de contaminação ambiental27. 

Além destes aspectos, o uso inadequado dos fertilizantes também pode acarretar a 

transferência dos seus elementos químicos aos sistemas aquáticos através de processos de 

lixiviação, que culmina na poluição de águas superficiais e subterrâneas, desequilíbrios no 

ecossistema e aumento do número das fontes de toxicidade aguda e carcinogênicas para os 

seres humanos, proporcionando consequências adversas à biota em geral7, 28. 

 

3.2 Os nutrientes essenciais às plantas 

 

Embora os fertilizantes tenham o objetivo de fornecer macro e micronutrientes 

essenciais à sobrevivência e desenvolvimento das plantas, a concentração dos elementos 
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químicos não pode exceder o limite máximo de concentração necessária, caso contrário, a 

planta pode sofrer danos irreversíveis29.  

São dezesseis os elementos químicos chamados essenciais para as plantas. Os 

elementos químicos não-minerais carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O) são encontrados 

na atmosfera e na água com abundância, e participam diretamente no processo de fotossíntese 

do vegetal. Os elementos químicos minerais são encontrados no solo, sendo divididos em: 

macro e micronutrientes, e são classificados assim devido à sua proporção absorvida pelos 

vegetais 22, 30. 

Os macronutrientes são os elementos necessários em maiores quantidades e ainda 

podem ser subdividos em dois grupos: primários e secundários. Os primários são: nitrogênio 

(N), fósforo (P) e potássio (K); e os secundários são: cálcio (Ca), enxofre (S) e magnésio 

(Mg) 22, 30.  

Já os micronutrientes são os elementos necessários em menores quantidades, sendo 

eles: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo) e zinco 

(Zn)22, 30. 

Todos os elementos têm grande importância no desenvolvimento da planta e a 

Tabela 1, lista as concentrações necessárias em percentagem com base no peso da matéria 

seca, além das funções e objetivos de cada nutriente. 

 

Tabela 1 – Concentrações e funções típicas de macro e micronutrientes necessários para o desenvolvimento de 

plantas (Modificado30). – concentração abaixo de 0,1%. 

 

Elemento 

químico 

Concentração 

(mg Kg-1) 

Percentagem 

(%) 

Funções e objetivos 

Nitrogênio (N) 15.000 1,5 Desenvolvimento proteico e sua 

falta acarreta a formação de frutas 

atrofiadas 

Potássio (K) 10.000 1,0 Auxílio na manutenção dos níveis 

hídricos da planta 

Cálcio (Ca) 5.000 0,5 Auxílio no transporte dos 

nutrientes e síntese de proteínas 

Magnésio (Mg) 2.000 0,2 Auxílio na síntese de algumas 

proteínas e se encontra presente 

na composição da clorofila 
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Fósforo (P) 2.000 0,2 Importante na formação das 

estruturas celulares da planta e no 

auxílio da conversão de energia 

solar em energia química para o 

processo de fotossíntese 

Enxofre (S) 1.000 0,1 Presente na composição celular 

dos cloroplastos  

Cloro (Cl) 100 – Fotossíntese e controle em meios 

hiper e hipotônicos 

Ferro (Fe) 100 – Necessário à fotossíntese e 

funções associadas às enzimas 

Boro (B) 20 – Auxilia na síntese de proteínas, 

transporte de glicose e divisão 

celular 

Manganês (Mn) 50 – Indispensável na produção das 

estruturas celulares responsáveis 

pela fotossíntese, os cloroplastos 

Zinco (Zn) 20 – Auxilia na síntese de diversas 

enzimas e transmissão do material 

genético 

Cobre (Cu) 6 – Indispensável na fotossíntese, 

produção de sementes e paredes 

celulares 

Molibdênio (Mo) 0.1 – Auxilia na produção de 

aminoácidos 

 

Levando-se em consideração a relevância dos macro e micronutrientes essenciais às 

plantas, nota-se que é importante o desenvolvimento de sistemas que permitam a alteração das 

propriedades físico-químicas e de liberação adequada dos nutrientes presentes nos 

fertilizantes, minimizando o desperdício. Isso possibilita o manejo adequado do solo suprindo 

as necessidades das plantas e, no contexto geral, a grande demanda mundial por alimentos 

sem danos ao meio ambiente. 

Desta forma, segundo Grillo et al. (2011)10 nos últimos anos surgiu a tecnologia de 

liberação modificada/controlada como uma alternativa para a resolução dos problemas que 

acompanham o manejo inadequado de certas substâncias / princípios ativos em vários 

sistemas, como por exemplo, o agrícola12, 31-33, o alimentício14, 34, o farmacêutico11, 35-38, entre 

outros, e ineditamente poderá ser aplicado para fertilizantes, visando o aumento da eficiência, 



 

 

24 

 

minimização dos impactos ambientais e garantia do desenvolvimento sustentável, como 

propõe esse trabalho. 

 

3.3 Sistemas microestruturados para liberação controlada 

 

O termo liberação modificada/controlada é utilizado para sistemas que possuem a 

capacidade de liberar de forma contínua e prolongada uma determinada substância (princípio 

ativo)11, 39, 40. Muitos estudos estão sendo realizados nesta área com a finalidade de 

desenvolver novas formulações com vantagens frente às formulações convencionais. E, as 

estratégias para veiculação de substâncias ativas em sistemas de liberação incluem aplicações 

importantes da microtecnologia40. 

Micro/Nanocarreadores são dispositivos da microtecnologia compostos de diferentes 

materiais biodegradáveis naturais ou sintéticos. Esses carreadores, nas suas diversas formas 

(Figura 2), têm a possibilidade de fornecer infinitas oportunidades na área de liberação de 

substâncias ativas e, portanto, estão cada vez mais sendo investigados para se aproveitar o seu 

potencial. Os microcarreadores, devido à sua maior área superficial, podem melhorar a 

cinética e distribuição de fármacos, herbicidas, pesticidas e inclusive fertilizantes e, assim, 

minimizar a toxicidade do seu uso contínuo11, 40, 41. 
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Figura 2 – Diferentes tipos de micro/nanocarreadores. (a) nanotubos de carbono, (b) lipossomas de fosfolipídios, 

(c) nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) de lipídios sólidos, (d) nanopartículas poliméricas (i) nanoesferas e (ii) 

nanocápsulas, (e) micelas poliméricas, (f) dendrímero formado pela polimerização de várias unidades 

monoméricas, (g) nanopartícula funcionalizada40. 

 

Os sistemas poliméricos de liberação controlada nano-microcarreadores/nano-

microestruturados agem como compartimentos doadores de substâncias ativas, podendo ser 

classificados como cápsulas ou esferas, as quais podem estar na escala nano (10-9 m) ou micro 

(10-6 m). As microcápsulas (MC) (Figura 3) são constituídas por um invólucro polimérico e 

um núcleo oleoso, onde é possível identificar um núcleo diferenciado, que pode ser sólido ou 

líquido. Neste caso, a substância ativa encontra-se envolvida por uma membrana polimérica, 

isolando o núcleo do meio externo39-41. 

Já as microesferas (ME) (Figura 3) são constituídas de uma matriz polimérica densa 

sem a presença de núcleo oleoso. Desta forma obtém-se um sistema monolítico, onde não é 

possível identificar um núcleo diferenciado. Em ambas, as substâncias ativas de interesse 

podem estar dispersas na matriz polimérica densa, no núcleo oleoso ou em ambos, 

dependendo da sua classificação39-41. 
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Figura 3 – Tipos de micro/nanopartículas poliméricas: De acordo com a organização estrutural elas são 

classificadas como micro/nanocápsulas e micro/nanoesferas. As substâncias ativas podem estar encapsuladas ou 

adsorvidas na superfície. (Adaptado40, 42) 

 

O uso destes sistemas permite a liberação controlada da substância de interesse (por 

exemplo, nutrientes essenciais às plantas) através da dessorção desta, onde ocorre a difusão da 

substância ativa através da parede polimérica, ou por meio de erosão da partícula. Além disso, 

são capazes de proporcionar a proteção das substâncias ativas contra agentes externos, 

aumentando a solubilidade em água e proporcionando a maior absorção do ativo pelo vegetal 

39, 41. O desempenho in vivo das micropartículas destes sistemas é influenciado por 

características morfológicas, pela superfície e peso molecular. Tais sistemas possuem diversas 

vantagens, e dentre elas vale destacar: a) capacidade de reduzir a quantidade de substância 

química necessária; b) capacidade de diminuir o risco de contaminação; c) capacidade de 



 

 

27 

 

reduzir a quantidade de energia gasta, uma vez que se diminui o número de aplicações 

necessárias; d) boa estabilidade física, química e biológica, fácil preparo e boa 

reprodutibilidade; e, e) a principal função, a concentração da substância de interesse mantém-

se elevada por um determinado tempo maior que os sistemas convencionais de aplicação, 

conforme ilustrado pela Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática de um sistema convencional para aplicação de um princípio ativo de 

interesse contra a representação de um sistema de liberação modificada/controlada do mesmo princípio39. 

 

Para a síntese dos sistemas de liberação diversos materiais são utilizados como argila 

43, lignina31, polímeros11, 13, 41, 44, sílica45, entre outros. E, basicamente as micropartículas são 

constituídas de polímero, tensoativo, substância ativa e solvente orgânico que é eliminado 

posteriormente. Dependendo da formulação, óleo pode ser incluído no processo de preparação 

(microcápsulas)40, 42, 46, 47. 

Dentre estes, os sistemas de liberação constituídos de polímeros biodegradáveis39, 40 

são um dos mais promissores, por poderem ser considerados ecologicamente corretos. Desta 

forma, tornam-se uma alternativa promissora para liberação de nutrientes (nitrogênio, fósforo 

e potássio). Além disto, o encapsulamento destes sistemas proporciona a proteção do 

princípio ativo de interesse contra fontes externas de degradação. 

 

3.3.1 Materiais utilizados no preparo de micropartículas poliméricas 

 

A preparação de micropartículas como sistemas carreadores de substâncias ativas leva 

em consideração algumas restrições físico-químicas e biológicas quanto aos polímeros 

utilizados40. Polímeros biodegradáveis são os mais utilizados para o preparo dos sistemas de 
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liberação controlada, pois eles são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e 

biomassa (matéria orgânica), como resultado da ação de enzimas ou microrganismos, tais 

como fungos, bactérias e algas15, portanto minimiza-se impactos ambientais negativos. Estes 

polímeros têm sido estudados para a síntese de sistemas nanoestruturados carreadores de 

substâncias ativas. Destaca-se, dentro dessa classe de polímeros, os poliésteres alifáticos que 

são os mais atrativos para estes sistemas, devido à sua biodegradabilidade, disponibilidade, 

biocompatibilidade, ausência de toxicidade e por sua facilidade em incorporar uma ampla 

variedade de substâncias hidrofóbicas. Assim, os polímeros mais utilizados16, 41 estão listados 

na Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 – Polímeros mais utilizados para a síntese de sistemas de liberação controlada 

micro/nanoestruturados39. 

Polímero Sigla 

Poli(lactídeo) PLA 

Poli(glicolato) PGA 

Poli(lactídeo-co-glicolídeo) PLGA 

Poli(ε-caprolactona) PLC 

Poli(hidroxivalerato) PHV 

Poli(hidroxibutirato) PHB 

 

A PLC (Figura 5) é um polímero semicristalino, solúvel em vários solventes orgânicos 

insolúvel em água, com temperatura de fusão baixa (entre 59 e 64º C) e temperatura de 

transição vítrea em -60 ºC. A sua cristalinidade tende a diminuir com o aumento do peso 

molecular. Além disto, é biodegradável, onde é degradada pela hidrólise das ligações éster em 

condições fisiológicas e por isso o seu interesse na utilização em sistemas de liberação 

controlada48, 49. 

 

 

Figura 5 – Reação de polimerização da ε-caprolactona em poli(ε-caprolactona). 

 

A PLC pode ser misturada com outros polímeros para melhorar a resistência e 

modular a taxa de liberação de substâncias ativas a partir de sistemas micro e 
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nanoestruturados. Além dos poliésteres alifáticos, existe uma variedade de classes de 

biopolímeros que podem ser utilizadas para a síntese de sistemas de liberação controlada. 

Uma delas são os polímeros alginatos, que em sua maioria são obtidos através da extração de 

algas [50]. Estes polímeros possuem propriedades espessantes, estabilizantes e gelificantes, 

onde estas tornam-se úteis para a sua aplicação em indústria têxtil e de papel, em cosméticos, 

na área farmacêutica e médica, além de serem utilizados em alimentos industrializadas como 

emulsificantes. Por isso são inclusos no grupo de compostos seguros pelo Food and Drug 

Administration (FDA), onde são classificados como atóxicos quando administrados 

oralmente19. 

O PLG possui propriedades similares aos polímeros alginatos. Ele é um polímero 

obtido a partir da polimerização da glicerina, que é extremamente utilizada nas indústrias 

cosméticas e alimentícias, onde possui a capacidade de ser um emulsificante, emoliente e um 

umectante20. Devido a essa característica similar aos polímeros alginatos, o PLG será 

utilizado neste estudo em mistura com a PLC para a síntese de sistemas microestruturados 

poliméricos carreadores dos nutrientes essenciais às plantas. 

O PLG é um polímero obtido do glicerol (subproduto do biodiesel), biodegradável, 

não-tóxico e praticamente livre de enxofre e compostos aromáticos, é considerado um 

combustível ecológico. Pode ser obtido por diferentes tipos de processos, químicos ou 

bioquímicos, tais como: pirólise (craqueamento térmico), microemulsões, hidroesterificação 

(hidrólise e esterificação) e transesterificação20. 

A transesterificação é o processo químico mais utilizado atualmente para a produção 

do biodiesel. Consiste na reação química do óleo ou gordura com um álcool, estimulada por 

um catalisador, da qual também se extrai o glicerol. A Figura 6 mostra a transesterificação de 

triacilgliceróis (triglicerídeos), onde R representa a cadeia carbônica dos ácidos graxos, e R’ a 

cadeia carbônica do álcool reagente. Geralmente se usa hidróxido de sódio (NaOH) ou 

hidróxido de potássio (KOH) como catalisadores da reação51, 52. 
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Figura 6 – Transesterificação de triglicerídeos, onde R representa a cadeia carbônica dos ácidos graxos, e R’ a 

cadeia carbônica do álcool reagente. 

 

Como se observa na Figura 6, no processo de produção do biodiesel há formação de 

subprodutos, como por exemplo o glicerol, produto com aplicações diversas na indústria 

química. Além do glicerol, a cadeia produtiva do biodiesel proveniente de óleo vegetal 

refinado gera uma série de outros coprodutos (chamados de torta, farelo etc.)20. Para cada 900 

mL de biodiesel produzidos há uma consequente produção de 100 mL de glicerol. Nesta 

proporção, são produzidos aproximadamente 230.000 m3 de glicerina a cada ano para cumprir 

a exigência imposta pelo B5 (meta estipulada pelo governo que impõe a adição de 5% de 

biodiesel a todo diesel comercializado em território nacional)52. Por esta razão, o 

desenvolvimento de processos que promovam um manejo dessa glicerina residual é de 

incomensurável valia. 

Desta forma é extremamente interessante atribuir aplicações a este composto 

altamente produzido no Brasil. Uma delas seria usar o PLG para sintetizar as micropartículas 

estudadas neste trabalho. Ainda é inexistente o desenvolvimento de sistemas de liberação de 

macro/micronutrientes visando aplicações agrícolas usando este polímero, até o presente 

momento. Além da escolha correta de polímeros para a sínteses das partículas, outros 

parâmetros devem ser levados em consideração, como por exemplo o tensoativo e o volume 

de solvente orgânico a ser utilizado. 

Os tensoativos são fundamentais para evitar agregação das micropartículas após o 

preparo e durante o armazenamento por promoverem estabilização física e/ou química das 

micropartículas. Segundo o equilíbrio hidrofílico-lipofílico, os tensoativos podem ser 

classificados em tensoativos de alta hidrofilia (hidrofílicos) ou de baixa hidrofilia (lipofílicos), 

sendo que para o preparo de micropartículas os tensoativos mais utilizados são os de alta 

hidrofilia não-iônicos como os polissorbatos, os poloxamers e os fosfolipídios40, 47, 53. 
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Já a escolha do solvente orgânico deve considerar, além da menor toxicidade, a 

capacidade de solubilizar as substâncias ativas e o polímero, já que alguns métodos exigem 

utilização de solventes orgânicos miscíveis em água e outros não54. Na maioria dos casos a 

acetona é o solvente de escolha. Outros solventes como o etanol e clorofórmio podem ser 

usados 40, 47. 

Conforme as características físico-químicas da substância ativa é possível a escolha do 

método de preparo que levará a uma associação eficiente e estabilidade satisfatória das 

micropartículas. O método escolhido deve minimizar a perda de ativo e garantir sua atividade. 

Além disso, passos pós-preparação como a avaliação da estabilidade devem ser sempre 

investigados55. 

 

3.3.2 O método de síntese de emulsificação/difusão do solvente 

 

Segundo a literatura (Souto, et al. 2012)56, 57 existem duas formas de síntese dos 

sistemas nano/microestruturados poliméricos: síntese com polímeros pré-formados57 ou 

polimerização in situ de monômeros56. Vários fatores são determinantes na escolha do método 

de preparo, entre eles o tipo de polímero a ser utilizado, o local de aplicação das 

micro/nanopartículas, o tamanho desejado das partículas, dentre outros16, 39. 

O método de síntese de emulsificação/difusão do solvente foi inicialmente descrito por 

Fessi (1988)58. Consiste na deposição interfacial do polímero após o deslocamento de um 

solvente semipolar, miscível em água, a partir de uma solução lipofílica. Neste método, são 

preparadas duas fases, uma interna e outra externa. A primeira é constituída por um polímero 

dissolvido em solvente orgânico polar com a dissolução do princípio ativo. Já a fase externa é 

formada por uma solução aquosa contendo o tensoativo. Na fase interna pode ser adicionado 

um tensoativo para se prevenir a coalescência das gotículas poliméricas. Posteriormente, a 

fase interna é adicionada à externa, sob agitação magnética, ocorrendo imediatamente uma 

emulsificação com a formação de um sistema opalescente devido à miscibilidade de ambas as 

fases. Então, remove-se o solvente orgânico a pressão reduzida, formando-se as micro e/ou 

nanopartículas, como resultado da difusão rápida do solvente do polímero, através da fase 

aquosa57, 59. 

O mecanismo de formação das MC é baseado na teoria de que cada gota de emulsão 

produz partículas e que estas são formadas pela combinação da precipitação do polímero e 
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fenômenos interfaciais durante a difusão do solvente. Em consequência, o solvente transporta 

moléculas para a fase aquosa formando regiões supersaturadas a partir das quais novos 

agregados poliméricos (não dissolvidos totalmente) são formados e estabilizados por meio do 

agente estabilizante que impede a coalescência e formação de aglomerados maiores40, 47, 58, 60. 

Este método exige uma homogeneização de alta energia (sonicador de ponta ou 

Ultraturrax®) sendo que o tamanho da partícula pode ser controlado pela velocidade e tempo 

de agitação ou sonicação54, 61. 

O método de emulsificação/difusão do solvente permite a obtenção de 

micro/nanoesferas ou micro/nanocápsulas. As micro/nanoesferas são obtidas quando o 

princípio ativo encontra-se dissolvido ou disperso na solução orgânica polimérica. 

Micro/nanocápsulas são obtidas quando o princípio ativo é previamente dissolvido num óleo e 

este, em seguida, é emulsificado na solução orgânica polimérica antes da dispersão da fase 

interna na fase externa da emulsão57. Este método mostra-se mais vantajoso em relação aos 

outros de síntese com polímeros pré-formados, pois é de fácil e rápida execução16. 

Existem vários parâmetros utilizados para a avaliação da eficiência destes sistemas 

(MC). Um deles é o cálculo da taxa de encapsulamento dos nutrientes na matriz polimérica, 

como também a concentração de nutriente que este sistema libera no decorrer de um 

determinado tempo39, 41. Assim, são requeridas técnicas analíticas para a quantificação da 

concentração dos nutrientes (no caso deste trabalho ametais e metais) nesses processos. 

 

3.4 Preparo de amostras 

 

A determinação dos nutrientes essenciais às plantas (elementos metálicos e não-

metálicos), nas mais diferentes matrizes, é tradicionalmente realizada utilizando-se técnicas 

espectrométricas, em função de sua precisão e relativa simplicidade de manuseio. No entanto, 

amostras que são analisadas por tais técnicas requerem um preparo adequado para possibilitar 

a detecção e eliminação de possíveis interferentes. Assim, o objetivo do preparo de amostras é 

disponibilizar a espécie de interesse para uma futura determinação analítica, e pode envolver 

diversas etapas, muitas vezes, sujeitas a problemas, tais como perdas de analito, 

contaminação, decomposição parcial de compostos orgânicos, entre outros. Deste modo, o 

procedimento de preparo de amostras deve ser adequado, de maneira a prevenir estes 
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problemas, visto que é considerada a etapa mais complexa, demorada e normalmente a que 

está mais sujeita a erros da análise51, 62, 63.  

As principais razões do pré-tratamento são baseadas na necessidade de algumas etapas 

tais como secagem, armazenamento, esterilização, homogeneização, filtração, extração, 

decomposição e dissolução das amostras. A decomposição é citada, habitualmente, como a 

etapa mais importante, embora as outras também sejam relevantes e sujeitas a erros. Diversas 

técnicas têm sido disponibilizadas, entretanto, não há regras definidas e gerais, o que permite 

que possam ser adaptadas para todas as espécies e/ou amostras51, 63, 64. 

Atualmente existem vários métodos de preparo para diferentes tipos de amostras, 

especialmente para matrizes poliméricas, são relatados alguns na literatura65-67. Todos os 

métodos citados na literatura para a análise de metais em polímeros exibem vantagens e 

desvantagens e dentre os fatores que devem ser considerados são: a técnica analítica 

empregada, a natureza da amostra, o analito e sua concentração, o grau de exatidão e precisão 

requeridos, a disponibilidade de equipamentos, materiais e reagentes, e o custo da análise62. 

Porém, não se tem o conhecimento de relatos na literatura de procedimentos de abertura de 

amostras de sistemas de liberação controlada poliméricos até o presente momento. 

E desta forma, técnicas de preparo de amostras poliméricas para análise por absorção 

atômica devem apresentar simplicidade, rapidez, utilizar pequenos volumes de ácidos, 

permitir a dissolução de grande número de amostras e, finalmente, produzir resultados 

precisos e exatos67. O sistema tradicional usado para amostras com alta carga orgânica, como 

é o caso de partículas poliméricas, é a digestão com ácido em chapa aquecedora e agitação 

mecânica, pois é relativamente simples e barato. 

No entanto, existem muitas variáveis envolvidas neste procedimento que podem 

interferir diretamente no ótimo do processo, tais como: tipo e volume de ácido empregado, 

temperatura, tempo de digestão, entre outras. Portanto, estudos que demonstrem a condição 

ótima para a abertura das partículas poliméricas são fundamentais. 

Com isso, torna-se útil e necessário o uso de experimentos estatisticamente planejados 

de forma multivariada para a investigação do real efeito das possíveis variáveis, assim como 

das interações entre elas, sobre o sistema referenciado, desde o procedimento de síntese como 

mesmo no processo de avaliação da sua eficiência. Quando se trabalha com um sistema 

complexo em que muitas variáveis são capazes de influenciar, porém não se sabe em qual 

magnitude, pode-se fazer uso como primeira etapa do processo de investigação/otimização de 
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um planejamento de triagem. Fatores significativos selecionados após execução de um 

planejamento adequado de triagem podem ser empregados em uma metodologia de superfície 

de resposta (RSM), para a otimização do experimento68-70. 

 

3.5 Planejamento experimental multivariado 

 

Com o advento dos computadores e softwares a análise de dados químicos cresceu 

drasticamente, pois através destas ferramentas tornou-se possível a obtenção de muitas 

informações relevantes sobre uma amostra ou um sistema que está sendo estudado. Devido ao 

grande número de dados que pode ser gerado, modelos matemáticos mais apropriados para o 

tratamento destes começaram a ser necessários e com isso surgiu uma área dentro da química 

denominada quimiometria71. 

A quimiometria propõe-se a resolver problemas químicos através de ferramentas 

estatísticas, matemáticas e computacionais. Conforme o objetivo do estudo, a quimiometria 

pode ser dividida em algumas áreas muito aplicadas atualmente como o processamento de 

sinais analíticos, planejamento e otimização de experimentos, reconhecimento de padrões e 

classificação de dados, calibração multivariada, métodos de inteligência artificial, dentre 

outras72. De todas as ferramentas teóricas e práticas dessa área de conhecimento, os 

planejamentos experimentais multivariados têm ganhado destaque, pois eles possibilitam a 

análise de múltiplas variáveis simultaneamente, permitindo possível planejar ou selecionar 

experimentos de forma otimizada para fornecer o máximo de informação química com a 

análise dos dados obtidos69. 

No planejamento de um experimento, primeiramente precisa-se decidir os fatores, os 

níveis e as respostas de interesse que se deseja obter, assim, os fatores ou variáveis de entrada 

que o experimentador tem condições de controlar e as respostas de interesse ou variáveis de 

saída que são afetadas ou não pelas modificações nos fatores do experimento68, 73. O conceito 

básico dos planejamentos multivariados é relacionar dois blocos de dados (X e y), onde X 

representa as variáveis independentes de um sistema em estudo e y a resposta obtida a partir 

das variáveis independentes68. 

Na etapa de triagem, ou seja, de definição das variáveis que influenciam a resposta do 

sistema e, portanto, quais são importantes e em quais níveis, usam-se geralmente 

planejamentos fatoriais completos ou fracionários de dois níveis. Esses planejamentos são 
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muito úteis para estudos preliminares a fim de obter o indicativo do ótimo experimental e os 

planejamentos experimentais fracionários podem ser usados quando a otimização envolve um 

grande número de fatores (>4)68, 69. 

Assim, se a combinação de k fatores é investigada em dois níveis, um planejamento 

fatorial completo consistirá de 2k experimentos. Normalmente, os níveis dos fatores 

quantitativos são nomeados pelos sinais - (menos) para o nível mais baixo e + (mais) para o 

nível mais alto68, 69. 

Os sinais para os efeitos de interação de segunda ordem e de ordens superiores entre 

todas as variáveis do planejamento realizando-se todas as combinações possíveis são obtidos 

pelo produto dos sinais originais das variáveis envolvidas. Desta maneira, é possível construir 

as colunas de sinais para todas as interações e, assim, elaborar a matriz de coeficientes de 

contraste (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Exemplo de matriz de coeficientes de contraste para um planejamento fatorial completo 23. As 

variáveis investigadas estão indicadas pelos números 1, 2 e 3. As combinações 12, 13 e 23 indicam as interações 

de dois níveis (segunda ordem) e a combinação 123 a interação de três níveis (terceira ordem). 

 

 Variáveis Interações 

Média X1 X2 X3 X12 X13 X23 X123 

+ - - - + + + - 

+ + - - - - + + 

+ - + - - + - + 

+ + + - + - - - 

+ - - + + - - + 

+ + - + - + - - 

+ - + + - - + - 

+ + + + + + + + 

 

A coluna de sinais + (mais) adicionada à esquerda da matriz de coeficientes de 

contraste (Tabela 3) é para o cálculo do efeito/coeficiente da média de todas as respostas 

observadas. Os efeitos (ef) para cada coluna da matriz de coeficientes de contraste conforme 

demonstrado na Tabela 3 são dados pelas Equações (1) e (2). 
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ef médio = 
∑ yin

i=1

n
                            (Equação 1) 

 

ef = 
∑ yi(+)- ∑ yi

(-)

n
2
i=1

 

n
2
i=1

n

2

                     (Equação 2) 

 

A Equação 1 descreve o efeito para a média de todas as observações, enquanto a 

Equação 2 descreve o cálculo do efeito para as variáveis e interações usando a diferença entre 

as médias das observações no nível mais (yi(+)) e as médias das observações no nível menos   

(yi(-)), sendo n o número de amostras e i o número de respostas. Deste modo, as variáveis que 

influenciam o sistema são reconhecidas e devem ser estudadas mais profundamente em uma 

etapa posterior68. 

Fatores significativos selecionados após execução de um planejamento adequado de 

triagem podem ser empregados em uma metodologia de superfície de resposta (RSM), para a 

otimização do experimento. Neste sentido, otimizar significa encontrar os valores das 

variáveis que irão produzir a melhor resposta desejada, isto é, encontrar a região ótima na 

superfície definida pelos fatores69. 

São várias os métodos de superfície de resposta, alguns exemplos são os 

planejamentos Doehlert e composto central (CCD). Neste trabalho, após avaliação dos 

resultados dos planejamentos de triagem, foi adotado o planejamento composto central para a 

continuidade do processo de investigação das variáveis e obtenção dos sistemas e respostas 

mais adequados. 

 

3.5.1 Planejamento composto central 

 

Os planejamentos compostos centrais (CCD) são os mais populares dentre os 

planejamentos de experimentos quadráticos. Este planejamento é executado com réplicas no 

ponto central, onde possibilita uma estimativa interna do erro puro, e com de pontos axiais, 

que determinam os termos quadráticos. Os experimentos envolvidos no CCD são de dois 

níveis totais ou fatoriais fracionados que foram aumentados com um pequeno número de 

tratamentos, cuidadosamente escolhidos, para permitir a estimativa do modelo de superfície 

de resposta quadrática74. 
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No CCD com duas variáveis, por exemplo, envolvidas em um sistema são testadas em 

cinco níveis diferentes, que variam de -√2 a √2. As condições experimentais não podem ser 

utilizadas em suas unidades originais. Desta forma, efetuar uma normalização ou codificação 

dos níveis das variáveis é necessário. Inicialmente é organizado um planejamento fatorial 22 

com as variáveis normalizadas entre -1 e 1. Em seguida, são organizadas réplicas no ponto 

central, normalizadas em 0. Os pontos em seguida serão os pontos axiais ou estrela, e são 

normalizados entre -√2 e √2. Para a normalização dos pontos axiais a Equação 3 pode ser 

adotada68, 75. 

 

xc= 
x0- PC

Δ

2

              (Equação 3) 

 

em que xc e x0 são as condições codificadas e originais, respectivamente, PC é a condição do 

ponto central e Δ é a diferença entre os valores originais dos níveis +1 e -1. 

Assim um modelo empírico com seis coeficientes pode ser calculado, e são eles: b0 

(constante ou intercepto), dois coeficientes lineares (b1 e b2), dois coeficientes quadráticos 

(b11 e b22) e um de interação (b12). O cálculo deste modelo é feito conforme a descrição do 

item 7.1 para a obtenção de modelo empírico para planejamentos experimentais 

multivariados68, 69, 73, 74. 

Existem diferentes métodos para se avaliar efeitos e coeficientes significativos e entre 

os mais utilizados destacam-se a análise de variância (ANOVA), o gráfico de probabilidade 

normal (distribuição normal) e a comparação de efeitos com uma medida independente da 

variabilidade71. 

Desta forma, essas importantes ferramentas estatísticas foram aplicadas para o melhor 

desenvolvimento e compreensão do sistema que envolve o encapsulamento, síntese e preparo 

de partículas para liberação controlada de N, K e P e consequentemente, as análises analíticas. 

  



 

 

38 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Materiais e reagentes 

 

 Ácido bórico – Sigma-Aldrich 

 Ácido nítrico – Sigma-Aldrich 

 Ácido sulfúrico – Synth 

 Agitador magnético Hot Lab II – Nalgon 

 Alaranjado de metila – Sigma-Aldrich 

 Álcool polivinílico (PVA) – Sigma-Aldrich 

 Analisador de carbono orgânico total (TOC) TOC-L – Shimadzu 

 Aparelho de análise termogravimétrica (TGA) Du Pont SDT2960 

 Azul de metileno – Sigma-Aldrich 

 Balança Analítica – Shimadzu 

 Bomba a vácuo NOF-650 – Max Pump 

 Câmara incubadora com agitação orbital Shak 

 Carbonato de sódio – Synth 

 Centrífuga Excelsa II 206 BL 

 Chapa aquecedora Hidrosan 50 ºC – 320 ºC 

 Cloreto estanoso – Sigma-Aldrich 

 Clorofórmio – Sigma-Aldrich 

 Destilador Kjeldahl tradicional – Macro Quimis 

 Espectroscópio de infravermelho (IV) ABB modelo MB 3000 

 Espectrofotômetro de absorção atômica SpectrAA 50 B – Varian 

 Espectrofotômetro UV-Vis 220-2000UV – Biospectro 

 Etanol – Sigma-Aldrich 

 Estufa Nova Ética - 404/D 50 ºC a 200 ºC 

 Fenolftaleína – Synth 

 Glicerol – Synth  

 Hidróxido de sódio – Sigma-Aldrich 

 Hidrogenoftalato de potássio – Sigma-Aldrich 
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 Hidrogenocarbonato de sódio – Sigma-Aldrich 

 Lâmpada de cátodo oco de potássio – Narva 

 Membrana de filtração 0,45 µm – Merck 

 Metalizador Q150R S – Aname 

 Microscópio eletrônico de varredura – Jeol 1.200 

 Molibdato de amônio – Sigma-Aldrich 

 Padrão de fósforo 999 ± 4 mg L-1 – Sigma-Aldrich 

 Padrão de nitrogênio 999 ± 4 mg L-1 – Sigma-Aldrich 

 Padrão de potássio 999 ± 4 mg L-1 – Sigma-Aldrich 

 Papel filtro quantitativo JP 40 faixa branca (velocidade de filtração média) 

 pHmetro Thermo Scientific Orion Star A221 

 Prensa Pike Technologies Crushir 

 Poli (ε-caprolactona) – Sigma-Aldrich 

 Poliglicerol (70% m/m) – Verti Ecotecnologias UFMG 

 Sulfato de cobre – Sigma-Aldrich 

 Vermelho de metila – Sigma-Aldrich 

 

Todas as soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico e os volumes 

finais foram ajustados com água deionizada do sistema Milli-Q® (Millipore Corporation). 

Todas as vidrarias foram previamente lavadas em banhos contendo ácido nítrico (HNO3) 

(Synth) 10% v/v por 24 h. Todas as soluções usadas foram armazenadas e mantidas 

refrigeradas a 8 ºC para preservação. 

 

4.2 Testes preliminares para a síntese dos sistemas micro e/ou nanoestuturados 

 

Os testes iniciais consistiram na síntese dos sistemas pelo método de 

emulsificação/evaporação do solvente. O método de síntese de emulsificação/difusão do 

solvente foi inicialmente descrito por Fessi (1988)11, 16, 57 e consiste na deposição interfacial do 

polímero após o deslocamento de um solvente semipolar, miscível em água, a partir de uma 

solução lipofílica. Neste trabalho, alguns polímeros foram testados em conjunto com o PLG 

para a obtenção dos sistemas de liberação controlada. Todos os testes foram preparados 
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pesando-se uma massa do polímero (Tabela 4), onde posteriormente foi realizada a síntese 

conforme o método acima referenciado, envolvendo a mistura de uma fase orgânica em uma 

fase aquosa, com algumas modificações. Neste método, foram preparadas duas fases, uma 

interna (orgânica) e outra externa (aquosa). A primeira foi constituída por um polímero 

dissolvido em solvente orgânico polar com a dissolução do princípio ativo. A segunda, fase 

externa, foi formada por uma solução aquosa contendo o tensoativo. Na fase interna pode ser 

adicionado também um tensoativo para se prevenir a coalescência das gotículas poliméricas. 

Posteriormente, a fase interna foi adicionada à externa, sob agitação magnética, ocorrendo 

imediatamente uma emulsificação com a formação de um sistema opalescente devido à 

miscibilidade de ambas as fases. Então, removeu-se o solvente orgânico a pressão reduzida, 

formando-se as partículas, como resultado da difusão rápida do solvente do polímero, através 

da fase aquosa56, 59. Este método mostra-se mais vantajoso em relação aos outros métodos de 

síntese com polímeros pré-formados, pois é de fácil e rápida execução16. 

 

Tabela 4 – Polímeros e as suas respectivas massas utilizadas nos testes preliminares da síntese de sistemas micro 

e/ou nanopoliméricos para a liberação controlada de nutrientes (NPK) em plantas. 

 

Teste  Polímero  Massa (mg) 

1  PLG + PHBV  200 + 200 

2  PLG + PLA  300 + 40 

3  PLG + PLC  500 + 200 

4  PLG  200 

 

A fase orgânica foi constituída pelas massas/proporções dos polímeros adotados para a 

síntese dos sistemas (Tabela 4), clorofórmio e alíquota de água. A fase aquosa foi composta 

por PVA, água deionizada e alíquota de 1,00 mL dos padrões de nitrogênio, fósforo e 

potássio. A solubilização do PVA procedeu-se em água a 70 ºC sob agitação magnética 

constante. Após a dissolução dos componentes de ambas as fases, a fase orgânica foi 

adicionada sobre a fase aquosa. A suspensão resultante foi mantida sob agitação durante  

4 h e, em seguida, foi mantida sob pressão atmosférica por 24 h para a completa evaporação 

do solvente orgânico (clorofórmio). Foi também realizada uma formulação controle onde 

apenas os nutrientes foram eliminados do método acima descrito. 
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Após o tempo supracitado, observou-se em todos os testes realizados se houve a 

formação de uma solução opaca com material de baixa solubilidade (precipitado). Em 

seguida, o precipitado das soluções foi analisado por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) conforme descrito no item 4.4. 

 

4.3 Preparo das micropartículas de PLC e PLG 

 

O preparo das micropartículas de PLC e PLG foi realizado segundo o método de 

emulsificação/difusão do solvente. Inicialmente, pesou-se aproximadamente 5,00 g de PVA e 

procedeu-se a sua solubilização em água à 70 ºC sob agitação magnética, para o preparo de 

solução de PVA 5,0% m/v. Posteriormente, realizou-se diluições das soluções padrões 

(estoque) dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio a 100 mg L-1. Alíquotas das soluções de 

nutrientes foram adicionadas a 100 mL de solução de PVA. 

Para o preparo da solução interna (solução orgânica) foram pesados aproximadamente 

300 mg de PLC e 600 mg de PLG que foram solubilizados, sob agitação mecânica e 

temperatura média de 70 ºC, em uma mistura de água clorofórmio na proporção 1:3. Em 

seguida, essa solução foi adicionada à solução de PVA, onde foi mantida sob agitação e 

temperatura de 70 ºC por 4 h. A emulsão foi mantida em capela por 24 h para a evaporação do 

solvente orgânico. O esquema ilustrado na Figura 7 resume todo o processo. 
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Figura 7 – Esquema do método de emulsificação/evaporação do solvente utilizado para a produção de 

micropartículas de PLC e PLG (Adaptado40). As cores das soluções são meramente ilustrativas. 

 

No fim deste processo, completou-se o volume para 200 mL com água deionizada. 

Metade deste volume foi filtrado e o material retido foi seco em dessecador e analisado por 

MEV. A outra metade foi usada posteriormente para a quantificação dos nutrientes associados 

às micropartículas.  

 

4.4 Análise da morfologia das micropartículas 

 

4.4.1 Princípio da técnica 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma das técnicas utilizada para avaliar 

distribuição de tamanho, integridade e morfologia de micro e nanopartículas poliméricas. O 

princípio do MEV consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para 

explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do 

detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do 

feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a 

varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de imagem resulta da 

interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal recolhido pelo detector é 

utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação. A maioria dos 

instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungstênio (W) aquecido, operando 
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numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe é acelerado pela alta tensão criada 

entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, focalizado sobre a amostra por uma série de 

três lentes eletromagnéticas com uma largura de fenda menor que 4 nm. O feixe interagindo 

com a amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletados por detectores adequados e 

convertidos em um sinal de vídeo 76. 

 

4.4.2 Preparo das amostras  

 

Os materiais retidos no papel de filtro dos procedimentos citados nos itens 4.2 e 4.3 

foram armazenados e mantidos em dessecador. Após secagem completa, 10 mg de amostra 

foram colocados sob uma fita de carbono. As amostras foram levadas a um metalizador para a 

deposição de ouro (100 a 200 nm) sob vácuo. Em seguida, a análise da morfologia das 

amostras por meio das partículas metalizadas foi feita utilizando MEV. As distribuições de 

tamanho foram medidas e expressas como média de três determinações. 

 

4.5 Metodologias analíticas para a quantificação de NPK associado e liberado das 

micropartículas poliméricas de PLC e PLG 

 

Para a quantificação dos nutrientes essenciais às plantas estudados neste trabalho, 

NPK, foram utilizadas métodos específicos para cada elemento químico. O nitrogênio foi 

determinado pelo método Kjeldahl; o fósforo por espectroscopia UV-Vis e para o potássio a 

espectroscopia de absorção atômica por chama foi utilizada. 

 

4.5.1 A espectroscopia de absorção atômica 

 

A espectroscopia de absorção atômica (AAS - Atomic Absorption Spectroscopy) é 

uma das técnicas analíticas com destaque entre as tradicionais na determinação de metais, 

uma vez que possibilita a determinação em baixas concentrações nos mais diversos tipos de 

matrizes, tais como líquidas, sólidas, em suspensão e até mesmo gasosas77. 

O princípio da técnica baseia-se na absorção de radiação eletromagnética, proveniente 

de uma fonte de radiação, por átomos gasosos no estado fundamental. O processo de 
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formação de átomos gasosos no estado fundamental, denominado atomização, pode ser obtido 

via chama, via eletrotérmica, ou por reação química específica, como a geração de vapor frio 

de mercúrio. A espectroscopia de absorção atômica é uma técnica que apresenta alta 

seletividade e relativamente poucas interferências, uma vez que as transições eletrônicas 

ocorrem em comprimentos de onda específicos para cada elemento. Nesta técnica são 

empregadas fontes de radiação específicas produzidas com o próprio elemento a ser 

determinado. As fontes de radiação comumente empregadas são as lâmpadas de cátodo oco 

(HCL) ou lâmpadas de descarga sem eletrodos (EDL)51, 77. 

Entre as AAS utilizadas, a mais comum é a espectrofotometria de absorção atômica 

por chama (FAAS - do inglês Flame Atomic Absorption Spectroscopy)77. A FAAS ganha 

destaque por sua simplicidade de manuseio, eficiência, especificidade, menor custo 

operacional e de equipamento em relação às outras técnicas analíticas similares. Portanto, esta 

foi a adotada para a quantificação de potássio presente nas micropartículas de PLC e PLG 

produzidas neste trabalho. 

As condições de uso do espectrômetro de absorção atômica por chama utilizadas 

durante o processo de quantificação de potássio neste trabalho estão descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Condições analíticas utilizadas na quantificação de potássio nas micropartículas de PLC e PLG. CL = 

corrente da lâmpada, EC = estequiometria da chama, λ = comprimento de onda, LF = largura da fenda. 

 

Metal CL Chama Suporte EC λ LF 

Potássio 5 mA Acetileno Ar Oxidante 766,5 nm 1,0 nm 

 

4.5.1.1 Construção das curvas analíticas 

 

Soluções estoque dos metais foram preparadas na concentração de 100 mg L-1 para 

sucessivas diluições, onde estas foram levadas para a análise por FAAS. Os gráficos foram 

plotados por meio do software Microsoft Excel 2013®. 
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4.5.1.2 Avaliação do preparo de amostras para análise por FAAS 

 

A primeira etapa de uma análise química consiste em submeter a amostra a um 

tratamento adequado, Visando a sua preparação para continuar nas etapas que formam uma 

análise química. Idealmente, um procedimento de digestão de uma amostra deve apresentar 

simplicidade, rapidez, utilizar pequenos volumes de ácidos, permitir a dissolução de grande 

número de amostras e, finalmente, produzir resultados precisos e exatos51. Assim, utilizou-se 

planejamentos experimentais multivariados para a obtenção das melhores condições de 

digestão dessas amostras. 

O sistema tradicional usado para a digestão de amostras poliméricas é feito com ácido 

em chapa aquecedora e agitação mecânica67, pois é relativamente simples e barato. No 

entanto, existem muitas variáveis envolvidas neste procedimento que podem interferir 

diretamente no ótimo do processo. Portanto, estudos que demonstrem a condição ótima para a 

abertura das partículas poliméricas são fundamentais. 

Para a digestão das amostras foi utilizado um agitador magnético Hot Lab II 

NalgonAs, ácido nítrico concentrado e termômetro químico (-10 +110 : 1 ºC – 260 mm, 

Incoterm) que foi preso ao sistema por um suporte universal conectado à chapa. 

Posteriormente, as soluções de cada ensaio dos planejamentos experimentais utilizados, 

conforme as designações descritas mais adiante, foram filtradas em sistema de filtração 

acoplado a uma bomba a vácuo NOF-650 – Max Pump e membrana de filtração 0,45 µm – 

Merck, para a posterior análise da concentração de carbono total (TC) e carbono inorgânico 

(IC). 

Para a avaliação da digestão das amostras poliméricas utilizou-se um analisador de 

carbono orgânico total TOC-L – Shimadzu controlado pelo software TOC Control-V 

Shimadzu, com gás de arraste oxigênio (O2) com grau de pureza analítica (> 99,5%) (White 

Martins) e os dados foram analisados através do software TOC Control-V Shimadzu. Foram 

analisados os teores de carbono orgânico, inorgânico e total residuais nos ensaios gerados 

pelos planejamentos experimentais multivariados empregados no desenvolvimento do 

método, apresentados a seguir. 

As soluções de referência de carbono total e inorgânico foram preparadas pela 

dissolução de 2,1250 g de hidrogenoftalato de potássio (C8H5KO4) em 1 L de água deionizada 
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para a primeira, e dissolução de 3,4970 g de hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3) em 1 L 

de água deionizada para a segunda. 

 

4.5.1.2.1 Triagem 

 

A definição dos níveis nos quais as variáveis foram estudadas na triagem se deu a 

partir de testes preliminares em laboratório e avaliação da literatura disponível para as 

amostras mais similares às deste estudo, a fim de verificar as faixas operacionais de trabalho. 

Após definidas as variáveis e os respectivos níveis a serem estudados na triagem, 

realizou-se um planejamento fatorial completo 24 com triplicata no ponto central, onde se 

identificou as variáveis que realmente possuem efeito significativo sobre o sistema de 

digestão das matrizes poliméricas, para um estudo mais detalhado na metodologia de 

superfície de resposta. Assim, as variáveis independentes investigadas foram volume de 

amostra, volume de ácido nítrico, temperatura e tempo de digestão. A Tabela 6 apresenta as 

variáveis e os respectivos níveis avaliados nesse processo. 

 

Tabela 6 – Variáveis e níveis utilizados para o planejamento fatorial completo 24 no estudo da digestão de 

micropartículas de polímeros biodegradáveis carreadoras de NPK. Os valores   -1 e +1 representam os níveis 

codificados. Vam = volume de amostra, VAc = volume de ácido, T = temperatura e t = tempo. 

 

Variáveis  Níveis 

Vam (mL)  10,00 (-1)  15,00 (0)  20,00 (+1) 

VAc (mL)  10,00 (-1)  20,00 (0)  40,00 (+1) 

T (ºC)  30 (-1)  50 (0)  70 (+1) 

t (min)  60 (-1)  90 (0)  120 (+1) 

 

Utilizou-se planilhas eletrônicas68 para gerar a codificação dos experimentos a serem 

realizados, levando-se em consideração as combinações entre os níveis propostos, e para o 

tratamento estatístico dos resultados. 

Para a análise no equipamento TOC-L curvas analíticas padrão foram construídas. 

Estas foram preparadas com a diluição serial de soluções padrões de carbono total 

(1000 mg L-1) e carbono inorgânico (1000 mg L-1). Tal diluição foi realizada pelo próprio 
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equipamento, o analisador de carbono orgânico total. Todos os ensaios realizados no 

planejamento de triagem foram aferidos para 100 mL. Em seguida todas as soluções foram 

diluídas 100 vezes e analisadas no analisador de carbono. O analisador de carbono orgânico 

total possibilita a obtenção de três valores de concentração: carbono total, carbono orgânico 

total e carbono inorgânico, onde o TOC é a diferença entre TC e IC. 

Com isso foram selecionadas as condições que geravam os menores valores de sinal 

analítico em termos de concentração de carbono, tendo sido possível identificar as variáveis 

significativas e os níveis que foram estudados na metodologia de superfície de resposta. 

 

4.5.1.2.2 Metodologia de superfície de resposta 

 

O CCD foi utilizado neste estudo para a etapa de otimização do processo de digestão 

das micropartículas. As variáveis e os níveis avaliados estão descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Variáveis e os respectivos níveis avaliados no procedimento de construção de superfície de resposta 

para a digestão de micropartículas poliméricas carreadoras de NPK. Em parênteses são apresentados os níveis 

codificados. Vam = volume de amostra, VAc = volume de ácido, T = temperatura e t = tempo. 

 

Variáveis Níveis 

Vam (mL) 5,00 (-2) 7,50 (-1) 10,00 (0) 12,50 (+1) 15,00 (+2) 

VAc (mL) 5,00 (-2) 7,50 (-1) 10,00 (0) 12,50 (+1) 15,00 (+2) 

T (ºC) 40 (-2) 50 (-1) 60 (0) 70 (+1) 80 (+2) 

t (min) 30 (-2) 60 (-1) 90 (0) 120 (+1) 150 (+2) 

 

Utilizou-se planilhas eletrônicas68 para a geração dos ensaios do planejamento 

composto central e tratamento dos dados. Todos os ensaios foram analisados pelo analisador 

de carbono orgânico total conforme descrito na etapa de triagem. Com este estudo foi possível 

definir a condição ótima de digestão das matrizes poliméricas de sistemas microestruturados 

carreadores de NPK para liberação controlada. 
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4.5.2 O método Kjeldahl para a determinação de nitrogênio total 

 

O método Kjeldahl (TKN) é uma análise química clássica e mundialmente utilizada 

para a determinação de nitrogênio nos mais diversos tipos de amostra, que dentre elas vale 

destacar a água, o esgoto, o solo e as proteínas78. O método TKN é compreendido de duas 

etapas: a primeira consiste na digestão e destilação da amostra para a conversão do nitrogênio 

orgânico total ao íon amônio (NH4
+); já a segunda é a determinação do NH4

+ por 

espectroscopia, potenciometria com eletrodo íon seletivo, ou titulação com solução ácida79. 

A digestão e oxidação do nitrogênio foi realizada com 100 mL de amostra, que foi 

digerida com 50 mL de solução digestora (134 g de sulfato de potássio; 7,3 g de sulfato de 

cobre e 134 mL de ácido sulfúrico para um litro de solução) em chapa aquecedora, a 320 ºC. 

Em seguida, na solução resultante da digestão foram adicionados 300 mL de água destilada 

juntamente com 50 mL de solução hidróxido de sódio (50% m/v) / tiossulfato de sódio 

(2,5% m/v). Essa mistura foi feita no balão de Kjeldahl com o auxílio de um copo dosador. 

Posteriormente, a amostra foi submetida à destilação em um destilador de Kjeldahl 

tradicional. O sistema de destilação consiste no desprendimento do sulfato de amônio com a 

solução básica para a conversão deste em amônia (NH3)
79. O produto desta reação foi 

recolhido em 50 mL de solução de ácido bórico presente no erlenmeyer. Esta solução ácida 

foi feita com 20 mg de vermelho de metila, 10 mg de azul de metileno e 20 g de ácido bórico 

em meio etanoico. Posteriormente foi feita a titulação da solução destilada com ácido 

sulfúrico 0,01 mol L-1 78. 

 

4.5.3 O método espectrofotométrico UV-Vis para a determinação de fósforo 

 

A quantificação de fósforo foi feita segundo o método do cloreto estanoso78. Foi feita 

uma diluição de 100 vezes do filtrado, onde as amostras diluídas foram digeridas com 1,00 

mL de ácido sulfúrico concentrado e 5,00 mL de ácido nítrico concentrado em chapa 

aquecedora a 250 ºC. Posteriormente, adicionou-se ao filtrado 20,00 mL de água destilada e 

0,05 mL de fenolftaleína. Esta solução foi neutralizada com solução de hidróxido de sódio 

6,0 mol L-1. Em seguida, a solução foi titulada com uma solução obtida pela mistura de ácido 

sulfúrico concentrado e ácido nítrico concentrado. Em seguida, foram adicionados 4,00 mL de 

uma solução de molibdato de amônio (25 g de molibdato de amônio e 280,00 mL de ácido 
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sulfúrico para um litro de solução) e 0,5 mL de solução de cloreto estanoso (2,5 g de cloreto 

estanoso para 100 mL de glicerol). Por fim, foi feita a análise da solução obtida em um 

espectrofotômetro UV-Vis em 690 nm com cubeta de vidro de 10 mL. A curva analítica foi 

construída com diluições seriais de uma solução padrão de fósforo 100 mg L-1. 

 

4.6 Otimização do procedimento de síntese das micropartículas poliméricas de PLC e 

PLG – Triagem 

 

O procedimento de síntese das partículas propostas por este trabalho envolveu um 

número significativo de variáveis que influenciam diretamente todo o sistema em estudo. 

Assim, a definição dos níveis nos quais as variáveis foram estudadas na triagem se deu a 

partir de testes preliminares em laboratório e avaliação da literatura disponível para as 

amostras mais similares às deste estudo, a fim de verificar as faixas operacionais de trabalho. 

Após definidas as variáveis e os respectivos níveis a serem estudados na triagem, 

realizou-se um planejamento fracionário 25-1 (Tabela 8) com triplicata no ponto central; as 

variáveis independentes investigadas foram: massa de PLC (mPLG), massa de PLG (mPLG), 

volume de clorofórmio (VClo), volume de água (VH2O) e concentração da solução de PVA 

(CPVA). 

 

Tabela 8 – Variáveis e níveis utilizados no planejamento fracionário 25-1 no estudo da síntese de micropartículas 

poliméricas carreadoras de NPK. Os valores -1 e +1 representam os níveis codificados. mPLC = massa de PLC, 

mPLG = massa de PLG, VClo = volume de clorofórmio, VH2O = volume de água e CPVA = concentração de PVA. 

 

Variáveis Nível Inferior (-1) Nível Superior (+1) 

mPLC (mg) 100,00 500,00 

mPLG (mg) 300,00 900,00 

VClo (mL) 9,00 15,00 

VH2O (mL) 3,00 5,00 

CPVA (% m/v) 0,30 0,70 

 

Utilizou-se planilhas eletrônicas68 para gerar a codificação dos experimentos 

realizados, levando-se em consideração as combinações entre os níveis propostos, e para o 

tratamento estatístico dos resultados. Como resposta utilizou-se a taxa de percentagem de 
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associação dos nutrientes (NPK) (%EE) das micropartículas. Essa é de grande importância, 

pois é a condição que irá indicar a concentração de princípio ativo que as partículas 

poliméricas são capazes de associar para posterior liberação controlada, isto é, quanto maior 

for a %EE melhor será o modelamento de liberação do princípio ativo de interesse10, 40, 80. 

A percentagem de NPK associada às micropartículas foi determinada por métodos 

específicos para cada elemento químico. Amostras de 100 mL de suspensão de 

micropartículas contendo NPK foram filtradas em papel de filtro quantitativo faixa azul – 

filtração lenta (Marca 3552, Nalgon). Em seguida, a %EE foi determinada pela diferença 

entre a quantificação da concentração dos nutrientes no filtrado e a concentração total (100%) 

dos mesmos, presentes na suspensão de micropartículas (Equação 4)10, 11, 40, 41. 

 

EE (%)= 
(Xo - Xf)

Xo
 × 100%          (Equação 4) 

 

em que Xo é a concentração de nutriente quantificado na solução de micropartículas e Xf é a 

concentração de nutriente quantificado na solução filtrada de micropartículas. 

 

Com isso foram selecionadas as condições indicativas dos maiores valores de %EE, 

tendo sido possível identificar as variáveis significativas e os níveis que foram estudados na 

metodologia de superfície de resposta. Ressalta-se que todos os ensaios gerados na triagem 

foram realizados em ordem aleatória. 

 

4.6.1 Otimização multivariada para o preparo das micropartículas de PLC e PLG com 

nitrogênio, fósforo e potássio – Metodologia de superfície de resposta 

 

O CCD foi utilizado neste estudo para a etapa de otimização do processo de síntese 

das micropartículas poliméricas carreadoras de NPK. As variáveis e os níveis avaliados estão 

descritos na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Variáveis e os respectivos níveis avaliados no procedimento de construção de superfície de resposta 

para a síntese de micropartículas poliméricas carreadoras de NPK. Em parênteses são apresentados os níveis 

codificados. mPLC = massa de PLC, mPLG = massa de PLG, VClor = volume de clorofórmio e CPVA = concentração 

de PVA. 

 

Variáveis Níveis 

mPLC (mg) 50,00 (-2) 100,00 (-1) 150,00 (0) 200,00 (+1) 250,00 (+2) 

mPLG (mg) 150,00 (-2) 300,00 (-1) 450,00 (0) 600,00 (+1) 750,00 (+2) 

vClo (mL) 10,50 (-2) 13,00 (-1) 15,50 (0) 18,00 (+1) 20,50 (+2) 

CPVA (% m/v) 0,45 (-2) 0,60 (-1) 0,75 (0) 0,90 (+1) 1,05 (+2) 

 

Utilizou-se planilhas eletrônicas68 para a geração dos ensaios do planejamento 

composto central e tratamento dos dados. Todos os ensaios foram quantificados pelos 

métodos Kjeldahl, espectrofotométrico UV-Vis e espectrofotométrico de absorção atômica 

por chama para N, P e K, respectivamente, conforme descrito na etapa de triagem (item 4.6). 

Posteriormente, com o auxílio do software Statistica 7, utilizou-se a função de desejabilidade 

para a obtenção do ótimo de síntese das respostas dos elementos estudados simultaneamente. 

 

4.7 Validação das metodologias analíticas de quantificação de NPK 

 

Os métodos de quantificação de NPK associado às micropartículas foram validados 

conforme Documento de caráter orientativo (DOQ-CGCRE-008: Revisão 03 – FEV/2010) do 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)81, e todos os termos 

quantitativos e definições utilizados neste trabalho seguiram a recomendação do 

INMETRO81. 

A validação tem como objetivo a diminuição e controle dos fatores que levam à 

imprecisão ou inexatidão de um dado gerado. A validação deve garantir que o método atenda 

às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Os 

parâmetros determinados nesse trabalho na validação das metodologias analíticas foram: 

precisão, seletividade, tendência/recuperação, sensibilidade/linearidade/faixa de trabalho, 

limite de detecção e limite de quantificação e exatidão40, 51, 71, 82. 
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4.7.1 Precisão 

 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série de 

medidas de uma amostragem múltipla em uma mesma amostra. A repetibilidade (precisão 

intra-corrida) é a concordância entre os resultados dentro de um curto período de tempo com o 

mesmo analista e mesma instrumentação. A precisão intermediária (precisão inter-corridas) é 

a concordância entre os resultados do mesmo laboratório, mas alterando um parâmetro como, 

por exemplo, obtenção dos resultados em dias diferentes40, 81. 

A precisão de um método analítico pode ser expressa como o desvio padrão ou 

desvio padrão relativo de uma série de medidas. A precisão foi avaliada a partir do cálculo de 

desvio padrão relativo (DPR) (Equação 5). 

 

DPR = 
DP

CMD
 × 100%          (Equação 5) 

 

em que, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada.  

 

O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia 

empregada, a concentração do analito na amostra, o tipo de matriz e a finalidade do método, 

não se admitindo valores superiores a 5%81. 

 

4.7.2 Seletividade 

 

A seletividade é a capacidade que o método possui de medir exatamente um 

composto em presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e 

componentes da matriz40, 71, 81, 82. 

A especificidade dos métodos analíticos para quantificação de NPK foi avaliada a 

partir de análises de amostras utilizadas para o preparo das micropartículas sem adição dos 

nutrientes NPK. 
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4.7.3 Tendência/Recuperação 

 

Normalmente se utiliza para avaliar a tendência de um método, entre outros: 

materiais de referência certificados (MRC), participação em comparações interlaboratoriais e 

realização de ensaios de recuperação. 

A tendência, quando aplicada a uma série de resultados de ensaio, implica numa 

combinação de componentes de erros aleatórios e sistemáticos, sendo que estes últimos não 

podem ser admitidos. Pode ser expressa como recuperação analítica, definida como (Equação 

6)51: 

 

Recuperação = 
valor observado

valor esperado
 ×100%           (Equação 6) 

 

4.7.4 Sensibilidade/linearidade/faixa de trabalho 

 

A linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os 

resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro 

de um intervalo especificado. Recomenda-se que a linearidade seja determinada pela análise 

de, no mínimo, cinco concentrações diferentes e o critério mínimo aceitável do coeficiente de 

correlação (r) deve ser ≥ 0,9940, 71, 81, 82. A linearidade dos métodos foi determinada a partir de 

três curvas analíticas realizadas em três dias diferentes, gerando um total de nove curvas com 

concentrações variadas diluídas em água. 

 

4.7.5 Intervalo 

 

O intervalo especificado é a faixa entre os limites de quantificação superior e inferior 

de um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de linearidade e depende da 

aplicação pretendida do método. É estabelecido pela confirmação de que o método apresenta 

exatidão, precisão e linearidade adequadas quando aplicadas a amostras contendo quantidades 

de substâncias dentro do intervalo especificado51, 81, 82. 
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4.7.6 Limites de detecção e quantificação 

 

Limite de detecção(LOD) é a menor quantidade do analito presente em uma amostra 

que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as condições 

experimentais estabelecidas. O limite de detecção é estabelecido por meio da análise de 

soluções de concentrações conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível detectável. 

Limite de quantificação (LOQ) é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser 

determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. 

As estimativas dos limites de detecção e quantificação foram realizadas a partir de dados 

obtidos com as regressões lineares das curvas analíticas aplicados às Equações 7 e 8, 

respectivamente40, 51, 81, 82. 

 

LOD = 
DP × 3

IC
             (Equação 7) 

 

LOQ = 
DP × 10

IC
          (Equação 8) 

 

em que, DP é o desvio padrão do intercepto com o eixo y e IC é a inclinação da curva 

analítica média. 

 

4.7.7 Exatidão 

 

A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos pelo 

método em estudo em relação ao valor verdadeiro. A exatidão do método deve ser 

determinada após o estabelecimento da linearidade e da especificidade do mesmo, sendo 

verificada a partir de, no mínimo, nove determinações contemplando o intervalo linear do 

procedimento, ou seja, três concentrações, baixa, média e alta, com três réplicas cada. A 

exatidão é expressa pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente 

(CMD) e a concentração teórica (CT) correspondente, segundo a Equação 940, 81, 82. 

 

Exatidão = 
CMD

CT
 ×100       (Equação 9) 
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4.7.8 Compatibilização de amostras 

 

A matriz pode ter um efeito considerável sobre a forma como a análise química é 

conduzida e a qualidade dos resultados obtidos; tais efeitos são chamados efeitos da matriz. A 

abordagem mais comum para a compatibilização para efeitos de matriz é a construção de uma 

curva de calibração com padrão e que tentam aproximar a matriz da amostra, tanto quanto 

possível63. 

Assim, alíquotas de 5,0 mL de amostras de micropartículas poliméricas de PLC e 

PLG, previamente digeridas, foram transferidas para balões volumétricos de 100 mL. 

Adicionou-se a estes balões soluções padrão de N, P e K, de forma a obter a curva analítica 

para cada elemento químico em estudo. As análises foram feitas em replicata (n = 3) e 

conforme cada método empregado. Como "branco", utilizou-se uma solução ácida 

previamente preparada conforme cada método. 

 

4.8 Medidas de estabilidade química 

 

Embora as suspensões de micropartículas poliméricas sejam descritas como sistemas 

estáveis devido ao movimento Browniano, que minimiza o processo de aglomeração e 

sedimentação, elas podem estar sujeitas a fenômenos de instabilidade, entre eles, a degradação 

do polímero, migração da substância ativa para o meio externo e contaminação 

microbiológica da fase aquosa (fase externa no caso deste trabalho). Um fator limitante para a 

produção industrial de suspensões de micropartículas poliméricas como sistema de liberação 

de nutrientes é a manutenção da estabilidade físico-química16, 39, 40, 47. 

Dessa forma, nesse trabalho, a fim de verificar a estabilidade química da formulação 

otimizada foram avaliados os valores de pH das suspensões de micropartículas de PLC e PLG 

contendo NPK em função do tempo, uma vez que a alteração deste parâmetro pode indicar 

degradação das partículas. As medidas dos valores de pH das suspensões de micropartículas 

foram realizadas durante um período de 90 dias, utilizando-se um potenciômetro calibrado 

com soluções tampão padrão em valores de pH 4,01; 7,00 e 10,01. Foi realizada também a 

medida do tamanho e da %EE no mesmo período de tempo para avaliar a degradação das 

micropartículas. 
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4.9 Ensaio de liberação in vitro do NPK 

 

A análise dos perfis de liberação do NPK livre e associado às micropartículas foi 

realizada nas condições Sink, usando a metodologia modificada por Asrar et al.83 e Ramos 

Campos et al.84. Os ensaios foram realizados em sistemas de tubos, onde as formulações de 

micropartículas foram colocadas em contato com água deionizada, a fim de liberar os 

nutrientes a partir das micropartículas. Foram preparados 400 mL de suspenção de 

micropartículas, onde distribuiu-se 10 mL desta mistura em tubos Falcon que foram fechados 

e agitados em agitador a 150 rpm em temperatura ambiente. Utilizou-se os níveis de tempo 0, 

10, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 960 e 1440 min. No decorrer de cada período de tempo três 

tubos de ensaio foram removidos do agitador e centrifugados a fim de sedimentar as 

micropartículas. O sobrenadante foi filtrado através de papel de filtro quantitativo e 

quantificado (usando condições analíticas descritas para a determinação da porcentagem de 

associação dos nutrientes). As medidas das concentrações obtidas foram convertidas em 

porcentagem de nutriente liberado utilizando como padrão uma solução dos nutrientes livres. 

 

4.10 Modelagem matemática 

 

A modelagem matemática dos perfis de liberação dos nutrientes NPK a partir de 

sistemas carreadores é de grande importância no meio acadêmico e industrial, com enorme 

potencial futuro. Métodos de modelagem matemática avaliam aproximações de pontos 

experimentais a um modelo descrito pela comparação estatística de parâmetros calculados. A 

avaliação quantitativa dos fenômenos envolvidos pode auxiliar na elucidação dos mecanismos 

envolvidos na liberação dos nutrientes40, 85. 

Os métodos de correlações empíricas e semi-empíricas para descrever a liberação de 

substâncias ativas são direcionados por observações experimentais em detrimento de 

considerações teóricas86. Os modelos empíricos/semi-empíricos podem ser utilizados para 

comparar diferentes perfis de liberação dos nutrientes40, 85. 

Para análise do comportamento de liberação do NPK a partir das micropartículas de 

PLC e PLG foram utilizados os modelos teóricos de Ordem Zero, Primeira Ordem, Higuchi e 

de Korsemeyer-Peppas descritos na literatura para liberação de fármacos de sistemas 

poliméricos10, 11, 16, 84. 
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4.11 Caracterização por espectroscopia na região do infravermelho 

 

4.11.1 Princípio da técnica 

 

A espectroscopia na região do infravermelho é um tipo de espectroscopia de 

absorção a qual usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético e esta técnica 

fornece evidências da presença de vários grupos funcionais em diversas estruturas orgânicas, 

devido à interação das moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética, em um processo 

de vibração molecular39, 87. 

A radiação no infravermelho faz com que átomos e grupos de átomos de compostos 

orgânicos vibrem com amplitude aumentada ao redor das ligações covalentes que os ligam e o 

processo é quantizado, porém o espectro vibracional costuma aparecer como uma série de 

bandas, porque cada mudança de nível de energia vibracional corresponde uma série de 

mudanças de níveis de energia rotacional e as linhas se sobrepõem dando origem às bandas 

observadas no espectro. As deformações sofridas pelas ligações químicas, em decorrência da 

absorção no infravermelho, são percebidas através de movimentos vibracionais nas ligações, 

os quais envolvem deformações angulares (nos “ângulos” das ligações) e deformações axiais 

(nos eixos das ligações). Além disto, as frequências de ressonância podem ser em uma 

primeira aproximação relacionadas ao comprimento da ligação e às massas dos átomos em 

cada ponta da estrutura molecular. As ligações podem vibrar de seis modos: estiramento 

simétrico, estiramento assimétrico, tesoura, rotação, wag e twist39. 

 

4.11.2 Determinação dos espectros de infravermelho 

 

As análises de infravermelho foram realizadas com a finalidade de caracterizar as 

micropartículas carreadoras de NPK desenvolvidas por este trabalho. Armazenou-se 

aproximadamente 100 mg dos polímeros PVA e PLC das micropartículas controle (partículas 

sem a associação de NPK) e das micropartículas carreadoras de NPK em estufa por 15 min a 

85 ºC. Em seguida, aproximadamente 2,0 mg de cada polímero e micropartículas foram 

macerados, separadamente, com o auxílio de um gral e pistilo de quartzo. Posteriormente, 
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estas massas foram colocadas em prensa a 8 ton. Por fim, foi feita a análise de IV, na faixa de 

varredura de 4000 a 400 cm-1, resolução de 4 cm-1, com 32 varreduras por amostra. 

 

4.12 Caracterização por análise termogravimétrica 

 

4.12.1 Princípio da técnica 

 

A análise termogravimétrica (TGA) é a uma técnica termoanalítica que acompanha a 

perda e/ou ganho de massa de uma amostra em função do tempo ou temperatura. Assim, 

pode-se dizer que o equipamento de TGA é composto basicamente pela termobalança, que 

permite a pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura, ou seja, à medida que 

ela é aquecida ou resfriada, gerando assim os perfis das amostras88. 

 

4.12.2 Preparo das amostras para análise em TGA 

 

Os ensaios de análise de TGA permitiram avaliar os perfis de liberação de água 

usando-se uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min em atmosfera de ar sintético com fluxo de 

100 mL/min para a PLC e PVA; para o PLG e as micropartículas utilizou-se nitrogênio com 

fluxo de 100 mL/min. Massas de aproximadamente 10 mg foram uniformemente distribuídas 

em cadinhos de alumina para garantir uma camada homogênea e fina e foram submetidas à 

programação controlada de temperatura de 0 a 600 ºC. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Teste preliminares  

 

Durante os procedimentos realizados e citados no item 4.2 (Testes preliminares para a 

síntese dos sistemas micro ou nanoestruturados), somente algumas das formulações 

proporcionaram soluções opacas com formação de precipitado, como é o caso das 

formulações contendo PLC e PLG, e PLG e PLA. Apesar da literatura fornecer formulações 

para sistemas de liberação controlada de PHBV10, a formulação com este polímero aqui 

proposta não proporcionou a síntese de micro e/ou nanopartículas contendo NPK. Este fato 

pode ter sido ocasionado devido à reação de algum dos nutrientes com a cadeia polimérica do 

PHBV, ou ainda, as condições de síntese, tais como: massa de polímero, tempo e velocidade 

de agitação, concentração e tipo de tensoativo57, que impossibilitaram a 

formação/precipitação das partículas. 

As formulações contendo somente o PLG também mostraram-se ineficazes, portanto o 

PLG sozinho não foi capaz de proporcionar a síntese de partículas poliméricas, nas condições 

usadas, para os fins aqui propostos. 

No entanto, a formulação contendo PLG e PLA proporcionou a formação de partículas 

(precipitado), conforme mostrado na Figura 8, que ilustra a microscopia feita para esta 

formulação. Porém, foram poucas as partículas produzidas, onde observou-se que houve 

maior formação de paredes poliméricas porosas do que a de partículas. 
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Figura 8 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura para o teste preliminar da formulação de poli(L-

lactídeo) e poliglicerol contendo os nutrientes essenciais às plantas. Partículas com aumento de 1.500 vezes. 

SEM HV = Scanning Electron Microscope - High Vacuum (Microscopia Eletrônica de Varredura – Alto vácuo) 

e MAG = Magnification (Ampliação). 

 

Assim, a única formulação que proporcionou síntese aceitável foi a de PLC e PLG, 

para a qual o estudo se desenvolveu e em seguida serão apresentados os resultados com 

maiores detalhes. 

 

5.2 Preparo das micro e/ou nanopartículas 

 

Após o tempo de agitação mecânica (4 h) proposto para a formulação de PLC e PLG 

notou-se a formação de uma solução opaca com precipitados, indicando a possível síntese de 

micro e/ou nanopartículas poliméricas. Esta observação foi confirmada fazendo-se a análise 

por MEV do material sólido formado. As imagens obtidas para os sistemas carreadores 

poliméricos de PLC e PLG estão apresentadas na Figura 9. 
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A) 

 

B) 

 

Figura 9: Imagens de microscopia eletrônica de varredura para micropartículas de poli(ε-caprolatcona) e 

poliglicerol contendo nutrientes essenciais às plantas. A - partículas com aumento de 300 vezes e B - partícula 

com aumento de 35.000 vezes. SEM HV = Scanning Electron Microscope - High Vacuum (Microscopia 

Eletrônica de Varredura – Alto vácuo) e MAG = Magnification (Ampliação). 

 

As análises das imagens de MEV das partículas de PLC e PLG (Figura 9) mostraram 

que a formulação adotada para a síntese foi eficiente. Também se observou que as partículas 

apresentaram-se esféricas e sem a presença de formação de agregados. O tamanho médio 

ficou compreendido entre 3 - 4 µm, classificando-as como micropartículas, uma vez que para 

ser considerada nanopartícula, o diâmetro médio de uma partícula deve ser inferior a 

1000 nm. 

Grillo, 201180 preparou nanopartículas poliméricas de PLC revestidas com quitosana 

contendo herbicidas triazínicos, onde avaliou a morfologia por microscopia eletrônica de 

transmissão, observando partículas esféricas, com tamanho compreendido entre 160 e 250 nm 

e sem a formação de agregados. Melo, 201140 sintetizou nanopartículas poliméricas de PLC 

contendo o anestésico local benzocaína, onde avaliou a distribuição de tamanho pelo índice de 

polidispersão, observando nanocápsulas, com tamanho de 183,6 nm e sem a formação de 

agregados. 

A diferença de tamanho obtida neste estudo em comparação aos relatados na literatura 

pode ser explicada por vários possíveis fatores. Um deles é a escolha do método de síntese. 

Alguns meios de preparo como, por exemplo, a emulsificação-evaporação do solvente, 

possibilitam controlar o tamanho da esfera que será gerada através da concentração dos 

polímeros. No entanto, algumas características físico-químicas afetam o tamanho, tais como a 

solubilidade do princípio ativo, a natureza do solvente orgânico, a massa molar e a 

concentração do polímero, a concentração do tensoativo, a temperatura da fase externa e a 
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velocidade de injeção da fase interna na fase externa56, 57. A diferença de tamanho encontrada 

neste estudo pode ser possivelmente explicada pela massa de polímeros que foi utilizada, uma 

vez que na literatura as massas não superam 200 mg10, 13, 31, 39, 41, 80 e, neste estudo, foram 

preparadas formulações com 900 mg. 

Algumas estratégias metodológicas podem ser utilizadas a fim de revestir a superfície 

das micro/nanopartículas. O revestimento dos sistemas carreadores modifica a superfície das 

partículas e permite novas interações moleculares com o meio que serão aplicadas80. A 

quitosana é o polímero mais utilizado para o revestimento de sistemas de liberação 

controlada. O PLG possui características similares às da quitosana e, por esse motivo, pode ter 

revestido as micropartículas aqui desenvolvidas, conforme descrito na literatura. 

 

5.3 Avaliação do preparo de amostras para análise em FAAS – Otimização do sistema 

 

Os resultados da triagem mostraram que dentre todas as variáveis estudadas, somente 

o volume de amostra teve efeito significativo sobre o sistema de avaliação da concentração de 

TOC e de TC (Tabela 10), diminuindo o teor de carbono das amostras com o menor nível 

estudado (10,00 mL) – efeito negativo. Para o IC, nenhuma variável foi apontada como 

significativa. A Tabela 10 ilustra os efeitos de cada variável para a concentração de carbono 

total, carbono orgânico total e carbono inorgânico. Os erros associados a cada efeito foram 

avaliados pelo teste t (α = 0,05). 
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Tabela 10 – Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) para cada variável estudada no planejamento 

fatorial completo 24 com triplicata no ponto central para a concentração de carbono total, carbono orgânico total 

e carbono inorgânico no estudo da digestão de micropartículas. Os valores em negrito são os que se mostraram 

significativos de acordo com o valor de p (p < 0,05). 1 = volume de amostra, 2 = volume de ácido, 3 = 

temperatura, 4 = tempo de digestão. 

 

Variáveis 
 TC  TOC  IC 

 Efeitos p  Efeitos p  Efeitos p 

Média  3,1270 0,0003  2,9258 0,0006  0,2424 0,0085 

1  1,8750 0,0037  1,7509 0,0079  0,0226 0,6903 

2  0,2400 0,1702  0,1384 0,4718  0,0000 0,9987 

3  -0,3837 0,0782  -0,4226 0,1152  -0,0624 0,3318 

4  -0,3192 0,1076  -0,4293 0,1122  0,0088 0,8740 

1 × 2  0,0110 0,932  0,0542 0,7634  0,0580 0,3593 

1 × 3  -0,1122 0,4291  0,0493 0,7837  -0,0603 0,3445 

1 × 4  -0,0732 0,5868  0,0117 0,9473  0,0163 0,7716 

2 × 3  -0,0197 0,8786  0,1028 0,5805  -0,0213 0,7070 

2 × 4  0,1127 0,4274  0,2069 0,3190  0,0071 0,8976 

3 × 4  0,1485 0,323  0,2320 0,2783  0,0178 0,7515 

1 × 2 × 3  -0,0622 0,6402  -0,2224 0,2930  0,0587 0,3546 

1 × 2 × 4  0,1950 0,2297  0,1358 0,4790  -0,0421 0,4818 

2 × 3 × 4  0,2735 0,1388  0,1686 0,3960  0,0038 0,9457 

1 × 2 × 3 × 4  -0,0990 0,4772  0,0065 0,97038  -0,0043 0,9382 

 

Os resultados da triagem para os valores de concentração de TOC, TC e IC obtidos 

estão apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Resultados (concentração em mg L-1 de carbono) dos ensaios experimentais do planejamento 

fatorial completo 24, com três replicatas no ponto central (ensaios 17 a 19), para a otimização das condições 

experimentais da digestão de micropartículas poliméricas: volume de amostra (Vam / mL), volume de ácido (VAc 

/ mL), temperatura (T / ºC) e tempo de digestão (t / min). Os valores em parênteses representam os níveis 

decodificados. As três últimas colunas correspondem aos valores de concentração de carbono total (TC / mg L-1), 

carbono inorgânico (IC / mg L-1) e carbono orgânico total (TOC) (mg L-1) obtidos para cada ponto experimental 

do planejamento. 

 

Ensaio Vam VAc T t TC IC TOC 

1 -1 (10,0) -1 (10,0) -1 (30,0) - 1 (60,0) 2,0960 0,2599 1,4740 

2 +1 (20,0) -1 (10,0) -1 (30,0) -1 (60,0) 4,6270 0,2809 1,1720 

3 -1 (10,0) +1 (40,0) -1 (30,0) -1 (60,0) 2,7920 0,2743 1,2300 

4 +1 (20,0) +1 (40,0) -1 (30,0) -1 (60,0) 4,7720 0,3024 1,1740 

5 -1 (10,0) -1 (10,0) +1 (70,0) -1 (60,0) 2,5130 0,2186 1,1130 

6 +1 (20,0) -1 (10,0) +1 (70,0) -1 (60,0) 3,7320 0,2117 1,1720 

7 -1 (10,0) +1 (40,0) +1 (70,0) -1 (60,0) 1,9250 0,1915 1,1380 

8 +1 (20,0) +1 (40,0) +1 (70,0) -1 (60,0) 3,9880 0,1746 1,3530 

9 -1 (10,0) -1 (10,0) -1 (30,0) +1 (120,0) 2,0940 0,2521 2,8540 

10 +1 (20,0) -1 (10,0) -1 (30,0) +1 (120,0) 4,0150 0,2639 2,1420 

11 -1 (10,0) +1 (40,0) -1 (30,0) +1 (120,0) 2,3950 0,1472 2,1150 

12 +1 (20,0) +1 (40,0) -1 (30,0) +1 (120,0) 3,9120 0,4183 2,2000 

13 -1 (10,0) -1 (10,0) +1 (70,0) +1 (120,0) 1,6730 0,3146 2,5110 

14 +1 (20,0) -1 (10,0) +1 (70,0) +1 (120,0) 3,4580 0,1472 2,5060 

15 -1 (10,0) +1 (40,0) +1 (70,0) +1 (120,0) 2,1800 0,2004 3,2380 

16 +1 (20,0) +1 (40,0) +1 (70,0) +1 (120,0) 4,1640 0,2408 2,5910 

17 0 (15,0) 0 (20,0) 0 (50,0) 0 (90,0) 3,1220 0,2027 0,5770 

18 0 (15,0) 0 (20,0) 0 (50,0) 0 (90,0) 3,1900 0,1589 2,6840 

19 0 (15,0) 0 (20,0) 0 (50,0) 0 (90,0) 2,7650 0,3469 2,6550 

 

Analisando a influência do Vam, pôde-se observar que esta variável foi significativa 

para as concentrações de TC e TOC, com as melhores respostas em 10,00 mL. Devido à 

matriz polimérica possuir caráter hidrofóbico (PLC), a sua dissolução em meio ácido pode se 

tornar onerosa pelo aparecimento de resíduos sólidos sobre a superfície do digerido, ou ainda 

o material pode ser só parcialmente digerido, formando uma escória sobre as paredes das 

vidrarias utilizadas67. Assim, uma maior quantidade de agente oxidante (ácido nítrico neste 
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trabalho) torna-se necessário para a dissolução dos polímeros. Dessa forma, pode-se entender 

que a diminuição do volume de amostra observada na triagem está diretamente relacionada 

com concentração de carbono total no processo de digestão desta. 

No entanto, ao avaliar-se o gráfico de probabilidade normal para os valores de 

carbono total (Figura 10) observou-se que os efeitos das variáveis 3 e 4 (temperatura e tempo 

de digestão, respectivamente) mostraram uma possível tendência de não distribuição normal 

em relação às demais variáveis e suas interações. Observou-se um comportamento similar 

para os valores de carbono orgânico total com a adição de um efeito possivelmente não 

distribuído normalmente pela interação das variáveis 1, 2 e 4 (volume de amostra, volume de 

ácido e temperatura, respectivamente), como ilustrado na Figura 11. O mesmo não aconteceu 

para a concentração de carbono inorgânico, já que neste caso as variáveis mostraram-se 

também não significativas no gráfico de probabilidade normal. 

 

 

Figura 10 – Gráfico de probabilidade normal para a concentração de carbono total em relação às variáveis 

estudadas na digestão de micropartículas poliméricas. 1 = volume de amostra, 2 = volume de ácido, 

3 = temperatura e 4 = tempo. 
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Figura 11 – Gráfico de probabilidade normal para a concentração de carbono orgânico total em relação às 

variáveis estudadas na digestão de micropartículas poliméricas. 1 = volume de amostra, 2 = volume de ácido, 

3 = temperatura e 4 = tempo. 

 

Em regra, preparos de amostras que empreguem a dissolução de matrizes com carga 

orgânica utilizam maiores volumes de ácidos concentrados. O ácido nítrico possui caráter 

oxidante e, por este fato, é comumente utilizado em digestões via úmida. Esta característica 

permite a quebra das ligações entre carbono e hidrogênio na maioria dos casos, o que origina 

uma alta eficiência da degradação da matéria orgânica67. Portanto, torna-se necessário 

aumentar o tempo de reação entre o ácido e a matriz; explicação para o fato das interações 

entre as variáveis T e t para TOC (Figura 10) e Vam, VAc e t para TC (Figura 11) terem 

mostrado tendência em serem significativas ao sistema, uma vez que têm-se conhecimento de 

que maiores valores de ácido e de temperatura permitem maior eficiência da digestão de 

amostras com alta carga orgânica, como é o caso de matrizes poliméricas. 

Com os resultados obtidos foi possível obter uma modelagem estatística significativa 

para o TC, com p = 0,0144 para o modelo e p = 0,2670 para a falta de ajuste. O mesmo 

ocorreu para o TOC, onde obteve-se p = 0,0156 para o modelo e p = 0,5330 para a falta de 

ajuste. Os coeficientes de determinação (R2) para TC e TOC foram 0,9762 e 0,9752, 

respectivamente. O mesmo não foi observado para as respostas de carbono inorgânico, o que 

pode ser justificado pela insignificância dos valores dessa resposta frente às concentrações de 

TC e TOC. E, em virtude disto, e do fato do TC contemplar o TOC, adotou-se a concentração 

de carbono total para o estudo da superfície de resposta. A triagem proporcionou uma média 
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de 45,00% a mais de degradação da matéria orgânica, em relação aos ensaios de digestão sem 

planejamento experimental multivariado. 

Com a finalidade de aprofundar o estudo da influência das variáveis e otimizar o 

sistema de digestão, isto é, obter o menor teor de carbono possível nas amostras após a 

digestão ácida, realizou-se o planejamento composto central esférico68, 69. 

Apesar das regressões matemáticas terem se ajustado sem falta de ajuste para o 

sistema em estudo, o apontamento dos gráficos de probabilidade normal (Figura 10 e 11) 

indicaram um possível comportamento quadrático do sistema de digestão, com isto, optou-se 

utilizar um planejamento CCD para a construção de superfície de resposta. No entanto, 

concomitantemente foi realizado um estudo univariado, que mostrou ser menos eficiente ao 

CCD, cujos resultados e interpretações são apresentados e discutidos a seguir. 

Os ensaios para a análise de superfície de resposta foram realizados aleatoriamente, 

assim como na triagem. Todas as soluções resultantes de cada ensaio foram analisadas através 

do analisador de TOC como descrito no item Otimização Multivariada – Triagem (Item 

4.5.1.2.1), e os dados obtidos estão apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Resultados (concentração em mg L-1 de carbono total) dos ensaios experimentais do planejamento 

composto central, com três replicatas no ponto central (ensaios 25 a 27), para otimização das condições 

experimentais da digestão de micropartículas poliméricas: volume de amostra (Vam / mL), volume de ácido (VAc 

/ mL), temperatura (T / ºC) e tempo de digestão (t / min). Os valores em parênteses representam os níveis 

decodificados. A última coluna corresponde aos valores de concentração de carbono total (TC) (mg L-1) obtidos 

para cada ponto experimental do planejamento. 

 

Ensaio Vam VAc T t TC 

1 -1 (7,5) -1 (7,5) -1 (50) - 1 (60) 1,4740 

2 -1 (7,5) -1 (7,5) -1 (50) +1 (120) 1,1720 

3 -1 (7,5) -1 (7,5) +1 (70) - 1 (60) 1,2300 

4 -1 (7,5) -1 (7,5) +1 (70) +1 (120) 1,1740 

5 -1 (7,5) +1 (12,5) -1 (50) - 1 (60) 1,1130 

6 -1 (7,5) +1 (12,5) -1 (50) +1 (120) 1,1720 

7 -1 (7,5) +1 (12,5) +1 (70) - 1 (60) 1,1380 

8 -1 (7,5) +1 (12,5) +1 (70) +1 (120) 1,3530 

9 +1 (12,5) -1 (7,5) -1 (50) - 1 (60) 2,8540 

10 +1 (12,5) -1 (7,5) -1 (50) +1 (120) 2,1420 
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11 +1 (12,5) -1 (7,5) +1 (70) - 1 (60) 2,1150 

12 +1 (12,5) -1 (7,5) +1 (70) +1 (120) 2,2000 

13 +1 (12,5) +1 (12,5) -1 (50) - 1 (60) 2,5110 

14 +1 (12,5) +1 (12,5) -1 (50) +1 (120) 2,5060 

15 +1 (12,5) +1 (12,5) +1 (70) - 1 (60) 3,2380 

16 +1 (12,5) +1 (12,5) +1 (70) +1 (120) 2,5910 

17 -2 (5,0) 0 (10,0) 0 (60) 0 (90) 0,5770 

18 +2 (15,0) 0 (10,0) 0 (60) 0 (90) 2,6840 

19 0 (10,0) -2 (5,0) 0 (60) 0 (90) 2,6550 

20 0 (10,0) +2 (15,0) 0 (60) 0 (90) 2,1730 

21 0 (10,0) 0 (10,0) -2 (40) 0 (90) 2,1120 

22 0 (10,0) 0 (10,0) +2 (80) 0 (90) 1,4680 

23 0 (10,0) 0 (10,0) 0 (60) -2 (30) 2,2160 

24 0 (10,0) 0 (10,0) 0 (60) +2 (150) 2,2350 

25 0 (10,0) 0 (10,0) 0 (60) 0 (90) 1,7610 

26 0 (10,0) 0 (10,0) 0 (60) 0 (90) 1,6110 

27 0 (10,0) 0 (10,0) 0 (60) 0 (90) 1,6060 

 

Os resultados da metodologia de superfície de resposta para a concentração de carbono 

total (TC) confirmaram que somente o Vam (variável 1) é significativo ao sistema 

(p = 0,0000), conforme observado na triagem, onde constatou-se o decréscimo no teor de 

carbono das amostras com o menor nível estudado (5,00 mL) – efeito negativo. Os erros 

associados a cada coeficiente foram avaliados pelo teste t (α = 0,05), e por meio dos 

resultados da análise da concentração de carbono total foi possível construir um modelo 

quadrático (Equação 10). Na Tabela 13 é apresentada a ANOVA para o modelo obtido. 

 

TC = 1,6593 – 0,6060 × Vam + 0,1651 × VAc²       (Equação 10) 

                                                             (± 0,163)                (± 0,058)                        (± 0,061) 

 

em que TC = concentração de carbono total, Vam = volume de amostra e VAc = volume de 

ácido. 
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Tabela 13 – Tabela ANOVA para o modelo matemático obtido pelo planejamento composto central para a 

digestão de partículas poliméricas. FV = Fonte de variação, SQ = soma quadrática, nGL = número de graus de 

liberdade, Fcalc = valor do teste F calculado, SG = significativo e p = parâmetro estatístico p. 

 

FV SQ nGL MQ Fcalc   p 

Regressão 10,5103 14 0,7507 9,3869 SG 0,0002 

Resíduos 0,9597 12 0,0800       

Falta de ajuste 0,9597 10 0,0960 12,3702   0,0770 

Erro puro 0,0155 2 0,0078       

Total 11,4700 26         

% variação explicada     91,63     

% máximo de variação explicável   99,86     

 

Observa-se pela ANOVA (Tabela 13) que o modelamento estatístico proposto pelo 

planejamento composto central foi uma regressão significativa, ao nível de significância de 

0,05, e que não houve falta de ajuste. O gráfico de valores observados versus valores 

estimados (Figura 12) apresentou-se linear com y = 0,9163x + 0,1583 e R² = 0,9163. 

 

 

Figura 12 – Gráfico de valores observados versus valores estimados para a concentração de carbono total pela 

metodologia de superfície de resposta. 

 

A Figura 13 (gráfico de resíduos) mostra que os resíduos (diferença entre os valores 

observados e os valores estimados) estão aleatoriamente distribuídos, confirmando que a falta 
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de ajuste não é significativa para o modelo pois, como esperado, a maior parte dos desvios 

está relacionada ao erro puro, que é o erro experimental. 

 

 

Figura 13 – Gráfico de resíduos para a concentração de carbono total na metodologia de superfície de resposta. 

 

A abordagem de otimização multivariada utilizada proporcionou maior média de 

degradação polimérica, visto que a concentração inicial de carbono total de 4,6154 mg L-1 foi 

reduzida a 0,5540 mg L-1, ou seja, ocorreu a decomposição de 87,80% da matriz carbonácea 

(Figura 14); a taxa média de degradação previamente aos planejamentos experimentais não 

ultrapassava 12,00%. 
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Figura 14 – Variação da degradação polimérica entre ensaios sem e com o uso de planejamentos experimentais 

multivariados. TC = carbono total; TOC = carbono orgânico total; IC = carbono inorgânico e CCD = 

planejamento experimental composto central. 

 

Obteve-se como ótimo de digestão as condições do ensaio 17 do planejamento CCD 

esférico (Tabela 14). Esta foi a condição que propiciou 87,80% de degradação da matriz 

polimérica, conforme anteriormente citado. 

 

Tabela 14 – Condição experimental otimizada para a degradação de carbono de micropartículas poliméricas 

carreadoras de cátions metálicos de sistemas de liberação controlada. 

 

Volume de amostra Volume de ácido Temperatura Tempo de digestão 

5,00 mL 10,00 mL 60 ºC 90 min 

 

Os planejamentos experimentais multivariados possibilitaram estabelecer um 

procedimento com características desejáveis para um processo de preparo de amostras67, tais 

como simplicidade, rapidez e baixo custo quando comparados a outros processos de abertura 

de amostras51. 
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5.4 Validação dos métodos analíticos para a quantificação de NPK associado e liberado 

das micropartículas de PLC e PLG 

 

A linearidade dos métodos analíticos foi avaliada a partir de regressões lineares de 

nove curvas analíticas (Figura 15 para o N; Figura 16 para o P; e Figura 17 para o K). 

 

 

Figura 15 – Curva analítica do nitrogênio (n = 9 para cada ponto da curva).  

 

 

Figura 16 – Curva analítica do fósforo (n = 9 para cada ponto da curva).  
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Figura 17 – Curva analítica do potássio (n = 9 para cada ponto da curva). 

 

Os coeficientes de correlação (r) das curvas analíticas médias (n = 9) foram de 0,9983 

para o N; 0,9990 para o P; e 0,9973 para o K; e os respectivos parâmetros A e B encontram-se 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Parâmetros obtidos com as regressões lineares das curvas analíticas para os nutrientes NPK. A = 

coeficiente angular, B = coeficiente linear e r = coeficiente de correlação. 

 

Nutriente A B r 

N 0,3906 0,2468 0,9983 

P 1,864 0,0064 0,9990 

K 0,080 0,0038 0,9973 

 

Na Tabela 16 tem-se os coeficientes de correlação (r) das curvas de calibração 

realizadas a cada dia, durante três dias consecutivos, sendo cada curva em triplicata. O 

coeficiente de correlação é um parâmetro que permite uma estimativa da qualidade da curva 

obtida, pois quanto mais próximo de 1, menor a dispersão do conjunto de pontos 

experimentais. A ANVISA e o INMETRO recomendam um coeficiente de correlação maior 

ou igual a 0,99 e todos os valores de correlação linear apresentados na Tabela 16 estão acima 

deste valor preconizado por este órgãos, sendo cada método, portanto, considerado linear40, 81, 

82. 
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Tabela 16 – Coeficientes de correlação (r) das curvas de calibração em três dias consecutivos. 

 

Nutriente 
r 

Dia 1 (n = 3) Dia 2 (n = 3) Dia 3 (n = 3) 

N 0,9987 0,9980 0,9983 

P 0,9994 0,9987 0,9990 

K 0,9970 0,9967 0,9982 

 

A precisão intermediária ou precisão intra-dia foi encontrada a partir da determinação 

do desvio padrão relativo (DPR) intra-dia e a precisão intermediária ou precisão inter-dias foi 

determinada a partir da determinação do DPR inter-dias. Estes valores de DPR estão 

expressos na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Valores de desvio padrão relativo (DPR) das concentrações (C) de NPK determinadas para 

avaliação da precisão. 

 

Nutriente C (mg L-1) DPR dia 1 (%) DPR dia 2 (%) DPR inter-dias (%) 

N 

5,00 0,72 0,81 0,72 

10,00 2,02 2,14 2,52 

15,00 2,95 4,30 1,73 

P 

0,45 2,18 3,45 2,67 

0,75 0,78 1,32 3,52 

1,15 1,77 2,28 1,77 

K 

0,04 1,50 1,50 1,44 

0,60 4,03 1,61 1,53 

1,20 1,74 3,85 4,94 

 

Os valores de DPR determinados intra-dia e inter-dias (Tabela 17) foram todos abaixo 

do valor preconizado pela ANVISA e pelo Instituto de Ciências Humanas (ICH), que é de no 

máximo 5%, portando os métodos podem ser considerados precisos40, 81, 82. 
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A exatidão foi determinada através de valores de concentração determinados 

experimentalmente, comparados às concentrações teóricas, como se pode observar na Tabela 

18. 

Tabela 18 – Valores de concentração de NPK determinados para avaliação da exatidão. 

 

Nutriente Concentração Teórica Concentração Obtida % de Recuperação 

N 

5,00 5,39 107,80% 

5,00 5,37 107,40% 

5,00 5,45 109,00% 

10,00 10,48 104,80% 

10,00 10,34 103,40% 

10,00 10,21 102,10% 

15,00 15,20 101,30% 

15,00 15,00 100,00% 

15,00 14,80 98,60% 

P 

0,25 0,24 96,00% 

0,25 0,26 108,00% 

0,25 0,24 96,00% 

0,55 0,53 96,00% 

0,55 0,53 96,00% 

0,55 0,54 98,18% 

1,15 1,20 104,34% 

1,15 1,19 103,48% 

1,15 1,14 99,14% 

K 

0,06 0,06 101,67% 

0,06 0,05 98,33% 

0,06 0,05 98,33% 

0,30 0,32 106,60% 

0,30 0,32 108,00% 

0,30 0,31 103,30% 

1,20 1,16 97,25% 
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1,20 1,18 98,33% 

1,20 1,14 95,50% 

 

A exatidão é a relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a 

concentração teórica correspondente. A porcentagem de recuperação variou de 95,50 à 

108,00%. Assim, todos os resultados obtidos encontraram-se dentro dos critérios de aceitação 

estabelecidos para as concentrações analisadas (de 95,0 a 110,0%), o que torna os métodos 

exatos40, 81, 82. 

A partir dos dados obtidos com as regressões lineares aplicados às Equações 7 e 8 

determinou-se o limite de detecção e o limite de quantificação (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Valores dos limites de detecção e quantificação para o métodos de análise de NPK. 

 

Nutriente Limite de Detecção (mg L-1) Limite de Quantificação (mg L-1) 

N 5,04 5,32 

P 0,046 0,110 

K 0,042 0,051 

 

A necessidade de compatibilização de amostras foi avaliada através de valores de 

concentração determinados experimentalmente em padrões preparados apenas com solventes, 

comparados aos padrões preparados com amostras de branco (micropartículas preparadas sem 

adição de NPK), como se pode observar nas Figuras 18, 19 e 20. 
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Figura 18 – Curva para a avaliação da compatibilização de amostras nas análises de micropartículas poliméricas 

pelo método Kjeldahl (n = 3). Em azul a curva preparada com padrões em meio de solventes e em laranja a curva 

preparada com amostras de micropartículas poliméricas de PLC e PLG. 

 

 

Figura 19 – Curva para a avaliação da compatibilização de amostras nas análises de micropartículas poliméricas 

pelo método do cloreto estanoso (n = 3). Em azul a curva preparada com padrões em meio de solventes e em 

laranja a curva preparada com amostras de micropartículas poliméricas de PLC e PLG. 
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Figura 20 – Curva para a avaliação da compatibilização de amostras nas análises de micropartículas poliméricas 

pelo método de FAAS (n = 3). Em azul a curva preparada com padrões em meio de solventes e em laranja a 

curva preparada com amostras de micropartículas poliméricas de PLC e PLG. 

 

Os coeficientes de correlação (r) das curvas analíticas de padrão em meio de solvente e 

em meio de micropartículas (n = 3) e os seus respectivos parâmetros A e B das equações das 

regressões das Figuras 18, 19 e 20 encontram-se na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Parâmetros obtidos com as regressões lineares das curvas analíticas de padrão em meio de solvente 

e em meio de micropartículas para os nutrientes NPK. A = coeficiente angular, B = coeficiente linear e r = 

coeficiente de correlação. 

 

Nutriente 
 Padrões em meio de solvente  Padrões em meio de micropartículas 

 A B r  A B r 

N  0,3906 0,2468 0,9987  0,4044 0,4262 0,9972 

P  1,0261 0,0040 0,9987  1,0117 0,0025 0,9984 

K  0,0586 0,0028 0,9990  0,0577 0,0018 0,9993 

 

Os resultados obtidos mostraram que os coeficientes de correlação, angular e linear, 

para as curvas em estudo (Tabela 20) não possuem diferença significativa. Portanto, os 

métodos adotados não precisam de compatibilização de amostras. 

Todos os parâmetros de validação avaliados para os métodos analíticos propostos 

foram considerados satisfatórios por atenderem as especificações estabelecidas pela 

ANVISA82 e INMETRO81. Os métodos, portanto, podem serem considerados específicos, 
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lineares, precisos e exatos, sendo aplicáveis a ensaios para determinação de teores de NPK em 

micropartículas de PLC e PLG. 

 

5.5 Otimização da síntese de micropartículas carreadoras de NPK 

 

A definição dos níveis nos quais as variáveis da síntese de micropartículas carreadoras 

de NPK seriam estudadas na triagem se deu a partir de testes prévios feitos em laboratório e 

com base em trabalhos da literatura similares ao proposto aqui. Para as variáveis mPLC e mPLG, 

partiu-se do princípio que maiores valores de massa de polímero implicariam em maior taxa 

de %EE de NPK, haja vista que maiores concentrações de polímero são capazes de envolver 

maiores concentrações de princípios ativos11, 31, 41. Portanto, optou-se por combinações entre 

as massas de PLC e PLG que fossem capazes de propiciar a formação das micropartículas. 

Foi possível observar nos testes preliminares que para massas menores que 100 mg de PLC e 

300 mg de PLG, a precipitação das partículas ocorria de forma ineficiente (quantidade 

desprezível – solução não turva), ou nem mesmo ocorria, após 6 h de agitação mecânica. Esse 

efeito era ainda mais pronunciado quando se mantinha o sistema em temperaturas superiores 

ao ambiente (60 a 80 ºC). 

Devido à insolubilidade do PLG em clorofórmio, adicionou-se uma mistura de     

água-clorofórmio no preparo da fase orgânica, onde foi possível observar um aumento da 

eficiência do processo de precipitação em um tempo de 4 h. Em virtude de não ser descrita na 

literatura a presença de água na fase orgânica, optou-se por baixos valores de volume de água 

na mistura água-clorofórmio10, 31, 57. 

Para a CPVA, foram testadas diferentes concentrações para que fossem definidos os 

níveis em que essa variável seria investigada na triagem e o que se pôde observar foi que 

quando a concentração de PVA estava abaixo de 0,3% m/v, ocorria o comprometimento do 

processo de precipitação, ocasionando o não aparecimento de partículas. Por esse motivo, 

fixou-se a concentração de 0,3% m/v de PVA como o menor nível (-1) do planejamento de 

triagem. 

Definidos os níveis, realizou-se um planejamento de triagem, fatorial fracionário 25-1 

resolução IV com triplicata no ponto central, por meio do qual foi possível definir quais 

variáveis realmente apresentavam efeito significativo sobre o sistema e direcionar em quais 

níveis elas seriam estudadas mais detalhadamente na análise por superfície de resposta. 
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Todas as soluções resultantes de cada ensaio foram analisadas através dos métodos 

analíticos descritos no item Otimização Multivariada – Triagem (item 4.6), e os dados obtidos 

estão apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Resultados (taxas de associação (%EE) de nitrogênio, fósforo e potássio) dos ensaios experimentais 

do planejamento fracionário 25-1 resolução IV, com três replicatas no ponto central (ensaios 17 a 19), para 

otimização das condições experimentais da síntese de micropartículas carreadoras de NPK. Os valores em 

parênteses representam os níveis decodificados. mPLC (g) = massa de poli(ε-caprolactona), mPLG (g) = massa de 

poliglicerol, VClo (mL) = volume de clorofórmio, VH2O (mL) = volume de água e CPVA (% m/v) = concentração 

da solução de álcool polivinílico. 

 

Ensaio mPLC mPLG VClo VH2O CPVA %EE N %EE P %EE K 

1 -1 (0,1) -1 (0,3) -1 (9,0) -1 (3,0) +1 (0,7) 79,28 70,87 56,66 

2 +1 (0,5) -1 (0,3) -1 (9,0) -1 (3,0) -1 (0,3) 47,06 69,34 53,73 

3 -1 (0,1) +1 (0,9) -1 (9,0) -1 (3,0) -1 (0,3) 79,65 63,91 48,26 

4 +1 (0,5) +1 (0,9) -1 (9,0) -1 (3,0) +1 (0,7) 88,07 69,13 55,46 

5 -1 (0,1) -1 (0,3) +1 (15,0) -1 (3,0) -1 (0,3) 45,07 87,82 53,00 

6 +1 (0,5) -1 (0,3) +1 (15,0) -1 (3,0) +1 (0,7) 36,79 77,61 85,73 

7 -1 (0,1) +1 (0,9) +1 (15,0) -1 (3,0) +1 (0,7) 36,03 79,78 48,80 

8 +1 (0,5) +1 (0,9) +1 (15,0) -1 (3,0) -1 (0,3) 72,36 86,08 -10,33 

9 -1 (0,1) -1 (0,3) -1 (9,0) +1 (5,0) -1 (0,3) 56,09 76,74 53,73 

10 +1 (0,5) -1 (0,3) -1 (9,0) +1 (5,0) +1 (0,7) 20,05 82,17 46,06 

11 -1 (0,1) +1 (0,9) -1 (9,0) +1 (5,0) +1 (0,7) 70,50 74,78 53,00 

12 +1 (0,5) +1 (0,9) -1 (9,0) +1 (5,0) -1 (0,3) 34,84 74,34 60,80 

13 -1 (0,1) -1 (0,3) +1 (15,0) +1 (5,0) +1 (0,7) 90,68 72,60 59,26 

14 +1 (0,5) -1 (0,3) +1 (15,0) +1 (5,0) -1 (0,3) 1,78 70,43 52,73 

15 -1 (0,1) +1 (0,9) +1 (15,0) +1 (5,0) -1 (0,3) 88,45 68,26 57,13 

16 +1 (0,5) +1 (0,9) +1 (15,0) +1 (5,0) +1 (0,7) 47,06 73,91 61,00 

17 0 (0,3) 0 (0,6) 0 (12,0) 0 (9,0) 0 (0,5) 82,44 71,95 49,26 

18 0 (0,3) 0 (0,6) 0 (12,0) 0 (9,0) 0 (0,5) 82,29 70,87 49,80 

19 0 (0,3) 0 (0,6) 0 (12,0) 0 (9,0) 0 (0,5) 83,03 73,04 50,73 

 

Os resultados da triagem para a %EE de N (Tabela 22) mostraram que todas as cinco 

variáveis estudadas tiveram efeito significativo sobre o sistema, sendo que a mPLC foi aquela 
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que mais influenciou a %EE de N, seguida da mPLG, VH2O, VClo e CPVA. Para a %EE de P 

(Tabela 22), somente a mPLG não teve efeito significativo ao sistema, sendo que a variável que 

mais influenciou foi o VClo seguida do VH2O, mPLC e CPVA. Já para a %EE de K (Tabela 22), 

todas as variáveis possuíram efeito significativo ao sistema, sendo que a variável que mais 

influenciou foi a CPVA, seguida da mPLG, VH2O, mPLC e VClo. Os erros associados a cada efeito 

foram avaliados pelo teste t (α = 0,05). 

 

Tabela 22 – Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) para cada variável estudada no planejamento 

fracionário 25-1 resolução IV com triplicata no ponto central para a taxa de associação (%EE) de N, P e K, no 

estudo da síntese de micropartículas carreadoras destes nutrientes. Os valores em negrito são os que se 

mostraram significativos de acordo com o valor de p (p < 0,05). 1 = mPLC, 2 = mPLG, 3 = Vclo, 4 = VH2O, 5 = CPVA. 

 

Variáveis 
 %EE N  %EE P  %EE K 

 Efeitos p  Efeitos p  Efeitos p 

Média  61,236 7,63 × 10-9  74,116 3,05 × 10-10  51,835 1,07 × 10-5 

1  -24,719 1,29 × 10-6  1,031 8,53 × 10-2  -3,083 1,41 × 10-2 

2  17,520 3,64 × 10-6  -2,173 8,69 × 10-3  -10,850 1,16 × 10-3 

3  -7,164 5,31 × 10-5  4,401 6,31 × 10-4  -2,550 2,05 × 10-2 

4  -9,355 2,38 × 10-5  -1,413 3,56 × 10-2  6,550 3,19 × 10-3 

5  5,395 1,24 × 10-4  0,491 3,39 × 10-1  12,116 9,37 × 10-4 

1 × 2  16,642 4,25 × 10-6  3,151 2,25 × 10-3  -6,983 2,81 × 10-3 

1 × 3  -0,842 2,68 × 10-2  -1,138 6,60 × 10-2  -4,183 7,78 × 10-3 

1 × 4  -25,780 1,14 × 10-6  1,086 7,47 × 10-2  2,450 2,22 × 10-2 

1 × 5  3,5842 4,20 × 10-4  0,166 7,32 × 10-1  10,716 1,19 × 10-3 

2 × 3  -0,128 5,79 × 10-1  2,066 1,03 × 10-2  -12,683 8,55 × 10-4 

2 × 4  8,000 7,98 × 10-2  8,000 3,42 × 10-1  8,000 5,45 × 10-4 

2 × 5  -13,803 7,44 × 10-6  0,761 1,68 × 10-1  3,483 1,11 × 10-2 

3 × 4  18,787 2,95 × 10-6  -10,108 2,40 × 10-5  6,683 3,07 × 10-3 

3 × 5  -4,670 1,91 × 10-4  -2,663 4,19 × 10-3  13,450 7,60 × 10-4 

4 × 5   6,3866 7,49 × 10-5  2,931 2,95 × 10-3  -13,383 7,68 × 10-4 
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Analisando a influência da massa de PLC, pôde-se observar que esta variável foi 

significativa para a %EE de NPK, com as melhores respostas em 100 mg. Devido a sua massa 

molar elevada, a PLC possui a capacidade de se precipitar mais rapidamente, em relação aos 

polímeros de baixa massa molar, quando da adição da fase interna na fase externa, permitindo 

assim o aumento da incorporação dos princípios ativos estudados57. Dessa forma, pode-se 

inferir que o aumento da %EE observado na triagem está diretamente relacionada com a 

concentração de PLC no processo de formação das micropartículas. 

Em regra, o método de deslocamento do solvente é usado para preparar 

nano/microesferas contendo princípios ativos lipofílicos. Os princípios ativos hidrofílicos, no 

caso deste trabalho NPK, têm afinidade reduzida pelo polímero utilizado (PLC), originando 

nano/microesferas com uma taxa de encapsulação baixa, uma vez que estes tipos de princípios 

ativos tendem a se difundir da fase interna para a fase externa, durante o processo de 

emulsificação espontânea57, 59. Portanto, torna-se necessário diminuir a difusão para o meio 

externo. Com isto utilizou-se uma cadeia hidrocarbonada (PLG) para tal diminuição e assim 

justificou-se o fato da massa de PLG ter sido significativa para as taxas de associação de N e 

K, pois possibilitou a diminuição da tendência dos nutrientes em se difundirem para a fase 

externa e, consequentemente, aumentando a %EE dos nutrientes. 

Para o efeito do volume de clorofórmio e de água, observou-se que a adição destas 

variáveis foi significativa para todas as %EE (+1 – 15,00 mL para o clorofórmio e -1 –

 3,00 mL para a água). Tal fato deve-se ao uso do sistema de co-solventes (água-clorofórmio 

– polar-apolar), pois o uso de solvente orgânico isento de associação de um co-solvente polar 

origina nanoesferas de dimensões reduzidas e a difícil incorporação de princípios ativos em 

conjunto 31, 41, 56, 57. Assim, neste trabalho, o uso de volumes maiores de solvente orgânico 

acarretaria valores reduzidos de %EE. 

Por fim, evidenciou-se que o aumento da CPVA favoreceu, de forma geral, a maiores 

valores de %EE de NPK, pois possibilitou a alteração da energia interfacial para a sua não 

permanência constante e, consequentemente, a formação de partículas de tamanhos ideais 

para a incorporação dos três princípios ativos propostos57, ou seja, maiores valores da CPVA 

proporcionaram maior facilidade de formação das partículas (redução da energia interfacial). 

Ao se avaliar os resultados obtidos, observou-se que todas as variáveis estudadas 

apresentam efeito significativo para a %EE do nitrogênio, fósforo e potássio na síntese das 
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micropartículas aqui propostas, excetuando-se a mPLC para o fósforo. Dessa maneira, todas as 

influências investigadas foram passíveis de reestudo na superfície de resposta. 

No entanto, para um sistema que use clorofórmio e água como co-solventes, o 

aumento dos valores de volume de água dificulta a interação dos princípios ativos (NPK) com 

a PLC, ocasionando baixos valores de %EE57, 59. Assim, devido a significância desta variável 

(VH2O) nos resultados da triagem, optou-se por se fixar o VH2O no menor nível estudado (3,00 

mL – efeito negativo) para o estudo da superfície de resposta10, 11, 17, 84, já que também, em 

ensaios preliminares, valores menores que 3 mL demonstraram o não favorecimento ao 

processo de precipitação. 

Com a finalidade de aprofundar o estudo da influência das variáveis e otimizar a %EE, 

isto é, obter a maior taxa de encapsulação de NPK nas micropartículas após a síntese, 

realizou-se o planejamento composto central esférico na etapa da superfície de resposta. 

Para a síntese das micropartículas aqui estudadas foi estabelecido um modelo 

correlacionando a taxa de associação de nitrogênio, fósforo e potássio com as variáveis: 

massa de PLC, massa de PLG, volume de clorofórmio e concentração da solução de PVA. 

Os ensaios para a análise da superfície de resposta foram realizados aleatoriamente, 

assim como na triagem. Todas as soluções resultantes de cada ensaio foram analisadas através 

dos métodos descritos no item Otimização Multivariada - Triagem (item 4.2), e os dados 

obtidos estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Resultados (taxas de associação (%EE) de nitrogênio, fósforo e potássio) dos ensaios experimentais 

do planejamento composto central esférico, com três replicatas no ponto central (ensaios 25 a 27), para 

otimização das condições experimentais da síntese de micropartículas carreadoras de NPK. Os valores em 

parênteses representam os níveis decodificados. mPLC (g) = massa de poli(ε-caprolactona), mPLG (g) = massa de 

poliglicerol, VClo (mL) = volume de clorofórmio, VH2O (mL) = volume de água e CPVA (% m/v) = concentração 

da solução de álcool polivinílico. 

 

Ensaio mPLC mPLG VClo CPVA %EE N %EE P %EE K 

1 -1 (0,10) -1 (0,30) -1 (13,0) - 1 (0,60) 88,74 96,80 35,00 

2 -1 (0,10) -1 (0,30) -1 (13,0) +1 (0,90) 71,18 97,80 26,80 

3 -1 (0,10) -1 (0,30) +1 (18,0) - 1 (0,60) 83,80 77,80 48,60 

4 -1 (0,10) -1 (0,30) +1 (18,0) +1 (0,90) 65,69 78,00 26,40 

5 -1 (0,10) +1 (0,60) -1 (13,0) - 1 (0,60) 93,68 77,60 27,80 

6 -1 (0,10) +1 (0,60) -1 (13,0) +1 (0,90) 64,59 99,80 35,60 
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7 -1 (0,10) +1 (0,60) +1 (18,0) - 1 (0,60) 87,64 99,20 43,00 

8 -1 (0,10) +1 (0,60) +1 (18,0) +1 (0,90) 59,10 99,40 39,80 

9 +1 (0,30) -1 (0,30) -1 (13,0) - 1 (0,60) 93,68 80,20 50,20 

10 +1 (0,30) -1 (0,30) -1 (13,0) +1 (0,90) 70,08 80,60 29,40 

11 +1 (0,30) -1 (0,30) +1 (18,0) - 1 (0,60) 76,66 78,40 26,80 

12 +1 (0,30) -1 (0,30) +1 (18,0) +1 (0,90) 77,21 97,60 38,60 

13 +1 (0,30) +1 (0,60) -1 (13,0) - 1 (0,60) 47,58 91,60 45,20 

14 +1 (0,30) +1 (0,60) -1 (13,0) +1 (0,90) 59,10 99,20 47,80 

15 +1 (0,30) +1 (0,60) +1 (18,0) - 1 (0,60) 78,31 95,60 33,00 

16 +1 (0,30) +1 (0,60) +1 (18,0) +1 (0,90) 61,85 81,00 34,60 

17 -2 (0,05) 0 (0,45) 0 (15,5) 0 (0,75) 36,60 82,80 42,60 

18 +2 (0,25) 0 (0,45) 0 (15,5) 0 (0,75) 71,72 94,20 24,80 

19 0 (0,15) -2 (0,15) 0 (15,5) 0 (0,75) 77,21 80,80 33,00 

20 0 (0,15) +2 (0,75) 0 (15,5) 0 (0,75) 75,57 81,80 52,00 

21 0 (0,15) 0 (0,45) -2 (10,5) 0 (0,75) 78,31 96,20 36,20 

22 0 (0,15) 0 (0,45) +2 (20,5) 0 (0,75) 60,20 75,80 21,20 

23 0 (0,15) 0 (0,45) 0 (15,5) -2 (0,45) 92,58 73,00 21,00 

24 0 (0,15) 0 (0,45) 0 (15,5) +2 (1,05) 94,23 73,60 35,60 

25 0 (0,15) 0 (0,45) 0 (15,5) 0 (0,75) 81,60 85,20 30,80 

26 0 (0,15) 0 (0,45) 0 (15,5) 0 (0,75) 82,80 85,40 30,20 

27 0 (0,15) 0 (0,45) 0 (15,5) 0 (0,75) 83,00 86,00 32,40 

 

Os resultados da metodologia de superfície de resposta para a %EE do nitrogênio 

(Tabela 23) confirmaram a significância das variáveis mPLG, VClo e CPVA, no qual observou-se 

a maior taxa de encapsulação nas micropartículas (ensaio 24 mostrado na Tabela 23) com o 

ponto central para a mPLG (450 mg), ponto central para o VClo (15,5 mL) e maior nível para a 

CPVA (1,05% m/v) – efeito positivo. Observou-se também que o sistema possui 

comportamento não-linear, pois as interações quadráticas das variáveis 1 (mPLC), 2 (mPLG), 3 

(VClo) e 4 (CPVA) foram significativas ao sistema. 

Para a %EE do fósforo (Tabela 23), os resultados da metodologia de superfície de 

resposta mostraram que nenhuma das variáveis reestudadas foram significativas ao sistema. 

Observou-se a maior taxa de associação nas micropartículas (ensaio 6 mostrado na Tabela 23) 
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com o segundo menor nível estudado para a mPLC (100 mg) – efeito negativo; segundo maior 

nível para a mPLG (600 mg) – efeito positivo; segundo menor nível estudado para o VClo 

(13,00 mL) – efeito negativo e segundo maior nível para a CPVA (0,90% m/v) – efeito 

positivo. 

Os resultados da metodologia de superfície de resposta para a %EE do potássio 

(Tabela 23) confirmaram a significância das variáveis mPLG e VClo, onde observou-se a maior 

taxa de encapsulação nas micropartículas com o maior nível estudado para a mPLG (750 mg) – 

efeito positivo – e ponto central para o VClo (15,5 mL). Observou-se também que o sistema 

possui comportamento não-linear, pois as interações quadráticas das variáveis 1 (mPLC) e 2 

(mPLG) foram significativas ao sistema. 

A Tabela 24 ilustra os coeficientes de cada variável para a taxa de associação dos 

nutrientes. Os erros associados a cada coeficiente foram avaliados pelo teste t (α = 0,05). 
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Tabela 24 – Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) para cada variável estudada no planejamento 

composto central esférico com triplicata no ponto central para a %EE de nitrogênio, fósforo e potássio, no estudo 

da síntese das micropartículas de PLC e PLG. Os valores em negrito são os que se mostraram significativos de 

acordo com o valor de p (p < 0,05). 1 = massa de PLC, 2 = massa de PLG, 3 = volume de clorofórmio, 

4 = concentração da solução de PVA e Coef. = Coeficientes. 

 

Variáveis 
 %EE N  %EE P  %EE K 

 Coef. p  Coef. p  Coef. p 

Média  82,800 0,0001  85,533 0,0000  31,133 0,0004 

1  0,845 0,0653  0,025 0,9913  -0,541 0,1448 

2  -3,269 0,0048  2,425 0,3040  2,625 0,0077 

3  -1,441 0,0240  -2,391 0,3104  -1,541 0,0219 

4  -4,916 0,0021  1,558 0,5033  -0,058 0,8251 

5  -7,096 0,0012  1,931 0,4357  1,223 0,0382 

1 × 1  -1,539 0,0237  0,131 0,9572  3,422 0,0051 

2 × 2  -3,323 0,0052  1,306 0,5955  -0,027 0,9225 

3 × 3  2,714 0,0078  -1,868 0,4504  -0,127 0,6572 

4 × 4  -4,149 0,0045  0,312 0,9119  0,387 0,3061 

1 × 2  2,846 0,0094  1,162 0,6817  -4,512 0,0039 

1 × 3  4,081 0,0046  -0,687 0,8079  1,312 0,0439 

1 × 4  2,641 0,0109  1,912 0,5024  -0,312 0,3863 

2 × 3  -0,240 0,4785  -0,337 0,9049  3,012 0,0088 

2 × 4  -0,239 0,4805  -1,637 0,5648  0,412 0,2839 

3 × 4   82,800 0,0001  85,533 0,0000  31,133 0,0004 

 

O planejamento CCD foi empregado neste estudo para a otimização da síntese de 

micropartículas poliméricas de PLC e PLG. A ANOVA foi aplicada sobre os coeficientes dos 

modelos para determinar a significância estatística destes (Tabela 24)71, 89, 90, com as variáveis 

mPLC, mPLG, VClo e CPVA. Os cálculos da ANOVA ou da variação total nas respostas, 

examinam o significado geral de cada termo do modelo em comparação com o erro residual89, 
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90. Coeficientes encontrados com um valor de área na gaussiana inferior a 0,05 são 

considerados significativos. 

A Tabela 25 resume os resultados da ANOVA obtidos pelo planejamento CCD no 

estudo da otimização da síntese de micropartículas poliméricas de PLC e PLG. A análise dos 

coeficientes obtidos por regressão linear múltipla para todos os nutrientes mostraram 

regressão não significativa com o nível de confiança de 95,00% e faltas de ajuste ao mesmo 

nível de confiança. Embora os modelos não tenham se ajustado, foi possível encontrar um 

indicativo de região ótima das condições experimentais de síntese das micropartículas 

poliméricas de PLC e PLG carreadoras de NPK, conforme discutido abaixo. 

 

Tabela 25 – ANOVA para os resultados obtidos pelos modelos propostos pelo planejamento composto central 

para a optimização do estudo de síntese de micropartículas de PLC e PLG. Os valores em negrito são os que se 

mostraram significativos de acordo com o valor de p (p < 0,05). 

 

Nutriente 
 Parâmetro p  

Variância explicada 
 Modelo de regressão Falta de ajuste  

Nitrogênio  0,2092 0,0066  65,16% 

Fósforo  0,9308 0,0012  33,66% 

Potássio  0,5205 0,0139  53,32% 

 

A Figura 21 mostra a comparação dos resultados da triagem com os do CCD nas 

condições operacionais que proporcionaram maiores EE% para NPK e mostra a melhoria para 

a maioria das EE% estudadas quando foi utilizada a metodologia de superfície de resposta. 
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Figura 21 – Taxas de associação (EE%) de nitrogênio, fósforo e potássio, sob a condição sem planejamento 

experimental multivariado, com a melhor condição da etapa da triagem e com a melhor condição experimental 

do CCD. 

 

Em 2014, Rodrigues, et al.22 otimizaram um procedimento analítico para identificar e 

quantificar 21 contaminantes simultaneamente por HPLC em amostras de água obtidas da 

bacia hidrográfica do Rio Doce/MG. No processo de otimização utilizaram um planejamento 

fracionário 24-1 como triagem e, em seguida, aplicaram o planejamento Doehlert. Neste 

tramite, não obtiveram regressões significativas na construção da superfície de resposta para 

quase todos os contaminantes, porém, observaram uma melhora significativa no aumento das 

áreas de pico cromatográfico dos 21 analitos em estudo. Com isto, observa-se que o estudo 

apresentado por este trabalho apresenta grande valia, uma vez que o método de otimização 

aqui proposto propiciou o aumento das EE% de NPK. 

De forma geral, na abordagem para construção de superfície de resposta, as variáveis 

se comportaram de maneira similar aos resultados da triagem, no entanto, os efeitos da mPLG 

merecem destaque. Conforme discutido nos resultados da triagem, a adição de maiores 

valores de massa de PLG melhorou a %EE de N e K, e esse efeito é diretamente relacionado à 

diminuição da difusão dos princípios ativos da fase orgânica para a fase aquosa57, 59. Do 

mesmo modo, esse efeito foi evidenciado na superfície de resposta, entretanto, por se tratar de 

um estudo da variável com um número maior de níveis, foi possível concluir que a massa de 

PLG, em concentrações menores do que o menor nível das testadas na triagem, promove o 

comprometimento do sistema de formação das micropartículas. 
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Ao se avaliar os efeitos das variáveis no CCD para a %EE de NPK, percebe-se que a 

massa de poliglicerol possui um valor de efeito maior em relação às demais variáveis para a 

%EE de fósforo e de potássio, mostrando assim que a massa de poliglicerol é preponderante 

para o aumento da taxa de encapsulação dos nutrientes nas micropartículas aqui propostas. 

Assim, torna-se estratégico em termos comerciais o uso de poliglicerol para a produção das 

micropartículas carreadoras de NPK, uma vez que ainda não se tem o conhecimento na 

literatura do desenvolvimento de sistemas de liberação de NPK visando aplicações agrícolas 

usando este polímero. 

Por meio dos resultados das %EE de NPK da Tabela 19 e com o auxílio do software 

Statistica 7, utilizou-se a função de desejabilidade (Figura 22) para a obtenção do ótimo de 

síntese simultâneo das respostas dos elementos estudados. 

 

 

Figura 22 – Gráficos de desejabilidade para a obtenção do ótimo simultâneo das taxas de associação dos 

nutrientes NPK em micropartículas poliméricas de poli(ε-caprolactona) e poliglicerol, obtidos no estudo da 

síntese destas partículas. 1A) %EE para a interação da mPLG com mPLC; 1B) %EE para a interação do VClo com 

mPLC; 1C) %EE para a interação do VClo com mPLG; 1D) %EE para a interação da CPVA com mPLG; 1E) %EE para 

a interação da CPVA com mPLG; 1F) %EE para a interação da CPVA com VClo. mPLC (g) = massa de poli(ε-

caprolactona), mPLG (g) = massa de poliglicerol, VClo (mL) = volume de clorofórmio e CPVA (% m/v) = 

concentração da solução de álcool polivinílico. 
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Por meio dos resultados da análise simultânea da taxa de associação dos nutrientes 

NPK (Figura 22), onde as regiões em vermelho intenso indicam as maiores taxas de 

encapsulação para os nutrientes em estudo deste trabalho, foi possível obter uma condição 

ótima (Tabela 26) para a síntese de micropartículas de PLC e PLG carreadoras de NPK. 

 

Tabela 26 – Condição experimental otimizada para a síntese de micropartículas poliméricas de PLC e PLG 

carreadoras de NPK. 

 

mPLC mPLG VClo CPVA VH2O 

100 mg 825 mg 9,25 mL 0,9% m/v 3 mL 

 

A condição descrita na Tabela 26 foi a melhor obtida desde o início dos estudos (N, 

P) e proporcionou uma taxa de encapsulação de 94,23% de nitrogênio; 99,80% de fósforo e 

65,00% de potássio. Os valores da %EE mostram-se satisfatórios, uma vez que na literatura é 

inexistente a avaliação da %EE para as substâncias ativas aqui propostas com o uso de 

poliglicerol, e encontra-se dentro das médias mostradas na literatura para outros princípios 

ativos (Tabela 27). 
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Tabela 27 - Exemplos de sistemas de liberação controlada para vários tipos de princípios ativos. 

 

Sistemas de Liberação Princípio Ativo %EE Referência 

Poli(ácido láctico-co-glicólico) Metronidazol 35,60 
Prabhakaran, et al,, 

2015 [91] 

Poli(ε-caprolactona) 
Carbendazim e 

tebuconazol 
>99,00 

Campos, et al,, 2015 

[84] 

Biopolímeros derivados de ácido 

fólico 
Doxorrubicina 83,00 

Bosio, et al,, 2014 

[92] 

Poli(etilenoglicol) Proteínas 40,00 
Bock, et al,, 2014 

[93] 

Poli(etilenoimina) DNA 65,50 
Clark, et al,, 2014 

[94] 

Quitosona/Tripolifosfato Paraquat 62,60 
Grillo, et al,, 2014 

[12] 

Poli(ε-caprolactona) Herbicidas 84,00 
Grillo, et al,, 2012 

[31] 

Poli(hidroxibutirato ) e/ou 

poli(hidroxibutirato-Valerato) 
Ametrina 38,20 

Grillo, et al,, 2011 

[10] 

Poli(hidroxibutirato-co - 

hidroxivalerato) 
Atrazina 24,70 

Lobo, et al,, 2011 

[41] 

Poli(L-lactídeo) Benzocaína 73,00 
Melo, et al,, 2010 

[11] 

 

Com as metodologias dos planejamentos experimentais multivariados e a função de 

desejabilidade foi possível obter uma taxa de encapsulação simultânea significativa, visto que 

a %EE dos sistemas em testes preliminares da metodologia de otimização eram de 60,00% 

para o nitrogênio, 66,66% para o fósforo e 12,11% para o potássio; para a triagem a %EE 

passou a ser 90,68% para o nitrogênio; 87,82% para o fósforo e 85,73% para o potássio; já os 

resultados de %EE obtidos na superfície de resposta e tratados na função de desejabilidade 

passaram a ser: 94,23% para o nitrogênio; 99,80% para o fósforo e 65,00% para o potássio. 

Os valores mais altos de encapsulação de nitrogênio e fósforo nas micropartículas de PLC e 
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PLG são devido a estes nutrientes apresentarem alta solubilidade aquosa, o que faz com que a 

interação com o PLG seja alta11. A menor taxa de encapsulação do potássio em relação aos 

outros nutrientes pode ser explicada pela competição de interação entre os nutrientes N e P. 

 

5.6 Medidas de tamanho e estabilidades química e física 

 

A Figura 23 mostra as morfologias das superfícies das micropartículas de PLC e PLG 

com NPK associado (Figura 23A) e sem NPK (Figura 23B), obtidas por análise de MEV. 

 

 

Figura 23 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para micropartículas de poli(ε-caprolactona) 

e poliglicerol. A) Partículas contendo os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio; aumento de 400 vezes B) 

Partículas controle sem a associação dos nutrientes; aumento de 325 vezes. SEM HV = Scanning Electron 

Microscope - High Vacuum (Microscopia Eletrônica de Varredura – Alto vácuo) e MAG = Magnification 

(Ampliação). 

 

A Figura 23 mostra que a metodologia adotada para a síntese se mostrou eficiente, 

pois ilustra micropartículas esféricas e pouco rugosas, com diâmetros entre 5 a 60 µm, o que 

as classifica como microesferas, uma vez que não se teve a presença de óleo na fase orgânica 

para a sua formação56, 57. Uma possível explicação para o aumento do tamanho das partículas 

em relação aos ensaios sem planejamento experimental multivariado, pode ser atribuído ao 

acréscimo de uma maior massa de PLG na fase interna no procedimento de síntese, 

ocasionando uma maior densidade e assim dificultando a velocidade de difusão, o que 

acarreta em maiores partículas, uma vez que o espalhamento do polímero torna-se menor. 

A fim de observar a estabilidade química do PLC presente nas micropartículas em 

função do tempo, foi acompanhado o valor de pH da suspensão (Figura 24). Esta análise é 
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importante para averiguar a estabilidade química deste polímero no decorrer de um período de 

tempo, pois a alteração do pH pode indicar sua degradação na solução10, 11. 

 

 

Figura 24 - Variação do pH da formulação de micropartículas de poli(ε-caprolactona) e poliglicerol carreadoras 

dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio no período compreendido entre zero e 60 dias de armazenamento em 

temperatura ambiente (n = 3). 

 

Os resultados que geraram a Figura 24 mostraram que o valor de pH inicial da 

formulação de micropartículas contendo NPK foi de 2,18. Não se observou uma alteração 

significativa do pH no decorrer de 60 dias, onde neste o valor foi de 2,20 (variação de 0,02, o 

que pode se referir à variação/erro de leitura do equipamento). A variação de pH em 

partículas carreadoras pode ser explicada pela presença de óleo na fase orgânica, onde é 

comum a agregação do polímero com concomitante liberação da fase oleosa ao meio57, o que 

não é o caso deste trabalho já que as micropartículas produzidas não possuíam óleo em sua 

constituição. Com isto, observou-se que as partículas desenvolvidas neste estudo possuem boa 

estabilidade química em relação ao pH. 

A análise da morfologia no decorrer de 60 dias e a taxa de encapsulação dos nutrientes 

nas micropartículas (Figuras 24 e 25) foram também avaliadas. 
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Figura 25 - Variação do tamanho médio das micropartículas de poli(ε-caprolactona) e poliglicerol carreadoras 

dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio no período compreendido entre zero e 60 dias de armazenamento em 

temperatura ambiente (n = 3). 

 

 

Figura 26 - Variação da taxa de associação (%EE) de NPK nas micropartículas de poli(ε-caprolactona) e 

poliglicerol no período compreendido entre zero e 60 dias de armazenamento em temperatura ambiente (n = 3). 

 

A partir dos resultados apresentados na Figura 25 pode-se observar que o valor do 

tamanho médio inicial das micropartículas contendo NPK foi de 8,00 ± 0,15 µm. Já a %EE 

inicial (Figura 26) era para o N de 96,27 ± 0,40%; para o P de 96,58 ± 0,50% e para o K de 

59,62 ± 0,53%. No decorrer dos 60 dias, conforme ilustrado pelas Figuras 25 e 26, pôde-se 
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observar que tanto o tamanho das micropartículas quanto a %EE para os três nutrientes 

tiveram uma diminuição, porém desprezível, de valores, isto pode ser explicado devido a 

liberação lentamente dos nutrientes na suspensão de micropartículas. 

 

5.7 Liberação in vitro 

 

A partir dos ensaios de liberação in vitro foi possível observar o efeito da associação 

de NPK com as micropartículas de PLC e PLG no perfil de liberação destes nutrientes. Neste 

ensaio, os nutrientes foram colocados em contato direto com água deionizada (controle); o 

mesmo foi feito com as micropartículas carreadoras e, desta forma, foi possível observar o 

efeito da associação na velocidade de liberação dos nutrientes. A Figura 27 apresenta os 

preferis de liberação para o NPK livre e associado às micropartículas em função do tempo. 

 

 

Figura 27 - Liberação cumulativa de nitrogênio, fósforo e potássio (%) livre e em suspensão de micropartículas 

de poli(ε-caprolactona) e poliglicerol. 

 

Pela análise dos perfis de liberação da Figura 27 observa-se que no decorrer do 

tempo entre 0 e 800 min, aproximadamente, o fósforo e o potássio apresentaram lenta e 

contínua liberação em relação às soluções livres destes nutrientes. Para o nitrogênio observou-

se que o tempo de liberação foi inferior, onde em aproximadamente 500 min obteve-se o seu 

máximo. Sendo assim, a associação de NPK com micropartículas modifica o perfil de 

liberação destes nutrientes quando comparados aos nutrientes livres. 
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As liberações de P e K das micropartículas de PLC e PLG apresentaram um perfil 

semelhante, onde a única diferença foi a concentração de princípio ativo liberado por tempo. 

Mas, a liberação de N a partir das micropartículas de PLC e PLG se mostrou mais rápida 

quando comparada com os outros dois princípios ativos. Isso pode ser explicado pela natureza 

química do N que pode ter influenciado diretamente na sua liberação. 

 

5.8 Modelo matemático para avaliação do mecanismo de liberação de NPK a partir das 

micropartículas poliméricas 

 

Sabe-se que o mecanismo de liberação de fármaco a partir de micropartículas é 

determinado por diferentes fenômenos físico-químicos40. Alguns modelos matemáticos são 

utilizados extensivamente para analisar as características de liberação da substância ativa a 

partir de sistemas poliméricos39. 

Após análise dos perfis de liberação (Figura 27), foram aplicados quatro modelos 

matemáticos descritos na literatura (linearização das curvas de liberação)16 a fim de obter 

informações sobre o possível mecanismo de liberação de NPK das microesferas de PLC e 

PLG. Os resultados obtidos das análises dos modelos aplicados às curvas de liberação de 

NPK das micropartículas poliméricas estão apresentados nas Figuras 28, 29, 30 e 31. 

As micro/nanopartículas poliméricas que seguem perfil do modelo matemático de 

Cinética de Ordem Zero (Equação 11) liberam a mesma quantidade de princípio ativo por 

unidade de tempo95. 

 

Q
t
= Q

0
+ K0t            (Equação 11) 

 

em que Q
t
 = a quantidade de princípio ativo liberada no tempo t, Q

0
 = a quantidade inicial de 

princípio ativo na solução (na maior parte das vezes, Q
0
= 0) e K0 = a constante de liberação 

de ordem zero. 

 

Desse modo, um gráfico da fração liberada do fármaco versus tempo será linear se as 

condições supracitadas estabelecidas forem cumpridas (Figura 28). 
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Figura 28 – Resultados obtidos da análise do modelo matemático de Cinética de Ordem Zero. 

 

As micro/nanopartículas que seguem a Cinética de Ordem Um (Equação 12) como 

perfil de liberação liberam uma quantidade de princípio ativo proporcional à quantidade 

restante no seu interior, por unidade de tempo, de modo que a quantidade de princípio ativo 

liberada vai diminuindo95. 

 

ln Q
t
= ln Q

0
+Klt           (Equação 12) 

 

em que Q
t
 =  a quantidade de princípio ativo liberada no tempo t, Q

0
 = a quantidade inicial de 

princípio ativo na solução e Kl = a constante de liberação de ordem um. 

 

Deste modo, um gráfico do logaritmo decimal da quantidade liberada de princípio 

ativo versus o tempo decorrido de ensaio será linear (Figura 29). 
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Figura 29 – Resultados obtidos da análise do modelo matemático de Cinética de Primeira Ordem. 

 

O modelo de Higuchi (Equação 13), modelo semi-empírico, descreve a liberação de 

um composto através do mecanismo de difusão baseada na Lei de Fick (ft)
11, 16 e este tem sido 

usado para avaliar a liberação de dispositivos poliméricos de liberação controlada40, 80. 

 

ft = kHt
1

2          (Equação 13) 

 

em que kH é a constante de liberação de Higuchi e t corresponde a um período de tempo. 

 

Desse modo um gráfico da quantidade liberada do princípio ativo versus a raiz 

quadrada do tempo será linear (Figura 30) se as condições previamente estabelecidas forem 

cumpridas. 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

L
o

g
ar

it
m

o
 d

ec
im

al
 d

a 
ta

x
a 

d
e 

li
b

er
aç

ão
 (

%
)

Tempo (min)

K Liberado

N Liberado

P Liberado



 

 

99 

 

 

Figura 30 – Resultados obtidos da análise do modelo matemático de Higuchi. 

 

O modelo Korsmeyer-Peppas (Equação 14) é um modelo semi-empírico que 

correlaciona a liberação do fármaco versus tempo por uma única equação exponencial e tem 

sido utilizado para avaliar a liberação de fármacos a partir de dispositivos poliméricos para 

liberação controlada, especialmente quando o mecanismo de liberação do princípio ativo não 

é conhecido, ou quando houver mais de um mecanismo envolvido40, 95. 

 

ln
Mt

M∞
 = ln k + 

n

nt
        (Equação 14) 

 

em que 𝑘 representa uma constante cinética que incorpora as características estruturais e 

geométricas da forma de liberação controlada, n é o chamado expoente de liberação para a 

liberação do princípio ativo e Mt/M∞ é a fração do princípio ativo liberada ao longo do tempo 

t. 

Korsmeyer-Peppas (1983) determinou que valores de expoente de liberação n para 

caracterizar os diferentes mecanismos de liberação (transporte Fickiano, transporte anômalo 

(caso II), etc.), onde para valores de n = 0,45 < n < 1,0; indicam cinética de transporte 

anômalo, ou seja, uma combinação dos dois mecanismos de difusão e de transporte de Caso 

II. Valores de n acima de 1,0 indicam intumescimento do polímero. Nos sistemas de liberação 

controlada, a extensão e a velocidade de liberação do fármaco resulta da combinação da 
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difusão com o transporte de Caso II das moléculas de fármaco através das cadeias 

poliméricas85. Nestes casos, a difusão obedece às leis de Fick, enquanto o transporte de Caso 

II reflete a influência do relaxamento do polímero no movimento das moléculas na matriz 

(Tabela 28)40, 95. 

 

Tabela 28 – Interpretação dos mecanismos de liberação a partir de partículas poliméricas95. 
 

Expoente de 

liberação (n) 

Mecanismo de transporte do 

princípio ativo 

Velocidade como função  

do tempo 

0,5 Difusão (de acordo com a lei de Fick) t-0,5 

entre 0,5 e 1,0 Transporte anômalo tn - 1 

1,0 Transporte Caso-II Ordem zero 

superior a 1,0 Super transporte Caso-II tn - 1 

 

Desse modo um gráfico do logaritmo natural da quantidade liberada do princípio 

ativo versus o logaritmo natural do tempo será linear (Figura 31) se as condições previamente 

estabelecidas forem cumpridas. 

 

 

Figura 31 – Resultados obtidos da análise do modelo matemático de Korsmeyer-Peppas. 
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A Tabela 29 apresenta os parâmetros encontrados para os modelos matemáticos de 

Cinética de Ordem Zero, Cinética de Primeira Ordem, Higuchi e Korsemeyer-Peppas. 

 

Tabela 29 – Valores dos parâmetros obtidos a partir da aplicação de modelos matemáticos para as curvas de 

liberação de NPK associado a micropartículas de PLC e PLG. k = constante de liberação, r = coeficiente de 

correlação. 

 

Modelo matemático  k N r N  k P r P  k K r K 

Ordem Zero  0,0395 min-1 0,5649  0,0490 min-1 0,9282  0,0661 min-1 0,9602 

Primeira Ordem  1,0007 min-1 0,4775  1,0009 min-1 0,7612  1,0018 min-1 0,6422 

Higuchi  1,8682 min-2 0,7711  0,2776 min-2 0,9808  2,8195 min-2 0,9983 

Korsemeyer-Peppas  1,2534 min-1 0,9201  1,3199 min-1 0,9673  2,0846 min-1 0,9660 

 

A investigação dos perfis de liberação através de modelos matemáticos a partir de 

micropartículas fornece informações importantes sobre os mecanismos envolvidos na 

liberação de princípios ativos de sistemas estruturados84. Estes incluem dessorção da 

superfície, difusão através dos poros da matriz ou parede polimérica, desintegração ou 

erosão39, 40. Observando a Tabela 28, o modelo que melhor se ajustou (coeficiente de 

correlação > 0,9) ao perfil de liberação de N das partículas de PLC e PLG aqui propostas foi o 

modelo de Korsemeyer-Peppas e para o P e K foi o modelo de Higuchi. 

Para o nitrogênio, a inclinação n (coeficiente linear, b), obtida pelo modelo 

Korsemeyer-Peppas foi determinada pelo gráfico do logaritmo natural da taxa de liberação em 

função do logaritmo natural do tempo (Figura 30). Neste contexto, a análise dos dados mostra 

que o valor do expoente de liberação n = 0,49, indica que o nitrogênio é liberado através de 

difusão, baseado na lei de Fick. 

Os resultados mostram que os nutrientes são liberados por difusão baseada na lei de 

Fick. Este é um processo pelo qual a matéria é transportada de um local para outro situado no 

interior do próprio sistema e resulta de movimentos moleculares aleatórios, que ocorrem em 

pequenas distâncias. Assim, propõem-se que a liberação de NPK das partículas de PLC e PLG 

ocorrem da seguinte forma: a água difunde-se para a matriz polimérica das partículas, os 

nutrientes se dissolvem e são finalmente difundidos para fora do polímero96. Isto pode 

explicar portanto a maneira de modificação nos perfis de liberação dos analitos aqui 

estudados. 
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5.9 Caracterização por IV e TGA 

 

A análise de infravermelho (IV) fornece importantes informações estruturais, como 

por exemplo, a composição química e as estruturas configuracional e conformacional. A 

Figura 32 apresenta o espectro de IV para o PLG, PVA, PLC e para as micropartículas deste 

trabalho. O espectro do PLC mostrou as principais bandas de absorção: 1150-1200 cm-1, 

vibração simétrica O-C-O; 1240 cm-1, vibração assimétrica C-O-C e 1700-1760 cm-1, 

vibração da carbonila. O PVA apresentou bandas em 3440 cm-1, referentes ao estiramento do 

grupo OH; em 2900 cm-1, referentes à vibração assimétrica do grupo OH; em 1375 cm-1, 

referente ao acoplamento entre os grupos OH e a banda em 1420 cm-1 correspondente à 

vibração do CH. O poliglicerol apresentou bandas características dos grupos do glicerol, 

bandas de estiramento OH (3386 cm-1), de ligação C-O de álcool secundário simétrico (1215 

cm-1) e de ligação C-O de álcool primário (1045 cm-1). 

 

 

Figura 32 – Espectros de infravermelho de poliglicerol (PLG), álcool polivinílico (PVA), poli(ε-caprolactona) 

(PLC) e micropartículas de PLC e PLG carreadoras de NPK. 
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As micropartículas desenvolvidas neste trabalho apresentaram as bandas 

características do PLC e do PVA, portanto, não houve interação química entre estes polímeros 

e o poliglicerol, ou seja, as micropartículas carreadoras de NPK são constituídas apenas de 

PLC. No entanto, o poliglicerol possui grande importância na síntese das partículas aqui 

propostas, como observado nos ensaios de otimização multivariada. Tal fato se dá pela 

relevância deste polímero no impedimento da difusão dos nutrientes NPK para a fase aquosa 

(álcool polivinílico) durante o procedimento de síntese, conforme discutido na triagem, e 

assim aumentando significativamente a %EE. O PLG possui características similares às da 

quitosana, e por esse motivo pode ter revestido as micropartículas aqui desenvolvidas através 

das interações de hidrogênio das cadeias poliméricas, conforme descrito na literatura80. Outra 

possível explicação é que o PLG pode ter funcionado como um tensoativo na fase interna, 

onde este preveniu a coalescência das gotículas poliméricas, melhorando o processo de 

síntese57. 

A Figura 33 apresenta as curvas obtidas por análise termogravimétrica (TGA) para a 

PLC, PLG, PVA e as micropartículas sintetizadas neste trabalho. 

 

 

Figura 33 – Gráfico de análise termogravimétrica (TGA) das massas poliméricas de poliglicerol (PLG), álcool 

polivinílico (PVA), poli(ε-caprolactona) (PLC) e micropartículas de PLC e PLG carreadoras de NPK. 

 

Pela Figura 33 observa-se perdas de massa inicial contínuas (< 100 ºC) de 0,28% 

para a PCL; 9,91% para o PLG; 4,78% para o PVA e 0,92% para as micropartículas de PLC e 

PLG, que podem ser atribuídas à saída de água adsorvida (perda de umidade). O principal 
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evento térmico, com taxa máxima de perda de massa próximo a 220 ºC, pode ser atribuído ao 

processo de decomposição do poliglicerol. Percebe-se também que até a temperatura de 

600 ºC praticamente 80% da massa total da amostra de poliglicerol já foi consumida. 

Nota-se para a PLC (Figura 33) um processo de perda de massa com taxa máxima 

observada por volta de 405 ºC e o início da degradação em aproximadamente 250 ºC. Esta 

perda é referente à degradação total da policaprolactona, visto que a quantidade analisada foi 

em sua totalidade perdida. 

A curva termogravimétrica das micropartículas de PLC e PLG carreadoras de NPK 

mostrou um perfil de liberação de massa semelhante ao obtido para a PLC (Figura 33). Dessa 

forma, verificou-se que as micropartículas carreadoras aqui propostas possuem 

comportamento térmico similar ao PLC e são apenas constituídas deste, confirmando 

notoriamente o que foi observado nos espectros de infravermelho (Figura 33) e também nos 

resultados estatísticos (item: Otimização da síntese das micropartículas carreadoras de NPK - 

Item 5.5). 

Apesar da PLG não ter modificado a estrutura das partículas em relação à PLC, 

ressalta-se sua importância para síntese das micropartículas, pois ele possibilitou a diminuição 

da tendência dos nutrientes em se difundirem para a fase externa e consequentemente 

propiciou o aumento da %EE de NPK nas partículas, ou seja, altos valores de encapsulamento 

e modificação no perfil de liberação dos nutrientes avaliados, conforme os objetivos 

propostos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Até o momento, não se tem o conhecimento de sistemas de liberação micropolímeros 

carreadores de NPK na literatura, similares aos aqui estudados e portanto, estudos 

relacionados a eles são inexistentes. Assim, foi importante para a obtenção de procedimentos 

com condições ótimas para a avaliação da eficiência desta matriz. A metodologia de abertura 

de amostras proposta por este trabalho mostrou-se eficaz para a degradação de matrizes 

poliméricas de sistemas de liberação controlada, utilizando um sistema de digestão 

convencional e simples, por meio do uso de ácido e chapa aquecedora e agitadora. Os 

planejamentos experimentais multivariados permitiram obter uma condição ótima, onde 

proporcionou-se a quase completa degradação da matriz orgânica. Tal degradação se mostrou 

eficiente para garantir a qualidade das análises e o não comprometimento do equipamento, 

por evitar a formação de depósitos de carbono. 

Neste trabalho foi otimizada a técnica de emulsificação/evaporação por meio de 

abordagens quimiométricas (planejamentos fatorais completo e fracionário, planejamento 

composto central e função de desejabilidade) com a finalidade de estudar minuciosamente a 

influência das variáveis no sistema e definir as condições que permitissem as maiores 

respostas para a %EE dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio em micropartículas 

poliméricas de PLC e PLG. Os planejamentos experimentais multivariados e a função de 

desejabilidade permitiram obter uma condição ótima, onde proporcionou-se o máximo de 

associação dos nutrientes às micropartículas. Tais %EE se mostraram eficientes para garantir 

a liberação controlada e contínua de NPK. Além disso, conseguiu-se alcançar micropartículas 

de PLC e PLG contendo NPK que apresentam estabilidade química (baixa variação de pH), 

baixa variação de tamanho e da taxa de associação durante um período de 90 dias. A análise 

do perfil de liberação indicou modificação nesse perfil, no qual o modelo de Higuchi foi o 

modelo que possivelmente explica como os nutrientes NPK são liberado das micropartículas 

de PLC e PLG. Pelo modelo a saída ocorre por difusão, segundo a lei de Fick. Este estudo 

fornece subsídios para avaliações in vivo quanto ao uso da nova formulação de NPK em 

micropartículas e, especialmente, também indica perspectivas de possíveis estudos 

envolvendo a administração desta formulação no solo. Além disso demostra uma nova 

utilização da glicerina também residual (na forma de poliglicerol), intensamente produzida 

nacionalmente. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

- Avaliar o sistema proposto por este trabalho para todos os nutrientes essenciais às plantas 

em conjunto; 

- Desenvolver e preparar sistemas com micro/nanopartículas poliméricas (micro/nanoesferas 

e/ou micro/nanocápsulas) contendo os nutrientes essenciais às plantas, utilizando várias 

proporções/combinações de polímeros com o poliglicerol, além de métodos de preparo 

diferentes; 

- Testar diversos sistemas com diferentes preparos e processos e avaliar a identificação do 

mais adequado para os fins de liberação controlada de fertilizantes; 

- Determinar os demais nutrientes metálicos por espectrofotometria de absorção ou emissão 

atômicas e, se necessário, os ametais por método específico; 

- Realizar ensaios das atividades dos nutrientes (fertilizante) em relação às plantas e solo por 

meio de tratamentos similares aos utilizados para sistemas de liberação controlada de 

herbicidas. 
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