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INTRODUÇÃO 

Segundo a ONU, o crescimento populacional que ocorrerá nas próximas décadas 

aumentará a demanda por alimentos. Desta maneira, estudos sobre rotas alternativas para a 

produção agrícola, fazem-se necessários
1
. O uso de fertilizantes é um dos fatores que 

contribuem para a boa produtividade agrícola via reposição de nutrientes no solo com a 

finalidade de satisfazer as necessidades das culturas. Porém, problemas como lixiviação, 

volatilização, desnitrificação e erosão são fatores preocupantes para uma maior 

disponibilidade e melhor eficiência desses insumos. Uma forma para reduzir essas questões 

é o uso de sistemas poliméricos para liberação desses fertilizantes, de forma lenta e 

controlada, a partir de biopolímeros e polímeros biodegradáveis
2
. Entre estes, o poli 

(succinato de butileno) (PBS) é um poliéster alifático, insolúvel, que atende  a estes 

requisitos. Neste trabalho, dois PBSs foram sintetizados usando diferentes tempos 

reacionais. Esses materiais foram usados para avaliar a influência desse parâmetro no perfil 

de liberação de ureia, um dos fertilizantes mais utilizados, visando produzir  um sistema com 

um perfil de liberação diferenciada. 

PARTE EXPERIMENTAL/RESUTADOS E DISCUSSÃO 

PBSs foram obtidos a partir da policondensação em massa entre o ácido succínico e o 1,4-

butanodiol em duas etapas
3
, com tempos reacionais diferentes para cada etapa: (i) esterificação, com 

duração de 5 h e de 6h, seguida de (ii) uma transesterificação, na presença de catalisador 

(tetrabutoxido de titânio - Ti(OBu)4), com duração de 6h e de 12 h, obtendo-se assim um PBS com 

12h (PBS12h)  e outro com 17h (PBS17h) de tempo reacional, ao total. 

O sistema de PBS com ureia foram preparados por fusão do polímero, seguida da adição de 

ureia (10% m/m), resfriados rapidamente, à temperatura ambiente. 

A cristalinidade dos PBSs obtidos em tempos reacionais diferentes foram calculados 

por difração de raios X. A cristalinidade do PBS12h é de 29%  e do PBS17h é de 39%.  



A análise termogravimétrica demonstra a boa estabilidade térmica de ambos os PBSs 

obtidos. O PBS12h, apresentou duas temperaturas de degradação, em 248ºC e 385ºC. Já o 

PBS17h apresentou uma única temperatura de degradação, na faixa de 409ºC. A ureia 

apresenta diferentes temperaturas de degradação, respectivamente 250, 354 e 405ºC.  

A Figura 1 mostra a liberação de ureia dos sistemas PBS/ureia (PBS12h – U10% e 

PBS17h – U10%)  como função do tempo (ensaio realizado em meio aquoso, utilizando um 

dissolutor, a 37ºC, rotação de 50 rpm e pH neutro por 6h). A solubilidade da ureia pura e 

macerada também foi avaliada nas mesmas condições de agitação, temperatura e pH. A 

ureia se dissolveu em água instantaneamente. Porém o sistema PBS/ureia libera 

gradativamente a ureia no meio, demonstrando um perfil de liberação mais lento, que pode 

ser muito útil em aplicações que envolvam sistemas fertilizantes melhorados.  

 

 

Figura 1 - Teor de liberação de ureia dos sistemas PBS/ureia com tempos reacionais de 12 e 17 horas com 

10% em massa de ureia 

Ao comparar os perfis de liberação dos PBSs com tempo reacionais diferentes, 

observa-se que o PBS de 12h, e consequentemente de menor massa molar por se tratar de 

uma policondensação em massa, torna a liberação mais lenta quando comparada ao PBS de 

17h, e consequentemente maior  massa molar. Aguarda-se novos resultados para avaliar o 

porquê desse comportamento. 

 



 

CONCLUSÕES 

O PBS diminuiu a solubilidade da ureia de forma relevante, sugerindo a utilização 

desse sistema como um material ferti-liberador. A massa molar do polímero, e a 

cristalinidade são fatores que influenciam na liberação desse material e devem ser avaliados 

através de novos estudos, que visem novos parâmetros de influência na liberação e que 

corroborem a influência da massa molar e da cristalinidade no perfil de liberação do sistema 

PBS/ureia.  

Tendo em vista que a forma em que a ureia é aprisionada entre as redes cristalinas 

das cadeias poliméricas e que o modo de preparo da mistura impacta diretamente no perfil 

de liberação, estudos sobre a cinética de cristalização do PBS tornam-se se importante, bem 

como avaliar o comportamento da liberação da ureia do sistema PBS/ureia, preparados com 

tempos de resfriamentos diferentes. 
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