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RESUMO 

Através da reação do polissacarídeo quitosana (Quit) com escamas do peixe Piau 

(ESC) da espécie Leporinus elongatus obtiveram-se esferas denominadas ESC-Quit 

que, ao serem reticuladas com tetraborato de sódio, originaram esferas designadas ESC-

Quit-B. Os materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B foram caracterizados por MEV, FTIR, 

DRX e TG/DTG. As micrografias deram fortes indícios da presença de hidroxiapatita 

nas esferas ESC-Quit e de aglomerados de cristais de Bórax na superfície altamente 

rugosa do material ESC-Quit-B. Nos espectros de FTIR foram observadas mudanças 

significativas que sugeriram interações entre o polissacarídeo Quit e as escamas, 

confirmando a obtenção dos novos materiais. Os difratogramas de raios X sugeriram 

que a estrutura do material reticulado, ESC-Quit-B, manteve-se organizada. Através das 

análises térmicas constatou-se que, devido à presença da hidroxiapatita, os materiais 

obtidos são termicamente mais estáveis do que a quitosana. As esferas ESC-Quit e 

ESC-Quit-B foram utilizadas como matrizes carreadoras dos herbicidas ATRAZINA e 

DIURON. Os experimentos de liberação dos herbicidas impregnados nos materiais 

indicaram que os percentuais de liberação da ATRAZINA foram superiores às 

quantidades liberadas de DIURON para ambos os materiais ESC-Quit (73% e 58%, 

respectivamente) e ESC-Quit-B (63% e 46%, respectivamente). Com o propósito de 

determinar os valores do expoente de difusão (n) e da taxa aparente de liberação (k), 

utilizou-se a equação linearizada da Lei da Potência. Para a ATRAZINA impregnada no 

material ESC-Quit-B e o DIURON impregnado em ambos os materiais os valores do 

coeficiente de difusão indicaram que as liberações seguem o modelo de Transporte 

Anômalo. Entretanto, o valor de n referente à liberação do herbicida ATRAZINA 

impregnado no material ESC-Quit não se encontra dentro da faixa indicativa dos 

mecanismos de liberação para sistemas de liberação controlada com materiais de 

geometrias esféricas. O material ESC-Quit-B mostrou-se bastante promissor para 

aplicação em sistemas de liberação prolongada, uma vez que os tempos de liberação 

foram de 6 dias para o DIURON e de 9 dias para a ATRAZINA. 

 

Palavras chaves: Escamas de peixe, Quitosana, Atrazina, Diuron. 
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ABSTRACT 

By the reaction of the polysaccharide chitosan (Chit) with scales of the Piau fish 

(ESC) of the species Leporinus elongatus, spheres called ESC-Chit were obtained. 

These spheres when crosslinked with sodium tetraborate, originated spheres designated 

ESC-Chit-B. The materials ESC-Chit and ESC-Chit-B were characterized by SEM, 

FTIR, XRD and TG/DTG. The SEM micrographs showed evidence of the presence of 

hydroxyapatite in the ESC-Chit spheres and clusters of Borax crystals in the highly 

rugous surface of the material ESC-Chit-B. In the FTIR spectra significant changes 

suggesting interactions between the polysaccharide Chit and the scales were observed, 

thus confirming that new materials were obtained. The X-ray diffractograms suggested 

that the structure of the crosslinked material, ESC-Chit-B, remained organized. From 

the thermal analysis it was observed that, due to presence of the hydroxyapatite, the 

obtained materials are thermally more stable that the chitosan. The spheres ESC-Chit 

and ESC-Chit-B were used as carrier matrices of the herbicides ATRAZINE and 

DIURON. The release experiments of the herbicides impregnated in the materials 

indicated that the release rates of ATRAZINE were higher than the amounts released of 

DIURON for both materials ESC-Quit (73% and 58%, respectively) and ESC-Chit-B 

(63% and 46%, respectively). With the purpose to determine the values of the diffusion 

exponent (n) and the apparent release rate (k), it was applied the linearized form of the 

power Law. For ATRAZINE impregnated in the material ESC-Chit-B and DIURON 

impregnated on both materials, the diffusion coefficient values indicated that the 

releases follow the Anomalous Transport model. However, the value of n concerning to 

release of the herbicide ATRAZINE impregnated in the material ESC-Chit is not within 

the range indicative of release mechanisms for controlled release systems with materials 

of spherical geometries. The material ESC-Chit-B was shown to be very promising for 

application in systems for sustained release, once the release times were of 6 days for 

DIURON and of 9 days for the ATRAZINE. 

 

Keywords: Fish scale, Chitosan, Atrazine and Diuron. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Relevância da pesquisa 

Atualmente, o principal método de combate às doenças e pragas que atacam as 

lavouras, causando grandes problemas para o agricultor, é o uso de agrotóxicos.1 A 

utilização de substâncias químicas tais como pesticidas, fungicidas e herbicidas tem 

proporcionado um controle destes interferentes que afetam no crescimento, colheita e 

consequentemente comercialização de diversas culturas. Portanto, a indústria de 

agrotóxicos tem se tornado um agente econômico significativo no mercado mundial.2 

A base para a regulamentação de agrotóxicos no Brasil foi estabelecida pela Lei 

Federal No 7802, promulgada em 1989 e mais tarde por Atos 4074/2002 e 5981/2006.1 

Segundo esta Lei, os agrotóxicos são definidos como: “os produtos e os agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 

urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 

substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento”.3 

O Brasil tem sido classificado como o maior consumidor mundial de 

agrotóxicos. Estima-se que no ano de 2008 tenham sido utilizadas mais de setecentas 

mil toneladas de agrotóxicos e que estes estejam disponíveis em 1079 produtos com 470 

ingredientes ativos divididos em herbicidas, inseticidas e fungicidas. Na Figura 1 são 

apresentadas as quantidades disponíveis de cada substância.1,4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Quantidades disponíveis de herbicidas, inseticidas e fungicidas. 
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Atualmente mais de 90% dos agricultores e 80% dos pequenos agricultores estão 

utilizando substâncias químicas para aumentar o rendimento das culturas e para 

combater pragas e doenças agrícolas.1,4 

A aplicação de herbicidas é uma prática eficaz no controle de crescimento de 

ervas daninhas.5 Estas plantas são espécies que invadem ecossistemas naturais, podendo 

alterar processos tais como ciclo de nutrientes,6 resultando em perdas na produtividade e 

na qualidade do produto.7  

No Brasil, o consumo de herbicidas destaca-se, principalmente, nas culturas de 

soja, milho, cana-de-açúcar e arroz.8 Estima-se que menos de 1% do total de 

agroquímicos aplicados atingem as pragas-alvo. A maioria dos agrotóxicos são 

dispersos no meio aquático através de resíduos agrícolas ou lixiviação.5 

Com o propósito de subsidiar o desenvolvimento de formas eficazes de 

aplicação de herbicidas, neste trabalho foram desenvolvidos sistemas carreadores a 

partir de novos materiais à base de quitosana e escamas do peixe Piau da espécie 

Leporinus elongatus. Os novos materiais obtidos mostraram-se eficientes na liberação 

dos herbicidas DIURON e ATRAZINA podendo, portanto, serem considerados 

promissores em sistemas de liberação prolongada de defensivos agrícolas. 

 

1.2. O herbicida DIURON 

O DIURON (N-3,4-diclorofenil)-N, N dimetil uréia) é um herbicida não-seletivo 

pertencente a família feniluréia.9,10 Sua estrutura molecular está representada na Figura 

2.11 Este composto é utilizado como herbicida pré e pós-emergente para controle de 

plantas daninhas de folhas largas, assim como ervas daninhas gramíneas, musgos e 

algas.12-16 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação da estrutura molecular do DIURON.11 
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 O herbicida DIURON tem sido utilizado no controle de ervas daninhas em 

muitas culturas agrícolas, tais como frutas, algodão, cana-de-açúcar, alfafa e trigo. Além 

disso, tem sido utilizado em áreas não cultivadas, tais como estradas, caminhos de 

jardins e linhas ferroviárias.17 É considerado tóxico e persistente, quando aplicado em 

doses elevadas no solo, dada à sua estabilidade química relativamente alta em solos e 

aquíferos e também devido ao seu alto potencial de lixiviação.9,13 O tempo de 

persistência do DIURON no meio ambiente dura de um mês a um ano.12 Suas 

propriedades físicas estão apresentadas na Tabela 1.11,13,15 

 

Tabela 1: Propriedades físicas do DIURON. 

Fórmula química C9H10Cl2N2O 
Massa molar (g moL-1) 233,09 
Densidade (g/cm3) 1,48 
Solubilidade moderada em água 42 mg L-1 a 25 0C 
Ponto de fusão (0C) 158-159 0C 
Pressão de vapor 0,009 MPa a 25 0C 
Não volatilidade Na água ou no solo 
Em condições fortemente ácidas ou básicas Hidrolisa para 3,4-dicloroanilina 

 

 Por ser muito utilizado mundialmente, o DIURON tem sido detectado em águas 

superficiais e subterrâneas, além disso, tem sido uma fonte potencial de contaminação 

para solos e sedimentos, podendo atingir níveis que excedem os padrões toleráveis para 

a saúde.13,17,18 Estudos têm demonstrado que a 3,4-dicloroanilina (3,4-DCA) é o 

principal produto de degradação do DIURON.18,19O Ministério da saúde  classifica o 

DIURON como medianamente tóxico (classificação III).8 

 

 

1.3. O herbicida ATRAZINA 

 A ATRAZINA [2-cloro-4-(etilamino)-6-(isopropilamino)-1,3,5-triazina] é um 

herbicida seletivo derivado de s-triazinas.20,21 Sua estrutura molecular está representada 

na Figura 3.22 Assim como o DIURON, este agroquímico é utilizado como herbicida pré 

e pós-emergente para controle de ervas daninhas de folhas largas e gramíneas.23-25 

Sendo o segundo herbicida mais consumido mundialmente.20  
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Figura 3: Representação da estrutura molecular da ATRAZINA.22 

  

É um herbicida amplamente utilizado para controle de plantas daninhas nas 

culturas de milho, sorgo, cana-de-açúcar, abacaxi, plantações de grama, dentre 

outros.20,23,25Além disso, é utilizado em áreas que não são cultivadas.23A elevada 

mobilidade e a alta persistência da ATRAZINA têm influenciado seu potencial de 

contaminação de águas subterrâneas e diferentes tipos de solos.20,21,26O tempo de 

persistência da ATRAZINA no meio ambiente dura de 1 a 12 meses.21 Suas 

propriedades físicas estão apresentadas na Tabela 2.22,26 

 

Tabela 2: Propriedades físicas da ATRAZINA. 

Fórmula química C8H14ClN5 
Massa molar (g moL-1) 215,69 
Densidade (g/cm3) 1,187 
Solubilidade moderada em água 33 mg L-1 a 25 0C 
Ponto de fusão 175-177 0C 
Pressão de vapor 0,04 mPa a 20 0C 
Não volatilidade Na água ou no solo 
Em condições fortemente ácidas ou básicas Hidrolisa para hidroxiatrazina 

 

 De acordo com alguns estudos,20,24 a ATRAZINA é um dos herbicidas mais 

frequentemente detectado em ecossistemas aquáticos por estar presente na superfície de 

escoamento e/ou lixiviado em águas subterrâneas. Assim como o DIURON, a 

ATRAZINA é classificada como medianamente tóxica (classificação III).8 Sabe-se que 

a persistência destes compostos no meio ambiente vem causando uma crescente 

preocupação não apenas à comunidade científica, mas à população em geral. Assim, 

muitos estudos voltados à prática segura de utilização de agrotóxicos estão sendo cada 

vez mais intensificados, com o propósito de minimizar os impactos ambientais e, 

consequentemente, os riscos para a saúde humana.  
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1.4. Sistemas de liberação controlada (SLC) de herbicidas 

 O DIURON e a ATRAZINA são aplicados de acordo com os sistemas 

convencionais de manuseio de agrotóxicos. Este método consiste na liberação imediata 

dos ingredientes ativos de acordo com as formulações comerciais.27 Estima-se que cerca 

de 90% dos agroquímicos aplicados convencionalmente nunca atinge seu alvo, em um 

tempo definido, nas quantidades precisas.28,29 Isto acontece porque ocorrem perdas tais 

como degradação, lixiviação, volatilização e adsorção dos herbicidas.27,30 O resultado da 

tentativa de compensar estas perdas é a utilização de quantidades excessivas destas 

substâncias químicas.31 Devido ao excesso de ingrediente ativo inicialmente aplicado 

tem ocorrido um aumento potencial de lixiviação do herbicida resultando na poluição 

ambiental e problemas ecológicos. Assim, impactos sobre águas superficiais e 

subterrâneas, bem como riscos potenciais para a saúde da população tem se tornado uma 

grande preocupação.27,29,30 

 Os sistemas de liberação controlada (SLC) são alternativas potenciais para 

superar estes inconvenientes, pois possuem como princípio a liberação gradual de 

herbicidas, o que permite uma concentração mais baixa do ingrediente ativo no meio 

ambiente, ao mesmo tempo, mantêm a eficácia biológica.27 Este método pode reduzir 

notavelmente a quantidade de ingrediente ativo através da manutenção de uma 

concentração eficaz no alvo durante períodos de tempos longos.28 Dentre as principais 

vantagens dos SLC destacam-se:29,31,32 

 

a) Liberação do agente para o alvo a uma taxa controlada, mantendo sua 

concentração no sistema dentro de um limite ótimo; 

b) Redução do número de aplicações necessárias; 

c) Redução das quantidades de resíduos nos produtos alimentícios; 

d) Redução de mão-de-obra e energia; 

e) Maior segurança na aplicação de herbicidas; 

f) Redução de lixiviação, volatilização e degradação dos herbicidas; 

g) Redução de riscos à saúde. 

 

Diversos trabalhos na literatura destacam a eficácia dos sistemas de liberação 

controlada utilizando diversos materiais como matrizes, tais como polímeros, 
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argilas, combinações de matrizes orgânicas com argilas, dentre outros.28,30,31 Por 

serem de baixo custo, biodegradáveis e não apresentarem ecotoxicidade,33os 

polímeros naturais merecem destaque como dispositivos de liberação controlada. 

Dentre os polímeros naturais, a quitosana vem sendo utilizada com sucesso.34-36 

 

 

1.5. Quitosana 

O polímero natural quitosana, β -(1-4)-2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose (Figura 

4), é um biopoliaminossacarídeo linear obtido através da desacetilação alcalina da 

quitina, 2-acetamido-2-deoxi-β-D-glicose, o segundo polissacarídeo de ocorrência 

natural mais abundante na natureza. A quitina pode ser encontrada em insetos, fungos e 

alguns crustáceos marinhos como camarão e caranguejo.37-43  
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Figura 4: Representação da estrutura molecular da quitosana (Quit).43 

A quitosana apresenta biocompatibilidade, biodegrabilidade, baixa toxicidade e 

propriedades mucoadesivas,39,40 tais propriedades a tornam um vantajoso biopolímero 

com potencial utilização em sistemas de liberação controlada.39,40,44 Dependendo de sua 

aplicação final, a quitosana pode ser preparada na forma de pó, membranas, géis e 

micropartículas esféricas. Micropartículas de quitosana são amplamente utilizadas em 

sistemas de liberação controlada.35 A quitosana  é considerada uma base fraca, insolúvel 

em água e solventes orgânicos, no entanto, é solúvel em solução aquosa diluída de ácido 

(pH < 6,5), que pode se converter em unidades de glucosamina em uma forma solúvel 

R-NH3
+. Em soluções alcalinas ou com poliânions a quitosana precipita.36 Os grupos 

amina (NH2) e hidroxila (OH) servem como grupos de coordenação e sítios de reação 
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para sua modificação química e/ou física.38,41 Estas modificações podem aumentar a 

resistência mecânica do polímero, evitando sua dissolução em ácidos fortes e 

melhorando sua  resistência à degradação química.38,42  

 

1.6. Escamas do peixe Piau 

 

 Estima-se que todo ano são descartadas em torno de 18-30 milhões de toneladas 

de resíduos de peixe. Mais de 30% destes resíduos consistem de escamas, pele e osso, 

que são inadequadamente descartados provocando poluição ambiental. Pelo fato de não 

possuírem atrativos comerciais, as escamas de peixe são consideradas materiais 

facilmente disponíveis, de baixo custo e de grande potencial ainda não explorado.45,46 

O peixe Piau da espécie Leporinus elongatus pertence à família Anastomidae, 

que compreende aproximadamente 110 espécies amplamente distribuídas entre os rios 

da América Central e do Sul.47,48 Suas escama são do tipo elasmóide, especificamente 

do tipo ciclóide, caracterizada por suas elasticidades e formas variáveis.48 São 

constituídas de matriz extracelular, principalmente fibras de colágeno tipo I e 

hidroxiapatita que juntos formam uma estrutura tridimensional altamente ordenada. 

Cada escama é composta por duas regiões distintas, uma camada (óssea) externa e uma 

placa fibrilar interna.46,49 O colágeno tipo I é o principal componente da matriz 

extracelular e possui funções tais como proteção mecânica de tecidos, órgãos e 

regulação fisiológica do ambiente celular.49A hidroxiapatita, Figura 5, composta por 

(Ca10(PO4)6(OH)2), pode sofrer substituições de seus componentes, o que causa a 

modificação da morfologia, estabilidade e propriedades mecânicas de sua estrutura.50,51 
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Figura 5: Representação de uma possível ordem da estrutura da hidroxiapatita ao 

longo do eixo c.51 

 
A estrutura da hidroxiapatita é constituída de um conjunto compacto de grupos 

PO4 tetraédricos onde cada tetraedro é compartilhado por uma coluna e delimita dois 

tipos de canais não ligados. O primeiro canal apresenta um diâmetro de 2,5 Å e é 

delimitado por íons Ca2+ (denominado Ca(I)). O segundo, possui um diâmetro em torno 

de 3,5 Å, sendo delimitado por oxigênio e íons Ca2+ (denominado Ca (II)). A existência 

de dois sítios diferentes de cálcio pode ser de potencial interesse já que as propriedades 

do material podem ser modificadas pelo local específico modificado. Os grupos OH- são 
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de especial interesse para substituições porque permitem um controle não apenas da 

força do sítio ácido, mas também da razão entre os sítios acidos de Lewis e Brönsted.51  

A forma geral do segundo tipo de canal é hexagonal e neste local encontram-se 

grupos OH-, além de diferentes ânions, tais como, (O, F, Cl) ou ainda traços de 

impurezas.52  Na Figura 6 é possível observar uma projeção dos grupos PO4
3- no plano 

basal. Dentro da célula unitária os tetraedros  PO4
3- estão divididos em duas camadas, 

na altura de 1/4 e 3/4 da célula unitária, respectivamente.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Organização vista do plano basal da estrutura da hidroxiapatita, 

mostrando canais hexagonais (O-preto, Ca-cinza, OH--cinza claro e PO4 mostrado 

como tetraedros).52 

Atualmente,  estão sendo intensificados estudos na utilização de hidroxiapatita 

em compósitos e em sistemas de liberação de fármacos.53 Na literatura são encontrados 

trabalhos que abordam sobre a modificação da hidroxiapatita com quitosana resultando 

em biocompósitos, que são caracterizados por possuírem uma matriz orgânica e uma 

fração inorgânica.54,55  

Materiais orgânicos-inorgânicos são cada vez mais almejados, devido as suas 

boas propriedades, que surgem a partir do sinergismo resultante da combinação das 
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excelentes características individuais de cada componente, melhorando a resistência 

mecânica, bicompatibilidade e biodegrabilidade,54,56 o que os tornam materiais com alto 

potencial de uso em sistemas de liberação prolongada no que se refere à aplicação em 

condições de campo. 

Geralmente, os polímeros naturais são quimicamente modificados através de 

reações com agentes reticulantes com o propósito de aumentar a resistência à dissolução 

em água, melhorar as propriedades mecânicas e modificar a cinética e absorção de água 

no equilíbrio.57Agentes reticulantes como glutaraldeído, epicloridrina, genipin, entre 

outros são bastante utilizados.58,59 

No presente trabalho, utilizou-se o tetraborato de sódio (Na2B4O7ˑ10H2O), mais 

comumente conhecido como Bórax. O tetraborato de sódio é um agente reticulante 

utilizado em polímeros contendo grupos hidroxilas. O mecanismo da reação de 

reticulação de íons borato com polímeros poli-hidroxi sintéticos ou naturais é 

denominado complexação monodiol e didiol formada entre as unidades diol e íons 

borato.60,61Constatou-se que a reticulação com Bórax possibilitou a formação de 

materiais mais resistentes e, portanto, mais eficientes nos processos de liberação dos 

herbicidas DIURON e ATRAZINA. 

 

1.7. Modelos utilizados na obtenção de parâmetros cinéticos em 

sistemas de liberação prolongada 

 Os perfis das curvas de liberação de uma substância química são analisados para 

obtenção de informações sobre possíveis mecanismos que regem o processo de 

liberação. A liberação de um composto associado com micropartículas envolve vários 

mecanismos, incluindo a dessorção a partir da superfície polimérica, a difusão do 

princípio ativo através dos poros da matriz do polímero, a desintegração das 

micropartículas e subsequente liberação do princípio ativo e de dissolução e erosão da 

matriz polimérica.62 

 Vários modelos são utilizados para avaliar a cinética de liberação de substâncias 

impregnadas nos mais diversos tipos de materiais.62 Em 1961, Higuchi publicou a 

equação matemática mais utilizada para descrever a taxa de liberação de fármacos a 
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partir de matrizes carreadoras. A equação básica do modelo de Higuchi pode ser 

definida como apresentada abaixo (Equação 1).63 

 

Equação 1 

  

Onde Mt é a quantidade absoluta acumulada de fármaco liberado no tempo t, M∞ 

é a quantidade acumulada absoluta do fármaco liberado no tempo infinito (que deve ser 

igual à quantidade absoluta de fármaco incorporado dentro do sistema no tempo t=0), e 

K é uma constante que reflete as variáveis do perfil do sistema. Assim, a fração de 

fármaco liberada é proporcional à raiz quadrada do tempo. Portanto, a taxa de liberação 

é proporcional ao inverso da raiz quadrada do tempo.63  

Uma vantagem importante desta equação é a sua simplicidade. No entanto, 

quando aplicada aos sistemas de liberação controlada de fármacos, os pressupostos da 

derivação de Higuchi devem ser cuidadosamente avaliados. Alguns desses pressupostos 

são que a difusividade do fármaco é constante e que condições perfeitas de imersão são 

mantidas.63  

A equação mais utilizada para descrever processos de liberação a partir de 

sistemas poliméricos é a equação semi-empírica, denominada Lei da Potência (Equação 

2), desenvolvida por Nicholas e Peppas.63,64
 

 

         Equação 2 

  

Onde, Mt e M∞ são as quantidades absolutas acumuladas do fármaco liberado no 

tempo t e tempo infinito, respectivamente, k é uma constante que incorpora as 

características estruturais e geométricas da matriz e n é o expoente de liberação, que 

indica o mecanismo de liberação do fármaco. A Lei da Potência pode ser vista como 

uma generalização da observação da sobreposição de dois mecanismos aparentemente 

independentes utilizados em transporte de drogas, que são denominados difusão 

“Fickian” e Transporte caso II. Esta equação tem dois significados físicos distintos: no 
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caso de Difusão Fickian, em que n=0,5, a liberação é controlada pela difusão. Para o 

Transporte caso II, em que n=1,0, a liberação é controlada pelo intumescimento. Os 

valores de n entre 0,5 e 1,0 podem ser considerados como um indicador de sobreposição 

de ambos os fenômenos, chamado de Transporte Anômalo. Estes valores extremos para 

o expoente n são válidos apenas para materiais com geometria em forma de filmes. Para 

esferas e cilindros diferentes valores são listados (Tabela 3).63 

Tabela 3: Valores do expoente (n) e mecanismos de liberação para sistemas de 

liberação prolongada com materiais de geometrias diferentes. 

 Expoente n  Mecanismo de 
liberação 

Filmes finos Cilindro Esfera  

0,5 0,45 0,43 Difusão Fickian 

0,5 < n < 1,0 0,45 < n < 0,89 0,43 < n <0,85 Transporte Anômalo 

1,0 0,89 0,85 Transporte caso II 

 

 Um grande número de outros modelos (Comyn (1985), Scher (1977)) foram 

derivados para descrever a liberação prolongada de ingredientes ativos (pesticidas, 

drogas, dentre outros) a partir de várias matrizes carreadoras. A maioria dos modelos 

são baseados em leis de difusão de Fick.65 

 

1.8. Liberação de defensivos agrícolas – Uma revisão da literatura 

Sistemas de liberação prolongada de defensivos agrícolas são cada vez mais 

almejados para atenuar os problemas de toxicidade e minimizar os impactos ambientais. 

Na literatura são encontrados trabalhos que envolvem a encapsulação de herbicidas em 

solos ou em polímeros e sua posterior liberação em sistemas aquosos. Abaixo estão 

descritos alguns trabalhos. 

Em 2011, GRILLO e colaboradores62 desenvolveram um sistema de liberação de 

ameritrina (um herbicida derivado de s-triazina, mesma família da atrazina) utilizando 

micropartículas produzidas por dois polímeros diferentes polihidroxibutirato (PHB) e 
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seu copolímero hidroxivalerato (PHBV). O perfil de liberação de ameritrina 

encapsulada em PHB e PHBV foi determinado com base em ensaios de liberação in 

vitro, utilizando um sistema de duplo compartimento para observar os perfis de 

liberação do herbicida livre e do herbicida encapsulado nas micropartículas. O sistema 

foi mantido sob agitação, à temperatura ambiente. Uma membrana de celulose foi 

empregada para separar o compartimento doador (contendo 4 mL de solução de 

herbicida ou a suspensão de micropartículas) do compartimento receptor. As amostras 

foram retiradas em tempos pré-determinados e quantificadas por Cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC). Os experimentos foram realizados em triplicata e os valores 

foram convertidos em quantidade, em porcentagem, de herbicida liberado em função do 

tempo. Foi observado que a liberação da ameritrina encapsulada nos polímeros PHB e 

PHBV ocorreu em torno de 4,5 dias, enquanto a ameritrina não encapsulada obteve 

quase 100% de liberação após 1,2 dias. Para caracterizar o mecanismo de liberação foi 

aplicado o modelo de Korsmeyer e Peppas. Os dados (n = 0,83 e 0,90 para PHB e 

PHBV, respectivamente) indicaram que, para ambos os tipos de micropartículas, o 

mecanismo de liberação da ameritrina envolveu processo de difusão devido ao 

transporte anômalo, não governado pela lei de Fick, mas pela difusão e relaxação das 

cadeias poliméricas.  

Em 2012, GRILLO e colaboradores66 propuseram um sistema de liberação dos 

herbicidas ameritrina, atrazina e simazina utilizando nanocápsulas de Poli (ε-

caprolactona), PCL, um polímero biodegradável. Os herbicidas foram encapsulados em 

nanocápsulas de PCL. As liberações das triazinas foram realizadas em um sistema que 

consistia de dois compartimentos (doador e receptor), mantido sob agitação suave. Uma 

membrana de celulose separava ambos os compartimentos contendo 2 mL das amostras 

(herbicidas encapsulados) no compartimento doador e 100 mL de água no receptor. O 

tamanho dos poros da membrana assegurou que apenas os herbicidas livres passassem 

para o compartimento receptor, enquanto as nanocápsulas foram retidas no 

compartimento doador. As amostras foram coletadas a partir do compartimento 

receptor, após diferentes intervalos de tempo, para análise por HPLC. Durante cinco 

dias de estudo foram verificadas que as taxas de liberação da atrazina e ameritrina foram 

de 72 e 61% respectivamente, a diferença entre as taxas de liberação foi explicada como 

provável diferença na interação entre as moléculas dos herbicidas e as fases oleosas e/ou 

poliméricas. Entretanto, a simazina apresentou uma taxa liberação muito mais lenta 
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apenas 25%. Esta diferença foi relacionada com a elevada hidrofobicidade da simazina, 

bem como uma interação mais forte do composto com as cadeias poliméricas de PCL. A 

fim de identificar o mecanismo envolvido no sistema de liberação, foi aplicado o 

modelo semi-empírico de Korsmeyer-Peppas. Para os três herbicidas, os valores de n 

estavam na faixa de 0,87-0,99, indicando que o mecanismo de liberação envolvido 

refere-se ao Transporte Caso II, ou não-Fickian, ou seja, é controlado por um 

relaxamento das cadeias do polímero. 

CÉSPEDES e colaboradores67 demonstraram que o mesmo material pode 

apresentar mecanismos de liberação diferentes quando utilizado herbicidas distintos. 

Neste trabalho foi realizada a encapsulação de dois herbicidas seletivos: metribuzin [4-

amino-3-metiltio-6-tert-butil-1,2,4-triazin-5(4H)-ona] e cloridazon [5-amino-4-cloro-2-

fenil-3(2H)-piridazinona], em alginato de sódio e agentes modificadores. Foram 

realizadas formulações em água contendo diferentes porcentagens de herbicidas, 

alginato, bentonita, antracita e carvão ativado. Obtiveram grânulos de forma esférica 

com tamanhos entre 0,95 e 1,73 mm. Nos sistemas de liberação foram pesados grânulos 

secos contendo 8,0 mg de herbicida e colocados em 500 mL de água destilada a 25 º C ± 

0,1 º C, em intervalos de tempos diferentes foram retiradas alíquotas de 0,5 mL para 

determinação do herbicida em HPLC. Os resultados demonstraram que a presença de 

modificadores produziu uma taxa de liberação mais lenta em comparação com sistemas 

de liberação controlada sem os modificadores. Os dados de liberação foram analisados 

através da aplicação do modelo de Peppas. Os valores de n próximos de 0,43 deram 

indicativos de que os sistemas de liberação seguiram o modelo de difusão Fickian. 

Entretanto, o mesmo material preparado por alginato e carvão ativado, demonstrou que 

para o herbicida cloridazon a liberação seguiu o modelo de Fickian, já o metribuzin 

apresentou valor de n=0,33. Foi sugerido que valores ligeiramente diferentes de 0,43 

podem ser explicados pela complexidade do sistema heterogêneo envolvido, juntamente 

com a capacidade dos materiais interagirem com o ingrediente ativo.  

SINGH e colaboradores29 prepararam esferas com amido-alginato-argila para 

carrear o thiram, um fungicida de ditiocarbamato. As esferas foram preparadas variando 

as quantidades de caolinita e bentonita. As liberações do fungicida foram realizadas in 

vitro, em que 200 mg de amostras secas e com thiram foram colocadas em 10 mL de 

água a 26 ± 1 0C. A quantidade de thiram liberada foi medida espectrofotometricamente 
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depois de cada 12 horas até 204 horas, e em seguida a liberação foi medida após 300 

horas. A liberação máxima de thiram incorporado em esferas de alginato-amido foi 

cerca de 10 mg após 300 horas e diminuiu para 6,9 mg e 6,3 mg na presença de caulinita 

e bentonita. A principal razão para estas diferenças foi relacionada à capacidade de 

montmorilonita (argila mineral em bentonitas) para intercalação, enquanto caulinita não 

intercala o thiram. Foi observado que a presença de caulinita e bentonita nas 

formulações das esferas alginato-amido retardou a liberação do fungicida, o que pode 

ser explicado pela melhor adsorção do thiram sobre as partículas minerais das argilas. A 

liberação foi mais lenta para as formulações baseadas em bentonitas do que para as 

formulações contendo caulinitas. Os sistemas de liberação foram avaliados a partir da 

Equação de Peppas. Os valores de “n” para todas as amostras foram de 0,5-1,0. 

 Intercalação do sal do herbicida atrazina e do herbicida atrazina polimérico em 

argila montmorilonita foi proposta por AKELAH e colaboradores (2008).23 Para isso, o 

herbicida polimérico foi pré-formado através da policondensação de atrazina com dietil 

2,3-O-diclorometil-tartarato e dietil tartarato seguido por formação de sal, em seguida 

foram intercalados em montmorilonita pelo processo de troca iônica. A liberação da 

atrazina em diferentes períodos de tempo foi avaliada através da medição de 

absorvância UV-VIS, utilizando um espectrofotômetro, da solução sobrenadante a 30 
0C. A liberação do sal da atrazina intercalada com montmorilonita foi realizada em 

diferentes concentrações de NaCl e em diferentes valores de pH (4, 7, 9). O estudo 

demonstrou que a taxa de liberação é dependente do pH e aumenta na ordem pH 7 > pH 

4 > pH 9. Os resultados demonstraram que as taxas de liberação foram ligeiramente 

aumentadas com o aumento da força iônica. A liberação de atrazina polimérica 

intercalada com montmorilonita foi realizada em diferentes valores de pH (4, 7, 9). Os 

resultados demonstraram que houve uma liberação mais rápida do herbicida em meio 

alcalino do que em meio neutro ou ácido.  
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 Objetivo geral 

 Sintetizar, caracterizar e avaliar o comportamento dos materiais constituídos de 

escamas do peixe Piau (ESC) e quitosana (Quit), para serem utilizados como 

matrizes em sistemas de liberação prolongada de herbicidas. 

 

 Objetivos específicos 

 Sintetizar o material Escama de peixe-Quitosana (ESC-Quit); 

 Reticular o material ESC-Quit com tetraborato de sódio (Bórax) com o intuito de 

obter o material ESC-Quit-B; 

 Caracterizar os materiais obtidos por Espectroscopia de Absorção na região do 

Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X 

(DRX), Análises Térmicas (TG e DTG) e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV); 

 Avaliar e comparar a eficiência dos materiais como carreadores dos herbicidas 

DIURON e ATRAZINA em sistemas de liberações prolongadas; 

 Caracterizar cineticamente os processos de liberações prolongadas. 

 

3. Parte Experimental 

 

3.1. Materiais e Reagentes 

As escamas do peixe Piau da espécie Leporinus elongatus foram coletadas em 

uma barraca de venda de peixes na feira livre da cidade de Itabaiana-Sergipe, durante o 

período de novembro e dezembro de 2011. Os peixes eram provenientes da Curimba S. 

A. e pesavam entre 1,5-2,0 kg. O hidróxido de sódio foi adquirido da Vetec. Os 

reagentes tetraborato de sódio decahidratado (Bórax), o ácido acético e a propanona 

(acetona) foram obtidos da Synth. O álcool etílico (Etanol) foi obtido da Dinâmica. A 
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quitosana (Quit), com grau de desacetilação de 85%, foi doada pela Primex Ingredientes 

A.S. (Noruega). O herbicida DIURON (pureza de 98%) foi obtido da Aldrich, o 

herbicida ATRAZINA (pureza 95%) foi obtido da Sigma-Aldrich. Todos os outros 

reagentes foram de grau analítico. Em todos os experimentos utilizou-se água 

bidestilada. 

 

3.2. Processamento das escamas 

As escamas foram lavadas em água corrente, posteriormente foram colocadas 

em contato com uma solução de hidróxido de sódio (pH entre 8,0-9,0) durante 4 horas 

em um agitador mecânico.48 Após este período de contato, foram lavadas 

abundantemente com água bidestilada e, após lavagem final com etanol, as escamas 

foram secas à temperatura ambiente. Uma amostra das escamas foi triturada em 

liquidificador industrial Spolu modelo SPL 023, resultando em uma mistura de pó e 

fibras. O pó foi separado das fibras utilizando-se uma peneira de 48 Mesh, obtendo-se, 

assim, o material denominado ESC que foi armazenado em dessecador. 

 

3.3. Preparação dos materiais 

 

3.3.1. Preparação do material Escama-Quitosana (ESC-Quit) 

 Para obtenção do material ESC-Quit, 5 g do pó da escama (ESC) foram deixados 

em contato com 50 mL de uma solução 2,0 mol L-1 de NaOH (pH entre 12-13) por um 

período de 24 horas sob agitação, utilizando um agitador magnético, o pó manteve-se 

em suspensão. Após este período de tempo, gotejou-se um gel de quitosana previamente 

preparado dissolvendo-se 1,5 g do polissacarídeo em 50 mL de uma solução de ácido 

acético 3% (v/v). Durante o processo de gotejamento, formaram-se esferas que foram 

denominadas ESC-Quit. As esferas foram lavadas com água bidestilada, em seguida 

com acetona, secas à temperatura ambiente e guardadas em dessecador. 
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3.3.2. Preparação do material Escama-Quitosana-Bórax (ESC-Quit-B) 

O mesmo procedimento descrito para a formação das esferas ESC-Quit (3.3.1) 

foi realizado. As esferas ESC-Quit ao serem lavadas com água bidestilada foram 

colocadas em uma solução aquosa de Bórax 4% (massa/volume) por um período de 24 

horas. Após este período, o material reticulado (ESC-Quit-B) foi lavado com água 

bidestilada, em seguida com acetona, seco à temperatura ambiente e guardado em 

dessecador. 

 

3.4.Impregnação dos herbicidas nos materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B 

Foram preparadas soluções de ATRAZINA e DIURON, ambas nas 

concentrações 5 x 10-3 mol.L-1 em etanol. No procedimento de impregnação, uma 

quantidade de 50,0 mg de cada material foi colocada em contato com 0,1 mL da solução 

de cada herbicida em tubos de ensaio que foram deixados à temperatura ambiente por 

um período de tempo suficiente para completa evaporação do etanol (cerca de 24 horas). 

Os experimentos foram realizados em duplicata.  

 

3.5. Estudos de liberação dos herbicidas  

 Após o processo de impregnação, 50,0 mg dos materiais foram colocados em 

contato com 10,0 mL de água bidestilada em tubos de ensaio, à temperatura ambiente. 

Em períodos de tempo pré-determinados, alíquotas de 3 mL foram retiradas e as 

quantidades liberadas, Qlib(t), foram determinadas através dos registros dos valores das 

absorvâncias, nos comprimentos de onda de 221 e 248 nm para a ATRAZINA e o 

DIURON, respectivamente.68,69 Para tanto, utilizou-se um espectrofotômetro UV-VIS 

mini-1240 da SHIMADZU. Os experimentos foram realizados em duplicata. 
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3.6. Caracterização dos materiais 

3.6.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As micrografias dos materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B foram obtidas em um 

microscópio eletrônico de varredura da JCM 5700 com uma aceleração de feixe de 

elétrons de 10 kV, sob vácuo. As amostras foram previamente metalizadas com ouro em 

um metalizador da marca Denton Vacuum. 

 

3.6.2. Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) 

 As amostras foram analisadas por espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho com transformada de Fourier na região entre 4.000 e 650 cm-1, com as 

amostras em contato com uma micro sonda de infravermelho acoplada a um 

microscópio óptico. Utilizou-se o equipamento, Micro Sonda de infravermelho para 

Microscopia Óptica IlluminartIR II. 

 

3.6.3. Difração de Raios X (DRX) 

Os difratogramas de raios X dos materiais foram obtidos em um difratômetro da 

Shimadzu. O equipamento operou em modo de varredura contínuo, com radiação Cu-

Kα (1,5418Å), gerada a 40 kV com corrente de 40 mA. A velocidade de varredura 

utilizada foi de 0,020/segundos em 2θ (10 a 800). Todos os difratogramas foram obtidos 

com amostra na forma de pó à temperatura ambiente. 

 

3.6.4. Análises Térmicas (TG e DTG) 

 As análises térmicas dos materiais Quit, ESC, ESC-Quit e ESC-Quit-B foram 

realizadas utilizando massas de aproximadamente 10 mg, sob atmosfera de nitrogênio, a 

uma taxa de aquecimento de 10 0C min-1 até 790 0C min-1. As análises foram realizadas 

em um aparelho TGA-DTA, modelo SDT 2960, da TA Instruments. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Preparação das esferas ESC-Quit e ESC-Quit-B 

O gel de quitosana preparado em meio levemente ácido proporcionou a 

protonação da quitosana como apresentado no esquema a seguir.70  

Quit-NH2    +  H3O
+   Quit-NH3

+    +    H2O 

A formação das esferas ESC-Quit ocorreu com a precipitação do gel de 

quitosana na solução fortemente básica de NaOH contendo o pó da escama em 

suspensão. O meio reacional apresentando pH entre 12-13, além de garantir a 

preservação da estrutura da hidroxiapatita,71 também possibilitou a formação imediata 

das esferas. As interações entre a hidroxiapatita e a quitosana possivelmente ocorreram 

através de ligações covalentes dos íons Ca2+ da hidroxiapatita com o nitrogênio do 

grupo NH2 da quitosana, bem como através de ligações de hidrogênio entre os 

materiais.72,73 Um esquema sugerido é apresentado na Figura 7, adaptado das referências 

72 e 73. Devido ao meio fortemente alcalino, é muito provável que interações 

eletrostáticas entre íons Ca2+ da hidroxiapatita e o grupo NH2 protonado da quitosana 

não tenham ocorrido. Pela mesma razão, interações PO4
3-/NH3

+ também sejam pouco 

prováveis. 

No processo de reticulação com Bórax formaram-se ligações cruzadas entre 

grupos diol da quitosana e os íons borato fornecidos pela dissociação do Bórax.61 Além 

disso, dois pares dióis de diferentes moléculas de quitosana podem ter sido ligados por 

íons borato para formar ligações cruzadas intercadeias. Também podem ter ocorrido 

ligações entre os grupos OH da hidroxiapatita com os íons borato do agente reticulante, 

possibilitando a formação de materiais mais resistentes e, portanto, mais eficientes na 

aplicação de sistemas de liberação prolongada dos herbicidas ATRAZINA e DIURON. 

Na Figura 7 são sugeridas algumas possíveis interações do Bórax com o material ESC-

Quit. 
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Figura 7. Ligações de hidrogênio entre quitosana e hidroxiapatita (---), ligações 

covalentes entre os íons Ca(II) e o grupo NH2 da quitosana (    ), adaptado das 

referências 72 e 73, e interações do Bórax no processo de reticulação do material 

ESC-Quit. 

 

.Na Figura 8 podem ser observadas as esferas ESC-Quit e ESC-Quit-B. Verifica-

se que as esferas do material ESC-Quit são maiores, apresentam formas esféricas bem 

definidas, além de apresentarem uma coloração mais clara quando comparadas às 

esferas do material ESC-Quit-B. Os diâmetros médios, medidos com auxílio de um 

micrômetro, foram de 0,88 mm e 0,79 mm para ESC-Quit e ESC-Quit-B, 

respectivamente. 
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Figura 8: Fotografias das esferas secas de ESC-Quit (a) e ESC-Quit-B (b). 
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De acordo com dados encontrados na literatura é comum haver uma redução no 

tamanho das esferas quando ocorre reticulação, sugere-se que a presença do agente 

reticulante aumente o grau de ligações cruzadas, provocando este fenômeno.33  

 

4.2. Caracterização dos materiais 

 

4.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A microscopia eletrônica de varredura dos materiais foi realizada com um 

aumento de 10.000 vezes. Na micrografia da escama de peixe, apresentada na Figura 9a, 

pode ser observada uma estrutura fibrosa muito semelhante ao modelo estrutural de 

tripla hélice do colágeno (Figura 9b).74  Além disso, são observados cristais depositados 

sobre esta estrutura que podem ser atribuídos à hidroxiapatita presente na escama de 

peixe.48  
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Figura 9: Micrografia da escama de peixe (a) e modelo estrutural da tripla hélice 

do colágeno (b).74 

 

As micrografias dos materiais ESC-Quit e ESC-Quit- B podem ser vistas na 

Figura 10. O material ESC-Quit exibe uma superfície irregular, apresentando uma 

partícula com possível estrutura mineral ordenada. De acordo com dados da literatura, a 

superfície de esferas de quitosana pura é mais homogênea, portanto, o cristal 

apresentado pode ser atribuído à deposição de hidroxiapatita na superfície do 

polissacarídeo.75 Além disso, a hidroxiapatita apresenta estrutura hexagonal,76 o que 

fomenta os indícios da presença de cristais deste mineral na superfície do material. 
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Figura 10: Micrografias dos materiais ESC-Quit (a) e ESC-Quit-B (b). 

Comparando-se as micrografias dos materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B, é 

possível observar uma nítida diferença microestrutural. Enquanto o material ESC-Quit 

apresenta uma superfície mais uniforme, o material ESC-Quit-B apresenta uma 
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superfície completamente rugosa com inúmeros aglomerados que podem ser atribuídos 

aos cristais de Bórax que permanecem na superfície do material, mesmo após várias 

lavagens com água bidestilada. 

 

4.2.2 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) 

Os espectros dos materiais de partida (Quit e ESC) e dos materiais ESC-Quit e 

ESC-Quit-B são apresentados na Figura 11. O espectro da quitosana (Quit) apresenta 

bandas em 1020, 1325 e 1380 cm-1 que correspondem às vibrações de estiramento da 

ligação C-O-C, vibrações de estiramento de grupos amina (C-N) e deformação simétrica 

angular do grupo CH3, respectivamente.77,78 A banda larga em torno de 1590-1600 cm-1  

corresponde às vibrações do grupo –NH2, e a banda em 1638 cm-1 é característica das 

vibrações de estiramento do grupo C=O (amida I), o que evidencia que a quitosana é um 

produto parcialmente desacetilado.79-81A banda em 2891 cm-1 corresponde à vibração de 

estiramento do grupo C-H. A larga banda em torno de 3000-3600 cm-1 com intensidade 

máxima em 3296 cm-1 é atribuída às vibrações de estiramento axial dos grupos OH e 

aparece sobreposta à banda de estiramento dos grupos N-H e ligações de hidrogênio do 

polissacarídeo.77,80,81 

No espectro de absorção do material ESC é possível observar uma banda em 

1024 cm-1 que corresponde à vibração do grupo fosfato (PO4
3-) presente na estrutura da 

hidroxiapatita.72,82 A banda em 1239 cm-1 é atribuída à amida III presente no colágeno e 

surge devido às vibrações de estiramentos dos grupos C-N e N-H.80,81 Uma banda em 

1447 cm-1 é atribuída às vibrações dos grupos CO3
2-, de acordo com os dados 

encontrados na literatura, sítios PO4
3- presentes na estrutura da hidroxiapatita podem 

sofrer substituição por grupos CO3
2-.72,82,83As bandas em 1540 e 1638 cm-1 são 

atribuídas aos estiramentos dos grupos N-H da amida II e C=O da amida I, 

respectivamente, grupos que estão presentes na estrutura do colágeno.80,81 Uma larga 

banda em 3100-3600 cm-1, com intensidade máxima em 3296 cm-1 é atribuída às 

vibrações dos estiramentos dos grupos -OH, provenientes da estrutura da escama, assim 

como da água adsorvida no material.80,84 
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Figura 11: Espectros de absorção na região do infravermelho dos materiais de partida (Quit e ESC) e dos 
materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B. 
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No espectro do material ESC-Quit é possível observar bandas em 852 e 1066 

cm-1 referentes ao estiramento do grupo P-OH e as vibrações dos grupos fosfato (PO4
3-), 

presentes na estrutura da hidroxiapatita.84-86As bandas em 1410 e 1453 cm-1 

correspondem às vibrações dos grupos CO3
2-.82,83 A banda correspondente às vibrações 

da amida II não sofreu deslocamento significativo. Observa-se um deslocamento e uma 

redução da intensidade da banda correspondente às vibrações dos grupos -NH2. Este 

fato pode ser atribuído à formação de ligações covalentes dos íons Ca(II) da 

hidroxiapatita com os grupos -NH2 da quitosana, conforme sugerido no esquema 

apresentado na Figura 7.72 A larga banda  em torno de 3100-3600 cm-1 com intensidade 

máxima em 3455 cm-1 está relacionada às sobreposições das vibrações de estiramento 

dos grupos -NH2 e -OH.80,81  

O espectro do material reticulado ESC-Quit-B apresenta bandas em 710, 821 e 

1472 cm-1 que podem ser atribuídas às vibrações dos grupos CO3
2-.82 As bandas em 944, 

999 e 1123 cm-1 estão relacionadas aos estiramentos simétricos e assimétricos dos 

grupos fosfatos presentes na hidroxiapatita.84 Foram observados deslocamentos 

significativos das bandas relacionadas a amida I, II e III e da banda relacionada ao 

grupo fosfato, o que evidencia possíveis ligações entre a hidroxiapatita, o colágeno 

(presentes na escama) e a quitosana. Observa-se que a banda correspondente às 

vibrações dos grupos -NH2 surge bem menos intensa e mais larga. A banda em 1349 

cm-1 pode estar relacionada às vibrações dos grupos CH3.
77 A intensa redução da banda 

em torno de 3100-3600 cm-1 deixa evidente que a reticulação com o Bórax também 

ocorreu através de interações com os grupos -OH do polissacarídeo e da hidroxiapatita. 

Este fato é consistente com dados encontrados na literatura.87 

Comparando-se os espectros do material ESC-Quit puro com o mesmo 

impregnado com DIURON (ESC-Quit-Di), Figura 12, foi possível observar que as 

bandas referentes às vibrações dos grupos fosfatos presentes na estrutura da 

hidroxiapatita não sofreram deslocamentos significativos. No entanto, as bandas em 

1466 e 1570 cm-1 podem estar relacionadas ao estiramento do anel benzênico presentes 

na estrutura do DIURON.88 Além disso, houve o desaparecimento da banda relacionada 

à amida I (C=O), sugerindo que o DIURON foi parcialmente adsorvido na superfície do 

material ESC-Quit por ligações de hidrogênio através dos grupos C=O.88 
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Figura 12: Espectros de absorção na região do infravermelho dos materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B e dos 
materiais impregnados com DIURON. 
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No espectro do material ESC-Quit-B as bandas relacionadas aos grupos fosfatos, 

carbonatos e amida II não sofreram deslocamentos significativos quando comparadas ao 

espectro do material impregnado com DIURON (ESC-Quit-B-Di). Houve intensa 

redução da banda relacionada às hidroxilas presentes nos materiais, sugerindo que pode 

ter ocorrido ligações de hidrogênio entre o material e o DIURON.88  

 

4.2.3 Difração de Raios X (DRX) 

Na figura 13 são apresentados os difratogramas dos materiais Quit, ESC, ESC-

Quit e ESC-Quit-B. O padrão de raios X da quitosana pura apresenta uma difração 

próxima a 2θ  menos intensa em torno de 12,8 0 e uma difração de alta intensidade em 

torno de 21,0 0, correspondentes as planos de difração (020) e (110) 

respectivamente.35,80 O difratograma da escama de peixe apresenta halos em 26,3 0 e 

32,3 0 que correspondem ao plano de difração (002) e (300) da fase cristalina da 

hidroxiapatita.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Padrão de DRX dos materiais: Quit, ESC, ESC-Quit e ESC-Quit-B. 
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Analisando-se o difratograma do material ESC-Quit observa-se claramente que o 

halo em torno de 21,00 relacionado à quitosana80 não apresentou deslocamento. No 

entanto, novos halos de difração em 2θ foram identificados em torno de 18,00, 30,30, 

33,5 0, 34,6 0, 37,5 0, 39,2 0, 41,20, 42,6 0 e 46,2 0. Estes halos podem estar relacionados 

à existência de carbonato de cálcio na amostra.89 Assim como na Espectroscopia de 

Absorção no Infravermelho, os dados obtidos na Difratometria de Raios X indicam que 

estão presentes íons carbonatos na estrutura da hidroxiapatita. 

Os halos do material ESC-Quit-B apresentaram menor intensidade, o que dão 

fortes indícios que houve a redução da cristalinidade, indicando claramente a presença 

de ligação entre as partículas da hidroxiapatita e da matriz da quitosana.54 Além disso, 

sugere-se que os íons borato proporcionaram a reorganização da estrutura dos materiais 

de partida, já que os halos, mesmo em menores intensidades, não sofreram 

deslocamentos significativos em relação aos halos dos materiais puros. 

 

4.2.4. Análises Térmicas (TG e DTG) 

De acordo com os gráficos de TG e DTG apresentados na Figura 14 e os dados 

da Tabela 4 dos materiais, é possível observar que a quitosana apresenta duas etapas de 

perda de massa, uma entre 31-132 0C e outra entre 142,0-576,0,3 0C com picos 

máximos em 51,0 0C e 286,0 0C, respectivamente. A primeira etapa é atribuída à perda 

de água ligada ao material e a segunda etapa corresponde à decomposição (térmica e 

oxidativa) da quitosana, vaporização e eliminação de produtos voláteis.90,91 A pirólise de 

polissacarídeos começa por uma divisão aleatória das ligações glicosídicas, seguida por 

uma decomposição formando ácido acético e ácido butírico, além de uma série de 

ácidos graxos inferiores, predominando C2, C3 e C6.90 
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Figura 14:Curvas de TG e DTG dos materiais Quit, ESC, ESC-Quit e ESC-Quit-B. 
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Para o material ESC também são observados dois estágios de degradação. O 

primeiro, entre 30,0-200,0 0C, corresponde à perda de água presente no material. O 

segundo, entre 200,0-590,0 0C, pode estar relacionado à perda de matéria orgânica 

(colágeno).48 O resíduo de 57,0% em massa pode ser atribuído à matéria inorgânica 

(hidroxiapatita), já que trabalhos encontrados na literatura relatam que este mineral não 

sofre decomposição em temperaturas inferiores a 680 0C.48,92
  

Tabela 4: Resultados de TG e DTG para a decomposição térmica das amostras 

Quit, ESC, ESC-Quit e ESC-Quit-B em atmosfera de nitrogênio. 

Material Intervalo de Temperatura Perda de massa 

Quit 31,0-132 0C 15,4% 

 142,0-576,0 0C 53,3% 

ESC 30,0-200,0 0C 11,0% 

 200,0-590,0 0C 32,0% 

ESC-Quit 27,3-87,5 0C 5,4% 

 87,5-131,7 0C 4,9% 

 131,7-183,6 0C 3,2% 

 203,4-311,4 0C 22,2% 

 669,5-785,8 0C 7,28% 

ESC-Quit-B 27,3-101,3 0C 5,2% 

 103,6-185,4 0C 10,0% 

 207,0-267,7 0C 13,2% 

 267,7-407,5 0C 18,1% 

 

No material ESC-Quit são observados cinco estágios de perda de massa. Sugere-

se que os três primeiros estágios com picos máximos em 53,4, 109,6 e 139,4 0C sejam 

referentes à perda de água livre e também à água mais fortemente ligada a estrutura do 

material.93 O quarto estágio com pico de grande intensidade em 261,7 0C pode estar 

relacionado à degradação das cadeias poliméricas presentes no material e à perda de 
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matéria orgânica da escama de peixe.48,93 A última perda de massa com pico em torno 

de 745,8 0C pode estar relacionada à carbonização dos materiais poliméricos presentes 

no material, assim como a decomposição da hidroxiapatita.92,93  

 O material ESC-Quit-B apresenta quatro estágios de perda de massa, os dois 

primeiros estágios com picos máximos em 93,5 e 127,5 0C referem-se à perda de água 

presente no material. Os últimos estágios com picos em 243,4 e 289,3 0C sugerem que 

tenha ocorrido à degradação da quitosana e do colágeno. Supõe-se que o resíduo de 

53,5% seja da hidroxiapatita.92  

 

4.3. Estudos de Liberação 

 As curvas analíticas construídas nos comprimentos de máxima absorção dos 

herbicidas ATRAZINA e DIURON podem ser vistas nas Figuras 15 e 16, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfico da curva analítica para determinação de ATRAZINA em água. 
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A equação da reta obtida a partir da curva analítica para a ATRAZINA é 

apresentada na Equação 3. 

y = 0,03651 + 16079,55 x       (Equação 3) 

R2 = 0,999 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 16: Gráfico da curva analítica para determinação do DIURON em água. 

A equação da reta obtida a partir da curva analítica para o DIURON é 

apresentada na Equação 4. 

y = -0,00884 + 17029,30 x       (Equação 4) 

R2 = 0,999 

Nas equações 3 e 4, y corresponde à absorvância da solução, x à concentração da 

solução e R2 ao coeficiente de correlação. O coeficiente angular das equações fornece o 

coeficiente de absortividade molar (ε) no comprimento de onda de máxima absorvância 

dos herbicidas. Utilizando-se o coeficiente de absortividade molar foi possível calcular 

os valores das concentrações de equilíbrio, Ceq(lib), a partir dos valores de absorvância 

determinados espectrofotometricamente, conforme descrito no item 3.5. 
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A metodologia utilizada para impregnação do DIURON e ATRAZINA, 

conforme descrita no item 3.4, possibilitou a adsorção de toda a quantidade utilizada 

dos herbicidas. Assim, a quantidade de ATRAZINA e DIURON impregnada nos 

materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B, Qads, foi de 1.10-5 mol.g-1. As quantidades liberadas 

em função do tempo, Qlib(t) (em mol.g-1) foram calculadas de acordo com a equação 5: 

 

                   (Equação 5)  
  

 

Onde Ceq(lib) corresponde às concentrações de equilíbrio, em mol.L-1, 

determinadas após a liberação dos herbicidas em tempos pré-determinados, V é o 

volume do solvente no processo de liberação em litros (L) e m corresponde à massa, em 

gramas, dos materiais. Os dados experimentais obtidos são apresentados nas Tabelas 1 e 

2 do Apêndice. As quantidades liberadas dos herbicidas, impregnados no material ESC-

Quit, em função do tempo podem ser observadas nas Figuras 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Quantidade liberada de ATRAZINA impregnada no material ESC-

Quit, em água, à temperatura ambiente. 
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Figura 18: Quantidade liberada de DIURON impregnado no material ESC-Quit, 

em água, à temperatura ambiente. 

 

Nas Figuras 17 e 18 é possível observar que o tempo de liberação dos dois 

herbicidas é praticamente o mesmo, em torno de cinco horas.  O grau de liberação dos 

herbicidas (α) foi definido como a razão entre a quantidade liberada no tempo t (Qlib(t)) e 

a quantidade liberada no final do processo (Qfinal), como descrito na Equação 6.94  

 

                (Equação 6) 

 

Os valores de α, referentes aos herbicidas impregnados no material ESC-Quit, 

são vistos em função do tempo nas Figuras 19 e 20.  
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Figura 19: Grau de liberação da ATRAZINA (α) impregnada no material ESC-

Quit em função do tempo, em água, à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Grau de liberação do DIURON (α) impregnado no material ESC-Quit 

em função do tempo, em água, à temperatura ambiente. 
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Para determinar os parâmetros cinéticos da liberação dos herbicidas nas esferas, 

os resultados foram analisados através da aplicação da equação linearizada da Lei da 

Potência.94 

 

ln α = ln k + n lnt      (Equação 7) 

 

Construindo-se um gráfico de ln de α em função de ln de t foi possível 

determinar os valores do expoente de difusão (n) e da taxa aparente de liberação (k) a 

partir dos coeficientes angulares e lineares, respectivamente, da porção reta obtida. Este 

procedimento é ilustrado nas Figuras 21 e 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Gráfico de ln α em função de ln t para liberação do herbicida 

ATRAZINA impregnado no material ESC-Quit, em água, à temperatura 

ambiente. 
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Figura 22: Gráfico de ln α em função de ln t para liberação do herbicida DIURON 

impregnado no material ESC-Quit, em água, à temperatura ambiente. 

 

É possível observar que os processos de liberação não apresentaram uma porção 

reta em toda faixa avaliada. Portanto, os parâmetros foram calculados a partir de um 

intervalo que apresenta uma reta com aproximadamente 4 pontos para a ATRAZINA e 

5 pontos para o DIURON, chamada faixa de aplicabilidade,94 conforme mostrado nas 

Figuras 23 e 24. 
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Figura 23: Faixa de aplicabilidade do processo de liberação da ATRAZINA 

impregnada no material ESC-Quit, em água, à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Faixa de aplicabilidade do processo de liberação do DIURON 

impregnado no material ESC-Quit, em água, à temperatura ambiente. 
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A partir dos coeficientes angulares e lineares foi possível fazer a confrontação 

dos dados experimentais e teóricos na faixa linear das curvas de liberação (Figuras 25 e 

26). De acordo com os gráficos é possível observar que para a liberação de ambos 

herbicidas ATRAZINA e DIURON houve uma concordância entre os valores 

experimentais e teóricos, indicando uma adequação ao modelo aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Confrontação entre os dados teóricos e experimentais do processo de 

liberação da ATRAZINA impregnada no material ESC-Quit, em água, à 

temperatura ambiente. 
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Figura 26: Confrontação entre os dados teóricos e experimentais do processo de 

liberação do DIURON impregnado no material ESC-Quit, em água, à temperatura 

ambiente. 

Os valores dos parâmetros cinéticos n e k (experimentais e teóricos) encontrados 

para a ATRAZINA e o DIURON impregnados no material ESC-Quit, bem como os 

coeficientes de correlação, R2, estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores de n e k referentes à liberação dos herbicidas ATRAZINA e 

DIURON impregnados no material ESC-Quit. 

 n k (min-1)                R2 

Herbicida Exp. Teor. Exp. Teor.              Exp. 

ATRAZINA 0,23 0,23 0,42 0,42 0,999 

DIURON 0,56 0,56 0,09 0,09   0,998 
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 O valor do expoente de difusão (n) do DIURON indica que o processo de 

liberação deste herbicida impregnado no material ESC-Quit corresponde ao Transporte 

Anômalo, ou seja, sugere que a liberação seja controlada tanto pela difusão do herbicida 

quanto pelo intumescimento do material.63 Entretanto, o valor do expoente de difusão da 

ATRAZINA, indica que o processo de liberação não se aplica ao modelo cinético 

utilizado. De acordo com a literatura, este fenômeno pode ser explicado pela 

complexidade do sistema heterogêneo, juntamente com a capacidade de o material 

interagir com o ingrediente ativo.67  

Os percentuais de liberação dos herbicidas impregnados no material ESC-Quit 

(Figuras 27 e 28) foram calculados a partir do valor de Qads de cada herbicida e dos 

valores de Qlib(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Porcentagem liberada de ATRAZINA impregnada no material ESC-

Quit em água, à temperatura ambiente. 
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Figura 28: Porcentagem liberada de DIURON impregnado no material ESC-Quit 

em água, à temperatura ambiente. 

 

De acordo com as Figuras 27 e 28, pode ser observado que o percentual de 

liberação da ATRAZINA foi muito superior ao percentual de liberação do DIURON. 

Para o herbicida ATRAZINA, a liberação foi de aproximadamente 73%, enquanto para 

o DIURON a liberação foi em torno de 58%. 

Os processos de liberação dos herbicidas ATRAZINA e DIURON impregnados 

no material ESC-Quit-B apresentaram comportamentos diferentes quando comparados 

aos herbicidas impregnados no material ESC-Quit. Os tempos e os valores das 

quantidades liberadas são apresentados nas Tabelas 3 e 4 do Apêndice. Nas Figuras 29 e 

30 são apresentadas as quantidades liberadas dos herbicidas, Qlib(t), em função do tempo. 
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Figura 29: Quantidade liberada de ATRAZINA impregnada no material ESC-

Quit-B em água, à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Quantidade liberada de DIURON impregnado no material ESC-Quit-B 

em água, à temperatura ambiente. 
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Através das Figuras 29 e 30 é possível observar que a liberação do herbicida 

ATRAZINA ocorreu em torno de 9 dias. Para o DIURON, observa-se um período de 

tempo menor, ou seja, de aproximadamente 6 dias. Esses resultados indicam que o 

processo de reticulação com Bórax proporcionou a obtenção de um material bastante 

apropriado para aplicação em sistemas de liberação prolongada.  

Nas Figuras 31 e 32, estão apresentados os graus de liberação, α, em função do 

tempo, dos herbicidas impregnados nas esferas ESC-Quit-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Grau de liberação da ATRAZINA (α) impregnado no material ESC-

Quit-B em função do tempo, em água, à temperatura ambiente. 
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Figura 32: Grau de liberação do DIURON (α) impregnado no material ESC-Quit-

B em função do tempo, em água, à temperatura ambiente. 

 

Os parâmetros cinéticos da liberação dos herbicidas impregnados nas esferas 

ESC-Quit-B também foram determinados a partir da aplicação da equação linearizada 

da Lei da Potência.94 Nas Figuras 33 e 34 podem ser observadas as linearizações das 

curvas de liberação. Uma porção reta não é observada em toda a faixa de tempo de 

liberação, assim como ocorreu para os processos de liberação dos herbicidas 

impregnados no material ESC-Quit. 
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Figura 33: Gráfico de ln α em função de ln t para liberação do herbicida 

ATRAZINA impregnado no material ESC-Quit-B, em água, à temperatura 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Gráfico de ln α em função de ln t para liberação do herbicida DIURON 

impregnado no material ESC-Quit-B, em água, à temperatura ambiente. 
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Os parâmetros n e k, calculados a partir do intervalo que apresenta uma reta com 

aproximadamente 9 pontos para a ATRAZINA (Figura 35), e 7 pontos para o DIURON 

(Figuras 36), são apresentados na Tabela 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Faixa de aplicabilidade do processo de liberação da ATRAZINA 

impregnado no material ESC-Quit-B, em água, à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Faixa de aplicabilidade do processo de liberação do herbicida DIURON 

impregnado no material ESC-Quit-B, em água, à temperatura ambiente. 
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De acordo com a confrontação dos valores experimentais e teóricos na faixa 

linear das curvas de liberação dos herbicidas é possível observar claramente que os 

dados se aplicam perfeitamente ao modelo da Lei da Potência (Figuras 37 e 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Confrontação entre os dados teóricos e experimentais do processo de 

liberação da ATRAZINA no material ESC-Quit-B, à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Confrontação entre os dados teóricos e experimentais do processo de 

liberação do DIURON no material ESC-Quit-B, à temperatura ambiente. 
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Os valores do expoente de difusão (n), apresentados na Tabela 6, indicam que os 

processos de liberação dos herbicidas impregnados no material ESC-Quit-B seguem o 

modelo de Transporte Anômalo, ou seja, sugere que a liberação é controlada tanto pela 

difusão do herbicida quanto pelo intumescimento do material.63 

 

Tabela 6: Valores de n e k referentes à liberação dos herbicidas ATRAZINA e 

DIURON impregnados no material ESC-Quit-B.  

 

 

Os percentuais de liberação dos herbicidas impregnados no material ESC-Quit-B 

são apresentados nas Figuras 39 e 40. Para o herbicida ATRAZINA a liberação foi de 

aproximadamente 63%, sendo maior do que o percentual de liberação do DIURON (em 

torno de 46%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n k (min-1) R2 

Herbicida Exp. Teor. Exp. Teor. Exp. 

ATRAZINA 0,45 0,45 0,41 0,41 0,994 

DIURON 0,70 0,70 0,36 0,36 0,995 
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Figura 39: Porcentagem liberada de ATRAZINA impregnada no material ESC-

Quit-B em água, à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Porcentagem liberada de DIURON impregnado no material ESC-Quit-

B em água, à temperatura ambiente. 
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Através da Figura 41 é possível comparar os percentuais de liberação dos 

herbicidas impregnados nos dois materiais obtidos. A quantidade de liberação da 

ATRAZINA foi superior à quantidade liberada de DIURON. Isso ocorreu tanto para as 

esferas ESC-Quit como para as esferas ESC-Quit-B. Este fato pode estar relacionado à 

quantidade de grupos CH3 na estrutura química da ATRAZINA que é superior ao 

DIURON. Esta maior quantidade pode causar impedimento estérico e inibir a formação 

de ligações de hidrogênio entre as moléculas do herbicida com o material. Isto diminui a 

interação e, consequentemente, acelera a liberação do composto ativo.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Percentuais de liberação dos herbicidas ATRAZINA e DIURON 

impregnados nos materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B, em água, à temperatura 

ambiente. 

Nota-se que o material ESC-Quit-B apresentou menor percentual de liberação de 

ambos os herbicidas quando comparado ao material ESC-Quit. Os resultados são 

coerentes com dados da literatura, que indicam que a presença do agente reticulante no 

material tende a diminuir a liberação do ingrediente ativo.33  
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5. CONCLUSÕES 

A partir de escamas do peixe Piau da espécie Leporinus elongatus e do 

polissacarídeo quitosana, obteve-se o material ESC-Quit em forma de esferas. O 

material obtido foi reticulado com tetraborato de sódio (Bórax), obtendo-se esferas 

denominadas ESC-Quit-B. 

 As esferas de ESC-Quit e ESC-Quit-B foram caracterizadas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Absorção na Região do 

Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X (DRX) e 

Análises Térmicas (TG e DTG). Analisando as micrografias foi possível observar que o 

material ESC-Quit apresentou uma superfície mais uniforme com deposição de cristais, 

provavelmente, de hidroxiapatita. Entretanto, o material ESC-Quit-B apresentou uma 

superfície altamente rugosa com inúmeros aglomerados que podem ser dos cristais de 

Bórax que permaneceram na superfície.  

Os espectros de FTIR dos materiais mostraram fortes indícios de interações entre 

a quitosana e a hidroxiapatita. A partir do surgimento da banda bem menos intensa em 

torno de 3100-3600 cm-1, observada no espectro do material ESC-Quit-B, foi possível 

sugerir que a reticulação com o Bórax ocorreu através de interações com os grupos -OH 

do polissacarídeo e da hidroxiapatita. De acordo com as análises térmicas foi verificado 

que os materiais mantiveram-se mais estáveis termicamente que a quitosana, devido à 

presença da hidroxiapatita que só sofre decomposição em temperaturas superiores a 750 
0C.  

Nos padrões de DRX foi observado que no material ESC-Quit houve alterações 

nos halos correspondentes aos materiais de partida, dando indícios de possíveis ligações 

entre hidroxiapatita e quitosana, além de dar indicativos da existência de carbonato de 

cálcio no material. No entanto, o material ESC-Quit-B não apresentou deslocamentos 

nos padrões de DRX dos materiais de partida, sugerindo que a reticulação manteve a 

estrutura do material organizada, mesmo havendo redução da cristalinidade.  

Os materiais ESC-Quit e ESC-Quit-B foram utilizados como carreadores em 

sistemas de liberação em meio aquoso dos herbicidas ATRAZINA e DIURON. A 

capacidade de liberação dos herbicidas foi avaliada por espectroscopia de absorção na 

região do UV-VIS. O material ESC-Quit apresentou uma liberação de 73% para a 
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ATRAZINA e 58% para o DIURON por um período de tempo de aproximadamente 

cinco horas para ambos os herbicidas. Entretanto, os estudos de liberação deram 

evidência de que o material ESC-Quit-B pode servir como matriz para sistemas de 

liberação mais prolongados, uma vez que os tempos de liberação foram de 

aproximadamente nove dias para a ATRAZINA e de seis dias para o DIURON. 

Os resultados foram analisados através da aplicação da equação linearizada da 

Lei da Potência. Os valores do expoente de difusão (n) deram fortes indícios de que, de 

um modo geral, as liberações de ambos os herbicidas seguem o modelo de Transporte 

Anômalo, ou seja, são controladas tanto pela difusão do herbicida quanto pelo 

intumescimento do material.  

 Os materiais obtidos neste trabalho são inéditos. Na literatura, não são 

encontrados trabalhos que abordam a utilização de materiais à base de escamas de peixe 

e quitosana em sistemas de liberação de herbicidas. Espera-se, portanto, que os 

resultados aqui apresentados possam contribuir para a inovação no campo da tecnologia 

dos defensivos agrícolas, mais especificamente para o desenvolvimento de materiais de 

baixo custo que possam ser utilizados em sistemas de liberação controlada de 

agrotóxicos. 
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Dados referentes aos processos de liberação dos herbicidas 

ATRAZINA e DIURON impregnados nas esferas ESC-

Quit e ESC-Quit-B. 
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Tabela 01: Dados referentes ao processo de liberação do herbicida ATRAZINA 
impregnado no material ESC-Quit. 
 

Tempo (horas) 
 

Qlib(t) (mol.g-1) 
 

                                              Exp 1 Exp 2 

0,17 5,45E-6 5,23E-6 

0,25 5,94E-6 5,64E-6 

0,33 6,36E-6 6,12E-6 

0,50 7,08E-6 6,64E-6 

0,83 7,27E-6 7,03E-6 

1,50 7,37E-6 7,11E-6 

2,00 7,41E-6 7,13E-6 

2,67 7,43E-6 7,17E-6 

3,33 7,52E-6 7,14E-6 

3,83 7,56E-6 7,14E-6 

4,33 7,44E-6 7,22E-6 
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Tabela 02: Dados referentes ao processo de liberação do herbicida DIURON 
impregnado no material ESC-Quit. 
 
 
          Tempo (horas) 

 
Qlib(t) (mol.g-1) 

 
 Exp 1 Exp 2 

0,33 2,55E-6 2,83E-6 

0,50 3,39E-6 3,48E-6 

0,67 3,95E-6 4,03E-6 

0,83 4,60E-6 4,65E-6 

1,00 4,87E-6 5,05E-6 

1,50 5,30E-6 5,45E-6 

2,00 5,48E-6 5,73E-6 

2,83 5,58E-6 5,90E-6 

3,33 5,64E-6 5,97E-6 

3,83 6,07E-6 5,67E-6 

4,33 5,62E-6 6,02E-6 
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Tabela 03: Dados referentes ao processo de liberação do herbicida ATRAZINA 
impregnado no material ESC-Quit-B. 
 
       Tempo (dias) Qlib(t) (mol.g-1) 

 
 Exp 1 Exp 2 

2,0 3,74E-6 3,60E-6 

2,5 4,06E-6 3,90E-6 

3,0 4,26E-6 4,10E-6 

3,5 4,63E-6 4,45E-6 

4,0 4,88E-6 4,68E-6 

4,5 5,22E-6 5,02E-6 

5,0 5,62E-6 5,40E-6 

5,5 5,86E-6 5,64E-6 

6,0 6,03E-6 5,79E-6 

6,5 6,26E-6 6,02E-6 

7,0 6,40E-6 6,15E-6 

7,5 6,44E-6 6,18E-6 

8,0 6,47E-6 6,21E-6 

8,5 6,46E-6 6,20E-6 
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Tabela 04: Dados referentes ao processo de liberação do herbicida DIURON 
impregnado no material ESC-Quit-B. 
 
 

Tempo (dias) 
 

Qlib(t) (mol.g-1) 
 

 Exp 1 Exp 2 

1,0 1,80E-6 1,62E-6 

1,5 2,26E-6 2,10E-6 

2,0 2,60E-6 2,44E-6 

2,5 3,14E-6 2,96E-6 

3,0 3,58E-6 3,42E-6 

3,5 4,12E-6 3,94E-6 

4,0 4,56E-6 4,36E-6 

4,5 4,64E-6 4,46E-6 

5,0 4,61E-6 4,55E-6 

5,5 4,60E-6 4,54E-6 

6,0 4,60E-6 4,54E-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


