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Programa: Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos

Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas com o intuito de minimizar as perdas de nitrogênio

por volatilização da amônia. Assim, o presente trabalho apresenta um estudo sobre o

mecanismo de liberação da ureia com revestimento e mistura de bagaço de cana-de-açúcar

(BC), cinzas do bagaço de cana-de-açúcar (CBC), torta de filtro (TF), enxofre e polímero

(poliacrilamida), nas porcentagens de 5, 10 e 15%. O BC, CBC e TF foram caracterizados por

diferentes técnicas físico-químicas como, FRX (Fluorescência de Raio-X), TG (Análise

Termogravimétrica) e DTG (Análise Termogravimétrica Derivada). As cinéticas de liberação

em água foram analisadas através do modelo de Ritger-Peppas. Os resultados de FRX mostrou

maiores valores de silício para BC, CBC e TF, além da presença de fósforo e potássio. As

técnicas de análise térmica revelaram a presença de dois estágios de decomposição para o BC,

apresentando a maior perda de massa em torno de 380°C. A CBC revelou pequenas perdas de

massa durante as análises térmicas, enquanto a TF obteve quatro estágios de decomposição de

massa, chegando a uma temperatura de 720°C. O mecanismo de liberação da ureia com adição

e revestimento de materiais mostrou-se mais eficiente com o BC, enxofre e polímero, para as

três proporções de estudo na pesquisa. A eficiência do BC foi decorrente ao material fibroso

presente em sua composição. O maior tempo de dissolução foi de 23 minutos, obtido com o

grânulo revestido à 15% de polímero. A TF obteve resultados satisfatórios para o tempo de

liberação, que se mostrou-se proporcional com o aumento do teor de material. A CBC não

obteve muita diferença de liberação ao compara-la com o grânulo de ureia pura, possivelmente

decorrente da baixa quantidade de material fibroso em sua composição.

PALAVRAS-CHAVES: Ureia, Nitrogênio, Fertilizante, Urease, Volatilização da Amônia.
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Abstract of the Dissertation presented to the School of Chemistry / UFRJ as part of the requisites
necessary to obtain the degree of Master in Engineering of Biofuels and Petrochemicals.

APPLICATION OF REJECTS OF SUGAR CANE PROCESSING AS ADDITIVE TO
SLOW RELEASE UREA

Thayanne Pollynne de Almeida Portella

2017

Advisor: Armando Lucas Cherem da Cunha
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New technologies have been developed with the aim of minimizing nitrogen losses due to

volatilization of ammonia. Thus, the present work presents a study on the mechanism of release

of urea with coating and mixing of sugarcane bagasse (BC), sugarcane bagasse ash (CBC), filter

cake (TF), Sulfur and polymer (polyacrylamide), in the percentages of 5, 10 and 15%. The BC,

CBC and TF were characterized by different physico-chemical techniques such as FRX (X-Ray

Fluorescence), TG (Thermogravimetric Analysis) and DTG (Thermogravimetric Analysis

Derived). The release kinetics in water were analyzed by the Ritger-Peppas model. The results

of FRX showed higher values of silicon for BC, CBC and TF, besides the presence of

phosphorus and potassium. The techniques of thermal analysis revealed the presence of two

stages of decomposition to the BC, presenting the largest mass loss around 380 ° C. The CBC

showed small mass losses during the thermal analyzes, while the TF obtained four stages of

mass decomposition, reaching a temperature of 720 ° C. The mechanism of release of urea with

addition and coating of materials proved to be more efficient with BC, sulfur and polymer, for

the three ratios of study in the research. The BC efficiency was due to the fibrous material

present in its composition. The longest dissolution time was 23 minutes, obtained with the

granule coated at 15% polymer. The TF had satisfactory results for the release time, which was

shown to be proportional to the increase of the material content. The CBC did not obtain much

difference of liberation when comparing it with the granule of pure urea, possibly due to the

low amount of fibrous material in its composition.

KEY WORDS: Urea, Nitrogen, Fertilizer, Urease, Volatilization of Ammonia.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1. INTRODUÇÃO

A produção e o consumo de fertilizantes vêm aumentando deste 1960, devido ao

crescimento populacional, aumento da produção de alimentos e crescimento da agricultura. De

acordo com dados da ANDA (2011), a demanda deve crescer em 3% a.a. até 2019.

Durante o ano de 2015, o Brasil apresentou um consumo aparente de fertilizantes

equivalente a 29.694 mil toneladas, sendo os mais consumidos, o Cloreto de Potássio,

Superfosfato Simples e Ureia, representando cerca de 30, 18 e 14%, respectivamente (IPNI,

2016). As entregas de fertilizantes ao mercado, no ano de 2016, apresentou um crescimento de

12,9% em relação ao ano de 2015. Os fertilizantes nitrogenados apresentaram a maior alta em

relação a entrega de mercado no acumulado de 2016, com um aumento de 23,6%, enquanto os

fertilizantes fosfatados e potássicos obtiveram uma alta de 13 e 11%, respectivamente (ANDA,

2016).

A importância dos fertilizantes está relacionada no fornecimento de nutrientes as

plantas, ajudando no seu crescimento e desenvolvimento. São considerados produtos ou

substâncias que podem ser naturais ou industrializados, constituídos pelos nutrientes primários

NPK – Nitrogênio, Fósforo e Potássio - (FAO/IFA, 2002).  As principais causas da baixa

fertilidade do solo são devidas as causas naturais e antrópicas. A acidez também é uma das

causas da baixa fertilidade, sendo mais acentuada em solos tropicais, mas pode ser corrigida

com a utilização de materiais que neutralizam a acidez, como por exemplo, os corretivos

agrícolas (OLIVEIRA et al, 2005).

Os fertilizantes nitrogenados mais consumidos no Brasil são a ureia, fosfato

monoamônico, sulfato de amônio, nitrato de amônia e fosfato diamônico. A ureia representa

cerca de 36% dos fertilizantes nitrogenados consumidos no Brasil, sendo que, 25% é referente

a produção nacional e 75% a importação do fertilizante (IPNI, 2016). O fertilizante nitrogenado

mais utilizado no Brasil e no mundo é a ureia, devido ao seu elevado teor de nitrogênio (N),

alta solubilidade e baixo custo com transporte. No entanto, a utilização da ureia apresenta

algumas desvantagens, como a elevada perda de amônia (NH3) por volatilização (FRAZÃO et.

al., 2014).
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A perda de nitrogênio por volatilização da amônia é decorrente da hidrólise da ureia

pela enzina urease (DUARTE et. al., 2007). Várias pesquisas estão sendo desenvolvidas com o

intuito de minimizar as perdas de nitrogênio por volatilização, dentre essas, encontram-se os

inibidores de urease, adição de compostos acidificantes, incorporação de ureia no solo e o uso

da ureia revestida com polímero ou gel, conhecido como liberação lenta ou controlada (SILVA

et. al., 2012). Atualmente, uma das formas disponíveis no mercado vem sendo a utilização da

ureia revestida com polímero, que funciona como uma barreira física, ajudando a reduzir as

perdas do nitrogênio (CIVARDI et. al., 2011). A utilização do enxofre (S) para o revestimento

da ureia também apresentou eficiência em relação as perdas de nitrogênio, sendo

comercializado desde 1970. O uso do enxofre apresenta vantagem por ser um nutriente

importante e de baixo custo (ZAVASCHI, 2010).

A utilização de inibidores da urease também ajuda a minimizar as perdas de nitrogênio

por volatilização da amônia. Dentre os produtos já testados, o N(n-Butil) Tiofosfórico Triamida

– NBPT, apresentou os melhores resultados, e vem sendo comercializado desde 1996. O uso de

metais, como o cobre (Cu), também apresentou eficiência na inibição da uréase, reduzindo as

perdas de nitrogênio. O mesmo caso foi obtido com a utilização do ácido bórico (H3BO3) que

se mostrou-se eficaz na inibição da enzina uréase (RIQUETTI et. al., 2012; FRANDOLOSO,

2015).

Várias pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de reduzir as perdas de

nitrogênio e aumentar sua eficiência, como investir em novos inibidores de urease, de

nitrificação e desenvolvimento de novos revestimentos para o uso da ureia (MENDONÇA,

2015). A utilização de resíduos como aditivo à ureia também vem sendo estudado,

principalmente os provenientes de fontes biodegradáveis.

O setor sucroalcooleiro no Brasil caracteriza o país como o maior produtor de cana-de-

açúcar do mundo, sendo responsável pela geração de diversos tipos de resíduos, tais como,

bagaço de cana, cinzas do bagaço de cana, torta de filtro e vinhaça. A fim de evitar os impactos

ambientais ocasionados por esses resíduos, os mesmos são reutilizados e aproveitados de forma

a minimizar os riscos ambientais (HOJO et. al., 2012).
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo Geral

Este trabalho teve como objetivo geral analisar o mecanismo de liberação da ureia em

função do tempo, com adição e revestimento de resíduos sucroalcooleiro, tais como, bagaço de

cana-de-açúcar, cinzas do bagaço de cana-de-açúcar e torta de filtro, além da utilização do

enxofre e do polímero a base de poliacrilamida.

1.2.2. Objetivos Específicos

 Avaliar a quantidade de ureia relativa na água em função do tempo, num intervalo de 1

minuto, nas proporções de 5, 10 e 15% dos materiais utilizados como aditivo e

revestimento á ureia;

 Avaliar a cinética de liberação da ureia através do modelo proposto por Ritger – Peppas;

 Apresentar metodologia descrita para a confecção das pastilhas utilizadas na pesquisa.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. DEMANDA POR ALIMENTOS E PRODUÇÃO AGRÍCOLA

O Brasil apresenta grandes áreas agricultáveis, equivalentes a 330 milhões de hectares,

sendo que, apenas 14% são utilizados para a produção de alimentos (LOUREIRO &

NASCIMENTO, 2003). A perspectivas para os próximos anos é o aumento da demanda por

alimentos, a fim de atender ao crescimento mundial.

No ano de 2000 a população mundial representada por cerca de 6,2 bilhões de

habitantes, com uma demanda de 2,45 bilhões de toneladas de alimentos e produção de 2,9

toneladas por hectares cultivados. Espera-se que para o ano de 2025 a população mundial seja

de aproximadamente 8,3 bilhões de habitantes, com uma demanda de alimentos de 3,97 bilhões

de toneladas, e uma produtividade equivalente a 4,5 toneladas por hectares (LOPES &

GUILHERME, 2007). A Tabela 1 apresenta os dados para a população mundial, demanda por

alimentos e produtividade agrícola nos anos de 1990, 2000 e 2025.

Tabela 1: Estimativa da população mundial, demanda por alimentos e produtividade agrícola
em 1990, 2000 e 2025.

Ano 1990 2000 2025
População mundial (bilhões) 5,20 6,20 8,30

Demanda de alimentos (bilhões t) 1,97 2,45 3,97
Produtividade (t ha-1) 2,50 2,90 4,50

Fonte: LOPES & GUILHERME (2007)

Além do cenário do aumento de demanda na produção de alimentos para o consumo

humano, resultante do crescimento populacional, a agroindústria também prevê um

crescimento, para a produção de biocombustíveis. Sendo assim, os fertilizantes serão de grande

importância na disponibilidade destes produtos, aumentando a produtividade para uma mesma

área cultivada.
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2.2. IMPORTÂNCIA DOS FERTILIZANTES NA AGRICULTURA

Os produtos provenientes da agricultura sejam eles, para fins alimentícios ou para a

produção de biocombustíveis, requerem uma boa qualidade do solo e ambiente, que vai

depender de vários fatores que influenciam durante a produção agrícola. Esses fatores podem

ser: o clima, que relaciona principalmente a temperatura, a água e a radiação solar; as plantas

que apresentam melhores adaptações e condições favoráveis para o crescimento da produção;

o combate de pragas e doenças nas plantas que devem ser controlados, a fim de não prejudicar

a produção e a qualidade do produto; as práticas culturais, ou seja, técnicas como a preparação

do solo, calagem, adubação, irrigação, qualidade das sementes a serem utilizadas para a

produção; e por último, o solo que é considerado um dos fatores mais importantes durante a

produção agrícola, devido ao acumulo de água e fornecimento de nutrientes que ajudam no

desenvolvimento das plantas. Quando o solo apresenta carência de nutrientes, ou seja, um solo

pobre ou pouco fértil, é necessário o uso de fertilizantes para fornecer ao solo os elementos

essenciais para o crescimento dos vegetais (ALCARDE, GUIDOLIN & LOPES, 1998)

Os fertilizantes podem ser conceituados como qualquer material natural ou

industrializado, constituído por um ou mais nutrientes (AFONSO, 2013). Os elementos

necessários para o crescimento das plantas estão representados na Tabela 2.

A presença dos nutrientes é fundamental para garantir uma boa qualidade, uso e manejo

do solo. Quando há carência desses elementos, a baixa fertilidade do solo pode ocasionar a

morte do vegetal, pois eles são essenciais (MONTEIRO, 2008). A fim de corrigir a carência de

nutrientes no solo, os fertilizantes são aplicados com o intuito de melhorar o crescimento e a

qualidade dos vegetais, resultando no aumento da produção (FAO, 1991).

Tabela 2: Nutrientes para as plantas

Nutrientes Forma Disponível

Carbono (C) Ar CO2

Hidrogênio (H)

Oxigênio (O)
Água H2O

Nitrogênio (N)

Fósforo (P)

Potássio (K)

Macronutrientes primários/principais

NO3 ou NH4
+

H2PO4
- ou HPO4

2-

K+
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Tabela 2: Nutrientes para as plantas. (Fonte: World Fertilizer Manual -IFA e FAO, 1991).
Cont.

Nutrientes Forma Disponível

Enxofre (S)

Cálcio (Ca)

Magnésio (Mg)

Macronutrientes secundários

SO4
2-

Ca2+

Mg2+

Ferro (Fe)

Manganês (Mn)

Zinco (Zn)

Cobre (Cu)

Molibdênio (Mo)

Micronutrientes – Metais

Fe2+

Mn2+

Zn2+

Cu2+

MoO4
2-

Cloro (Cl)

Boro (B)
Micronutrientes – Não Metais

Cl-

H2BO3
-

Fonte: World Fertilizer Manual -IFA e FAO (1991)

Os nutrientes são subdivididos em macronutrientes primários e secundário, e em

micronutrientes metais e não metais. O fornecimento desses elementos em solos não férteis

pode ser realizado através da adubação, proporcionando teores adequados dos mesmos para um

bom desenvolvimento da planta (CAMARGO, 2012; FAO, 1991).

2.3. CLASSIFICAÇÃO DOS FERTILIZANTES

Os fertilizantes são constituídos por diversas composições, podendo ser classificados de

acordo com a natureza química, a natureza física e quanto ao nutriente contido. Em relação a

natureza química, os fertilizantes podem ser orgânicos, minerais e organominerais. A natureza

física já classifica os fertilizantes em sólidos e fluidos, sendo que, os fertilizantes sólidos

apresentam como característica importante a granulometria do material, podendo ser, na forma

de pó ou farelo, granulado e, ainda, pastilhado (ALCARDE, GUIDOLIN & LOPES, 1998).

Os nutrientes contidos nos fertilizantes são classificados em relação aos elementos que

os constituem, podendo ser subdivididos em macronutrientes primários e secundários ou

micronutrientes.



25

Os elementos encontrados em maiores concentrações nas plantas são denominados de

macronutrientes, que podem ser classificados em primários ou secundários. Os macronutrientes

primários são representados pelo nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), e podem ser

expressos pela sigla NPK, na qual, indica o percentual de nitrogênio na forma elementar (N), o

teor percentual de fósforo na forma de pentóxido de fósforo (P2O5), e o conteúdo percentual de

potássio na forma de óxido de potássio (K2O). Os macronutrientes secundários são

representados pelo cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) (FERREIRA, 2011; RIBEIRO &

VILELA, 2007; DIAS & FERNANDES, 2006).

De acordo com PADILHA (2005), as principais características dos elementos citados

acima são:

 Nitrogênio: Ajuda no crescimento rápido da planta, sendo também um constituinte da

clorofila, favorecendo a pigmentação para as folhas e essencial para a fotossíntese;

 Fósforo: Essencial para o metabolismo vegetal, além de ajudar no crescimento e na

formação das raízes;

 Potássio: Favorece a ativação das enzimas, ajudando assim na fotossíntese e na

respiração, aumenta a resistência da planta e a qualidade dos frutos;

 Cálcio: Ajuda na absorção de vários nutrientes, contribuindo para o desenvolvimento

das raízes e sementes, além de exercer um papel importante na reprodução celular;

 Magnésio: Ajuda na formação de óleos e gorduras, na absorção de vários nutrientes,

como o fósforo, e indispensável para a fotossíntese;

 Enxofre: É um constituinte dos aminoácidos, vitaminas e enzimas, ajudando no

desenvolvimento do sistema radicular, e melhorando a atuação do nitrogênio e do

fósforo.

Os micronutrientes são os elementos requeridos em pequenas quantidades pela planta,

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

zinco (Zn). Apesar do baixo consumo desses elementos, a sua ausência ou quantidades

inferiores, pode ocasionar baixo desenvolvimento do vegetal ou até mesmo a morte da planta

(RESENDE, 2005; FERRAZ et al., 2010).

De acordo com LOPES (1999), RESENDE (2005) e SANTOS (2005), as principais

características desses micronutrientes são:

 Boro: É predominante nas rochas sedimentares, podendo ser encontrado nos

borosilicatos como a turmalina. A sua disponibilidade na faixa de pH varia entre 5,0 a
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7,0. Fatores como a alta pluviosidade e lixiviação diminuem a sua disponibilidade no

solo;

 Cloro: Os principais minerais de cloro são os cloretos de sódio, potássios, magnésio e

cálcio, podendo ser encontrados nos minerais halita, silvinita, carnalita e taquidrica. O

cloro está presente na água da chuva, e também pode ser adicionado no solo através da

utilização do cloreto de potássio, como fonte de K;

 Cobre: Encontra-se em abundância nas rochas ígneas e nos folhetos das rochas

sedimentares. A sua ausência pode ocorrer devido ao excesso de íons metálicos, como

o ferro, alumínio e manganês. A sua disponibilidade em relação ao pH ocorre na faixa

de 5,0 a 6,5;

 Ferro: A ausência desse elemento pode às vezes ocorrer devido ao desequilíbrio entre

outros elementos, tais como, o alumínio, cobre e manganês. O excesso de fósforo

também pode ocasionar a deficiência desse elemento. A sua disponibilidade ocorre na

faixa de pH de 4,0 a 6,0;

 Manganês: Os principais minerais onde o manganês pode ser encontrado é pirolusita,

MnO2, carbonatos, MnCO3 e silicatos. Vários fatores podem ocasionar na deficiência

do manganês, tais como, umidade do solo, principalmente durante o clima frio e com

alto teor de matéria orgânica, excesso de cálcio, manganês e ferro, e solos arenosos. A

sua disponibilidade em pH varia entre 5,0 a 6,5;

 Molibdênio: O principal fator para a deficiência do molibdênio é devido a alta acidez

no solo, sendo necessário então, a sua disponibilidade em pH acima de 7,0. Os solos

arenosos também podem ocasionar a carência desse elemento.

 Zinco: Pode ser encontrado nos minerais primários, como a olivina, homblenda, biotita

e magnetita. A sua deficiência pode ocorrer através de vários fatores, entre elas, o alto

uso de fertilizantes fosfatados, baixa temperatura agregada à alta umidade, a utilização

de esterco como fertilizantes pode ocasionar a paralisação desse nutriente nos corpos

dos microorganismos. A sua disponibilidade na faixa de pH pode variar entre 5,0 a 6,5.
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2.4. DEMANDA, CONSUMO E PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES NO BRASIL

De acordo com CASARIN (2012), a população mundial possui cerca de 7 bilhões de

habitantes, e com uma estimativa de 9 bilhões até o ano de 2050. Esse crescimento na população

requer um aumento na produção de alimentos, e apesar de ter um maior desenvolvimento na

geração de produtos alimentícios nos últimos anos, a sua oferta ainda não atende à demanda

mundial (PLANET UNDER PRESSURE, 2012). Pesquisas realizadas demonstram que a área

total de terra no mundo é de aproximadamente 13 bilhões de hectares, e apenas 2,9 bilhões desta

área é considerada apta para o cultivo. Dentre o total de área que pode ser cultivada, somente

1,5 bilhões de hectares estão em uso, restando 1,4 bilhões de hectares disponíveis para o plantio.

Em relação ao Brasil, a sua área total é de aproximadamente 848 milhões de hectares, com

64,5% acessível para o plantio e apenas 10,42% encontra-se em uso (LAPIDO-LOUREIRO,

MELAMED & FIGUEIREDO NETO, 2009).

O uso de corretivos e fertilizantes ajudam a melhorar a qualidade do solo e no

abastecimento de nutrientes para as plantas. Acredita-se que a utilização de fertilizantes é

responsável por cerca de 50% no aumento da produção e produtividades das culturas (LOPES

& GUILHERME, 2007; CAMARGO, 2012).

Os principais fertilizantes utilizados para o fornecimento de nutrientes são os

macronutrientes, dentre eles, os nitrogenados, fosfatados e potássicos. Os principais países que

consomem os fertilizantes minerais são a China (30%), a Índia (13%), os Estados Unidos

(12%), e o Brasil em quarto lugar, com um consumo equivalente a 2% (CELLA & ROSSI,

2010).

O consumo de fertilizantes no Brasil aumenta gradativamente, a fim de atender a

demanda nacional. Atualmente o Brasil consome cerca de 32 milhões de toneladas de

fertilizantes por ano, na qual, 75% desse consumo é proveniente das importações (INACIO,

2013; EMBRAPA, 2014). De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária -

EMBRAPA, a falta de investimento irá aumentar ainda mais as importações de fertilizantes no

Brasil (EMBRAPA, 2014).

A Figura 1 mostra o consumo anual dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio no

Brasil, referente aos anos de 2010 a 2015. Pode se observar que o maior consumo foi durante o

ano de 2014 referente ao nutriente potássio, com um valor de consumo equivalente a

5.854.700,00 toneladas.

A Figura 2 mostra o consumo de fertilizantes no Brasil por região durante o ano de 2015.

Com base no ano em pesquisa, o consumo total de fertilizantes foi de aproximadamente
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30.201.998.000 toneladas. Percebe se que a região Centro Oeste foi a que mais consumiu

fertilizantes no ano de 2015, seguido da região Sul e Sudeste, enquanto as regiões Nordeste e

Norte tiveram os menores consumos, equivalente a 10,42% e 3,87%, respectivamente (IPNI,

2016). Esses valores já eram esperados uma vez que a agricultura é menos disseminada na

região Norte do Brasil.

Figura 1: Consumo anual dos nutrientes N, P e K no Brasil
Fonte: IPNI (2015)

Figura 2: Consumo de Fertilizantes no Brasil durante o ano de 2015
Fonte: IPNI (2015)
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Nitrogênio (N) 2.872,20 3.642,80 3.539,20 3.935,10 4.150,50 3.647,00
Fósforo (P2O5) 3.532,50 4.296,90 4.483,60 4.876,30 5.187,50 4.661,30
Potássio (K2O) 4.144,80 4.932,60 4.843,10 4.975,00 5.854,70 5.382,50
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O alto consumo de fertilizantes, principalmente nos últimos anos, resulta em

dependência do país quanto a importação desses insumos, a fim de atender a demanda. A Figura

3 ilustra a importação dos principais fertilizantes durante o ano de 2014 no país. Pode-se

observar que o cloreto de potássio foi o fertilizante com maior importação neste ano, com um

valor equivalente a 9.082.868 toneladas, seguido da ureia com um valor referente a 4.048.901

toneladas.

No Brasil existe apenas uma única mina de potássio (KCl) em operação, localizada em

Taquari Vassouras no Sergipe, e controlada pela empresa Vale SA. Essa mina de produção foi

recentemente adquirida pela empresa Mosaic junto com ativos de fosfatos localizados em Minas

Gerais.  Há também, projetos avançados para exploração de potássio na região amazônica do

país com licenças ambientais aprovadas (Valor Econômico, 2016a).

Em relação a produção de ureia, no Brasil a maior totalidade de produção é da empresa

PETROBRAS SA., sendo que a mesma anunciou recentemente o desinvestimento na área de

fertilizantes (Valor Econômico, 2016b).

A Figura 4 representa a produção de fertilizantes no Brasil durante o ano de 2014. A

maior produção neste ano refere-se ao fertilizante superfosfato simples, com uma valor

equivalente a 4.626.220 toneladas. O fosfato monoamônio e a ureia também ilustram altas

produções neste período, referente a 1.173.197 toneladas e 1.107.156 toneladas,

respectivamente.

Figura 3: Importação dos principais fertilizantes durante o ano de 2014 no Brasil
Fonte: IPNI (2015)
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Figura 4: Produção dos principais fertilizantes durante o ano de 2014 no Brasil
Fonte: IPNI (2015)

Entre os três principais grupos de fertilizantes, o nitrogenado apresenta as maiores

perdas de nutriente contido, seja por volatilização ou lixiviação no solo. Desta forma, nos

próximos itens, serão enfatizados os fertilizantes nitrogenados, e principalmente a ureia que

trata-se do fertilizante nitrogenado mais difundido atualmente.

2.5. FERTILIZANTES NITROGENADOS

Os fertilizantes nitrogenados são constituídos principalmente pelo macronutriente

nitrogênio, apresentando-se em maior quantidade em sua composição (LIMA, 2007). Os

principais fertilizantes nitrogenados são: sulfato de amônia, ureia, nitrato de amônia, cloreto de

amônia, cianamida de cálcio, nitrato de cálcio, nitrato de sódio, nitrato de potássio, fosfato

monoamônico e fosfato diamônico (MATOS, 2011; FAGERIA, BARBOSA & SANTOS,

2003). Características e propriedades desses fertilizantes podem ser vistas na Tabela 3.

338.110

1.107.156

484.655

1.173.197

4.626.220

915.823

492.355

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Sulfato de
Amônio

Uréia Nitrato de
Amônio

Fosfato
monoamônio

- MAP

Superfosfato
Simples

Superfosfato
Triplo

Cloreto de
Potássio

Pr
od

uç
ão

 N
ac

io
na

l d
e 

fe
rt

ili
za

nt
es

 e
m

 2
01

4
(to

ne
la

da
s)



31

Tabela 3: Características e Propriedades dos Principais Fertilizantes Nitrogenados
Fertilizante Fórmula Química Teor de N (%) Solubilidade em água (%)
Sulfato de amônia (NH4)2SO4 21 100
Ureia CO(NH2)2 45 100
Nitrato de amônia NH4NO3 33 100
Cloreto de amônio NH4Cl 26 100
Cianamida de cálcio CaCN2 21 100
Nitrato de cálcio Ca(NO3)2 16 100
Nitrato de sódio NaNO3 16 100
Nitrato de potássio KNO3 13 100
Fosfato monoamônico NH4H2PO4 11 100
Fosfato diamônico (NH4)2H2PO4 18 100
Fonte: FAGERIA, BARBOSA & SANTOS (2003)

Dentre os fertilizantes nitrogenados citados anteriormente, a ureia é a mais utilizada no

mundo, tendo como principal vantagem, os maiores teores de nitrogênio em comparação aos

outros que se encontram no mercado, minimizando assim, custos com o transporte (MATOS,

2011; FRAZÃO et al., 2014). Apesar do fertilizante nitrogenado fabricado a partir da ureia ser

o mais utilizado no mundo, o mesmo apresenta algumas desvantagens, sendo as principais,

elevada higroscopicidade, e perda por volatilização de NH3 (STAFANATO et al., 2013).

2.5.1. Ureia

A ureia é um composto sólido nitrogenado de fórmula molecular CO(NH2)2, constituído

por aproximadamente 45%-46% de nitrogênio. É a fonte de nitrogênio mais utilizada no mundo,

principalmente devido ao seu baixo custo de produção (FACRE, 2007; ROCHA &

MIYAZAWA, 2008).

O Brasil é dependente das importações de fertilizantes, e levando em consideração os

fertilizantes nitrogenados provenientes da ureia, o seu consumo é maior em relação aos outros

fertilizantes nitrogenados utilizados no Brasil. De acordo com a GLOBALFERT, no ano de

2015, os principais fornecedores de ureia para o Brasil foram o Catar e Rússia, representando

cerca de 51% e 17%, respectivamente, de importações (GLOBALFERT, 2015).

A utilização de fertilizantes nitrogenados a base de ureia resulta em problemas como a

perda de nitrogênio através da volatilização da amônia. A ocorrência da volatilização se dá pela

hidrólise enzimática da ureia, que pode ocasionar uma perda de 50% quando aplicado na

superfície do solo. Fatores como o uso de elevadas doses de ureia, o aumento da temperatura e



32

umidade, podem resultar em perdas ainda maiores da amônia (ROS, AITA & GIACOMINE,

2005; ROJAS et al., 2012; TERNOSKI et al., 2012).

A volatilização da amônia é um processo que envolve a hidrólise da ureia por meio da

urease, a qual é uma enzina extracelular que pode ser produzida por bactérias, fungos,

actinomicetos e restos de vegetais. O processo se inicia quando a ureia é aplicada ao solo, e

através da enzina urease ocorre a hidrólise da ureia, que é convertida em carbonato de amônio,

e este por sua vez, desdobra-se em gás NH3, CO2 e água, de acordo com as reações 2.1 e 2.2

(DUARTE, 2006; LANNA et al., 2010; DUARTE, 2007).

CO(NH2)2 + 2H2O                        (NH4)2CO3                                                                (2.1)

(NH4)2CO3                            2NH3 + CO2 + H2O                                                          (2.2)

A higroscopicidade é uma característica físico-química dos fertilizantes sólidos, na qual,

representa a tendência de absorver água da atmosfera. A uréia apresenta alta higroscopicidade,

e requer cuidados específicos, principalmente durante o seu armazenamento, a fim de evitar o

empedramento do mesmo, que pode dificultar na obtenção de misturas homogêneas, além de

favorecer o processo de decomposição, conforme mostrado acima (SOARES, 2014).

A fim de minimizar as perdas de nitrogênio e aumentar a eficiência do fertilizante a base

de uréia, algumas alternativas podem ser adotadas, tais como, mistura-la com N(n-Butil)

Tiofosfórico Triamida (NBPT), a fim de bloquear a ação da enzina urease, resultando em perdas

menores por volatilização, devido a menor velocidade de hidrólise.

Alguns metais têm mostrado eficiência em inibir a ação da enzina urease, tais como,

Ag, Hg, Cd, Cu, Mn, Ni e Zn. A urease apresenta um ou mais grupos sulfídricos, na qual,

aparentemente, os metais reagem com o determinado grupo, tornando-o inativo. A inibição

ocorre devido a ligação do metal ao grupo, formando sulfitos insolúveis, ou seja, o melhor

inibidor será o metal com maior afinidade com o grupo sulfídrico (FRANDOLOSO, 2015).

A inibição da urease também foi relatada com o uso de ácido bórico (H3BO3). A enzina

apresenta um sitio ativo, na qual, possui dois átomos de níquel (Ni) ligados a uma hidroxila. A

ação do ácido bórico ocorre por simetria entre os dois átomos de níquel, e apresenta semelhança

na forma geométrica ao substrato da ureia (SOARES, 2011).

O uso de ácido bórico e sulfato de cobre como inibidores da urease para a redução da

volatilização de NH3 é resultante devido a competitividade da urease pelos cátions bivalentes,
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na qual, o cobre se destaca. Em relação ao boro, o mesmo não apresenta como inibidor

competitivo da urease, fixando então o nitrogênio (NASCIMENTO, 2012).

Outras alternativas também podem ser utilizadas, como o revestimento da ureia por

meio de polímeros ou gel, possibilitando uma liberação lenta ou controlada dos nutrientes

durante o uso (TERNOSKI et al., 2012).

2.5.2. Revestimentos de Ureia

Com o objetivo de reduzir as perdas e aumentar a eficiência dos fertilizantes

nitrogenados, foram desenvolvidos revestimentos para a ureia, que podem ser de liberação lenta

ou controlada. Os fertilizantes constituintes desse grupo são solúveis e recobertos por uma

resina que pode ser orgânica ou elástica, na qual, tem como principal objetivo, envolver e

proteger os nutrientes, que serão liberados por pressão osmótica, e que também irá depender de

alguns fatores como temperatura e umidade (NASCIMENTO, 2012; DINALLI et. al., 2012).

Os fertilizantes de liberação lenta ou controlada tem a finalidade de fornecer ao solo os

nutrientes através do atraso dos elementos essenciais para o desenvolvimento da planta, ou pelo

prolongamento no tempo durante o fornecimento dos nutrientes. Esse tipo de fertilizante

também pode ser conceituado como um fertilizante capaz de controlar a liberação dos nutrientes

presente no mesmo (SOARES, 2011).

Os fertilizantes de liberação lenta ou controlada podem ser divididos em dois grupos,

sendo o primeiro constituído por compostos de condensação de ureia e ureia-aldeídos de baixa

solubilidade, resultando em uma liberação lenta do nitrogênio (Fertilizante de Liberação Lenta

– FLL), enquanto o segundo grupo é representado pelos produtos de liberação controlada,

recobertos ou encapsulados (Fertilizante de Liberação Controlada – FLC) (MARCELINO,

2009).

O FLL tem por objetivo disponibilizar os nutrientes no solo por um período de tempo

determinado, reduzindo assim, a perda de nitrogênio por volatilização e lixiviação, e

aumentando a eficiência do fertilizante. Outra característica importante desse fertilizante é a

redução dos danos causados pela alta concentração de sais e melhor homogeneidade dos

nutrientes no solo (MATOS, 2011).

De acordo com AZEVEDO (2007), o FLL depende da decomposição microbiana, como

no caso da ureia-formaldeídos e ureia-aldeídos. O tempo de liberação dos nutrientes não pode

ser previsto, sendo, portanto, dependente das condições climáticas e das características do solo

(BORSARI, 2013). Quando as raízes dos vegetais absorvem os nutrientes, ocorre uma
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diminuição do mesmo próximo a zona radicular, resultando numa liberação lenta por osmose

(SERRANO, CATTANEO & FERREGUETTI, 2010; MARTINS, 2013).

Segundo GIRARDI & MOURÃO FILHO (2003) as principais vantagens do uso dos

FLL são:

 Fornecimento dos nutrientes de forma regular e contínua para as plantas;

 Redução na aplicação de fertilizantes no solo;

 Diminuição das perdas dos nutrientes por lixiviação e volatilização;

 Facilidade no manuseio do fertilizante;

 Minimização da poluição ambiental ocasionada pelo NO3
-;

 Menor custo de produção.

Os FLC existem no mercado a mais de 35 anos, mas o seu uso era muito restrito devido

à falta de conhecimento dos processos de produção e ao alto custo do mesmo. O FLC é

caracterizado por disponibilizar os nutrientes no solo por um período de tempo controlado e

conhecido. A primeira produção desse fertilizante era constituído por nitrogênio, no caso, a

ureia, revestida por enxofre. Atualmente existe outros tipos de FLC, por exemplo, fonte de

potássio, fósforo e alguns micronutrientes, mas apesar da diversidade desse fertilizante no

mercado, os fertilizantes a base de nitrogênio são os mais consumidos atualmente

(NASCIMENTO, 2012; AZEVEDO, 2007).

Os FLC são caracterizados por estarem envolvidos por um revestimento ou

encapsulamento. O objetivo desse revestimento é regular a entrada de água para dentro do

grânulo e diminuir a dissolução do nutriente e a deterioração do mesmo no solo. A eficiência

no fornecimento de nutrientes dos fertilizantes revestidos tanto por resina ou polímeros, é mais

eficaz na presença de água e uma temperatura ideal. A temperatura do solo influencia

diretamente no aumento de camada da resina, resultando em maior permeabilidade a água

(MATOS, 2011; BLAYLOCK, 2007).

O granulo de ureia pode ser revestido com material semi-permeável, impermeável ou

insolúvel em água, resultando na liberação lenta do nitrogênio. A ureia apresenta alta

solubilidade em água, mas o seu revestimento faz com que a solubilidade seja dependente do

material utilizado, da espessura do revestimento e da cobertura (BUTZEN & PIONEER, 2013).

No caso dos fertilizantes nitrogenados a base de ureia com revestimento de enxofre,

estes são muitos requisitados no mercado, devido a facilidade no processo de fabricação e pelo

menor custo em comparação aos outros fertilizantes de liberação controlada com tecnologia
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mais avançada. O enxofre além de ser um elemento importante para a planta, também possui

um custo baixo (AZEVEDO, 2007).

Em comparação aos fertilizantes convencionais, os fertilizantes com revestimentos

possuem um custo mais alto devido ao material utilizado para recobrir os grânulos. A produção

do fertilizante de ureia revestida com enxofre se desenvolveu a mais de 50 anos atrás, sendo

um dos fertilizantes de recobrimento mais utilizado no mundo, pois além do seu baixo custo,

apresenta alto teor de nitrogênio depois da aplicação da camada de enxofre, que pode variar

entre 30% a 40%. A camada de enxofre que reveste a ureia é do tipo impermeável e pode se

degradar através das ações microbianas ou pelos processos físicos e químicos. Os grânulos de

ureia revestidos com enxofre que apresentam rachaduras, têm maior facilidade na dissolução

em água e na hidrólise pela urease. No caso dos grânulos sem rachaduras, os microrganismos

presentes no solo digerem o revestimento e ao longo do tempo, a água dissolve o mesmo

(BUTZEN & PIONEER, 2013; MARTINS, 2013). A Figura 5 mostra o esquema da ureia

revestida com enxofre e sua degradação.

Figura 5: Esquema da ureia revestida com enxofre e sua degradação
Fonte: BUTZEN & PIONEER (2013)

Os fertilizantes nitrogenados a base de ureia recobertos com polímeros tem um maior

controle durante a liberação do nutriente em relação ao revestimento com enxofre. Os
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fertilizantes recobertos com polímeros absorvem a água presente no solo, dissolvendo assim,

os nutrientes no interior do grânulo e liberando de forma controlada os mesmos através da

membrana porosa, com o propósito de serem absorvidos pela planta de acordo com as suas

necessidades (REIS, 2013).

A ureia recoberta com polímero apresenta algumas considerações importantes, tais

como, a escolha do revestimento. Sua característica pode ser semi-permeável ou impermeável,

apresentando pequenos poros na camada da membrana, que pode ser constituído de

poliuretanos, poliésteres, resinas e outros. A liberação dos nutrientes pela membrana é

controlada de acordo com a espessura da camada e do revestimento utilizado, da temperatura e

umidade no solo (REIS, 2013; MARTINS, 2013).

A permeabilidade é afetada pela umidade e temperatura do solo, ou seja, quanto mais

elevada a temperatura, maior será a expansão dos poros na membrana, liberando assim, maior

quantidade de nutrientes para a planta. A espessura da camada do revestimento, assim como, a

sua natureza química e as quantidades de poros que os constitui, também influenciará na

liberação dos nutrientes. Por esse motivo, o controle durante a liberação dos nutrientes é mais

preciso com o uso do revestimento de polímero ao invés do revestimento com enxofre (REIS,

2013; BUTZEN & PIONEER, 2013; OLIVEIRA, 2013). A Figura 6 mostra um esquema da

ureia revestida com polímeros e a liberação do nitrogênio no solo.

Segundo MARTINS (2013), a desvantagem que o fertilizante recoberto com polímero

pode apresentar é a decomposição lenta do resíduo, que pode ocasionar um impacto ambiental.

O desenvolvimento de polímeros biodegradáveis vem sendo estudados, tais como, o polietileno

e polipropileno verde.

Figura 6: Esquema da ureia revestida com polímeros e a liberação do nitrogênio no solo
Fonte: BUTZEN & PIONEER (2013)
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A ureia revestida com enxofre e polímero foi desenvolvida com o intuito de regularizar

a liberação de nutrientes. Os grânulos encaspulados com enxofre apresentam fragilidade

durante a sua utilização, liberando de forma irregular os nutrientes no solo. A fim de melhorar

a eficiência do fertilizante, é utilizado uma fina camada de polímero que pode ser um material

de hidrocarboneto, cera a base de petróleo, óleo parafínico mais polietileno, que ajuda numa

melhor vedação em comparação aos fertilizantes revestidos com enxofre, além de proporcionar

um baixo custo global em relação aos grânulos revestidos apenas com polímeros (BUTZEN &

PIONEER, 2013; DETRICK & HARGROVE, 2002). A Figura 7 mostra um esquema da ureia

revestida com enxofre e polímero.

Figura 7: Ureia revestida com enxofre e polímero
Fonte: BUTZEN & PIONEER (2013)

Diversas pesquisas são realizadas com intuito de minimizar as perdas por volatilização

da amônia, sendo por revestimento através de polímero, enxofre, cobre, boro, uso de inibidores

da uréase e dentre outros materiais. O uso de polímero proveniente de natureza diversa vem

sendo uma nova opção para a redução das perdas de nitrogênio.

PEREIRA et. al. (2009) realizaram uma pesquisa, na qual, avaliavam a eficiência da

ureia revestida com polímero e tratada com inibidor da uréase (NBPT). A pesquisa apresentou

resultados satisfatórios para ambos os materiais em estudo, obtendo até 50% de redução nas

perdas por volatilização da amônia, em comparação a ureia comum. Uma pesquisa realizada

por WANG et. al. (2015), com o objetivo de aumentar a disponibilidade de nitrogênio nas

produções, propôs a utilização de um polímero proveniente de plásticos reciclados, na qual,

seria utilizado como revestimento para ureia. Os resultados apresentaram redução nas perdas

de N-NH3, onde a eficiência do mesmo aumentava proporcionalmente de acordo com o

percentual de polímero adicionado à ureia.
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Outra pesquisa realizada na utilização de polímero para o revestimento da ureia foi

apresentada por BORTOLETTO-SANTOS et. al. (2014), onde avaliavam a liberação de ureia

revestida por poliuretano proveniente de óleo de soja e mamona. De acordo com os

pesquisadores, a utilização desse material ao revestimento da ureia pode trazer boas qualidades

ao produto e redução na perda de nitrogênio. Os resultados apresentados mostraram longo

tempo de liberação, com espessura mínima do polímero ao grânulo de ureia.

FERREIRA (2012) relatou uma comparação, onde utilizava ureia revestida com

polímero de liberação lenta a base de enxofre (UR1), ureia revestida com polímero de lenta

liberação (UR2) e ureia revestida com polímero hidrossolúvel a base de poliacrilamida (UR3).

Os resultados obtidos, mostraram que no solo onde houve o tratamento com UR1 e UR2,

apresentaram menores teores de N-NH4
+, em comparação com a UR3 e a ureia comum, isso

devido as características de liberação lenta do fertilizante.

STAFANATO et. al. (2013) realizaram uma pesquisa, na qual, utilizavam outros

materiais para a avaliação das perdas de nitrogênio, onde relatou o uso da ureia pastilhada com

boro+cobre e sulfato de cálcio, assim como, a ureia revestida com o inibidor NBPT e

boro+cobre. Os resultados demonstraram que a adição do boro e cobre durante o pastilhamento

da ureia reduziu em até 54% as perdas por volatilização da amônia ao compara-la com a ureia

granulada comercial. A ureia pastilhada com sulfato de cálcio apresentou as maiores perdas

consideráveis, enquanto para o revestimento com NBPT, as perdas resultantes totais de N-NH3

foram menores.

Estudos sobre a utilização do boro e cobre para a redução das perdas por volatilização

da amônia, também foram avaliados por FARIA et. al. (2013), na qual, utilizavam a ureia

revestida com sulfato de cobre + ácido bórico, ureia revestida com zeólita, ureia + sulfato de

amônio, ureia revestida com sulfato de cobre e ácido bórico + sulfato de amônio. Os resultados

apresentaram que a ureia revestida com sulfato de cobre e ácido bórico obteve uma redução

maior em relação as perdas de nitrogênio em comparação aos outros materiais na pesquisa. A

ureia revestida com zeólita (15% m/m) não apresentou diferença de volatilização da amônia em

comparação a ureia simples.

Entretanto, WERNECK et. al. (2012) estudaram a adição de zeólitas naturais à ureia, na

qual, concluiram que a adição de zeólitas na superfície dos grânulos de ureia, ou na sua

composição, reduziu as perdas de volatilização em até 20%. A pesquisa se tratava da utilização

da ureia perolada e em pó, para a obtenção de um grânulo com revestimento e granulação,

utilizando-se a zeólita e mais um ligante orgânico.
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Os FLL resultantes do revestimento da ureia com enxofre foram os primeiros a serem

comercializados, mostrando uma ótima eficiência na redução das perdas de nitrogênio.

Diversos pesquisadores analisam a forma de melhorar esse fertilizante, com o objetivo de

minimizar ainda mais a volatilização da amônia. OLIVEIRA et. al. (2014) apresentaram uma

pesquisa, na qual, ilustravam a utilização de enxofre e bentonita compactado a ureia, com o

objetivo de minimizar essas perdas por volatilização. Os resultados apresentaram uma redução

de até 29% ao compara-la com a ureia granulada comercial.

NASCIMENTO et. al. (2013), realizaram uma comparação entre a ureia revestida com

enxofre, ureia revestida com ácido bórico e sulfato de cobre, nitrato e sulfato de amônio. Os

resultados apresentados pelos pesquisadores, ilustraram as menores perdas de nitrogênio

utilizando o nitrato e sulfato de amônio. Em relação ao revestimento com ácido bórico e sulfato

cobre, a redução de perdas foi mais eficiente em comparação a ureia revestida com enxofre.

Na busca por novas formas de revestimento de fertilizantes nitrogenados com menor

impacto ambiental, o reaproveitamento de resíduos agroindustriais pode ser uma alternativa

viável, uma vez que trata-se de um resíduo já disponível em várias culturas, biodegradável e de

baixo custo. Nos próximos itens serão discutidos os resíduos gerados no setor sucroalcooleiro,

objeto de estudo nesta pesquisa.

2.6. RESÍDUOS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO

A cana-de-açúcar (Saccharum), pertencente à família das gramíneas ou poáceas, é uma

planta tropical que armazena sacarose em seu colmo (HAMERSKI, 2009). Dependendo da

variedade da cana, a composição tecnológica dos colmos pode apresentar diversas variações.

De uma forma geral, pode-se dizer que a composição de uma cana-de-açúcar é representada por

71,1% de umidade; 15,5% de sacarose; 10,9% de fibra; 2,0% de não açúcares e 0,5% de glucose

mais frutose (FERNANDES, 2011).

A cana-de-açúcar é utilizada principalmente para a produção de açúcar e álcool

(VIANA, FERREIRA & RIBAS FILHO, 2012). De acordo com a Companhia Nacional de

Abastecimento - CONAB (2016), o Brasil teve uma produção equivalente a 665.586.200

toneladas de cana-de-açúcar durante a safra de 2015/2016. Pode-se observar na Figura 8 a

produção de cana-de-açúcar por região no Brasil durante o ano de 2015, sendo o Sudeste com

o maior percentual de produção no país, com 65,8%, enquanto a região Norte representa a

menor produção no Brasil, com um percentual equivalente a 0,5%.
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Figura 8: Produção de cana-de-açúcar por região no Brasil durante o ano de 2015
Fonte: CONAB (2016)

As usinas sucroalcooleiras geram diversos tipos de resíduos, tais como, bagaço, cinzas,

fuligens, torta de filtro e vinhaça. A principal utilização do bagaço, proveniente da moagem da

cana, é a geração de fonte de energia através da queima do mesmo. As cinzas são obtidas através

da queima do bagaço na caldeira, enquanto a fuligem é resultante da lavagem de gases na

chaminé. A torta de filtro é obtida pelo filtro a vácuo do lodo durante o tratamento do caldo de

cana no decantador. A vinhaça gerada pelas usinas é obtida durante a destilação do vinho,

proveniente da fermentação do caldo de cana-de-açúcar e/ou mel final da fabricação do açúcar

(HOJO et. al., 2012. E NOGUEIRA & GARCIA, 2013).

2.6.1. Bagaço de Cana-de-Açúcar

O bagaço proveniente da moagem da cana-de-açúcar durante a produção de açúcar e

álcool, é um subproduto constituído por aproximadamente 46% de fibras, 50% de água e 4%

de sólidos dissolvidos (COSTA & BOCCHI, 2012; PEDRESCHI, 2009). O bagaço é um

resíduo que pode ser utilizado para diversas utilidades, tais como, alimentação de gado,

fertilizante e geração de energia (ALMEIDA, 2008).

O bagaço de cana-de-açúcar é considerado um subproduto de baixo teor nutricional e

com alta relação C/N (carbono/nitrogênio), sendo muito utilizado na geração de energia e

corretivo em solos degradados, na qual, é utilizado a técnica de compostagem para esse

procedimento. Devido à alta relação C/N, é necessário durante o preparo da compostagem a

65,80%

19,70%

7,20% 6,70%
0,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sudeste Centro-Oeste Nordeste Sul Norte



41

utilização de uma fonte de nitrogênio, a fim de suprir à quantidade desejada durante a

decomposição da matéria através dos microrganismos (VIEIRA et. al., 2011; PINTO, 2013).

De acordo com BARBIERI & BARCELOS (2009), a decomposição da matéria orgânica

é dependente da umidade, ou seja, para uma compostagem que utiliza o bagaço de cana-de-

açúcar, é ideal uma umidade entre 50%-60%. No caso de umidade abaixo de 30%, a

decomposição é interrompida.

Segundo MOTHÉ & MIRANDA (2013), 1 tonelada de cana-de-açúcar gera

aproximadamente 300 kg de bagaço. A Figura 9 apresenta a quantidade de bagaço de cana-de-

açúcar produzido no Brasil durante as safras 2000/2001 a 2011/2012. Pode-se observar que

durante a safra de 2010/2011 houve a geração de aproximadamente 171 milhões de toneladas

de bagaço de cana-de-açúcar.

Figura 9: Produção de bagaço de cana-de-açúcar no Brasil
Fonte: MOTHÉ & MIRANDA (2013)

2.6.2. Cinzas de Bagaço de Cana-de-Açúcar

Durante a moagem da cana-de-açúcar, grandes quantidades de bagaço são destinados

para a geração de fonte de energia. Cerca de 95% do bagaço gerado pelas usinas no Brasil são

encaminhados para queima nas caldeias de geração de vapor (PAULA et. al., 2008).
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Com o crescimento do setor sucroalcooleiro, maior será a quantidade os resíduos

gerados por essas usinas, devido ao aumento na produção de cana-de-açúcar. De acordo com

BEGA (2014), na safra de 2013/2014 houve uma produção de 658,82 milhões de toneladas de

cana-de-açúcar, enquanto na safra de 2014/2015, a produção foi equivalente a 671,69 milhões

de toneladas de cana. Segundo a UNICA – União da Industria de Cana-de-Açúcar – na safra de

2015/2016 a produção de cana-de-açúcar obteve um valor de 666,824 milhões de toneladas. A

Tabela 4 ilustra a produção de cana-de-açúcar por estado. É possível observar que o estado de

São Paulo obteve a maior quantidade de cana moída durante a safra 2015/2016, representando

cerca de 55,24% da cana total moída no Brasil.

Para cada tonelada de cana-de-açúcar moída, são gerados cerca de 25 kg de cinzas nas

caldeiras industriais (BEGA, 2014). Com base na produção de cana moída na safra de

2015/2016, pode-se dizer que houve uma geração de cinzas equivalente a 16,67 milhões de

toneladas.

A cinza resultante da queima do bagaço de cana-de-açúcar nas caldeiras podendo ser

classificadas em cinza pesada e cinza leve. As cinzas pesadas são provenientes do fundo das

fornalhas, na qual se depositam abaixo da grelha da caldeira. As cinzas de menor granulometria,

denominadas de leves ou volante, são arrastadas pelos gases de combustão, e a fim de minimizar

a emissão desses gases para a atmosfera, o mesmo passa por uma limpeza antes de ser disperso

pela chaminé (CASTRO & MARTINS, 2016).

As cinzas são produzidas em grandes quantidades pelas agroindústrias sucroalcooleiras,

sendo utilizadas principalmente na aplicação direta no solo, podendo substituir os fertilizantes

químicos, devido à presença de nutrientes que podem ser utilizados em solos de baixa

fertilidade, mas requer doses adequadas durante a sua aplicação, dependendo da composição da

cinza utilizada. A vantagem na utilização das cinzas no solo está ligada na correção parcial da

acidez e no melhoramento do crescimento das culturas (SILVEIRA, 2010; HOJO &

MARTINS, 2015).

De acordo com BESSA (2011), as cinzas provenientes da caldeira que apresentam

coloração mais escura, indicam alto teor de carbono, enquanto as cinzas de tons mais claras

indica a combustão completa. As cinzas apresentam em sua composição altos teores de óxido

de silício (SiO2), na qual, podem ser superiores a 60%. Pode-se dizer que a principal fonte de

sílica presente nesta cinza é proveniente da areia não removida totalmente durante a lavagem

da cana-de-açúcar.

Como dito anteriormente, o silício é o elemento em maior proporção na cinza

proveniente da queima do bagaço. Segundo PITA (2009), outros elementos também aparecem
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em sua composição, mas em pequenas proporções, sendo estes, o cálcio, ferro, alumínio

magnésio, potássio, fósforo, enxofre e sódio. Segue na Tabela 5 a composição química da cinza

do bagaço de cana-de-açúcar apresentada por diversos autores.

Tabela 4: Moagem da cana-de-açúcar na safra de 2015/2016

Estados
Cana-de-açúcar

(mil toneladas)

R
eg

iã
o 

C
en

tr
o-

Su
l

Espírito Santo 2.810

Goiás 73.522

Mato Grosso 17.151

Mato Grosso do Sul 47.817

Minas Gerais 64.853

Paraná 42.108

Rio de Janeiro 1.066

Rio Grande do Sul 61

Santa Catarina 0

São Paulo 368.323

R
eg

iã
o 

N
or

te
-N

or
de

st
e

Acre 86

Alagoas 16.382

Amapá 0

Amazonas 216

Bahia 3.816

Ceará 209

Maranhão 2.455

Pará 682

Paraíba 5.586

Pernambuco 11.394

Piauí 967

Rio Grande do Norte 2.468

Rondônia 191

Roraima 0

Sergipe 2.296

Tocantins 2.366

Região Centro-Sul 617.709

Região Norte-Nordeste 49.115

Brasil 666.824
Fonte: UNICA (2016)
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Tabela 5: Composição química da cinza do bagaço de cana-de-açúcar por fluorescência de raio-
X apresentada por diversos autores.

Composto
Químico

(%)

Paula
et. al.,
(2009)

Paya
et. al.,
(2009)

Cordeiro
et. al.,
(2009)

Frias
et. al.,
(2007)

Silveira
(2010)

Lima
et. al.,
(2009)

Lima
et. al.,
(2009)

Lima
et. al.,
(2009)

Lima
et. al.,
(2009)

*CBC-J *CBC-I *CBC-B *CBC-A

SiO₂ 83,70 59,87 60,97 70,20 62,58 88,20 96,20 62,70 93,50

Fe₂O₃+Al₂O₃ 6,60 26,45 0,18 4,02 11,63 7,40 1,90 13,30 3,80

K₂O+Na₂O 6,10 1,48 9,72 3,55 2,62 1,40 0,30 1,90 0,80

CaO 1,20 3,36 5,97 12,20 1,13 0,60 0,10 0,90 0,40

MgO --- 1,87 8,65 1,95 1,14 0,40 <0,10 0,60 3,00

SO₃ 0,70 1,03 --- 4,10 --- <0,10 0,10 0,20 <0,10

P₂O₅ --- --- 8,34 1,40 --- 0,40 0,10 0,70 0,20

P.F. 5,00 0,63 5,70 1,81 19,38 0,35 1,04 16,28 0,34

P.F. = Perda ao Fogo; *CBC-J: cinza coletada na Usina Diamante em Jau; *CBC-I: cinza
coletada na Usina da Serra em Ibaté; *CBC-B: cinza coletada na Usina da Barra em Barra
Bonita; *CBC-A: cinza coletada na Usina Tamoio em Araraquara.
Fonte: OLIVEIRA, 2015)

2.6.3. Torta de Filtro

Com o aumento da produção de açúcar e álcool no país, houve a necessidade das

indústrias sucroalcooleiras da busca de uma alternativa em relação aos resíduos gerados em

suas unidades, a fim de destinar o descarte correto, de forma não prejudicial ao meio ambiente

(SANTOS, 2012).

A torta de cana, também conhecida como torta de filtro, é um subproduto da

agroindústria canavieira obtida durante a fabricação do açúcar (PEREIRA et. al., 2005).

O caldo obtido dos ternos de moagem é devidamente tratado e enviado a um decantador,

na qual, resultará no caldo clarificado e no lodo. Esse lodo obtido durante a decantação é

constituído de material insolúvel sedimentado, na qual, ainda apresenta quantidade de caldo

clarificado que deve ser recuperado para o processo, através de filtração a vácuo ou por

prensagem. Devido à inconsistência do lodo, o mesmo é misturado com bagacilho de cana, a

fim de melhorar o trabalho de filtração. Após a mistura, o material passa pela filtração a vácuo,

resultando numa torta de filtro com umidade equivalente a 75% (EBA CONSULTORIA

EMPRESARIAL, 2014; FIRME, 2005).
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De acordo com ROCHA (2013), para cada tonelada de cana processada, gera em média

uma quantidade equivalente a 30 kg de torta de filtro. A composição da torta de filtro depende

de diversos fatores, tais como, tipo de solo, a variedade e maturação da cana, tratamento do

caldo, processo de clarificação e outros (NARDIN, 2007). A Tabela 6 mostra a composição

média da torta de filtro.

Tabela 6: Composição da torta de filtro
Componentes Mínimo (%) Máximo (%)

N 1,10 1,40

P2O5 1,04 2,55

K2O 0,30 0,96

CaO 4,07 5,46

MgO 0,15 0,56

S 2,70 2,96

Matéria Orgânica 77,00 85,00

Fonte: INNOCENTE (2015)

A torta de filtro é constituída por altos teores de matéria orgânica, fósforo e cálcio, na

qual, o fósforo é um macronutriente essencial para as plantas, porém encontrado em pequenas

quantidades nos solos brasileiros. A torta de filtro pode apresentar cerca de 1,2 a 1,8 % de

fósforo, além de retratar consideráveis quantidades de micronutrientes (SANTOS et. al. 2010;

SANTOS, 2012; NOGUEIRA & GARCIA, 2013).

Segundo GURGEL (2012), a torta de filtro é muito utilizada como matéria orgânica

devido à capacidade de retenção de água e o favorecimento adequado para o desenvolvimento

dos microrganismos no solo, além de manter alta a Capacidade de Troca Catiônica (CTC), ideal

para retenção de cátions, como o potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg).
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CAPÍTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os materiais utilizados foram obtidos na Usina Maity Bioenergia, situada no

município de Campestre do Maranhão, no estado do Maranhão. Segue na Figura 10 a

localização geográfica da mesma.

Como parte da missão da empresa pela busca de um desenvolvimento sustentável, foram

avaliados o reaproveitamento de rejeitos gerados no processamento de cana de açúcar da usina

como material de revestimento de ureia.

Os rejeitos utilizados foram o bagaço de cana, as cinzas provenientes da queima de

bagaço em caldeira e a torta de filtração do rejeito. Também foram avaliados poliacrilamida,

polímero disponível na usina e enxofre como material de referência para revestimento de ureia.

Figura 10: Localização geográfica da Usina Maity Bioenergia
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3.1. MATERIAIS

3.1.1. Ureia

Foi utilizada a ureia fabricada pela empresa Base Química, situada em Ribeirão Preto –

SP, com característica sólida cristalino, cor branca, densidade aparente equivalente a 730 kg/m3

e com no mínimo 46% de nitrogênio total. Segue na Tabela 7 a composição química da ureia.

Tabela 7: Composição da Ureia Industrial

Ingredientes Concentração (%)

Nitrogênio Total Mín. 45,0

Amônia Livre Máx. 200 ppm

Biureto Máx. 1,5

Umidade Máx. 0,5

Formol -

Anti-Aglimerante -

Fonte: Base Química (2016)

3.1.2. Enxofre

O enxofre utilizado foi fabricado também pela empresa Base Química, com

característica sólido cristalino, cor amarela, densidade relativa de 2,07 e com no mínimo 98%

de enxofre.

3.1.3. Polímero

O polímero utilizado durante os ensaios foi fabricado pela Companhia GE Water &

Process Technologies do Brasil, com nome comercial de FoodPro SA9861, tendo descrição

química de poliacrilamida. O polímero tem a função de floculante, na forma de pó e cor branca

a bege. De acordo com o fabricante, o mesmo não é considerado perigoso ou com baixo limite

de declaração exigido.
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_______________
1Terno representa o conjunto de rolos de uma moenda com a função de separar o caldo contido no bagaço.

3.1.4. Bagaço de Cana-de-Açúcar

O bagaço de cana-de-açúcar (BC) utilizado nos experimentos foi proveniente da safra

2016/2017, fornecido pela Usina Maity Bioenergia. O BC foi obtido por colheita manual da

cana queimada e resultante após a extração do caldo do último terno1 de moenda. A coleta da

amostra foi realizada diretamente na esteira de borracha após a saída do último terno.

3.1.5. Cinzas do Bagaço de Cana-de-Açúcar

As cinzas do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) utilizada nos experimentos também foi

proveniente da safra 2016/2017, fornecido pela Usina Maity Bioenergia. As CBC são

resultantes da queima do bagaço nas caldeiras para a geração de vapor. Após a retirada das

cinzas das caldeiras, as mesmas são dispostas em monte ao ar livre. A coleta da amostra foi

realizada em um dos montes de armazenamento situado na usina.

3.1.6. Torta de Filtro

A torta de filtro (TF) fornecida pela Usina Maity Bioenergia, procedente da safra

2016/2017, é resultante da filtração da torta. A coleta da amostra foi realizada diretamente no

filtro rotativo a vácuo.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. Preparação dos Materiais

3.2.1.1.Bagaço de Cana-De-Açúcar

A coleta do BC foi realizada diretamente na esteira proveniente do último terno de

moenda, na qual, foi enviada ao laboratório industrial da Usina Maity Bioenergia, onde foi

desfibrado novamente em uma forrageira, seguido da secagem numa Estufa de marca Fanem,

modelo 315 SE, numa temperatura de 80°C durante 12 horas. O objetivo da secagem do BC na

estufa foi obter uma melhor eficiência durante o peneiramento da amostra, e evitar a perda da

ureia durante a mistura e revestimento com o material úmido.
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A análise granulométrica do bagaço foi realizada através de um conjunto de seis

peneiras em aço inox, com dimensões de 8,0” de diâmetro e 2,0” de altura, confeccionada pela

empresa BERTEL Industria Metalúrgica Ltda, seguindo a ISO 3310/1, que abrange os métodos

de ensaios para as peneiras metálicas. Segue na Figura 11 e na Tabela 8 a ordem e as peneiras

utilizadas durante as análises.

Figura 11: Ordem das peneiras utilizadas no ensaio

Tabela 8: Classificação das peneiras utilizadas nos ensaios
Ordem ABNT/MESH Abertura em mm

1 20 0,841

2 25 0,707

3 30 0,595

4 35 0,500

5 40 0,420

6 60 0,250

O agitador de peneira eletromagnético também utilizado durante a análise

granulométrica é da marca Sppencer Scientific, modelo SP145-35. Durante a análise de
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peneiramento, o agitador eletromagnético foi programado para uma amplitude de vibração de

1,5 e tempo de vibração de 20 minutos. A maior porcentagem de massa retira ficou sobre a

peneira de 60 MESH, representando cerca de 83,17% com um diâmetro de partícula equivalente

a 0,248mm. A título de demonstração da granulometria, foi utilizado um microscópio da marca

Quimis, onde ilustra a microscopia do BC com aumento de 4x. Na Figura 12 e 13 é possível

observar a quantidade de massa retida em cada peneira e a sua distribuição granulométrica,

respectivamente. Segue na Figura 14 o bagacinho (bagaço de cana-de-açúcar após ser

peneirado) retido na peneira de 60 MESH, que foi utilizado durante as análises.

Figura 12: Massa retida do BC

Figura 13: Curva de distribuição granulométrica do BC
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Figura 14: a) BC seco; b) BC peneirado; c) Microscopia do BC com aumento de 4x.

3.2.1.2.Cinzas do Bagaço de Cana-de-Açúcar

A coleta das cinzas do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) foi realizada diretamente nos

montes de armazenamento localizado na Usina Maity Bioenergia. Após a coleta, as CBC foram

enviadas ao laboratório industrial da Usina Maity Bioenergia, na qual, foram secados numa

Estufa de marca Fanem, modelo 315 SE, numa temperatura de 80°C durante 12 horas.

Após a secagem foi realizado a trituração através de um pistilo até a obtenção de um pó,

que foi peneirado utilizando uma peneira de 80 MESH, com uma abertura equivalente a 0,180

mm, com o objetivo de uniformizar a amostra. A utilização do microscópio da marca Quimis

também foi descrita nesta etapa, com o objetivo de ilustrar a granulometria da CBC num

aumento de 4x. O volume de amostra passante na peneira foi utilizado para a realização das

análises seguintes. É possível observar na Figura 15 as CBC após a secagem na estufa e após o

peneiramento.

Figura 15: a) CBC após a secagem; b) CBC seca e peneirada; c) Microscopia da CBC seca e
peneirada num aumento de 4x.

3.2.1.3.Torta de Filtro

A torta de filtro (TF) foi retirada diretamente do filtro rotativo a vácuo. Após a coleta

da amostra, a mesma foi enviada para o Laboratório Industrial da Usina Maity Bioenergia, onde
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foi secada numa Estufa de marca Fanem, modelo 315 SE, numa temperatura de 80°C durante

24 horas. Após a secagem, a amostra foi triturada com o auxílio de um almofariz e pistilo, e em

seguida peneirada através de uma peneira de 80 MESH, na qual, a amostra passante foi utilizada

nas análises em pesquisa. A ilustração da granulometria da amostra passante foi obtida através

de um microscópio da marca Quimis, com lente num aumento de 4x. Na Figura 16 é ilustrado

a torta de filtro após a coleta no filtro rotativo e após o seu peneiramento.

Figura 16: a) TF após a coleta; b) TF seca e peneirada; c) Microscopia da TF seca e peneirada
com aumento de 4x.

3.2.1.4.Enxofre

O enxofre (S) utilizado do fabricante da Base Química, foi na forma de sólido cristalino,

de cor amarelo e odor característico. Pode ser visto na Figura 17 o enxofre perolado que será

utilizado na pesquisa.

Figura 17: Enxofre perolado utilizado na pesquisa.

A preparação do enxofre é a mesma mencionada na torta de filtro, na qual, foi utilizado

um almofariz e pistilo para a trituração do material, uma peneira de 80 MESH para padronizar

as partículas passantes que serão utilizadas para a mistura e revestimento da ureia, e um
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microscópio da marca Quimis para a ilustração da granulometria num aumento de 4x.  Segue

na Figura 18 o enxofre triturado e peneirado.

Figura 18: a) Enxofre triturado; b) Enxofre peneirado; c) Microscopia do enxofre peneirado
com aumento de 4x.

3.2.1.5.Polímero

A preparação do polímero (P) foi realizada primeiramente com a secagem através de

uma Estufa de marca Fanem, modelo 315 SE, numa temperatura de 80°C durante 12 horas. A

secagem foi realizada com o objetivo de promover uma melhor trituração com o almofariz e

pistilo. Após essa etapa, foi utilizado uma peneira de 80 MESH, na qual, a amostra passante foi

utilizada nos ensaios seguintes, e um microscópio de marca Quimis, para a ilustração das

partículas num aumento de 4x Na Figura 19 é ilustrado o polímero após o peneiramento.

Figura 19: a) Polímero seco; b) Polímero peneirado; c) Microscopia do polímero peneirado com
aumento de 4x.

3.2.1.6.Ureia

A ureia foi primeiramente triturada com o auxílio de um almofariz e pistilo até a

obtenção de um pó, na qual, foi peneirado através de uma peneira de 80 MESH. A ilustração
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da granulometria da amostra passante foi obtida através de um microscópio de marca Quimis,

com uma lente num aumento de 4x. A quantidade de amostra passante na peneira foi utilizada

para todas as etapas dos ensaios na pesquisa, como mostra Figura 20.

Figura 20: a) Ureia triturada; b) Ureia peneirada; c) Microscopia da ureia peneirada com
aumento de 4x.

3.2.2. Caracterização das Matérias Primas

3.2.2.1 Fluorescência de Raio-X

A Fluorescência de Raio-X (FRX) é uma técnica elementar que permite analisar de

forma qualitativa ou quantitativa uma amostra, através das intensidades de raios-x

característicos emitidos pelo elemento pertencente a amostra. As análises realizadas foram para

o bagaço de cana-de-açúcar, cinzas do bagaço de cana-de-açúcar e torta de filtro, na qual, foram

executadas na Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O equipamento

utilizado é da Marca Rigaku, modelo Primini, como segue na Figura 21.

Figura 21: Equipamento de Fluorescência de Raio-X
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3.2.2.2 Caracterização das Matérias Primas por Termogravimetria (TG) e

Termogravimétrica Derivada (DTG)

Foram realizadas análises de TG e DTG para o bagaço de cana-de-açúcar, cinzas do

bagaço de cana-de-açúcar e torta de filtro, com a finalidade de identificar a estabilidade e

decomposição térmica das amostras. As análises foram conduzidas na Universidade Federal do

Rio de Janeiro, tendo como condições de análise, uma razão de aquecimento de 10°C/min., com

uma faixa de temperatura de 30-1000°C, utilizando-se o nitrogênio (N2) como gás de arraste na

vazão de 20 mL/min e cadinhos de alumina.

3.2.3. Varredura Espectral e Curva Padrão da Ureia

A ureia passante na peneira de 80 MESH foi utilizada para a preparação de uma solução

de ureia com concentração equivalente a 20,00 g/L, na qual, foi realizado uma varredura

espectral na solução aquosa de ureia, a fim de identificar o comprimento de onda de máxima

absorbância. A varredura espectral foi realizada através de um espectrofotômetro UV-VIS da

marca Bel Photonics, modelo 1105, com comprimento de onda variante dentre 320nm a

1000nm. Segue na Figura 22 a ilustração do espectrofotômetro utilizado.

Figura 22: Espectrofotômetro UV-VIS Bel Photonics, modelo 1105
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As varreduras espectrais nas faixas de absorção entre os comprimentos de onda 320nm

a 1000nm foram realizadas para a obtenção do pico máximo de absorção da ureia, a partir da

solução padrão de ureia a 20,00 g/L de concentração. Os dados obtidos foram plotados num

gráfico de dispersão XY, utilizando o software OriginPro 2016, versão b9.3.1.273.

A partir da varredura espectral realizada, o comprimento de onda referente a absorbância

máxima foi utilizada para a construção da curva padrão ou curva de calibração da ureia. Para a

plotagem dessa curva padrão, oito soluções foram preparadas com concentrações conhecidas

de ureia, na qual, foram utilizados balões volumétricos de 500 mL e determinadas massas de

ureia. Segue na Tabela 9 e na Figura 23 os preparos das soluções padrões de ureia.

Tabela 9: Preparação dos padrões de ureia
Massa de ureia

(g)
Volume do balão volumétrico

(L)
Concentração de ureia na solução

(g/L)
3,000 0,50 6,00
4,000 0,50 8,00
5,000 0,50 10,00
6,000 0,50 12,00
7,000 0,50 14,00
8,000 0,50 16,00
9,000 0,50 18,00
10,000 0,50 20,00

Figura 23: Soluções padrões de ureia
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A partir das concentrações conhecidas das soluções de ureia foi possível determinar as

absorbâncias no maior pico de comprimento de onda, usando o mesmo espectrofotômetro para

a varredura espectral. Durante a realização dos ensaios, foi utilizado o procedimento

apresentado por SANTOS (2015), na qual, utilizava a metodologia de WITH et. al. (1961),

onde mistura-se 0,5 mL da amostra com 2,5 mL da solução ácido tricloroacético a 10%

(Labsynth) e 0,5 mL do reagente Ehrlich (20 mL de ácido clorídrico P.A. + 5,0 g de 4-4

dimetilbenzaldeido). Com os dados obtidos, foi possível plotar um gráfico de absorbância

versus concentração, conforme Figura 24.

Figura 24: Curva Padrão

Neste gráfico, a variável “y” representa a absorbância, e “x” a concentração de ureia. A

constante “a” representa o produto da absortividade e comprimento do caminho óptico de

acordo com a Lei de Beer:

A = ε l C

Onde:

ε = coeficiente de absorção;

l = caminho ótico;

C = concentração
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3.2.4. Preparação dos Grânulos

A preparação dos grânulos com os materiais em pesquisa foram realizadas com adição

e revestimento sobre a ureia, na qual, foram utilizados os seguintes percentuais dos materiais:

5%, 10% e 15%. A usina Maity Bioenergia confeccionou o molde em aço carbono utilizado

para a preparação dos grânulos. Segue na Figura 25 o desenho técnico do molde utilizado com

as suas respectivas medidas.

Figura 25: Desenho técnico do molde para a confecção dos grânulos

Durante o desenvolvimento da pesquisa, os grânulos foram trabalhados na faixa de

massa dentre 7 a 8 gramas de ureia, com adição e revestimento de material. Para ajudar na

compactação foi utilizado uma prensa hidráulica a uma pressão máxima de 100 kgf/cm2. É

possível observar na Figura 26 os grânulos após a compactação.

A compactação dos grânulos de ureia com aditivo de materiais foram realizados com a

mistura de ambos e adicionados ao molde para a compactação na prensa hidráulica. No caso

dos grânulos de ureia com revestimento, primeiramente foi realizado a compactação da ureia

pura e depois adicionado o percentual de material para revestimento, finalizando com a

compactação novamente do grânulo revestido, mantendo-se a ureia centrada.
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Figura 26: Grânulos após a compactação: a) ureia; b) ureia+BC; c) ureia+enxofre; d)
ureia+polímero; e) ureia+TF; f) ureia+CBC.

3.2.5. Mecanismo de Liberação da Ureia

Após a compactação dos grânulos, foi analisado a liberação de ureia, de acordo a

metodologia seguida por XIAOYU et. al. (2012). Os grânulos foram armazenados num

determinado suporte esférico com aproximadamente 5,1 centímetros de diâmetro, com

perfurações de 2,0 x 2,0  milímetros cada. O suporte era mergulhado num béquer com 500 mL

de água destilada, suspenso à 3,0 centímetros da base do béquer, e este era sobreposto num

agitador magnético, de marca Tecnal, modelo TE-0851, numa velocidade de 1, com o objetivo

de homogeneizar a ureia durante a liberação na água.

Com o auxílio de uma micropipeta, a cada minuto era coletado uma amostra de 0,5 mL

até a dissolução total do grânulo. No caso dos grânulos com mistura e revestimento, houve a

necessidade de filtrar as amostras através de um papel de filtro qualitativo de 110 mm de

diâmetro, fabricado pela PROLAB. A filtração foi para reter os sólidos insolúveis que poderiam

influenciar durante a leitura espectral. Segue na Figura 27 o esquema utilizado para

determinação do mecanismo de liberação da ureia.
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Figura 27: Esquema utilizado para a determinação do mecanismo da liberação de ureia

Após a coleta da amostra, era obtida a absorbância da mesma através de um

espectrofotômetro UV-VIS da marca Bel Photonics, modelo 1105, e uma cubeta de vidro ótico

quadrada com 10 mm de espessura e volume de 3,5 mL. Para auxiliar na determinação da ureia

pelo espectrofotômetro, foi utilizado o procedimento de SANTOS (2015), seguindo a

metodologia de WITH et. al. (1961), na qual consiste na mistura de 0,5 mL da amostra com 2,5

mL da solução ácido tricloroacético a 10% (Labsynth) e 0,5 mL do reagente Ehrlich (20 mL de

ácido clorídrico P.A. + 5,0 g de 4-4 dimetilbenzaldeido). Utilizando os valores obtidos das

absorbâncias para cada minuto até a dissolução total do grânulo, foi determinado a concentração

em g/L de ureia liberada para cada tempo específico, através da equação da reta Concentração

x Absorbância resultante da curva padrão de ureia. Após determinar a quantidade de massa

liberada em função do tempo, os dados foram lançados no software OriginPro 2016, versão

b9.3.1.273, para a realização da plotagem e obtenção dos dados gráficos.

3.2.6. Análise Cinética de Liberação da Ureia

A análise cinética e o mecanismo de liberação foram analisados através do modelo

proposto por Ritger – Peppas, na qual, a escolha deste modelo na pesquisa consistiu por
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proporcionar melhores resultados de liberação em água. O modelo matemático proposto

determina o expoente difusional ou coeficiente de liberação n, que permite esclarecer o

mecanismo de transporte ocorrente no processo. Na Equação 3.1, a relação Mt/M∞ consiste na

fração de água absorvida, ou do material liberado no tempo t e k representa a constante cinética

ou constante de difusão do processo. Dependendo do valor do coeficiente de liberação, o

mecanismo de transporte pode ser descrito conforme Tabela 10.

= ∗ Equação 3.1

Tabela 10: Mecanismo de Liberação
Coeficiente de
Liberação (n) Mecanismo de Transporte

Taxa em Função do
Tempo

0,5 Difusão Fickiana t-0,5

0,5 < n < 1,0 Transporte Anômalo tn-1

1,0 Transporte Caso-II Liberação ordem zero
Superior a 1,0 Transporte Super-Caso-II tn-1

Fonte: ZALDIVAR (2015)

A difusão Fickiana é caracterizada por um fenômeno que não precisa de energia, na

qual, a ureia é dissolvida antes de atravessar a membrana, ocorrendo a liberação por diferença

de concentração entre a matriz e o meio de dissolução. A difusão não-Fickiana é subdivida em

transporte anômalo, Caso-II e Super Caso-II. No caso do transporte anômalo, a velocidade de

difusão do solvente e o relaxamento das cadeias poliméricas, são da mesma ordem de

magnitude. O transporte Caso-II é caracterizado pela velocidade de difusão do solvente ser

maior que o relaxamento do polímero. Já o transporte Super Caso-II, a velocidade de difusão

do solvente é muito maior, sendo a difusão determinante neste caso (RECIFE, 2013 &

ZALDIVAR, 2015).
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS

4.1.1. Fluorescência de Raio-X

Por meio da fluorescência de raio-X, foram determinados os elementos pertencentes as

amostras de bagaço de cana-de-açúcar, cinzas do bagaço de cana-de-açúcar e torta de filtro. As

concentrações dos óxidos dos elementos podem ser vistas na Tabela 11.

Tabela 11: Concentração de óxidos nas amostras de BC, CBC e TF
Fórmula BC CBC TF

% em óxidos % em óxidos % em óxidos
Al2O3 2,805 3,401 5,609
CaO 0,718 0,87 8,861

Cr2O3 0,17 0,206 0,06
CuO 0,087 0,106 0,055

Fe2O3 23,275 28,214 17,125
I 1,758 2,131 0,894

K2O 1,699 2,06 1,946
MnO 0,591 0,716 0,685
P2O5 - - 2,069
PdO 4,791 5,808 3,149
SiO2 38,002 46,066 27,987
SnO2 1,116 1,352 0,728
SO3 0,672 0,809 3,287
TiO2 1,332 1,615 1,731
ZnO 0,45 0,545 0,298
ZrO2 0,241 0,291 0,083

Outros 4,483 5,44 4,173
Perda ao fogo - obtido

na curva TG (%)
17,81 0,46 21,26

As maiores concentrações de elementos representados na forma de óxidos em ambas as

amostras foram referentes ao silício (SiO2), representando valores próximos de 38, 46 e 28%

para as amostras de BC, CBC e TF, respectivamente. O ferro (Fe2O3) apresentou valores para



63

todas as amostras, sendo a segunda maior concentração, com valores próximos de 23, 28 e 17%

para as amostras de BC, CBC e TF, respectivamente.

Teores de macronutriente primário nas amostras BC, CBC e TF, foram identificadas,

onde houve a presença de potássio (K), com concentração em óxido de potássio (K2O), com

valores próximo de 1,7 % para o BC, 2,1% para CBC e 1,9% para a TF. A TF também

apresentou teores de fósforo (P), com concentração em pentóxido de fósforo (P2O5) referente a

2,0%. Em relação aos macronutrientes secundários, houve a presença de óxido de cálcio (CaO),

com valores próximos de 0,72; 0,87 e 8,86% para as amostras BC, CBC e TF, respectivamente.

Assim como, a presença de óxido sulfúrico (SO3) foi identificada para as amostras de BC, CBC

e TF, com os respectivos valores, 0,67; 0,81 e 3,29%.

Os menores teores identificados nas amostras foram referentes ao cobre (Cu), com

valores em óxido de cobre (CuO) próximos de 0,09 e 0,11%, para as amostras BC e CBC,

respectivamente. A TF apresentou um menor percentual em óxido para o elemento níquel (Ni),

com um valor próximo de 0,04%. Para os três resíduos do processamento de cana-de-açúcar, a

TF apresentou maiores teores de nutrientes.

4.1.2. Análise Termogravimétrica (TG) e Derivada Termogravimétrica (DTG)

A análise térmica para o BC pode ser visualizada na Figura 28, onde ilustra as curvas

TG e DTG. A curva TG apresentou dois estágios de decomposição. O primeiro estágio ocorreu

numa temperatura inferior a 100°C, caracterizado pela perda de água, de 9,06%. O segundo

estágio de decomposição correu próximo de 175°C a 380°C, apresentando uma perda de massa

de 65,81%. Esse estágio foi caracterizado pelo início de perda da massa de menor estabilidade

térmica, como os compostos alifáticos da hemicelulose. Nas temperaturas mais elevadas, ocorre

a decomposição térmica atribuída à degradação da celulose e lignina.

A DTG apresentou dois estágios de decomposição. O primeiro estágio foi caracterizado

pela perda da água, com mencionado anteriormente pela curva TG, ocorrendo numa

temperatura próxima de 30°C. O segundo estágio ocorreu em temperatura próxima de 350°C,

caracterizando a decomposição térmica da hemicelulose, e degradação principal da celulose e

lignina.
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Figura 28: Curvas TG e DTG do bagaço de cana-de-açúcar

Para a amostra de CBC as curvas de TG e DTG podem ser vistas na Figura 29. São

observadas pequenas perdas de massa durante toda a análise de TG e DTG, decorrente da

eficiência da queima do bagaço. Numa temperatura próxima de 50°C, é atribuída a eliminação

da água, e as demais pequenas perdas são decorrentes à compostos orgânicos, como lignina,

hemicelulose e celulose. A perda de massa total até a temperatura próxima de 1000°C foi

equivalente a 0,46%.
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Figura 29: Curvas TG e DTG do cinza do bagaço de cana-de-açúcar

Os resultados de análises térmica para a amostra de TF pode ser visto na Figura 30.

Inicialmente a TF teve uma perda de massa próxima de 50°C, referente a 3,62% devido a

umidade presente. A perda referente a 1,20% iniciada na temperatura próxima de 100°C pode

ser explicada pela água adsorvida com materiais filtrados, essa etapa foi finalizada próximo de

150°C. A partir dessa temperatura inicia-se a decomposição dos compostos alifáticos, seguida

pela perda dos compostos aromáticos, caracterizados também por material orgânico, ocorrendo

até 550°C. A perda de 2,44% entre as temperaturas de 550 e  720°C pode ser caracterizada pela

possível decomposição de carbonato de cálcio presente.
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Figura 30: Curvas TG e DTG da torta de filtro

4.2. VARREDURA ESPECTRAL E CURVA PADRÃO DE UREIA

O pico máximo encontrado durante a varredura espectral numa faixa de comprimento

de onda dentre 320-1000nm, utilizando uma solução de ureia na concentração de 20 g/L, obteve

o valor máximo de 340nm, com uma absorbância de 0,060. O gráfico com a plotagem da

varredura espectral pode ser visto na Figura 31.

A curva padrão da ureia no comprimento de onda 340 nm pode ser vista na Figura 32.

É possível observar no gráfico que a correlação entre a absorbância e as concentrações padrões,

obtiveram um valor R-quadrado equivalente a 0,9973.

Através desse resultado, pode-se aplicar a equação da reta (y = 0,003x - 0,0012) para a

determinação da concentração de ureia nos grânulos com mistura e revestimento de material.
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Figura 31: Varredura espectral da solução de ureia a 20 g/L

Figura 32: Curva Padrão de Ureia
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4.3. MECANISMO DE LIBERAÇÃO DA UREIA COM ADIÇÃO DE MATERIAIS

4.3.1. Ureia com Adição de Bagaço de Cana-de-Açúcar

Os resultados de mecanismos dos grânulos de ureia com mistura de BC nas proporções

5%, 10% e 15%, podem ser visualizados na Figura 33. O grânulo com 5% de BC obteve um

tempo total para a dissolução da amostra em cerca de 17 minutos, enquanto os grânulos com

10 e 15%, chegaram a um tempo de liberação de 19 e 20 minutos, respectivamente. Comparado

com o grânulo de ureia pura que teve um tempo de 10 minutos para a liberação completa da

ureia, é possível observar que o BC reduziu essa liberação, prologando o tempo total. Os

resultados também mostraram que a variação de liberação da ureia é proporcional ao tempo.

Figura 33: Quantidade de ureia relativa na água com adição de BC

As comparações entre as curvas e o comportamento de liberação podem ser

interpretadas através de uma modelagem, de acordo com a metodologia de Peppas, na qual, são

demonstrados os parâmetros cinéticos do processo de liberação. A Figura 34 ilustra o modelo

de Peppas para a ureia com adição de BC (ZALDIVAR, 2015).

Os dados para as porcentagens de BC na ureia utilizados na pesquisa são demonstrados

na Tabela 12, na qual, o grânulo de ureia pura apresentou um valor do expoente de liberação

“n” equivalente a 0,8467, caracterizando o mecanismo de liberação como não Fickiana ou
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difusão anômala, ou seja, não seguindo uma relação linear, talvez associada pela superfície

porosa do grânulo de ureia. Os grânulos com porcentagem de 5 e 10% também apresentaram

comportamento anômalo, na qual, são dependentes do fenômeno de difusão, assim como, o

fenômeno de erosão. O grânulo de ureia com 15% de BC, obteve um coeficiente de liberação

de 1,0313, com valor aproximado de 1, resultando em processo cinético de ordem zero.

Um aspecto importante a ser observado na Tabela é a constante cinética (k) para o

grânulo de ureia pura, na qual, obteve praticamente o triplo do valor comparado com o grânulo

com adição de BC a 15%. Esse fenômeno pode ser explicado pela ausência da barreira física

na superfície da ureia.

Figura 34: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 12: Correlação dos resultados da ureia com adição de BC pela modulação de Peppas
Amostra k n Adj. R-Square

Ureia Pura 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
BC-Ureia (5%) 11,0466 ± 0,9718 0,7386 ± 0,0352 0,9788
BC-Ureia (10%) 10,8996 ± 0,6223 0,7148 ± 0,0219 0,9901
BC-Ureia (15%) 4,6481 ± 0,2960 1,0313 ± 0,9953 0,9953
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4.3.2. Ureia com Adição de Cinzas do Bagaço de Cana-de-Açúcar

Os ensaios utilizando a CBC como material de adição a ureia obteve um tempo máximo

de dissolução de 13 minutos com uma porcentagem de 15% do material. O grânulo com adição

de 5% de CBC não apresentou influencia durante os ensaios, pois o mesmo obteve um tempo

máximo de 11 minutos para a dissolução total, enquanto a ureia sem adição de material

apresentou um tempo final de 10 minutos. A Figura 35 ilustra a quantidade de ureia relativa

liberada, na qual, é possível observar que o comportamento do grânulo CBC-UREIA (5%) é

praticamente igual ao da UREIA PURA. De uma forma geral, as CBC demonstraram um tempo

de dissolução próxima ao grânulo de ureia sem adição de material.

Figura 35: Quantidade de ureia relativa na água com adição de CBC

A Figura 36 apresenta o mecanismo de liberação conforme o modelo de Peppas, para o

grânulo de ureia com adição de CBC. A Tabela 13 ilustra os dados obtidos durante a plotagem

do mecanismo de liberação pelo modelo de Peppas.

Pelos dados obtidos na modelagem, os grânulos CBC-UREIA (5%), CBC-UREIA

(10%) e CBC-UREIA (15%) apresentaram um comportamento não Fickiano, com uma

constante cinética de 12,3178 ± 0,6902, 12,8305 ± 0,4348 e 11,6678 ± 0,4845, respectivamente,
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quando comparados com a ureia pura (12,7429 ± 0,4883), o valor de “k” apresentou pouca

diferença entre os valores obtidos. Em relação ao coeficiente de liberação, ambos os grânulos

apresentaram valores dentre 0,5 a 1, caracterizando o transporte como anômalo.

O baixo tempo de dissolução dos grânulos pode ter sido resultante da erosão durante os

ensaios, ao contrário do BC que apresenta características fibrosas, que possivelmente

contribuem para uma menor dissolução de ureia.

Figura 36: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 13: Correlação dos resultados da ureia com adição de CBC pela modulação de Peppas
Amostra k n Adj. R-Square

Ureia 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
CBC-Ureia (5%) 12,3178 ± 0,6902 0,8730 ± 0,0265 0,9950
CBC-Ureia (10%) 12,8305 ± 0,4348 0,7957 ± 0,0150 0,9976
CBC-Ureia (15%) 11,6678 ± 0,4845 0,8352 ± 0,0183 0,9968
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4.3.3. Ureia com Adição de Torta de Filtro

A TF apresentou durante os ensaios valores de quantidade relativa de ureia na água

proporcional ao tempo, obtendo um tempo máximo de 16 minutos para o grânulo com adição

de 15% de TF, com liberação de 97,96%. O tempo inicial para a perda de ureia foi obtido a

partir do primeiro minuto para o grânulo com adição de 5% de TF, enquanto os grânulos com

10 e 15%, só registraram a perda a partir do segundo minuto. Cerca de 52% da ureia foi liberada

dentro de 5 minutos para o grânulo sem adição, enquanto para a TF-UREIA (15%) um

percentual de 53%, foi liberado durante cerca de 9 minutos. A medida em que foi aumentando

o percentual de TF nos grânulos, a taxa de liberação da ureia foi reduzindo gradativamente,

conforme mostra Figura 37.

Figura 37: Quantidade de ureia relativa na água com adição de TF

O modelo de Peppas para os ensaios da TF, apresentado na Figura 38 e Tabela 14,

demostrou valores de coeficiente de liberação próximos, ao comparar a ureia pura com a TF-

UREIA (5%), além de apresentar Adj. R-Square com pouca variação. Para os grânulos com 10

e 15% de TF, o modelo de Peppas apresentou uma constante cinética com um valor próximo

de 6 e 7, respectivamente.
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As amostras com 10 e 15% de TF ilustraram um transporte não Fickiano, com um

coeficiente de liberação de 0,9541 e 0,9957, respectivamente, onde apresenta uma dependência

da difusão, assim como, da erosão, durante a liberação da ureia. O aumento da quantidade de

TF na amostra, assim como, a compactação do material, possibilitou a redução da área de

superfície e o tamanho dos poros no grânulo, minimizando assim, a liberação da ureia. A TF

também apresenta material fibroso que contribuiu para a menor liberação de ureia.

Figura 38: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 14: Correlação dos resultados da ureia com adição de TF pela modulação de Peppas
Amostra k n Adj. R-Square

Ureia 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
TF-Ureia (5%) 10,4847 ± 0,6553 0,8890 ± 0,0274 0,9938
TF-Ureia (10%) 7,3187 ± 0,2340 0,9541 ± 0,0131 0,9985
TF-Ureia (15%) 6,0429 ± 0,3511 0,9957 ± 0,0232 0,9956
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4.3.4. Ureia com Adição de Enxofre

A Figura 39 ilustra os valores de liberação de ureia na água para as porcentagens de 5,

10 e 15% de S adicionado ao grânulo. Os resultados indicaram que a variação na quantidade de

S adicionada tem correlação direta com o perfil de liberação das amostras. O resultado para o

grânulo de ureia com 5% de adição apresentou liberação acima de 13% no primeiro minuto do

ensaio. Os grânulos com porcentagem de 10 e 15%, só apresentaram liberação de ureia a partir

de dois minutos de ensaio, representando cerca de 13,74 e 11,43%, respectivamente. O tempo

máximo para a dissolução do S-UREIA (15%), foi equivalente a 21 minutos.

Figura 39: Quantidade de ureia relativa na água com adição de S

Os resultados das correlações da ureia com adição de S para o modelo de Peppas podem

ser visualizados na Figura 40 e Tabela 15. O coeficiente de liberação “k” decresce na medida

que a quantidade de S aumenta nos grânulos de ureia. O grânulo S-UREIA (5%) obteve um

coeficiente de liberação correspondente a 12,6124 ± 0,3798, enquanto a ureia pura apresentou

um valor de 12,9503 ± 0,3954.

Para todos os materiais, a constante cinética apresentou um mecanismo de liberação não

Fickiana ou difusão anômala, indicando uma sobreposição do fenômeno de difusão e erosão,
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ou seja, a liberação não está associada apenas a difusão, mas também a mudanças ocasionadas

na superfície do grânulo.

Os coeficientes lineares para S-UREIA (5%), S-UREIA (10%) e S-UREIA (15%) foram

satisfatórios, com valores acima de 0,99, podendo-se concluir que o modelo de Peppas pode ser

aplicado a este sistema. O enxofre é tradicionalmente utilizado como material de revestimento

em grãos de ureia no Brasil, uma vez que o país apresenta carência deste nutriente no solo.

Figura 40: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 15: Correlação dos resultados da ureia com adição de S pela modulação de Peppas
Amostra k n Adj. R-Square

Ureia 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
S-Ureia (5%) 12,6124 ± 0,3798 0,7254 ± 0,0121 0,9975
S-Ureia (10%) 6,9401 ± 0,2612 0,8460 ± 0,014 0,9970
S-Ureia (15%) 6,8342 ± 0,3717 0,8721 ± 0,0198 0,9942
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4.3.5. Ureia com Adição de Polímero

Os resultados de mecanismos liberação de ureia com mistura de P nas proporções 5%,

10% e 15%, podem ser visualizados na Figura 41. O aumento do teor de P nos grânulos diminui

gradativamente a liberação da ureia. O grânulo com 15% de P apresentou uma liberação

próxima de 53% num tempo de 12 minutos, enquanto a ureia pura liberou cerca de 52% num

tempo de 5 minutos. Para um percentual de perda da ureia pura de 96% num tempo de 10

minutos, o grânulo com 5% de P, liberou a mesma quantidade próxima de 96% num tempo de

15 minutos, reduzindo o tempo de liberação em 5 um minuto.

Num tempo de 2 minutos de ensaio, o P-UREIA (5%) liberou cerca de 22% de ureia,

enquanto os grânulos P-UREIA (10%) e P-UREIA (15%), tiveram quantidades liberadas

correspondente a 16 e 9% para o mesmo tempo, respectivamente, representando cerca de 68%

de redução na liberação em comparação com a ureia pura e P-UREIA (15%).

O material polimérico apresenta cadeias longas que provoca o fenômeno de atraso na

solubilização da ureia contida. No entanto, por se tratar de um produto não natural, deve-se

avaliar os subprodutos gerados devido a decomposição do mesmo no sólido. Atualmente

polímeros distintos são utilizados como revestimento de ureia, porém há uma tendência de que

o uso desses materiais seja descontinuado devido as implicações dos seus produtos de

degradação.

Figura 41: Quantidade de ureia relativa na água com adição de P
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Para o modelo de Peppas, ilustrado na Figura 42 e Tabela 16, a liberação apresentou um

comportamento de liberação não Fickiana ou difusão anômala para os grânulos P-UREIA (5%),

P-UREIA (10%) e P-UREIA (15%), correspondendo aos valores 0,7548 ± 0,0172, 0,8333 ±

0,0211 e 0,9614 ±0,0112, respectivamente.

Para todas as amostras, o coeficiente de regressão linear apresentou valores acima de

0,99, concluindo que a utilização do modelo de Peppas para o sistema é satisfatório. Com base

na constante cinética (k), o P-UREIA (15%) apresentou uma redução de 61% em comparação

com o valor de k para a ureia pura.

A adição de P aos grânulos mostrou eficiência na redução de liberação da ureia,

principalmente para as amostra P-UREIA (10%) e P-UREIA (15%), com base nas constantes

cinéticas que apresentaram valores bem abaixo ao comparar com a ureia sem adição de P.

Figura 42: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas
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Tabela 16: Correlação dos resultados da ureia com adição de P pela modulação de Peppas
Amostra k n Adj. R-Square

Ureia 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
P-Ureia (5%) 12,5125 ± 0,5271 0,7548 ± 0,0172 0,9956
P-Ureia (10%) 7,8420 ± 0,4364 0,8333 ± 0,0211 0,9937
P-Ureia (15%) 4,9346 ± 0,1578 0,9614 ±0,0112 0,9984

4.3.6. Comparação entre os grânulos de ureia com adição de materiais

Para uma melhor visualização entre os grânulos de ureia com adição de BC, CBC, TF,

S e P, foi realizado uma comparação entre ambos, como mostra a Figura 43. É possível observar

que para o grânulo com adição de 5%, o BC e S obtiveram um tempo máximo de 17 minutos.

A CBC apresentou um menor tempo, equivalente a 11 minutos para a dissolução total do

grânulo. A adição de 10% obteve uma melhor eficiência com o S, seguida do P e BC, com os

tempos totais de 20 minutos para o S e 19 minutos para o P e BC. Em relação a 15% de adição

dos materiais, o P obteve uma liberação mais lenta de ureia, resultando num tempo total de 23

minutos. A CBC para as três percentagens apresentadas, obteve o menor tempo de dissolução,

apresentando uma liberação de ureia mais rápida durante os ensaios, o que era esperado por

tratar de cinzas sem materiais fibrosos como a torta e o bagaço, ou de grande cadeia molecular

como o polímero.

Apesar do BC, S e P apresentarem baixa liberação durante os ensaios, a TF também

mostra-se eficiente durante as análises do mecanismo de liberação. O menor valor observado

para a TF pode ser devido a menor presença de materiais fibrosos neste.
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Figura 43: Comparação entre os grânulos de ureia com adição de materiais

4.4. MECANISMO DE LIBERAÇÃO DA UREIA COM REVESTIMENTO DE

MATERIAIS

Após avaliação dos materiais como aditivos foi feito avaliação dos mesmos como

revestimento.

4.4.1. Ureia Revestida com Bagaço de Cana-de-Açúcar

A quantidade de ureia liberada em função do tempo utilizando o BC como revestimento,

pode ser visualizado na Figura 44. Para todos os materiais a liberação ocorreu nos primeiros

minutos dos ensaios. Para o tempo de 1 minuto, os grânulos de ureia pura e BC-UREIA (5%)

apresentaram liberação com pouca diferença, correspondente a 15,45 e 13,89%,

respectivamente.

A liberação de ureia acima dos 90% para o grânulo de ureia pura foi registrada para um

tempo de 10 minutos, enquanto para as mesmas condições de liberação, as amostras BC-UREIA

(5%), BC-UREIA (10%) e BC-UREIA (15%) obtiveram um tempo de 16, 18 e 19 minutos,

respectivamente. A dissolução total da ureia pura ocorreu um tempo de 10 minutos, enquanto

para o mesmo tempo de liberação registrado, os grânulos BC-UREIA (5%), BC-UREIA (10%)
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e BC-UREIA (15%), obtiveram a quantidade relativa de ureia liberada próximas de 63, 52 e

53%, respectivamente.

Não foi observado um maior tempo de ensaio devido ao revestimento em relação a

adição de BC a ureia. Este fenômeno mostra que o BC, por apresentar material fibroso, impede

uma maior velocidade de dissolução da ureia, independente de estar envolto ao grão ou

misturado de forma homogênea, uma vez que ele cria uma rede capaz de retardar o fenômeno.

Figura 44: Quantidade de ureia relativa na água com revestimento de BC

O comportamento de liberação interpretada através da metodologia de Peppas,

demonstrando os parâmetros cinéticos de liberação, podem ser vistos na Figura 45 e os dados

obtidos, na Tabela 17. Para todos os grânulos, o coeficiente de liberação n apresentou valores

na faixa de 0,5 > n < 1,0, seguindo uma curva de liberação de cinética de 1ª ordem, obtendo um

comportamento não Fickiano ou difusão anômala.

Analisando os resultados obtidos e com base nas correlações lineares, o transporte

difusional é predominante durante o mecanismo cinético, ocorrendo também a liberação por

relaxamento e/ou erosão do revestimento.
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Figura 45: Quant idade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 17: Correlação dos resultados da ureia com revestimento de BC pela modulação de
Peppas

Amostra k n Adj. R-Square

Ureia Pura 12,7429 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
BC-Ureia (5%) 11,2536 ± 0,5991 0,7441 ± 0,0218 0,9926
BC-Ureia (10%) 7,5166 ± 0,3809 0,8606 ± 0,0188 0,9952
BC-Ureia (15%) 7,4662 ± 0,2867 0,8504 ± 0,014 0,9972

4.4.2. Ureia Revestida com Cinzas do Bagaço de Cana-de-Açúcar

A Figura 46 apresenta a quantidade de ureia relativa na água a partir de diferentes

concentrações de CBC revestida ao grânulo de ureia. Das análises pode-se observar que o

processo de liberação não apresentou eficiência ao revestir o grânulo com a CBC. Para CBC-

UREIA (5%) no primeiro minuto apresentou uma liberação equivalente a 13,81%, enquanto o
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grânulo de ureia pura, para o mesmo tempo, correspondeu a uma liberação de 15,45%. O motivo

da pouca diferença de liberação ao comparar com a ureia sem revestimento, deve-se a abaixa

eficiência de compactação da ureia ao revesti-la com a CBC, isso pode ser observado também

pelo tempo de dissolução total dos grânulos, onde, a CBC-UREIA (5%) obteve um tempo total

de 11 minutos, enquanto a ureia pura apresentou um tempo de 10 minutos.

O maior tempo de dissolução foi obtido com a amostra CBC-UREIA (15%), com um

tempo final de 13 minutos, resultando em 3 minutos a mais que o grânulo de ureia pura.

Resultados equivalentes já haviam sido encontrados quando utilizado cinza como aditivo. A

CBC não se mostra eficiente, possivelmente devido à ausência de materiais fibrosos e a baixa

aderência desta com a ureia durante a prensagem.

Figura 46: Quantidade de ureia relativa na água com revestimento de CBC

A Figura 47 e a Tabela 18 apresentam a cinética de liberação para as diferentes

concentrações de CBC, através do modelo proposto por Peppas. Para todas as amostras, o

coeficiente de correlação linear apresentou valores acima de 0,99, tornando a modelagem de

Peppas satisfatória para essa pesquisa.

A constante cinética para ambos os materiais apresentaram diminuição nos valores, à

medida que a quantidade de CBC é aumentada para revestir o grânulo de ureia. As diferenças
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entre as constantes cinéticas foram mínimas, apresentando 29% de diminuição ao comparar a

CBC-UREIA (15%) com a ureia sem revestimento.

O coeficiente de liberação para os grânulos CBC-UREIA (5%), CBC-UREIA (10%) e

CBC-UREIA (15%) apresentou um mecanismo de liberação não Fickiano ou difusão anômala,

com valores na faixa de 0,5 > n < 1,0, sendo 0,7625 ± 0,0221 para o grânulo com 5% de CBC,

0,8598 ± 0,0260 para o grânulo com 10% de CBC e 0,9387 ± 0,0249 para o grânulo com 15%

de CBC. O comportamento do transporte não Fickiano é caracterizado principalmente pela

difusão, assim como, a erosão ocasionada nos grânulos.

Figura 47: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 18: Correlação dos resultados da ureia com revestimento de CBC pela modulação de
Peppas

Amostra k n Adj. R-Square

Ureia Pura 12,7429 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
CBC-Ureia (5%) 16,3284 ± 0,7551 0,7625 ± 0,0221 0,9952
CBC-Ureia (10%) 11,9810 ± 0,6858 0,8598 ± 0,0260 0,9945
CBC-Ureia (15%) 8,9917 ± 0,5132 0,9387 ± 0,0249 0,9957
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4.4.3. Ureia Revestida com Torta de Filtro

Os dados obtidos para a ureia com revestimento de TF em diferentes proporções podem

ser visualizados na Figura 48, onde apresentam redução na quantidade de ureia liberada com o

aumento de teor da TF. Para o tempo de 1 minuto, as amostras TF-UREIA (5%), TF-UREIA

(10%) e TF-UREIA (15%) registraram pouca diferença de liberação ao compara-las com a ureia

pura. Liberação de ureia acima dos 50% foi obtido num tempo de 5 minutos para o grânulo sem

revestimento, enquanto as demais amostras apresentaram valores acima dessa liberação num

tempo de 7 minutos, para o TF-UREIA (5%), e 10 minutos para TF-UREIA (10%) e TF-UREIA

(15%).

A dissolução total dos grânulos foi obtida num tempo de 14, 15 e 18 minutos,

correspondente a TF-UREIA (5%), TF-UREIA (10%) e TF-UREIA (15%), respectivamente.

Ao comparar com a ureia sem revestimento, as amostras com teores de 5, 10 e 15% de TF

obtiveram um aumento no tempo de 40, 50 e 80%, respectivamente, reduzindo assim, a

quantidade de ureia liberada.

A amostra TF-UREIA (15%) revestida apresentou um maior tempo para solubilização

quando comparado a amostra usando a torta de filtro, nesta mesma proporção, como aditivo.

Possivelmente a maior quantidade de torta como revestimento causou uma maior barreira física

superficial em relação a análise como aditivo. A TF apresenta, além de materiais fibrosos,

outros materiais que podem agir superficialmente, mas que não apresentam a mesma

característica de barreira quando contidas dentro da pastilha.
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Figura 48: Quantidade de ureia relativa na água com revestimento de TF

A Figura 49 e Tabela 19 apresentam a cinética de liberação para as diferentes

concentrações de TF, utilizando a modelagem proposta por Peppas. As amostras TF-UREIA

(5%) e TF-UREIA (10%) apresentaram coeficiente de correlação linear com valores acima de

0,99, tornando a modelagem de Peppas satisfatória para essa pesquisa. O grânulo TF-UREIA

(15%) obteve uma correlação linear correspondente a 0,9870, na qual, apresenta alguns pontos

de desvio que torna a modelagem de Peppas com menor eficiência nos resultados. A constante

cinética teve uma diminuição de acordo com o aumento da quantidade de TF utilizada no

revestimento do grânulo de ureia. Para o grânulo TF-UREIA (10%), a redução foi de

aproximadamente 2 vezes ao comparar com a ureia pura, que obteve um valor de 12,7428 ±

0,4883, enquanto a TF (10%) apresentou 5,1615 ± 0,4596.

As amostras TF-UREIA (5%) e TF-UREIA (15%) apresentaram um mecanismo de

liberação não Fickiano, enquanto o grânulo TF-UREIA (10%) apresentou comportamento

característico de ordem zero, sendo sua liberação independente do tempo.
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Figura 49: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 19: Correlação dos resultados da ureia com revestimento de TF pela modulação de
Peppas

Amostra k n Adj. R-Square

Ureia Pura 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
TF-Ureia (5%) 10,531 ± 0,6880 0,7999 ± 0,0280 0,9910
TF-Ureia (10%) 5,1615 ± 0,4596 1,0649 ± 0,0362 0,9917
TF-Ureia (15%) 7,1012 ± 0,6047 0,8769 ± 0,0328 0,9870

4.4.4. Ureia Revestida com Enxofre

A ureia revestida com S apresentou redução na liberação de ureia com o aumento da

quantidade de S revestida ao material, como ilustra a Figura 50. As amostras S-UREIA (5%),

S-UREIA (10%) liberaram no primeiro minuto do ensaio as quantidades relativas próximas de

9%, enquanto a ureia pura liberou uma quantidade relativa de 15%. Para o S-UREIA (15%),

sua liberação foi nula no primeiro tempo de ensaio. O tempo máximo para a dissolução do
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grânulo com revestimento foi obtido com S-UREIA (15%), registrando 21 minutos, com valor

próximo de 97% de ureia liberada. Para um tempo de 10 minutos, os grânulos S-UREIA (5%)

e S-UREIA (10%) obtiveram uma liberação acima dos 50%, correspondente a 51,69 e 53,56%.

Para as mesmas condições de operação, com liberação acima dos 50%, o S-UREIA (15%)

registrou num tempo de 13 minutos, enquanto a ureia sem revestimento teve uma liberação de

52,24% em 5 minutos.

Os resultados encontrados para revestimento e adição de enxofre foram similares, o que

pode indicar uma quantidade de enxofre insuficiente para um completo revestimento, uma vez

que se esperava um maior tempo para liberação da ureia quando enxofre é utilizado como

revestimento. Outra possível causa seria a metodologia de revestimento utilizada que foi de

simples compactação da pastilha.

Figura 50: Quantidade de ureia relativa na água com revestimento de S

Com base na modulação proposta por Peppas, as amostras S-UREIA (5%), S-UREIA

(10%) apresentaram característica de transporte não Fickiano ou difusão anômala, relacionada

com a difusão e erosão durante a liberação da ureia. A amostra S-UREIA (15%) obteve um

mecanismo de liberação característico do fenômeno Super Caso II de transportes, conforme

apresenta a Figura 51 e Tabela 20. Nesse mecanismo a liberação segue em função do tempo
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pela lei de potência tn-1, onde a velocidade de difusão do solvente é maior que a velocidade de

relaxamento do S. A constante cinética para a amostra S-UREIA (15%) obteve um resultado

seis vezes menor que o valor apresentado pela ureia pura. O modelo de Peppas foi considerado

satisfatório para todas as análises, obtendo um coeficiente de regressão linear acima dos 0,99.

A inclusão do revestimento ao grânulo de ureia, resultou na redução de liberação da ureia, que

com base na constante cinética, essa diminuição foi equivalente a 53, 36 e 78% em relação a S-

UREIA (5%), S-UREIA (10%) e S-UREIA (15%), respectivamente.

Figura 51: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas

Tabela 20: Correlação dos resultados da ureia com revestimento de S pela modulação de
Peppas

Amostra k n Adj. R-Square

Ureia Pura 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
S-Ureia (5%) 5,9782 ± 0,4566 0,962 ± 0,0299 0,992
S-Ureia (10%) 8,1641 ± 0,4506 0,836 ± 0,0209 0,9938
S-Ureia (15%) 2,8316 ± 0,1946 1,1518 ± 0,0245 0,9955
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4.4.5. Ureia Revestida com Polímero

A quantidade de ureia liberada foi reduzida gradativamente com o aumento do teor de

P revestido ao grânulo de ureia, ilustrado na Figura 52. Todas as amostras obtiveram liberação

acima dos 90%, num tempo de 17, 19 e 23 minutos, correspondente aos grânulos de P-UREIA

(5%), P-UREIA (10%) e P-UREIA (15%), respectivamente. O grânulo P-UREIA (5%) teve

uma liberação próxima de 42%, num tempo de 7 minutos, enquanto para a mesma porcentagem

próxima de liberação, a ureia sem revestimento obteve num tempo de 4 minutos. O aumento no

tempo resultante do revestimento do grânulo de ureia foi equivalente a 7, 9 e 13 minutos, para

as amostras P-UREIA (5%), P-UREIA (10%) e P-UREIA (15%), respectivamente, ao compara-

las com a ureia pura. Para a dissolução total, a amostra P-UREIA (5%) obteve 97,70% de ureia

liberada num tempo de 16 minutos, a amostra P-UREIA (10%) obteve 96,90% de ureia liberada

num tempo de 20 minutos, e a amostra P-UREIA (15%) obteve 94,86% de ureia liberada num

tempo de 23 minutos.

Os valores encontrados mostram-se superiores aos ensaios de adição de polímero a

pastilha. O material polimérico por ser uma macromolécula consegue um revestimento mais

eficaz o que colabora para a menor dissolução da ureia.

Figura 52: Quantidade de ureia relativa na água com revestimento de P
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A Figura 53 ilustra os dados obtidos para o modelo de Peppas no revestimento com P.

Os resultados apresentados na Tabela 21 mostram valores de regressão linear acima de 0,99,

tornando satisfatório o modelo de Peppas utilizado para as análises das amostras. Pode-se

também observar que as constantes cinéticas decrescem com o aumento da quantidade de P no

revestimento. O grânulo P-UREIA (15%) obteve uma constante cinética três vezes menor que

a ureia sem revestimento, apresentando um valor de 4,0164 ± 0,2599, enquanto a ureia pura

obteve 12,7428 ± 0,4883. De acordo com o coeficiente de liberação, as amostras P-UREIA

(5%) e P-UREIA (10%) apresentaram comportamento característico de liberação não Fickiana

ou difusão anômala, com valores na faixa de 0,5 > n < 1,0, na qual, não segue uma relação

linear, talvez associada pela erosão ocasionada na superfície do revestimento do grânulo. A

amostra P-UREIA (15%) apresentou um mecanismo de liberação de ordem zero com valor

equivalente a 1,0041 ± 0,0226.

Figura 53: Quantidade de ureia relativa na água pelo modelo Peppas
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Tabela 21: Correlação dos resultados da ureia com revestimento de P pela modulação de
Peppas

Amostra k n Adj. R-Square

Ureia Pura 12,7428 ± 0,4883 0,8838 ± 0,0189 0,9977
P-Ureia (5%) 8,8907 ± 0,5547 0,8489 ± 0,0246 0,9927
P-Ureia (10%) 6,7725 ± 0,4052 0,9052 ± 0,0225 0,9941

P-Ureia (15%) 4,0164 ± 0,2599 1,0041 ± 0,0226 0,9944

4.4.6. Comparação entre os grânulos de ureia com revestimento de materiais

A Figura 54 ilustra uma comparação entre os grânulos de ureia com revestimento dos

materiais utilizados na pesquisa. Para o grânulo com 5% o S e P apresentaram um tempo total

de 17 minutos, enquanto a CBC obteve um menor tempo de 11 minutos. Para o percentual de

10%, o BC apresentou uma melhor eficiência de liberação da ureia em comparação aos demais

grânulos de mesmo percentual, obtendo um tempo final de 20 minutos, enquanto o S e P

apresentaram um tempo de 19 minutos, a TF obteve em 15 minutos e a CBC em 12 minutos.

Para os grânulos com percentual de 15%, o P apresentou um maior tempo para dissolução total

do grânulo, enquanto a CBC, obteve o menor tempo de dissolução, equivalente a 13 minutos.

As melhores eficiências foram apresentadas pelos materiais BC, S e P. A utilização da CBC

não apresentou muita diferença em relação ao tempo de liberação da ureia pura. A TF

apresentou valores satisfatórios, reduzindo a liberação e aumentando a eficiência da amostra

em pesquisa.

Figura 54: Comparação entre os grânulos de ureia com revestimento de materiais
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4.5. COMPARAÇÃO ENTRE ADITIVO E REVESTIMENTO AO GRÂNULO DE

UREIA

Segue na Figura 55 as comparações entre os grânulos de ureia com aditivo e

revestimento para os materiais em estudo.

Figura 55: Comparações entre os grânulos de ureia com aditivo e revestimento

Observa-se que a CBC tanto como aditivo quanto como revestimento não se mostra

eficaz para retardar o processo de solubilização da pastilha de ureia.

O BC apresenta um mesmo comportamento em relação a adição homogênea ou

revestimento da pastilha, possivelmente devido as suas características fibrosas, este pode ser

melhor utilizado diretamente como revestimento.
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A TF, em alto percentual, apresenta um comportamento como revestimento mais eficaz,

uma vez que além de material fibroso, é constituído de outros elementos que atuam como

barreira física.

O S não apresentou grandes variações em relação a adição ou revestimento,

possivelmente devido a forma de compactação e a quantidade de material utilizado.

O mesmo caso pode ser observado para o P que se mostra com pequenas variações em

comparação a adição e revestimento à ureia.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

5.1. CONCLUSÕES

O presente trabalho estudou o comportamento de liberação da ureia com adição e

revestimento de resíduos provenientes do processamento da cana-de-açúcar, enxofre e polímero

(poliacrilamida). Os ensaios realizados para a caracterização dos resíduos sucroalcooleiro,

através da fluorescência de raio-x apresentou maiores quantidades de silício para ambas as

amostras. A presença de macronutriente primário como o potássio foi encontrado para o BC,

CBC e TF, com porcentagens de 1.7, 2.1 e 1.9%, respectivamente. Presença de fósforo também

foi obtida para a TF com valor correspondente a 2,0%.

A análise térmica para o BC apresentou dois estágios de decomposição, caracterizado

primeiramente pela perda da água, seguido pela perda de massa referente a celulose,

hemicelulose e lignina. A CBC ilustrou pequenas perdas durante toda a análise de TG e DTG,

resultante da eficiência da queima do bagaço. As pequenas perdas obtidas foram decorrentes da

perda de água e compostos orgânicos, como a lignina. A TF apresentou quatro estágios de

decomposição, referente a perda de umidade, água presente no retículo cristalino,

decomposição dos compostos linfáticos e aromáticos, e decomposição do carbonato de cálcio.

A adição de BC, CBC, TF, enxofre e polímero à ureia, ilustrou em alguns casos,

eficiência na redução de liberação da ureia, durante os ensaios realizados. Para os grânulos de

ureia com 5% de adição dos materiais, o BC e enxofre apresentaram o maior tempo para a

dissolução total do grânulo em água, com valor máximo de 17 minutos, enquanto a ureia pura

obteve um tempo total de 10 minutos. Para a porcentagem de 10%, o enxofre apresentou a

melhor eficiência, com um tempo máximo de 20 minutos, enquanto o BC e polímero obtiveram

um tempo de 19 minutos. A utilização de 15% dos materiais à ureia apresentou liberação mais

lenta para o polímero, com um tempo correspondente a 23 minutos. O uso da TF mostrou-se

eficiente durante as análises, sendo a sua liberação reduzida proporcionalmente de acordo com

o aumento de teor na ureia. A CBC registrou liberação mais rápida em comparação aos demais

materiais utilizados, apresentado comportamento praticamente igual a ureia pura.

Em relação ao revestimento do grânulo de ureia, os teores referentes a 5% apresentaram

melhor eficiência com o uso de polímero e enxofre, ilustrando um tempo de 17 minutos para a
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dissolução dos grânulos. Com o uso de 10% à ureia, o BC obteve o maior tempo para liberação

total do grânulo, representando cerca de 20 minutos, seguido do polímero e enxofre, que

apresentaram um tempo de 19 minutos. Com o revestimento de 15%, o polímero apresentou

melhor eficiência, com um tempo de 23 minutos para a dissolução total do grânulo, seguido do

BC e enxofre, que obtiveram um tempo de 21 minutos.

Portanto, o BC apresentou melhor eficiência em relação ao demais resíduos do

processamento da cana, tanto como aditivo, assim como revestimento à ureia, com

comportamento praticamente semelhante. Devido as suas caraterísticas fibrosas, o material é

uma boa alternativa para ajudar na redução de perdas do nitrogênio. O enxofre e polímero foram

os materiais que apresentaram melhores resultados durante a pesquisa. Em relação a adição e

ao revestimento à ureia, ambos os materiais apresentaram comportamentos iguais. Essa

pequena variação pode ser decorrente da forma de compactação durante a preparação dos

grânulos.

A TF mostrou-se também eficiente durante a pesquisa, principalmente com o aumento

de percentual utilizado, isso decorrente do material fibrosos presente em sua composição, além

de outros elementos que atuam como barreira física. Assim como o BC, a TF também é uma

excelente alternativa para a utilização como aditivo e revestimento a ureia, principalmente por

apresentar maiores quantidades de nutriente em sua composição em relação aos demais

materiais. A CBC não apresentou muita diferença de liberação em comparação a ureia pura,

isso pode ser explicado pela menor quantidade de material fibroso presente em sua composição.

5.2. SUGESTÕES

 Realizar estudos com o BC, CBC e TF em menor granulometria;

 Realizar estudos com misturas de BC, CBC e TF como aditivo e revestimento a

ureia.
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CAPÍTULO 7

APÊNDICES

7.1. APÊNDICE A – DADOS OBTIDOS PARA A UREIA PURA

Tabela 22: Dados da curva padrão de ureia obtida na planilha eletrônica
Data: 09 de fevereiro de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm

Amostra Absorbância (nm) Massa (g) Concentração (g/L)
1 0,060 10,00 20
2 0,054 9,00 18
3 0,046 8,00 16
4 0,041 7,00 14
5 0,034 6,00 12
6 0,028 5,00 10
7 0,022 4,00 8
8 0,017 3,00 6
9 0,000 0,00 0

Tabela 23: Dados de liberação da ureia obtidos na planilha eletrônica
Data: 09 de fevereiro de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,55 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,006 2,33 1,17 15,45
2 0,009 3,44 1,72 22,81
3 0,013 4,93 2,46 32,62
4 0,017 6,41 3,20 42,43
5 0,021 7,89 3,94 52,24
6 0,025 9,37 4,69 62,06
7 0,029 10,85 5,43 71,87
8 0,033 12,33 6,17 81,68
9 0,036 13,44 6,72 89,04
10 0,039 14,56 7,28 96,39
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7.2. APÊNDICE B – DADOS DO MECANISMO DE LIBERAÇÃO DA UREIA COM

ADIÇÃO DE MATERIAIS

Tabela 24: Dados de liberação do BC-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 03 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,78 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,006 2,40 1,20 15,42
2 0,009 3,40 1,70 21,85
3 0,012 4,40 2,20 28,28
4 0,014 5,07 2,53 32,56
5 0,015 5,40 2,70 34,70
6 0,018 6,40 3,20 41,13
7 0,021 7,40 3,70 47,56
8 0,023 8,07 4,03 51,84
9 0,024 8,40 4,20 53,98
10 0,025 8,73 4,37 56,13
11 0,027 9,40 4,70 60,41
12 0,029 10,07 5,03 64,70
13 0,032 11,07 5,53 71,12
14 0,035 12,07 6,03 77,55
15 0,037 12,73 6,37 81,83
16 0,040 13,73 6,87 88,26
17 0,044 15,07 7,53 96,83
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Tabela 25: Dados de liberação do aditivo do BC-UREIA (10%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 03 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,43 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 13,91
2 0,008 3,07 1,53 20,64
3 0,011 4,07 2,03 27,37
4 0,012 4,40 2,20 29,61
5 0,015 5,40 2,70 36,34
6 0,016 5,73 2,87 38,58
7 0,017 6,07 3,03 40,83
8 0,020 7,07 3,53 47,55
9 0,022 7,73 3,87 52,04
10 0,023 8,07 4,03 54,28
11 0,025 8,73 4,37 58,77
12 0,027 9,40 4,70 63,26
13 0,028 9,73 4,87 65,50
14 0,031 10,73 5,37 72,23
15 0,032 11,07 5,53 74,47
16 0,034 11,73 5,87 78,96
17 0,035 12,07 6,03 81,20
18 0,038 13,07 6,53 87,93
19 0,041 14,07 7,03 94,66
20 0,043 14,73 7,37 99,15
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Tabela 26: Dados de liberação do aditivo do BC-UREIA (15%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 03 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,41 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,70
2 0,006 2,40 1,20 16,19
3 0,009 3,40 1,70 22,94
4 0,012 4,40 2,20 29,69
5 0,014 5,07 2,53 34,19
6 0,015 5,40 2,70 36,44
7 0,018 6,40 3,20 43,18
8 0,019 6,73 3,37 45,43
9 0,021 7,40 3,70 49,93
10 0,023 8,07 4,03 54,43
11 0,026 9,07 4,53 61,18
12 0,027 9,40 4,70 63,43
13 0,029 10,07 5,03 67,93
14 0,031 10,73 5,37 72,42
15 0,032 11,07 5,53 74,67
16 0,033 11,40 5,70 76,92
17 0,037 12,73 6,37 85,92
18 0,039 13,40 6,70 90,42
19 0,041 14,07 7,03 94,92
20 0,043 14,73 7,37 99,42

Tabela 27: Dados de liberação do aditivo da CBC-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 16 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,48 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,59
2 0,009 3,40 1,70 22,73
3 0,013 4,73 2,37 31,64
4 0,017 6,07 3,03 40,55
5 0,021 7,40 3,70 49,47
6 0,026 9,07 4,53 60,61
7 0,029 10,07 5,03 67,29
8 0,032 11,07 5,53 73,98
9 0,038 13,07 6,53 87,34
10 0,041 14,07 7,03 94,03
11 0,042 14,40 7,20 96,26
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Tabela 28: Dados de liberação do aditivo da CBC-UREIA (10%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 16 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,52 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 13,74
2 0,009 3,40 1,70 22,61
3 0,013 4,73 2,37 31,47
4 0,016 5,73 2,87 38,12
5 0,019 6,73 3,37 44,77
6 0,022 7,73 3,87 51,42
7 0,026 9,07 4,53 60,28
8 0,029 10,07 5,03 66,93
9 0,033 11,40 5,70 75,80
10 0,036 12,40 6,20 82,45
11 0,038 13,07 6,53 86,88
12 0,040 13,73 6,87 91,31
13 0,043 14,73 7,37 97,96

Tabela 29: Dados de liberação do aditivo da CBC-UREIA (15%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 16 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,58 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 13,63
2 0,008 3,07 1,53 20,23
3 0,012 4,40 2,20 29,02
4 0,015 5,40 2,70 35,62
5 0,018 6,40 3,20 42,22
6 0,023 8,07 4,03 53,21
7 0,026 9,07 4,53 59,81
8 0,029 10,07 5,03 66,40
9 0,033 11,40 5,70 75,20
10 0,035 12,07 6,03 79,60
11 0,039 13,40 6,70 88,39
12 0,041 14,07 7,03 92,79
13 0,043 14,73 7,37 97,19



110

Tabela 30: Dados de liberação do aditivo da TF-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 20 de julho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,37 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 14,02
2 0,008 3,07 1,53 20,81
3 0,012 4,40 2,20 29,85
4 0,014 5,07 2,53 34,37
5 0,018 6,40 3,20 43,42
6 0,020 7,07 3,53 47,94
7 0,024 8,40 4,20 56,99
8 0,028 9,73 4,87 66,03
9 0,032 11,07 5,53 75,08
10 0,035 12,07 6,03 81,86
11 0,039 13,40 6,70 90,91
12 0,042 14,40 7,20 97,69
13 0,043 14,73 7,37 99,95

Tabela 31: Dados de liberação do aditivo da TF-UREIA (10%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 20 de julho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,49 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,000 0,00 0,00 0,00
2 0,005 2,07 1,03 13,80
3 0,008 3,07 1,53 20,47
4 0,011 4,07 2,03 27,15
5 0,014 5,07 2,53 33,82
6 0,018 6,40 3,20 42,72
7 0,020 7,07 3,53 47,17
8 0,023 8,07 4,03 53,85
9 0,025 8,73 4,37 58,30
10 0,028 9,73 4,87 64,98
11 0,031 10,73 5,37 71,65
12 0,034 11,73 5,87 78,33
13 0,037 12,73 6,37 85,00
14 0,039 13,40 6,70 89,45
15 0,043 14,73 7,37 98,35
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Tabela 32: Dados de liberação do aditivo da TF-UREIA (15%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 20 de julho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,52 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,000 0,00 0,00 0,00
2 0,004 1,73 0,87 11,52
3 0,006 2,40 1,20 15,96
4 0,009 3,40 1,70 22,61
5 0,012 4,40 2,20 29,26
6 0,016 5,73 2,87 38,12
7 0,019 6,73 3,37 44,77
8 0,021 7,40 3,70 49,20
9 0,023 8,07 4,03 53,63
10 0,026 9,07 4,53 60,28
11 0,029 10,07 5,03 66,93
12 0,030 10,40 5,20 69,15
13 0,033 11,40 5,70 75,80
14 0,036 12,40 6,20 82,45
15 0,039 13,40 6,70 89,10
16 0,043 14,73 7,37 97,96
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Tabela 33: Dados de liberação do aditivo do S-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 07 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,38 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 14,00
2 0,008 3,07 1,53 20,78
3 0,012 4,40 2,20 29,81
4 0,014 5,07 2,53 34,33
5 0,017 6,07 3,03 41,10
6 0,019 6,73 3,37 45,62
7 0,022 7,73 3,87 52,39
8 0,024 8,40 4,20 56,91
9 0,026 9,07 4,53 61,43
10 0,027 9,40 4,70 63,69
11 0,030 10,40 5,20 70,46
12 0,033 11,40 5,70 77,24
13 0,035 12,07 6,03 81,75
14 0,037 12,73 6,37 86,27
15 0,038 13,07 6,53 88,53
16 0,041 14,07 7,03 95,30
17 0,043 14,73 7,37 99,82
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Tabela 34: Dados de liberação do aditivo do S-UREIA (10%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 07 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,52 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,000 0,00 0,00 0,00
2 0,005 2,07 1,03 13,74
3 0,007 2,73 1,37 18,17
4 0,009 3,40 1,70 22,61
5 0,012 4,40 2,20 29,26
6 0,013 4,73 2,37 31,47
7 0,015 5,40 2,70 35,90
8 0,017 6,07 3,03 40,34
9 0,019 6,73 3,37 44,77
10 0,021 7,40 3,70 49,20
11 0,022 7,73 3,87 51,42
12 0,024 8,40 4,20 55,85
13 0,025 8,73 4,37 58,07
14 0,027 9,40 4,70 62,50
15 0,030 10,40 5,20 69,15
16 0,032 11,07 5,53 73,58
17 0,033 11,40 5,70 75,80
18 0,035 12,07 6,03 80,23
19 0,037 12,73 6,37 84,66
20 0,039 13,40 6,70 89,10
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Tabela 35: Dados de liberação do aditivo do S-UREIA (15%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 07 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,58 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,000 0,00 0,00 0,00
2 0,004 1,73 0,87 11,43
3 0,007 2,73 1,37 18,03
4 0,010 3,73 1,87 24,63
5 0,011 4,07 2,03 26,82
6 0,014 5,07 2,53 33,42
7 0,016 5,73 2,87 37,82
8 0,019 6,73 3,37 44,42
9 0,019 6,73 3,37 44,42
10 0,023 8,07 4,03 53,21
11 0,024 8,40 4,20 55,41
12 0,026 9,07 4,53 59,81
13 0,026 9,07 4,53 59,81
14 0,029 10,07 5,03 66,40
15 0,031 10,73 5,37 70,80
16 0,034 11,73 5,87 77,40
17 0,035 12,07 6,03 79,60
18 0,038 13,07 6,53 86,19
19 0,041 14,07 7,03 92,79
20 0,042 14,40 7,20 94,99
21 0,042 14,40 7,20 94,99
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Tabela 36: Dados de liberação do aditivo do P-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 15 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,66 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 13,49
2 0,009 3,40 1,70 22,19
3 0,013 4,73 2,37 30,90
4 0,015 5,40 2,70 35,25
5 0,017 6,07 3,03 39,60
6 0,020 7,07 3,53 46,13
7 0,024 8,40 4,20 54,83
8 0,026 9,07 4,53 59,18
9 0,029 10,07 5,03 65,71
10 0,031 10,73 5,37 70,06
11 0,034 11,73 5,87 76,59
12 0,037 12,73 6,37 83,12
13 0,040 13,73 6,87 89,64
14 0,042 14,40 7,20 93,99
15 0,043 14,73 7,37 96,17
16 0,044 15,07 7,53 98,35
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Tabela 37: Dados de liberação do aditivo do P-UREIA (10%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 15 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,41 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,70
2 0,006 2,40 1,20 16,19
3 0,007 2,73 1,37 18,44
4 0,010 3,73 1,87 25,19
5 0,013 4,73 2,37 31,94
6 0,015 5,40 2,70 36,44
7 0,016 5,73 2,87 38,69
8 0,017 6,07 3,03 40,94
9 0,020 7,07 3,53 47,68
10 0,023 8,07 4,03 54,43
11 0,024 8,40 4,20 56,68
12 0,026 9,07 4,53 61,18
13 0,028 9,73 4,87 65,68
14 0,029 10,07 5,03 67,93
15 0,032 11,07 5,53 74,67
16 0,035 12,07 6,03 81,42
17 0,037 12,73 6,37 85,92
18 0,038 13,07 6,53 88,17
19 0,039 13,40 6,70 90,42
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Tabela 38: Dados de liberação do aditivo do P-UREIA (15%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 15 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,56 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,000 0,00 0,00 0,00
2 0,003 1,40 0,70 9,26
3 0,005 2,07 1,03 13,67
4 0,007 2,73 1,37 18,08
5 0,010 3,73 1,87 24,69
6 0,012 4,40 2,20 29,10
7 0,013 4,73 2,37 31,31
8 0,015 5,40 2,70 35,71
9 0,018 6,40 3,20 42,33
10 0,019 6,73 3,37 44,53
11 0,021 7,40 3,70 48,94
12 0,023 8,07 4,03 53,35
13 0,024 8,40 4,20 55,56
14 0,027 9,40 4,70 62,17
15 0,029 10,07 5,03 66,58
16 0,032 11,07 5,53 73,19
17 0,033 11,40 5,70 75,40
18 0,035 12,07 6,03 79,81
19 0,037 12,73 6,37 84,22
20 0,039 13,40 6,70 88,62
21 0,041 14,07 7,03 93,03
22 0,042 14,40 7,20 95,24
23 0,044 15,07 7,53 99,65
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7.3. APÊNDICE C – DADOS DO MECANISMO DE LIBERAÇÃO DA UREIA COM

REVESTIMENTO DE MATERIAIS

Tabela 39: Dados de liberação de revestimento do BC-UREIA (5%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 20 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,44 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 13,89
2 0,009 3,40 1,70 22,85
3 0,011 4,07 2,03 27,33
4 0,013 4,73 2,37 31,81
5 0,014 5,07 2,53 34,05
6 0,017 6,07 3,03 40,77
7 0,019 6,73 3,37 45,25
8 0,022 7,73 3,87 51,97
9 0,025 8,73 4,37 58,69
10 0,027 9,40 4,70 63,17
11 0,028 9,73 4,87 65,41
12 0,031 10,73 5,37 72,13
13 0,033 11,40 5,70 76,61
14 0,036 12,40 6,20 83,33
15 0,037 12,73 6,37 85,57
16 0,039 13,40 6,70 90,05
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Tabela 40: Dados de liberação de revestimento do BC-UREIA (10%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 20 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,42 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,68
2 0,005 2,07 1,03 13,93
3 0,007 2,73 1,37 18,42
4 0,011 4,07 2,03 27,40
5 0,012 4,40 2,20 29,65
6 0,015 5,40 2,70 36,39
7 0,017 6,07 3,03 40,88
8 0,018 6,40 3,20 43,13
9 0,019 6,73 3,37 45,37
10 0,022 7,73 3,87 52,11
11 0,026 9,07 4,53 61,10
12 0,027 9,40 4,70 63,34
13 0,029 10,07 5,03 67,83
14 0,032 11,07 5,53 74,57
15 0,033 11,40 5,70 76,82
16 0,036 12,40 6,20 83,56
17 0,037 12,73 6,37 85,80
18 0,039 13,40 6,70 90,30
19 0,041 14,07 7,03 94,79
20 0,043 14,73 7,37 99,28
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Tabela 41: Dados de liberação de revestimento do BC-UREIA (15%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 20 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,58 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,003 1,40 0,70 9,23
2 0,004 1,73 0,87 11,43
3 0,007 2,73 1,37 18,03
4 0,009 3,40 1,70 22,43
5 0,012 4,40 2,20 29,02
6 0,015 5,40 2,70 35,62
7 0,016 5,73 2,87 37,82
8 0,019 6,73 3,37 44,42
9 0,021 7,40 3,70 48,81
10 0,023 8,07 4,03 53,21
11 0,024 8,40 4,20 55,41
12 0,027 9,40 4,70 62,01
13 0,029 10,07 5,03 66,40
14 0,032 11,07 5,53 73,00
15 0,033 11,40 5,70 75,20
16 0,036 12,40 6,20 81,79
17 0,037 12,73 6,37 83,99
18 0,038 13,07 6,53 86,19
19 0,040 13,73 6,87 90,59
20 0,042 14,40 7,20 94,99
21 0,043 14,73 7,37 97,19
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Tabela 42: Dados de liberação de revestimento da CBC-UREIA (5%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 20 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,48 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,005 2,07 1,03 13,81
2 0,011 4,07 2,03 27,18
3 0,016 5,73 2,87 38,32
4 0,020 7,07 3,53 47,24
5 0,024 8,40 4,20 56,15
6 0,027 9,40 4,70 62,83
7 0,031 10,73 5,37 71,75
8 0,036 12,40 6,20 82,89
9 0,039 13,40 6,70 89,57
10 0,041 14,07 7,03 94,03
11 0,043 14,73 7,37 98,48

Tabela 43: Dados de liberação de revestimento da CBC-UREIA (10%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 20 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,51 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,54
2 0,009 3,40 1,70 22,64
3 0,013 4,73 2,37 31,51
4 0,016 5,73 2,87 38,17
5 0,019 6,73 3,37 44,83
6 0,024 8,40 4,20 55,93
7 0,027 9,40 4,70 62,58
8 0,032 11,07 5,53 73,68
9 0,036 12,40 6,20 82,56
10 0,039 13,40 6,70 89,21
11 0,041 14,07 7,03 93,65
12 0,043 14,73 7,37 98,09
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Tabela 44: Dados de liberação de revestimento da CBC-UREIA (15%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 20 de junho de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,62 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,003 1,40 0,70 9,19
2 0,006 2,40 1,20 15,75
3 0,010 3,73 1,87 24,50
4 0,014 5,07 2,53 33,25
5 0,017 6,07 3,03 39,81
6 0,022 7,73 3,87 50,74
7 0,025 8,73 4,37 57,31
8 0,027 9,40 4,70 61,68
9 0,030 10,40 5,20 68,24
10 0,035 12,07 6,03 79,18
11 0,039 13,40 6,70 87,93
12 0,042 14,40 7,20 94,49
13 0,044 15,07 7,53 98,86

Tabela 45: Dados de liberação de revestimento da TF-UREIA (5%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 03 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,39 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,73
2 0,008 3,07 1,53 20,75
3 0,011 4,07 2,03 27,51
4 0,013 4,73 2,37 32,03
5 0,016 5,73 2,87 38,79
6 0,018 6,40 3,20 43,30
7 0,021 7,40 3,70 50,07
8 0,023 8,07 4,03 54,58
9 0,024 8,40 4,20 56,83
10 0,027 9,40 4,70 63,60
11 0,031 10,73 5,37 72,62
12 0,032 11,07 5,53 74,88
13 0,036 12,40 6,20 83,90
14 0,039 13,40 6,70 90,66
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Tabela 46: Dados de liberação de revestimento da TF-UREIA (10%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 03 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,54 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,003 1,40 0,70 9,28
2 0,005 2,07 1,03 13,70
3 0,007 2,73 1,37 18,13
4 0,010 3,73 1,87 24,76
5 0,012 4,40 2,20 29,18
6 0,015 5,40 2,70 35,81
7 0,017 6,07 3,03 40,23
8 0,019 6,73 3,37 44,65
9 0,021 7,40 3,70 49,07
10 0,025 8,73 4,37 57,91
11 0,028 9,73 4,87 64,54
12 0,032 11,07 5,53 73,39
13 0,035 12,07 6,03 80,02
14 0,039 13,40 6,70 88,86
15 0,041 14,07 7,03 93,28
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Tabela 47: Dados de liberação de revestimento da TF-UREIA (15%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 03 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,63 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,36
2 0,007 2,73 1,37 17,91
3 0,009 3,40 1,70 22,28
4 0,011 4,07 2,03 26,65
5 0,012 4,40 2,20 28,83
6 0,013 4,73 2,37 31,02
7 0,016 5,73 2,87 37,57
8 0,018 6,40 3,20 41,94
9 0,021 7,40 3,70 48,49
10 0,023 8,07 4,03 52,86
11 0,025 8,73 4,37 57,23
12 0,027 9,40 4,70 61,60
13 0,029 10,07 5,03 65,97
14 0,030 10,40 5,20 68,15
15 0,033 11,40 5,70 74,71
16 0,036 12,40 6,20 81,26
17 0,039 13,40 6,70 87,81
18 0,042 14,40 7,20 94,36
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Tabela 48: Dados de liberação de revestimento do S-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 05 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,48 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,003 1,40 0,70 9,36
2 0,005 2,07 1,03 13,81
3 0,007 2,73 1,37 18,27
4 0,009 3,40 1,70 22,73
5 0,012 4,40 2,20 29,41
6 0,014 5,07 2,53 33,87
7 0,017 6,07 3,03 40,55
8 0,019 6,73 3,37 45,01
9 0,021 7,40 3,70 49,47
10 0,022 7,73 3,87 51,69
11 0,024 8,40 4,20 56,15
12 0,027 9,40 4,70 62,83
13 0,030 10,40 5,20 69,52
14 0,032 11,07 5,53 73,98
15 0,035 12,07 6,03 80,66
16 0,038 13,07 6,53 87,34
17 0,042 14,40 7,20 96,26
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Tabela 49: Dados de liberação de revestimento do S-UREIA (10%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 05 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,53 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,003 1,40 0,70 9,30
2 0,008 3,07 1,53 20,36
3 0,009 3,40 1,70 22,58
4 0,011 4,07 2,03 27,00
5 0,013 4,73 2,37 31,43
6 0,015 5,40 2,70 35,86
7 0,017 6,07 3,03 40,28
8 0,020 7,07 3,53 46,92
9 0,021 7,40 3,70 49,14
10 0,023 8,07 4,03 53,56
11 0,026 9,07 4,53 60,20
12 0,028 9,73 4,87 64,63
13 0,029 10,07 5,03 66,84
14 0,032 11,07 5,53 73,48
15 0,034 11,73 5,87 77,91
16 0,036 12,40 6,20 82,34
17 0,039 13,40 6,70 88,98
18 0,041 14,07 7,03 93,40
19 0,043 14,73 7,37 97,83
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Tabela 50: Dados de liberação de revestimento do S-UREIA (10%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 05 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,62 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,000 0,00 0,00 0,00
2 0,001 0,73 0,37 4,81
3 0,003 1,40 0,70 9,19
4 0,005 2,07 1,03 13,56
5 0,009 3,40 1,70 22,31
6 0,010 3,73 1,87 24,50
7 0,011 4,07 2,03 26,68
8 0,013 4,73 2,37 31,06
9 0,016 5,73 2,87 37,62
10 0,017 6,07 3,03 39,81
11 0,019 6,73 3,37 44,18
12 0,020 7,07 3,53 46,37
13 0,023 8,07 4,03 52,93
14 0,026 9,07 4,53 59,49
15 0,027 9,40 4,70 61,68
16 0,031 10,73 5,37 70,43
17 0,033 11,40 5,70 74,80
18 0,034 11,73 5,87 76,99
19 0,037 12,73 6,37 83,55
20 0,040 13,73 6,87 90,11
21 0,043 14,73 7,37 96,68
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Tabela 51: Dados de liberação de revestimento do P-UREIA (5%) obtidos na planilha eletrônica
Data: 12 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,54 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,49
2 0,007 2,73 1,37 18,13
3 0,010 3,73 1,87 24,76
4 0,013 4,73 2,37 31,39
5 0,015 5,40 2,70 35,81
6 0,017 6,07 3,03 40,23
7 0,018 6,40 3,20 42,44
8 0,021 7,40 3,70 49,07
9 0,025 8,73 4,37 57,91
10 0,026 9,07 4,53 60,12
11 0,028 9,73 4,87 64,54
12 0,032 11,07 5,53 73,39
13 0,035 12,07 6,03 80,02
14 0,038 13,07 6,53 86,65
15 0,039 13,40 6,70 88,86
16 0,042 14,40 7,20 95,49
17 0,043 14,73 7,37 97,70
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Tabela 52: Dados de liberação de revestimento do P-UREIA (10%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 12 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,43 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,004 1,73 0,87 11,66
2 0,006 2,40 1,20 16,15
3 0,008 3,07 1,53 20,64
4 0,010 3,73 1,87 25,12
5 0,011 4,07 2,03 27,37
6 0,013 4,73 2,37 31,85
7 0,016 5,73 2,87 38,58
8 0,018 6,40 3,20 43,07
9 0,021 7,40 3,70 49,80
10 0,023 8,07 4,03 54,28
11 0,024 8,40 4,20 56,53
12 0,027 9,40 4,70 63,26
13 0,029 10,07 5,03 67,74
14 0,032 11,07 5,53 74,47
15 0,034 11,73 5,87 78,96
16 0,037 12,73 6,37 85,69
17 0,039 13,40 6,70 90,17
18 0,040 13,73 6,87 92,42
19 0,042 14,40 7,20 96,90
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Tabela 53: Dados de liberação de revestimento do P-UREIA (15%) obtidos na planilha
eletrônica
Data: 12 de agosto de 2016
Temperatura Ambiente: 27°C
Comprimento de onda: 340 nm
Massa de ureia: 7,59 g

Tempo (min.) Absorbância C (g/L) m (g) m (%)
1 0,002 1,07 0,53 7,03
2 0,004 1,73 0,87 11,42
3 0,006 2,40 1,20 15,81
4 0,007 2,73 1,37 18,01
5 0,009 3,40 1,70 22,40
6 0,010 3,73 1,87 24,59
7 0,011 4,07 2,03 26,79
8 0,013 4,73 2,37 31,18
9 0,015 5,40 2,70 35,57
10 0,016 5,73 2,87 37,77
11 0,019 6,73 3,37 44,36
12 0,020 7,07 3,53 46,55
13 0,022 7,73 3,87 50,94
14 0,025 8,73 4,37 57,53
15 0,027 9,40 4,70 61,92
16 0,029 10,07 5,03 66,32
17 0,030 10,40 5,20 68,51
18 0,032 11,07 5,53 72,90
19 0,033 11,40 5,70 75,10
20 0,035 12,07 6,03 79,49
21 0,038 13,07 6,53 86,08
22 0,041 14,07 7,03 92,67
23 0,042 14,40 7,20 94,86


