
 

 

DESENVOLVIMENTO DE MICROPARTICULAS DE PCL COM 

GLIFOSATO - ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 
 

 

 

Juliana Pelisoli Holz – jupeho@hotmail.com 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Engenharia 

Av. Ipiranga, 6681. Partenon.  

90619-900 - Porto Alegre - RS 

 

Rosane Ligabue – rligabue@pucrs.br 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Engenharia 

Av. Ipiranga, 6681. Partenon.  

90619-900 - Porto Alegre – RS 

 

Sandra Einloft – einloft@pucrs.br 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Engenharia 

Av. Ipiranga, 6681. Partenon.  

90619-900 - Porto Alegre – RS 

 

Marcelo Pelisoli Holz – marcelo_holz@hotmail.com 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Engenharia 

Av. Ipiranga, 6681. Partenon.  

90619-900 - Porto Alegre - RS 

 

 

Resumo: O glifosato é o herbicida mais utilizado no mundo, devido principalmente ao seu amplo 

espectro de ação, porem existe a necessidade de medidas de redução na sua aplicação, uma vez que é 

considerado um produto perigoso, devido aos riscos associados à contaminação da água e do meio 

ambiente, onde, o desenvolvimento de fórmulas de liberação controlada surgem como uma alternativa 

para minimizar a aplicação deste herbicida. Neste trabalho, introduz-se essa nova tecnologia, pois 

foram produzidas microesferas de poli(-caprolactona) (PCL) contendo glifosato através da técnica 

de emulsão múltipla e evaporação do solvente. Estas apresentaram a forma de esferas sólidas e os 

tamanhos médios de 3 m ± 0,6, e foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, 

espectrofotometria vibracional de infravermelho, análises de degradação térmica e a eficiência de 

incorporação do glifosato, que foi quantificada pelo método da ninidrina por meio da 

espectrofotometria do UV- visível, demonstrando que a partir da técnica selecionada foi possível 

obter uma eficiência de aproximadamente 31%.  
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DEVELOPMENT OF PCL/ GLYPHOSATE MICROPARTICLES - 
ECONOMY AND ENVIRONMENT 

 

 

 

Summary: Glyphosate is the most widely used herbicide in the world, mainly due to its broad 

spectrum of action, however there needs to reduction measures in its application, since it is 

considered a hazardous material because of the risks associated with the contamination of water and 

environment, where the development of controlled release formulations appear as an alternative to 

minimize the application of this herbicide. In this work we introduce this new technology, as 

microspheres were produced poly (-caprolactone) (PCL) containing glyphosate through the multiple 

emulsion technique and solvent evaporation. These showed the form of solid spheres and the average 

size of 3 m ± 0.6, and were characterized by scanning electron microscopy, vibrational spectroscopy 

of infrared, thermal degradation analysis and the incorporation efficiency of glyphosate, which was 

quantified by the method ninhydrin by UV-visible spectrophotometry, showing that from the selected 

technique it was possible to obtain an approximate 31% efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento em ritmo acelerado da agricultura tem aumentado à necessidade do uso de 

pesticidas. Nos últimos anos, várias alternativas foram criadas no sentido de reduzir esta necessidade, 

uma vez que existem evidências de que muitos estão causando a resistência de algumas espécies de 

ervas daninhas, que se adaptam após o uso excessivo e prolongado destes herbicidas (AMARANTE 

JR & SANTOS, 2002; MORAES & ROSSI, 2010). O glifosato (N-(fosfonometil)glicina, C3H8NO5P) 

é principio ativo do herbicida comercializado como Roundup, que é o mais utilizado e estudado no 

mundo, devido principalmente ao seu amplo espectro de ação e pelo fato de apresentar elevada 

eficácia no controle de ervas daninhas. De acordo com sua classificação toxicológica o herbicida é 

citado como pouco tóxico, já em relação ao potencial de periculosidade ambiental, é considerado um 

produto perigoso, devido aos riscos associados à contaminação da água e do meio ambiente 

(AMARANTE JR & SANTOS, 2002 e SILVA et al., 2011). Existe a necessidade de medidas de 

redução na aplicação do glifosato, e o desenvolvimento de fórmulas de liberação controlada surgem 

como uma alternativa para minimizar a aplicação deste herbicida, que devem ser desenvolvidas e 

podem ser implementadas na agricultura (GRILO et al., 2012; GRILO et al., 2013; SOUZA et al., 

2012).  

Neste trabalho, introduz-se essa nova tecnologia de sistemas de liberação modificada, onde 

foram produzidas microesferas de poli(-caprolactona) (PCL) contendo glifosato através da técnica de 

emulsão múltipla e evaporação do solvente (HOLZ, 2012).  As micropartículas que carregam glifosato 

serão degradadas com o tempo por serem constituídas por um polímero biodegradável, assim 

liberando o herbicida aos poucos, sendo mais eficiente e menos tóxica, uma vez que podemos usar 

uma quantidade menor para conseguir o mesmo efeito, pois o herbicida ficará protegido de 

intempéries (SOUZA et al., 2012). Essas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

varredura, espectrofotometria vibracional de infravermelho, análises de degradação térmica e de 

eficiência de incorporação do glifosato. 

A determinação quantitativa do glifosato pode ser feita por vários métodos, dentre eles 

destacam-se a CG (Cromatografia Gasosa), a eletroforese, titulações oscilopolarográficas, mas a 

técnica mais frequente é HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance). Devido às dificuldades 

de se obterem análises por essa técnica, no tempo adequado, associados ao laborioso método de 



 

 

análise, e considerado que estaríamos trabalhando com soluções contendo somente glifosato, optamos 

por determiná-lo quantitativamente pela via espectrofotométrica, com uso da solução de ninidrina. O 

método aplicado neste trabalho possui como vantagem o fato de ser direto e simples, e ainda, pode ser 

considerado um procedimento mais limpo, uma vez, que utiliza poucos reagentes. Trata-se de um 

método aplicado à determinação de aminoácidos, que foi adaptado (BHASKARA & NAGARAJA, 

2006; MATTOS, 2008; SILVA et al., 2011; SILVA, 2012; SILVA et al., 2012). 

 

2. METODOLOGIA 

 

 As micropartículas foram obtidas a partir de um polímero biodegradável (PLC) contendo 

herbicida (Glifosato) através da técnica de emulsão múltipla seguida de evaporação do solvente 

(HOLZ, 2012). 

 Nesse método, inicialmente, solubilizou-se o polímero poli-ε-caprolactona (massa molar de 

70.000 g/mol) em uma quantidade suficiente de solvente orgânico (diclorometano), originando a fase 

oleosa (O). A primeira fase aquosa (A1) foi obtida dissolvendo-se o Glifosato granulado dispersível 

(Roundup WG - 72% de pureza) em água destilada, em uma proporção de 30% em relação à massa de 

polímero. Sendo a segunda fase aquosa (A2) uma solução de álcool polivinílico (PVA) com a 

concentração de 0,5% (m/v). A fase aquosa (A1) é adicionada à fase oleosa (O) sob agitação em um 

emulsificador ultraturrax® (IKA® T10 basic pertencente ao Laboratório de Estudos Avançados em 

Materiais/FEEVALE) por um minuto a 8.000 rpm, para formação da emulsão primária (A1/O). 

 A emulsão primária A1/O foi inserida, lentamente na segunda fase aquosa (A2), com o auxilio de 

um funil, a suspensão resultante foi mantida sob agitação por 5 minutos utilizando um emulsificador 

ultra-turrax® a 30.000 rpm, originando a emulsão múltipla (A1/O/A2), e a formação das 

micropartículas. O solvente orgânico utilizado foi eliminado lentamente, sob agitação, com auxilio de 

um agitador magnético, pela difusão e evaporação do mesmo a temperatura ambiente e pressão 

atmosférica por um período de 12h. 

 As micropartículas formadas foram isoladas por centrifugação (centrífuga modelo CT-5000, 

Cientec) com velocidade de 3.500 rpm por 15 minutos, e lavadas por três vezes com água destilada 

para remoção do excesso de surfactante (PVA). Por fim, as micropartículas foram congeladas em 

nitrogênio líquido e submetidas ao processo de liofilização (FAQUI/PUCRS), para secagem e 

estabilização das partículas formadas, por um período de, no mínimo, 24h, e armazenadas em um 

dessecador.   

 As microparticulas foram caracterizadas por: microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia vibracional de infravermelho (IV) e análise termogravimétrica (TGA) a fim de verificar 

as propriedades morfológicas, estruturais, térmicas e possibilidade de aplicações das micropartículas 

obtidas. O tamanho de partícula foi obtido através do software imageJ. E a eficiência de incorporação 

do glifosato foi quantificada pelo método da ninidrina por meio da espectrofotometria do UV- visível. 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): A análise detalhada da morfologia e da superfície 

das amostras foi realizada utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), SEI modelo 

INSPECT S50 (pertencente ao LabCEMM/PUCRS) com resolução de 1,2 nm (no modo elétron 

secundário) e faixa de aumentos de 4.000 vezes, tensão de aceleração de 10 kV, utilizando ouro para 

metalização das amostras. 

 Análise Termogravimétrica (TGA): Os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Caracterização de Materiais da FAQUI/PUCRS em um equipamento Q 600 TA Instruments utilizando 

uma rampa de aquecimento de 20 ºC/min da temperatura ambiente até 800 ºC. 

 Espectroscopia Vibracional de Infravermelho (IV): As analises de infravermelho foram 

realizadas em um equipamento Perkin Elmer Instruments Spectrum One FT-IR Spectrometer 

(FAQUI/PUCRS), no intervalo de 4.000 a 650 cm-1. As amostras foram analisadas com o auxílio do 

acessório de UATR. 



 

 

 A determinação espectrofotométrica de glifosato foi feita conforme literatura (BHASKARA & 

NAGARAJA, 2006), para determinação de proteínas e aminoácidos com adaptações da concentração 

de glifosato detectada, e diluição da amostra para identificação no espectrofotômetro. 

 Para determinação utilizou-se ninidrina como revelador, o que proporcionou ao composto 

coloração violeta, que pode ter absorbância investigada em 570 nm. Para desenvolvimento da reação 

utilizou-se aquecimento (100 C) e molibdato de sódio como catalisador. 

 A eficiência de incorporação (EI) foi calculada utilizando a Equação 1., a partir da razão entre 

diferença  da concentração teórica utilizada na formulação (Cteórica) e a concentração livre (Clivre) 

presente nas soluções obtidas na etapa de centrifugação e nas etapas de lavagem e a concentração 

teórica multiplicada por 100 (KÜLKAMP et al., 2009).  
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C
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EI                                          (1) 

 

 A concentração de glifosato livre foi obtida a partir da construção de uma curva analítica nas 

concentrações de 0,1 a 5 g/mL com a aplicação da Lei de Beer-Lambert (regressão linear), com as 

absorbâncias das soluções medidas no espectrofotômetro de UV – Visível. As soluções com diferentes 

concentrações foram preparadas a partir de alíquotas retiradas de uma solução de 50 g/mL de 

glifosato, obtida pela diluição de 35 mg de glifosato 72% em um balão de 500 mL. As essas distintas 

concentrações de glifosato foram adicionadas 1 mL de solução de ninidrina 5% (m/v) e 1 mL de 

solução de molibdato de sódio 5% (m/v) que serviu como catalizador da reação. A solução formada 

com glifosato, ninidrina e sódio molibdênio foi mantida na temperatura de 100 °C por 5 minutos. As 

soluções de coloração amarela/violeta foram resfriadas ate a temperatura ambiente e diluídas com H2O 

deionizada em balões volumétricos de 10 mL. 

   

3. RESULTADOS 

 

 Através da técnica de emulsão múltipla e evaporação do solvente foi possível produzir 

micropartículas a partir do polímero PCL, estas apresentaram a forma de esferas sólidas e os tamanhos 

médios de 3 m ± 0,6 (Fig. 1).  

 

Figure 1. Micrografia das Microesferas de PCL com glifosato com aumento de 4000X. 

 



 

 

 

 No espectro de infravermelho das micropartículas (Fig. 2), observou-se bandas de absorção na 

região de 2944 e 2866 cm-1 características da ligação C-H de metileno (CH2), e ainda, devido ao 

estiramento do grupo carbonila (C=O) em 1721 cm-1 (MOHAMED et al., 2007; ORTEGA-TORO et 

al., 2015; PAVIA et al., 2012; SILVERSTEIN et al., 2012). A presença de bandas de absorção 

características do grupo éster, uma vez que o PCL é um poliéster alifático biodegradável, mostra que 

as micropartículas obtidas foram efetivamente formadas pelo polímero. 

 

Figure 2. Espectro de infravermelho das Microesferas. 
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A curva de TGA do PCL mostra que o polímero apresenta estabilidade térmica até 395 °C e 

perda de peso, atribuída à sua decomposição térmica, ocorre em uma única etapa, entre 395 °C e 439 

°C (97,82%) (Fig. 3a). As Microesferas, apresentaram um termograma semelhante ao do polímero, 

com uma etapa de degradação térmica (Fig. 3b), entre 400 °C e 440 °C com perda de massa de 

97,33% característica da degradação do polímero. Dados compatíveis com a literatura (MENDES, 

2011). 

Apesar de as curvas das microesferas apresentam uma etapa de degradação característica do 

PCL, a decomposição térmica das mesmas não iniciaram em uma temperatura mais baixa do que a do 

polímero puro, contradizendo a literatura (MAINARDES et al., 2006). As micropartículas, a princípio, 

deveriam estar mais expostas à degradação térmica, devido a sua dimensão, que faz com que a área 

superficial de troca térmica seja maior, em relação ao polímero. Logo, as micropartículas deveriam 

apresentar menor estabilidade térmica do que o polímero puro e com isso, degradarem mais 

facilmente, acredita-se que devido à interação do herbicida com a matriz polimérica estas passaram a 

degradar em uma temperatura um pouco mais alta (5 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 3. Termograma do PCL puro 

  
 

Figure 4. Termograma das Microesferas 

 



 

 

 

A concentração livre presente nas soluções obtidas na centrifugação e nas lavagens das 

micropartículas foi estimada a partir da equação da reta obtida pela regressão linear da curva analítica 

construída a partir de diferentes concentrações do herbicida, conforme Equação 2, onde C é a 

concentração em (gml) e A é a absorbância, que apresentou um coeficiente de correlação de 0,995, 

valor comparável aos resultados apresentados na literatura de referência (BHASKARA & 

NAGARAJA, 2006). 

 

A= 0,0406C – 0,0004                                                      (2) 

 

A eficiência de incorporação revela que foi possível incorporar até 30,9 % da quantidade inicial 

adicionada durante a reação de formação das microesferas. Tendo em vista que, utilizou-se uma 

concentração de 30% de glifosato em relação à massa de polímero na formulação, pode-se concluir, 

que foi possível incorporar 9,3% de glifosato em relação à massa de polímero nas partículas formadas, 

este valor é comparável aos citados na literatura (CRUZ et al., 2009; FARAGO et al., 2008; LIU et 

al., 2012). E ainda, vale a pena ressaltar que as medidas foram realizadas em triplicata e confirmaram 

que durante as etapas de lavagem o herbicida não havia removido. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Conclui-se que através da técnica de emulsão múltipla e evaporação do solvente foi possível 

produzir micropartículas a partir do polímero PCL com glifosato, estas apresentaram a forma de 

esferas sólidas e os tamanhos médios de 3 m ± 0,6. Onde a eficiência de incorporação do glifosato foi 

quantificada utilizando a técnica de UV visível, utilizando como revelador da cor violeta a ninidrina e 

calculada pela diferença entre o glifosato livre (não incorporado) e a quantidade inicial utilizada na 

formulação. A eficiência de incorporação revela que foi possível incorporar até 30,9% da quantidade 

inicial adicionada durante a reação de formação das microesferas. Tendo em vista que, utilizou-se uma 

concentração de 30% de glifosato em relação à massa de polímero, pode-se concluir, que foi possível 

incorporar 9,3% de glifosato em relação à massa de polímero nas partículas formadas. 
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