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Introdução 

A quitosana, um biopolímero natural, possui boas 

propriedades responsáveis por suas mais diversas 

aplicações
1
. A fim de melhorar as propriedades 

mecânicas e aumentar a capacidade de absorção 

da quitosana faz-se necessário misturar o 

biopolímero com outros materiais tais como cargas 

inorgânicas. Os argilominerais são uma das 

nanocargas mais utilizadas por ser de fácil 

obtenção
2
. A combinação da argila com a quitosana 

tem sido objeto de estudo, entretanto, a maioria dos 

estudos reportados baseia-se no aspecto de 

propriedades mecânicas
3
. Neste trabalho 

prepararam-se híbridos de quitosana/argila 

montmorilonita (MMT) na forma de microesferas e 

estas foram adicionadas aos fertilizantes KH2PO4 e 

(NH4)2SO4. As microesferas aditadas ou não com 

fertilizantes foram avaliadas quanto ao 

intumescimento em água, solução de solo e sais. 

Resultados e Discussão 

Híbridos de quitosana/MMT nas proporções 1/0,25; 
1/0,5 e 1/1, denominados QMMT25, QMMT50 e 
QMMT100, respectivamente, foram acondicionados 
em água destilada, solução de solo e em solução de 
10 g L

-1 de KH2PO4 e (NH4)2SO4. A Tabela 1 mostra 
os resultados de intumescimento no equilíbrio (Qeq) 
das microesferas em água e em soluções de sal e 
solo. Verifica-se que o teor de argila interfere nos 
valores de intumescimento, sendo os valores de 
intumescimento em solução de sal inferiores aos 
valores de água e solo. Este fato indica que a 
presença dos sais inibe a entrada de água nas 
microesferas.  
 
Tabela1. Qeq em água, solução de solo e sais. 
Qeq (%) QMMT25 QMMT50 QMMT100 
H2O 110 134 118 
Sol. solo 107 139 112 
KH2PO4 108 97 93 
(NH4)2SO4 96 93 60 

 
Este resultado é corroborado com os menores 
teores de K

+
 e condutividade elétrica obtidos das 

soluções após contato com a microesferas. Pode-se 
inferir que o fertilizante sulfato de amônio tem uma 
maior afinidade pelas microesferas QMMT100, 
devido ao menor valor de intumescimento em água. 

Estes resultados estão ainda em investigação para 
melhor compreensão do sistema. Como forma de 
avaliar o melhor método de adição do fertilizante nas 
microesferas preparou-se amostras em que o 
fertilizante KH2PO4 foi adicionado à argila por 
mistura mecanoquímica previamente à preparação 
das microesferas (amostra contendo 1/0,5 Q/MMT 
foi utilizada para comparação). Adicionou-se 34% de 
fertilizante (proporção 1:3 em relação à CTC). 
Resultados de análise térmica mostraram valores de 
17% de K

+
. A diferença entre o valor adicionado e o 

obtido é explicada pela perda durante os 
procedimentos de preparação da microesfera. Este 
valor é igual ao obtido na microesfera QMMT50 
após imersão no sal, Tabela 2. Verifica-se que o 
intumescimento da amostra que já contém o sal é 
muito inferior indicando novamente que a presença 
do sal inibe a entrada da água nas microesferas. 
Estes materiais estão sendo avaliados quanto à 
liberação do fertilizante em solo e resultados 
preliminares indicam que a liberação ocorre de 
forma lenta e gradativa e é dependente da forma de 
preparação das microesferas. 
 
Tabela 2. Qeq em água e solo e % K

+
 das 

microesferas QMMT50 e QMMT50+sal KH2PO4. 

Amostra % K+ Qeq (H2O) Qeq (Sol.solo) 
QMMT+K  17 83 77 
QMMT50 17 134 139 

Conclusões 

Os estudos continuam em andamento, mas pode-se 

concluir que a adição da argila na preparação das 

microesferas aumenta a capacidade de absorção de 

substâncias químicas e, ainda, melhora à 

estabilidade mecânica das microesferas não se 

observando deformações durante os processos de 

intumescimento.  
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