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CONDICIONADORES DE SISTEMAS AGRÍCOLAS A BASE DE ÁCIDO 
HÚMICO E GLICERINA 

[1] A presente invenção descreve o processo de obtenção de um 

produto composto a partir de ácido húmico e glicerina. Os materiais foram 

obtidos por processo reativo em solução ácida, seguido de neutralização e 

secagem. A utilização de glicerina e diferentes tempos de processamento 

proporcionam uma forma de modular a quantidade de grupos funcionais 

presentes na estrutura do produto obtido. Desta forma, com esses novos 

materiais, é possível proporcionar a adsorção de diferentes tipos de íons, 

dependendo do pH do meio ao qual este está exposto. 
[2] 0 ácido húmico (AH) é uma macromolécula natural amorfa, de 

caráter predominantemente ácido, amplamente encontrado no solo, lama de 

rio, sedimentos marinhos, turfa, carvão e lignina. É um material 

biodegradável barato e abundante. A presença de grupos funcionais na 

estrutura molecular como grupo fenol, grupo álcool, grupo quinona e 

carbonila, é que trazem ao ácido húmico a capacidade de complexação e 

de troca iônica, hidrofilicidade e outras funções. (SCHULTEN, H.R. 

Analytical pyrolysis and computational chemistry of aquatic humic 

substances and dissolved organic matter. J Anal Appi Pyrol. 49, 385-415, 

1999; ARAUJO, S. de O. Caracterização de ácidos húmicos produzidos a 

partir de carvão vegetal de Mimosa tenuiflora e Aspidosperma pyrifolium. 

2004. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) -- Universidade 

Federal de Viçosa, Viçosa, 2004; Humic acid composite material and 
preparation method thereof, CN 103360736A,18 jul. 2013). 

[3] Por ser o ácido húmico um material abundante e de fácil obtenção, 

vários métodos utilizam AH como material de partida para produção de 

novos materiais ao longo dos anos. A patente britânica de invenção 617488, 

de 1949, intitulada "Fabricação de produtos de condensação resinosos" 

descreve o uso de ácido húmico ou outro ácido derivado reativo com álcool 

polídrico ou poliamina ou amino-álcool para a obtenção de produtos de 
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condensação resinosos. Já a patente de invenção CN101230181A intitulada 

"Material compósito copolimerizado de ácido húmico e bentonite 

superabsorvente de água e método para a fabricação do mesmo" apresenta 

a copolimerização de ácido húmico e de bentonite. A invenção é 

caracterizada pelo fato dos materiais serem misturados uniformemente em 

conjunto com um agente reticulado, agente de redução e iniciador redox 

composto por persulfato. A invenção não só pode melhorar a terra areada, 

mas também tem a função de promover o crescimento de plantas, e 

melhorar a capacidade de resistência da colheita seca. Este invento difere 

da patente CN101230181A pois apresenta a característica de ser inovador 

quanto ao processo de fabricação e os insumos utilizados, em especial por 

utilizar glicerina proveniente do processo de produção de biodiesel por 
catálise homogênea. 

[4] A patente de invenção CN104177560A intitulada "Polímero à base 

de ácido húmico bem como método de preparação e aplicação do mesmo" 

descreve um processo de preparação e método de aplicação de um 

polímero à base de ácido húmico com baixo custo de produção e excelente 

desempenho de dispersão. O polímero à base de ácido húmico é formado 

por polimerização de humato de sódio, monômeros insaturados sulfônicos e 

de ácido carboxílico. O polímero é fortemente adaptável a ambientes ácidos 

e alcalinos, apresenta boa resistência à temperatura e sal e pode ser 

amplamente aplicado em água de circulação da área industrial, em 
cerâmica, pesticidas e semelhantes. 

[5] Além da utilização do ácido húmico como material de partida para 

produção de novos materiais, o glicerol também aplicação em sistemas 
agrícolas. 

[6] A patente W02016038300 (Al) intitulada "Usos de ésteres 
carbônicos de glicerol na agricultura" refere-se à utilização de éster 

carbônico de glicerol como adjuvante na aplicação de substância 

fitofarmacêutica escolhida dentre o grupo formado a partir de substâncias 

fungicidas, fungistáticas, bactericidas, bacteriostáticas, insecticidas, 

acaricidas, herbicidas, parasiticidas, nematicidas e rodenticida, venenos 
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molares, substâncias repelentes de corvo, e outras substâncias 

fitofarmacêuticas. A invenção também diz respeito à composição 
fitofarmacêutica e os usos da mesma. 

[7] Patente US2016031764A1 intitulada "Uso de ésteres carbônicos 
acilados de glicerol na agricultura" descreve um método para tratamento de 

plantas que consiste na aplicação de pelo menos um composto, éster 

carbônico de glicerol, em associação com pelo menos um agente ativante 

escolhido dentre o grupo formado por agentes que atuam sobre a 

germinação de sementes, controle de crescimento, desenvolvimento de 

plantas, estimulam a fotossíntese e nutrientes para as plantas. A invenção 

pode ser aplicada em contato com as sementes de plantas, nas partes das 
plantas acima ou enterradas no solo. 

[8] A patente CN102992893A descreve a invenção "Fertilizante de 

amora contendo emulsão de estireno-acrílico modificado e método de 

preparação". O fertilizante de amora contendo emulsão de estireno-acrílico 

modificado leva ureia, lodo municipal, areia de rio e rocha fosfática como 

principais matérias-primas além de ácido húmico e glicerol na composição. 
[9] A patente W02014009920A2 descreve "Um eficiente nutriente de 

planta e o processo de fabricação dos mesmos por incorporação". A 

invenção relata a fabricação do nutriente de planta composta por um 

fertilizante nitrogenado ou fosfatado ou fertilizante composto NPK e 

micronutrientes. A invenção patenteia que o primeiro componente 

(fertilizante) é opcionalmente tratado com óleo de rícino ou glicerol ou óleo 

vegetal e os micronutrientes são ácido húmico, ácido bórico, ácido fúlvico, 

sulfato cúprico, sulfato de zinco ou a combinação deles. Já a patente 

CN104803807A intitulada "Fertilizante de liberação lenta" descreve a 

invenção de um fertilizante de libertação lenta a partir de matérias-primas, 

queinclui ureia, fosfato de amônio, cloreto de potássio, difosfato de amônio, 

monofosfato de amônio, nitrato de potássio, monofosfato de potássio, 

magnésio de ácido húmico, zinco de ácido húmico, ferro e ureia de ácido 

húmico e nitro de ácido húmico, e materiais de revestimentoem que os 

materiais de compreendem diciclopentadieno, copolímero de éster de 
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glicerol, álcool polivinílico e copolimero PMSM (polimetilestireno). O objeto 

de invenção é preparado a partir da mistura das matérias-primas 

granuladas seguido do revestimento do fertilizante de libertação lenta 

através da dispersão da mistura dos materiais de revestimento. De acordo 

com a invenção a fertilidade do solo pode ser melhorada, duradoura e a 

estrutura do solo não é danificada. O processo de revestimento é simples, e 
o custo de fabricação é reduzido. 

[10] 0 fertilizante orgânico tomando pó de semente de colza como 

matriz e método de preparação do fertilizante orgânico, título da patente 

CN10407226lA, descreve a composição do fertilizante orgânico em massa: 

sementes de colza em pó, fosfato de rocha pulverizada, superfosfato de 

cálcio, molibdato de sódio, ácido nicotínico, inositol, selenito de sódio, pó de 

carbonato de cálcio, álcool polivinílico, nutrientes do solo, glicerol, sulfato de 

amônio, sulfato férrico, ácido etilenodiaminotetracético, ácido húmico, ácido 

cítrico, folhas de Sapium sebiferume casca de frutas cítricas. Por adoção da 

aplicação correspondente de fertilizantes inorgânicos e orgânicos, o 

crescimento das culturas pode ser promovido, o solo pode ser melhorado, o 

tempo de preservação do fertilizante é longo, a eficácia do fertilizante é alta, 

e a produtividade é alta. Além disso, a maioria de elementos traços são 
fornecidos e a resistência àdoenças de plantas é melhorada. 

[11] A maioria das patentes citadas como produção de fertilizante tem 
a mistura de várias matérias-primas o que demanda tempo para a 

fermentação da matéria orgânica e estabilidade do material. De modo a 

facilitar o processo de produção, a presente invenção utiliza apenas dois 

insumos que são compostos por minerais essenciais para o crescimento de 
plantas. 

[12] Seja através da sua aplicação no sulco de plantio ou via foliar, o 
emprego agrícola de produtos à base de ácidos húmicos como fertilizantes 

orgânicos, condicionadores de solo e estimuladores fisiológicos tem 

crescido bastante nas últimas décadas em todo o mundo e mais 

recentemente no Brasil. Existem hoje no mercado nacional uma série de 

produtos que contêm ácidos húmicos extraídos de depósitos minerais 
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(leonardita, lignita, etc), solos orgânicos (turfeiras) ou obtidos por 
humificação de resíduos vegetais. (BENITES, V. de M. et al.Aplicação foliar 

de fertilizante organomineral e soluções de ácido húmico em soja sob 

plantio direto. Circular Técnica Embrapa. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 
2006. 	 Disponível 	 em: 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/856031>. Acesso em: 03 
ago. 2015). 

[13] A patente BR102013015433-4 A2 intitulada "Fertilizante composto 

organomineral na forma líquida, biofertilizante composto orgânico na forma 

líquida ou biocondicionador de solo na forma líquida recomendado para 

agricultura e pecuária em geral" descreve a composição de um fertilizante 

formulado pela mistura de água ou chorume de aterro, micronutrientes, 

ácido fúlvico e húmico, macronutrientes (N,P,K + cálcio, enxofre, magnésio), 

hidróxido de potássio, extrato biotecnológico SKW, turfa ou fertilizante 

orgânico. Diferentemente da patente BR 1 0201 301 5433-4 A2, o objeto da 

presente patente é obtido na forma em pó e pode ser utilizado também em 

solução uma vez que estes materiais produzidos são solúveis em meio que 
contêm pH maior que 2. Este invento apresenta novidade em relação aos 

insumos utilizados na sua produção, uma vez que a glicerina bruta, 

proveniente do processo de fabricação de biodiesel usando metanol, por 

catálise homogênea, utilizando hidróxido de potássio, contém potássio na 

sua composição como resíduo e o ácido húmico é composto por nitrogênio. 

Como há nitrogênio e potássio provenientes dos insumos, há também 

menor necessidade de adição desses macronutrientes no composto final 

produzido por este invento, o que traz ganhos econômicos na fabricação 
desta invenção. 

[14] Surpreendentemente até agora não foi relatado na literatura 
nenhum trabalho elou patente relacionada à utilização de apenas ácido 

húmico e glicerina para composição de fertilizantes ou condicionadores de 

solo. Este invento traz como inovação a incorporação de glicerina no 

material, seja esta purificada ou recuperada do processo de fabricação de 

biodiesel usando metanol, por catálise homogênea, utilizando hidróxido de 
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potássio. Apesar da utilização de glicerina P.A. em vários setores 

industriais, a glicerina bruta ainda não possui uma destinação final, como 

insumo em nível industrial, apreciável em termos econômicos. 
[15] Este tipo de resíduo orgânico devidamente tratado pode ser usado 

como fertilizante de solos visando a melhoria de propriedades físicas e 

químicas do mesmo, principalmente em solos arenosos que são 

tradicionalmente deficitários em nutrientes, levando ao comprometimento da 

produtividade da cultura agrícola a ser realizada no local, podendo ser 

utilizado de forma bastante ampla em diversas regiões que carecem de 

correção, em especial na região do cerrado brasileiro. 
[16] Outra propriedade bastante desejada nestes solos é o incremento 

da sua capacidade de reter umidade por um período mais longo 

favorecendo o desenvolvimento de plantas (Patente BR 10 2012 033563-8 

A2; SILVA, E. de B., HIZUKA, E. N.; GRAZZIOTTI, P. H.; FABRIS, J. D.; 
CAMPOS, A. T. Glycerin efluente from the biodiesel industry as potassium 
source to fertilize soybean crop. African Jounal of Agricultural Research, 10, 
1572-1580, 2015). 

[17] Dessa forma esses novos materiais são capazes de modular a 

capacidade de troca de cátions (CTC) e aumentar a disponibilidade de 

nutrientes e ser usado como condicionador de solos que necessitem de 

correção ou favorecer a fertilidade em diferentes tipos de solo com vistas ao 

aumento de produtividade, seja em solo ou outros sistemas de produção 
agrícola como sistemas hidropônicos. 

[18] DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 
[19] Figura 1: fotografia dos condicionadores de sistemas agrícolas a 

base de ácido húmico e glicerina (A) material a base de AH e glicerina P.A —

30 minutos; (B) material a base de AH e glicerina bruta — 30 minutos; (C) 

material a base de AH e glicerina P.A — 120 minutos; (D) material a base de 

AH e glicerina bruta — 120 minutos. 
[20] Figura 2: espectro de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) para os condicionadores de sistemas 
agrícolas a base de ácido húmico e glicerina; 2a: região entre 4000 e 750 
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cm-1  2b: região entre 1900 e 1400 cm-1  
[21] Figura 3: fotografia dos condicionadores de sistemas agrícolas a 

base de ácido húmico e glicerina em solução aquosa com diferentes valores 
de pH (sequência de solução com pH 1,3,5,7,9,11 da esquerda pra direita) 

[22] DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[0231 Este invento pode ser melhor entendido conforme os exemplos 
abaixo: 

[24] Exemplo 1 — Preparação do material usando ácido húmico e 
glicerina P.A. 

[25] Como forma de apontar o uso de glicerina purificada, de quaisquer 

fontes, como insumo do processo de produção de novos materiais para 

condicionamento de solo, foram preparados dois tipos de materiais da 

seguinte forma: colocou-se em um béquer 0,5 g de glicerina P.A., em 

seguida adicionou-se 0,5 g de ácido húmico comercial (Agrobiológica, 

Leme, SP) e 100 mL de solução 1,0 moi L-1 de H2SO4. Agitou-se o sistema 

em temperatura ambiente por 30 e 120 minutos a fim de se realizar o 

processo de esterificação dos insumos e produzir dois tipos diferentes de 

materiais. Os materiais ao final do processo tiveram seu pH ajustado para 
7,0 e os materiais foi mantido em estufa à 105 °C por 24 horas. Obtendo-se 

materiais sólidos e de aspecto granular (Figura 1). Esses sistemas 

receberam a denominação de AH_GP30 e AH_GP120, dependentes do 

tempo de reação e são apresentados nos exemplos 3 a 5. 
[26] Exemplo 2 — Preparação do material usando ácido húmico e 

glicerina bruta 

[27] Como forma de apontar o uso de glicerina bruta, proveniente do 

processo de fabricação de biodiesel usando metanol, por catálise 

homogênea, utilizando hidróxido de potássio como insumo do processo de 

produção de novos materiais para condicionamento de solo, foram 

preparados dois tipos de materiais da seguinte forma: colocou-se em um 

béquer 0,5 g de glicerina bruta, previamente destilada para retirada do 
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grande excesso de metanol, em seguida adicionou-se 0,5 g de ácido 

húmico comercial (Agrobiológica, Leme, SP) e 100 mL de solução 1,0 

moi L-1 de H2SO4. Agitou-se o sistema em temperatura ambiente por 30 e 

120 minutos a fim de se realizar o processo de esterificação e de 

transesterificação (no caso do meio reacional mantido por 120 minutos) dos 

insumos e produzir dois tipos diferentes de materiais. Os materiais ao final 
do processo tiveram seu pH ajustado para 7,0 e os materiais foi mantido em 
estufa à 105°C por 24 horas. Obtendo-se materiais sólidos e de aspecto 

granular (Figura 1). Esses sistemas receberam a denominação de 
AH_GB30 e AH—GB120, dependentes do tempo de reação e são 
apresentados nos exemplos 3 a 5. 

[28] Exemplo 3 — Processo de caracterização dos condicionadores de 

sistemas agrícolas a base de ácido húmico e glicerina 
[29] Os materiais desenvolvidos nos exemplos 1 e 2 foram nomeados 

de acordo com o processo de produção. O sistema com 30 minutos de 

reação utilizando glicerina P.A. foi definido como AH_GP30; utilizando 

glicerina P.A. com 120 minutos de reação, AH—GP120; utilizando glicerina 
proveniente do processo de fabricação de biodiesel usando metanol, por 

catálise homogênea, utilizando hidróxido de potássio e 30 minutos de 

reação, AH_GB30; o mesmo sistema com 120 minutos de reação, 
AH_GB120. 

[30] A obtenção dos condicionadores de sistemas agrícolas a base de 

ácido húmico e glicerina pelo processo de esterificação foi comprovada pela 

análise de FTIR (Figura 2). 0 aparecimento de uma banda C=O (cerca de 

1720 cm-1) no espectro dos materiais, inexistente no material de partida, 
indicoua formação de grupos ésteres. 

[31] Na presença de álcool de cadeia curta, como o metanol, se 

observa a concorrência entre as moléculas de metanol e glicerol no 

processo de esterificação, promovendo diferentes materiais dependentes do 

tempo de fabricação quando o insumo utilizado é a glicerina proveniente do 

processo de fabricação de biodiesel usando metanol, por catálise 

homogênea, utilizando hidróxido de potássio (Figura 2a). Quando a reação 
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foi realizada com 30 minutos de agitação, a banda em 1740 cm-1 aparece 

porque o metanol ainda presente no meio reacional produz ésteres 

metílicos no produto AH_GB30, enquanto que a banda em 1710 cm-1 se 

refere à formação de ésteres contendo glicerol. Com 120 minutos de 

reação, os ésteres metílicos preferencialmente formados foram 

transformados em ésteres de glicerol por transesterificação, visto que no 

AH_GB120, verifica-se, principalmente, a formação da banda em 1710 cm-1 

referente à produção de ésteres contendo glicerol (Figura 2b). 

[32] Nos produtos àbase de ácido húmico e glicerina P.A., o aumento 

no tempo de reação promoveu uma maior absorção da carbonila referente 

aos grupos ésteres de glicerol. 

[33] A caracterização por análise térmica (Tabela 1)mostrou um perfil 

de decomposição térmica dos materiais com três diferentes estágios sob 

atmosfera N2 relatado similarmente como uma típica degradação térmica 

de ácidos húmicos. (SCHNITZER, J.; HOFFMAN, I. Thermogravimetry of 
soil humic compounds. Geochim cosmochim ac. 29, 859-870, 1965; 
SHURYGINA, E. A. et ai. Differential Thermal Analysis (DTA) and 
Thermogravimetry (TG) of soil humus substances. Geoderma. 6, 169-177, 
1971; FRANCIOSO, O. et aI. Thermal analysis (TG—DTA) and isotopic 
characterization (13C and 15N) of humic acids from different origins. Appl 
Geochem. 2013, 537-544, 2005). 0 primeiro evento ocorre em temperaturas 

abaixo de 120 °C devido à desidratação do material, o segundo evento de 

decomposição em 200 — 400 °C é relatado como a degradação de 

estruturas hidroxiladas alifáticas e descarboxilação de grupos ácidos, 

enquanto o intervalo entre600 — 800 °C é definido como a degradação do 
núcleo aromático e quebra de ligações C-C. 
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[034] 	Tabela 1 — Análise térmica dos materiais 
Perda Perda 

Perda de 
Tonset de Tonset de Tonset Cinzas 

Materiais massa 
(°C) massa (°C) massa (°C) o  (%) 

(%) (%) (%) 

AH 122 10.3 280 22.3 681 37.4 38.7 
AH_GP30 151 9.9 356 5.9 660 9.5 63.2 

AH_GP120 146 6.2 254 6.7 649 9.8 59.4 
AH_GB30 166 8.7 345 25.2 710 23.2 11.3 

AH_GB120 148 9.6 309 7.8 707 17.5 56.2 

[35] Os materiais desenvolvidos a partir de glicerina P.A. apresentaram 

uma perda de massa de cerca de 10% no terceiro estágio indicando uma 

redução na quantidade de grupos aromáticos em relação à fração alifática 

da estrutura dos materiais. Entretanto, o uso de glicerina bruta (com 

metanol residual) foi capaz de manter uma porcentagem maior de grupos 

aromáticos após as reações. O AH_GB30 foi capaz de preservar até 23,2% 

de grupos aromáticos no produto final e o AH_GB120 manteve pelo menos 

17,5% de grupos aromáticos (Tabela 1). 
[36] Exemplo 4 — Identificação dos sítios ativos presentes nos 

condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e glicerina 
[37] Através da titulação potenciométrica foi possível obter a acidez 

total dos materiais pelo somatório de sítios ativos com pKa até 6,0 e de 
sítios ativos com pKa acima de 7,0. 

(038] 0 ácido húmico comercial apresentou cerca de 65 % de sítios 

ativos de pKa até 6,0 e 35% de sítios ativos com pKa acima de 7,0(Tabela 

2). Atransformação de grupos carboxílicos em ésteres contendo glicerol 

(dependente do tempo de reação) pela reação de esterificação reduziu a 

porcentagem de sítios ativos com pKa até 6,Oem comparação com os 

ácidos húmicos.Mas o aumento de radicais hidroxilados provenientes dos 

ésteres de glicerolaumentou a porcentagem de sítios ativos com pKa acima 
de 7,0. 
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[039] Tabela 2 — Contenção de grupos funcionais 
Contenção de grupos funcionais 1 (mmol g ) 

Sítios ativos Sítios ativos Total de 
Intervalo de Intervalo de 

Materiais de pKa  até de pKa  acima sítios pKa:3,8-6,0 PKa:7,1 —9,3 
6,01 % de 7,01 % ativos 

AH 1,908 65,3 1,008 34,5 2,92 
AH_GP30 0,397 58,4 0,285 41,9 0,68 

AH_GP120 0,567 55,6 0,455 44,6 1,02 
AH_GB30 0,639 42,6 0,858 57,2 1,50 

AH_G13120 0,286 42,7 0,388 57,9 0.67 

[40] Os materiais obtidos a partir de glicerina P.A., AH GP30 e 

AH_GP120, apresentaram, cerca de 60 % de sítios ativos de pKa até 6,0 e 

40% de sítios ativos com pKa acima de 7,0. Os materiais AH GB30 e 

AH_GB120 apresentaram cerca de 40% de sítios ativos com pKa até 6,0 e 

aproximadamente 60% de sítios ativos com pKaacima de 7,0. 
[41] Esses sítios ativos, quando desprotonados,são capazes de 

interagir com íons carregados positivamente, como NH4+, Ca2+, 

K+essenciais para o crescimento de plantas, dependendo do pH onde estes 
materiais estão expostos. 

[42] Exemplo 5 — Adsorção de macronutrientes pelos condicionadores 
de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e glicerina 

[43] Os materiais desenvolvidos neste invento são capazes de 
adsorver macronutrientes na forma de ions carregados, dependentes do 
pH. De acordo com a quantidade de sítios ativos, mostrados no exemplo 4, 

tem-se que cerca de 55% dos sítios ácidos serão desprotonados em pH 6 
no material descrito como AH_GP120, e, portanto, serão carregados 

negativamente, proporcionando atração eletrostática com íons carregados 

positivamente, como no caso do equilíbrio dos íons amônio e amônia, pKa = 
9,2 (CLAYDEN, J.; WOTHERS, P.; WARREN, S.; GREEVES, N. Organic 
Chemistry. Oxford, New York, 2011) conforme equação abaixo: 
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[44] NH4 + OHT H NH3  +H20 

[45] Se o pH do meio é menor que o pKa do grupo NH4+ se observa 

que o íon amônio se mantem na forma protonada, carregado positivamente 

e podendo ser atraído por cargas negativas. Neste caso, atraído pelos sítios 

carregados negativamente pela desprotonação dos sítios ácidos presentes 
nos materiais desenvolvidos nesta invenção. 

[0461 0 experimento foi realizado em duplicata, com as amostras sem 

tratamento e com tratamento. O tratamento prévio das amostras consistiu 

na submersão das amostras em solução 6 mots L-1 de ácido clorídrico 
(HCI) por 15 minutos. Foi utilizado 1% de material na razão massalvolume 

de solução de Fe(NH4)2(SO4)2 (7,59 ppm). A adsorção foi realizada em 

temperatura ambiente sob agitação por 1 hora. A capacidade da adsorção 

dos materiais foi determinada pela diferença da concentração inicial e final 

do íon amônio no sobrenadante. Segundo Macêdo (2005) a quantificação 

de íons amônio pode ser obtida utilizando o seguinte método (MACEDO, J. 

A. B. Métodos Laboratoriais de Análises Físico-Químicas e Microbiológicas. 

Belo Horizonte, Brasil, 2005): em um balão volumétrico com 50 mL da 

amostra, adicionar 1 mL de NaOH 4N, seguido de 1 mL do reagente de 

Nessler. Agitar e aguardar 30 minutos antes de proceder à leitura em 450 
nm. 

[47] Desta forma a capacidade de adsorção nitrogênio amoniacal 

(NH4+) foi avaliada através do contato dos materiais em solução de sulfato 
ferroso amoniacal considerando diferentes pH do meio, e os resultados 
obtidos são apresentados na Tabela 3. 

[48] Tabela 3 — Capacidade de adsorção deNH4+ 

Materiais 
Adsorção de NH4+  (%) 

AH 

AH_G P30 

AH_GP120 

AH_GB30 

AH_GB120 

Amostras sem tratamento 

90,9 ±1,2 

89,7 ±1,4 

82,3 ±0,3 

94,8 ±0,7 

94,1 ±1,0 

Amostras tratadas com HCI 

90,1 ±0,1 

91,9 ±0,2 

84,8 ±2,0 

91,9 ±0,5 

91,8 ±0,7 
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[049] Desta forma é possível comprovar a capacidade de adsorção de 
espécies carregadas em uma extensa faixa de pH devido à distribuição de 

sítios ácidos presentes neste invento. Especificamente em solos com pH 
entre 6 e 7, se observa uma grande capacidade de adsorção de nitrogênio 

amoniacal pelos materiais desenvolvidos neste invento. A aplicação destes 

materiais tem especial interesse no plantio de culturas como o eucalipto, 

que necessitam de nitrogênio amoniacal nas fases iniciais de plantio, em 

solos que necessitam de correção (BARROS, N.F.; NEVES, J.C.L.; 

NOVAIS, R.F. Nutrição e adubação de eucalipto. Inf. Agropec., 18:70-75, 

1997), podendo ser usado também com essa finalidade em sistemas 

hidropônicos que apresentam pH entre 5 a 7, podendo ser utilizado com 
outras espécies carregadas como íons que contenham potássio e outros 
macro e micronutrientes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina", caracterizado por ser um produto constituído a partir de 

ácida húmico (obtido comercialmente ou extraído de meio natural) e 
glicerina. 

2. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina",, considerada a reivindicação 1, caracterizado pelos produtos 
obtidos utilizarem glicerina purificada ou glicerina proveniente do 

processo de fabricação de biodiesel usando metanol, por catálise 

homogênea, utilizando hidróxido de potássio em proporções de glicerina 

até 80% em massa em relação ao ácido húmico, preferencialmente 50% 
em massa. 

3. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina",, consideradas as reivindicações 1 e 2, caracterizado pelo 

processo de produção ser conduzido por reação ácido-base envolvendo 

a glicerina (base) e o ácido húmico (ácido), em meio ácido por reação de 

esterificação sob agitação, entre 100 e 150 rpm; tempo de reação, entre 

10 a 200 minutos (preferencialmente 120 minutos), temperatura entre 
20 °C e 25 °C. 

4. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina",, consideradas as reivindicações 2 e 3, caracterizado pelo 

processo de produção poder conter metanol residual, proveniente do 

processo de fabricação de biodiesel, e em tempos curtos, menores que 

60 minutos, preferencialmente 30 minutos, levar a formação de um 

material com grande quantidade de cadeias alifáticas. 



2/2 

5. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina",, consideradas as reivindicações 1 a 4, caracterizado pelos 

materiais obtidos apresentarem distribuição de sítios ácidos entre os pH 
3,8 e 9,3, contendo entre 30 e 70% de sítios ácidos com potencial de 

sua constante de acidez até 6,0, preferencialmente 60% em materiais 

provenientes de glicerina pura e preferencialmente 45% em materiais 

provenientes de glicerina bruta. 

6. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina",, consideradas as reivindicações 1 a 5, caracterizado pelos 

materiais apresentarem diferentes tipos de sítios ácidos, estes materiais 

são capazes de adsorver macronutrientes e micronutrientes para fins 

agrícolas durante a sua produção ou adicionados posteriormente. 

7. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina"„ considerada a reivindicação 6, caracterizado pelos materiais 
apresentarem-se como um sistema de liberação controlada de 

macronutrientes e micronutrientes para fins agrícolas, sendo utilizados 

em sistemas na forma de pá, ou em solução aquosa, com pH superior a 
1, preferencialmente acima de pH igual a 2. 

8. "Condicionadores de sistemas agrícolas a base de ácido húmico e 
glicerina",, consideradas as reivindicações 1 a 7, caracterizado pelos 
materiais produzidos serem usados como condicionadores de sistemas 

de produção agrícola que necessitem de correção com vistas ao 

aumento de produtividade, incluindo diferentes tipos de solo e 
hidroponia. 
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RESUMO 

CONDICIONADORES DE SISTEMAS AGRÍCOLAS A BASE DE ÁCIDO 
HÚMICO E GLICERINA 

A presente invenção descreve o processo de obtenção de um produto 

composto a partir de ácido húmico e glicerina. Os materiais foram obtidos 

por processo reativo em solução ácida, seguido de neutralização e 

secagem. A utilização de glicerina e diferentes tempos de processamento 

proporcionam uma forma de modular a quantidade de grupos funcionais 

presentes na estrutura do produto obtido. Desta forma, com esses novos 

materiais, é possível proporcionar a adsorção de diferentes tipos de íons, 
dependendo do pH do meio ao qual este está exposto, sendo capazes de 

modular a capacidade de troca de cátions (CTC) e aumentar a 

disponibilidade de nutrientes e ser usado como condicionador de solos que 

necessitem de correção ou favorecer a fertilidade em diferentes tipos de 

solo com vistas ao aumento de produtividade, seja em solo ou outros 

sistemas de produção agrícola como sistemas hidropônicos, que podem ser 

utilizados seja na forma de pó, ou em solução aquosa. 
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