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Resumo: Tendo em vista a necessidade de alternativas para amenizar os impactos ambientais
causados pelos resíduos sólidos, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma embalagem
biodegradável temporária para plantas. A metodologia envolveu a preparação de uma formulação
contendo como matéria prima resíduos de papel e celulose e carboximetilcelulose. Em seguida,
verteu-se em um molde e realizou-se a secagem em estufa. A caracterização ocorreu por meio de
análise visual, morfológica e de estrutura química, simulando a aplicação com o cultivo de uma flor
durante cinco meses, observando assim, a evolução da sua biodegradabilidade quando comparada a
amostra anterior ao experimento. Verificou-se, por intermédio das análises realizadas, que o material
apresentou características morfológicas e química específicas de fibras celulósicas e, que durante o
experimento, ocorreu alterações principalmente de coloração e da microestrutura indicando ataque
microbiológico e biodegradação.
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DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF PACKING FOR
AGRICULTURE USE FROM PAPER AND CELLULOSE WASTE

Abstract: Considering the need for alternatives to mitigate environmental impacts caused by solid
waste, this work has the objective of developing a temporary biodegradable packaging for plants. The
methodology involved the preparation of a formulation containing paper and cellulose residues and
carboxymethylcellulose as feedstock. It was then poured into a mold and the oven dried. The
characterization took place through visual, morphological and chemical structure analysis, simulating
the application with the cultivation of a flower for five months, thus observing the evolution of its
biodegradability when compared to the sample prior to the experiment. It was verified, through the
analyzes carried out, that the material presented specific morphological and chemical characteristics

of cellulosic fibers and that during the experiment, mainly color and microstructure changes occurred
indicating microbiological attack and biodegradation.
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1. INTRODUÇÃO
A negligência ao utilizar recursos naturais abusivamente é tão importante quanto a
geração de resíduos sólidos, uma vez que, os seus impactos negativos são igualmente problemáticos
para o meio ambiente.
O número crescente de aterros é um dos impactos ambientais resultantes do aumento
populacional, estando inevitavelmente interligado aos produtos plásticos, que se tornaram um dos
materiais mais utilizados na indústria e em diversas outras atividades. Como alternativa a estes
polímeros sintéticos, de lenta degradação, os estudos sobre polímeros biodegradáveis intensificaram-se
recentemente (RYCHTER et al., 2016).
Um exemplo de polímero natural é a celulose, juntamente com a hemicelulose e a lignina
são os principais constituintes da parede celular de uma planta, sendo este polímero o mais abundante
do planeta (KUMAR; SHARMA; SINGH, 2017; TANG et al., 2017).
Naturalmente, a celulose pode ser formada aleatoriamente por regiões cristalinas e
amorfas, com diferentes proporções em plantas gramíneas e lenhosas. A fórmula geral é (C6H10O5)n,
onde n é o número de unidades monoméricas, que difere dependendo da sua fonte, sendo que a polpa
de madeira contém de 300 a 1700 unidades (KUMAR; SHARMA; SINGH, 2017). A estrutura
química é apresentada na Figura 1.
Figura 1 – Estrutura química da celulose.

Fonte: JIAO; WAN; LI (2016).
No Brasil, a principal fonte de celulose são as madeiras de pinus e eucalipto, sendo a
derivada de eucalipto utilizada na fabricação de papel para imprimir e escrever, por ser de fibra curta.
Contém, em média, 53% em peso de celulose e 27% em peso de lignina (CLARO et al., 2017; IBÁ,
2015).
A celulose é um dos diversos componentes de biomateriais, sendo amplamente utilizado
para a fabricação de papel, tecidos, adesivos solúveis em água e, inclusive, em aditivos não tóxicos
como a carboximetilcelulose, que pode ser utilizada para o melhoramento das fibras têxtil e de papel.
Além destas aplicações tradicionais, este biopolímero vem sendo utilizado diretamente ou de forma
modificada em trabalhos inovadores variados (KUMAR; SHARMA; SINGH, 2017; SHUI et al.,
2017).
O papel estruturalmente consiste em celulose porosa, composta por micro fibrilas, com
longas cadeias de região cristalina e amorfa (TAMBE; GRAIVER; NARAYAN, 2016). Em 2016, a
produção de papel no Brasil foi de 10,3 milhões de toneladas, sendo 25,26% referentes a papel para
escrever e imprimir. De acordo com as primeiras estimativas da Confederação Europeia de Indústria
de Papel, a produção mundial de papel em 2017 atingiu quase 420 milhões de toneladas, com um

aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. Entre os resíduos sólidos oriundos das diversas
atividades industriais, domésticas e de agricultura, uma grande quantidade de resíduo gerado é
proveniente de papel, sendo uma parcela importante referente a papel de escritório (IBÁ, 2017;
INDUSTRIES, 2018; JOSHI et al., 2016).
Reafirmando então, que a produção e o consumo global de papel geram uma grande
quantidade de resíduos sólidos, inclusive os industriais. Dessa forma, o manejo sustentável de resíduos
reduz o consumo de recursos e protege o meio ambiente. Os resíduos podem ser reutilizados dentro da
própria instalação industrial que os gerou ou por meio de outras empresas e indústrias, pelo que é
chamado de simbiose industrial (VAN EWIJK; PARK; CHERTOW, 2018).
A reciclagem de papel é de extrema importância para os objetivos da economia circular,
uma tonelada de resíduo de papel pode salvar 17 árvores e 7000 galões de água, gerando benefícios
econômicos e ambientais. Porém, aumentando o ciclo de reciclagem a qualidade das fibras diminui
gradualmente, causando mudanças irreversíveis na estrutura e propriedades das fibras. Além da baixa
qualidade do papel reciclado, o custo para ser produzido é maior e, dessa forma, é necessário encontrar
alternativas para o uso destes resíduos (DANIAL et al., 2014; JOSHI et al., 2014; TARRÉS et al.,
2017).
Pensando na problemática de reduzir os resíduos sólidos provenientes de matéria plástica,
de promover uma alternativa para o uso de resíduos de papel e a reutilização de aparas de celulose,
este trabalho visa o desenvolvimento de uma embalagem temporária para mudas de agricultura e
floricultura, e a sua caracterização em uma simulação da aplicação.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Material
Utilizou-se como matéria prima uma composição de resíduos de papel, característico para
escrever e imprimir, e aparas de celulose provenientes da Universidade Feevale e Celulose
Riograndense, respectivamente.
Estes resíduos foram selecionados e picotados, utilizando uma fragmentadora de papel,
uniformizando o material em tiras de aproximadamente 1 cm de largura.
2.2. Preparação da formulação
Para o preparo da formulação, previamente a matéria prima foi imersa em água
deionizada, para o amolecimento das fibras, durante 24 horas. Após este período, a matéria prima foi
comprimida manualmente para retirar o excesso de água e pesada em balança analítica. A massa
utilizada de resíduo de papel e celulose foi de 75 gramas para cada componente da mistura e 37,5
gramas de carboximetilcelulose, por batelada. Após determinada, a massa foi triturada utilizando um
liquidificador durante 2 minutos, juntamente com 1 litro de água deionizada, e as bateladas foram
homogeneizadas. O excesso de água foi retirado com o auxílio de peneira e esponja.
2.3. Confecção do molde
Para fins de modelagem da formulação em um formato de embalagem para as plantas, no
padrão cilíndrico de um vaso. Confeccionou-se um protótipo, utilizando em maior parte resíduo de
tubulação de PVC constituída por dois tubos plásticos de diâmetros distintos, por meio da diferença
entre estes diâmetros obteve-se a espessura da parede do vaso.

2.4. Modelagem
Após a montagem do protótipo e a preparação da matéria prima, utilizaram-se duas
bateladas da formulação para a confecção de uma embalagem, verteu-se a mesma no molde e
pressionou-se para fins de preenchimento completo. Encaminhou-se para a secagem em estufa a 90ºC
até a evaporação completa da água presente na mistura. Desmontou-se o molde para a retirada do
produto.
2.5. Caracterização
Visando a aplicação da embalagem, esta foi submetida a uma cultura de flor em um
adubo orgânico comercial, durante 5 meses e mensalmente analisada quanto a sua análise visual com
fotografias e imagens microscópicas, realizada por Stereo Microscópio Óptico (MO). Para a análise
morfológica, utilizou-se o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), as amostras foram preparadas
com metalização, por meio de um equipamento de revestimento por aspersão de ouro. Estas foram
observadas no MEV operando a uma tensão de aceleração de 10kV. E a estrutura química foi
analisada por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (IV).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Análise visual
Na Figura 2 são apresentadas as imagens do aspecto visual da embalagem ao longo dos 5
meses de experimento.
Figura 2 – Fotografias da embalagem durante o experimento: a) no 1º dia, b) no 1º mês, c) no 2º
mês, d) no 3º mês e e) no 5º mês.
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As mudanças de coloração, amaciamento e umidade observadas no material durante o
período experimental, conforme ilustrado na Figura 2, provavelmente foram causadas pelas regiões
amorfas, mais suscetíveis a absorção de água e de diversas substâncias. As cadeias formadas durante a
biossíntese da celulose possuem comprimentos variados, podendo ter regiões amorfas, aleatoriamente
ordenadas e regiões cristalinas, altamente ordenadas. Nas diferentes regiões celulósicas, a extensão das
ligações de hidrogênio define a reatividade química. Esta extensão das ligações de hidrogênio
intramolecular e intermolecular é pequena para regiões amorfas quando comparada as cristalinas.
Dessa forma, pode-se penetrar substâncias químicas em uma região amorfa com maior facilidade,
tornando-a predisposta a reações. Além disso, estas regiões podem absorver água facilmente tornandose mais macia e flexível (KUMAR; SHARMA; SINGH, 2017).

Por meio das imagens do microscópio óptico, verificou-se claramente as alterações
ocorridas devido ao processo de biodegradação da celulose durante o período experimental, de acordo
com a Figura 3. Além disso, foi possível observar os detalhes do material desenvolvido, inclusive os
pontos de pigmentos provenientes da reciclagem de papel de impressão, conforme a Figura 3a, devido
a não realização de tratamento físico-químico para o branqueamento das fibras.
Figura 3 – Imagens microscópicas da superfície externa, com o aumento de 40x: a) anterior ao
experimento, b) no 1º mês, c) no 2º mês, d) no 3º mês e e) no 5º mês.
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Percebe-se também que ao longo do primeiro mês ocorreu absorção de substâncias do
solo pelas fibras, pois houve uma mudança em seu aspecto visual. Após o terceiro mês essa alteração
da coloração foi intensificada, e ao quinto mês, o tom desta coloração obscureceu-se e dispersou-se em
toda a embalagem.
Observou-se ainda que essa coloração iniciou-se na parte superior da embalagem,
possivelmente em decorrência do primeiro contato com a água inserida para o cultivo da planta.
Conforme esta foi penetrando no solo e o material foi retendo o líquido, essa coloração foi sendo
difundida criando nuances com tons diferentes.
De acordo com a Figura 4a, uma imagem microscópica de corte transversal da
embalagem, observou-se que a maior mudança de coloração ocorreu na superfície externa.
Figura 4 – Imagens microscópicas com o aumento de 20x: a) no 2º mês, b) no 5º mês.
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A superfície interna, em contato direto com o solo, manteve sua coloração original por
mais tempo, entretanto, material particulado do solo aderiu-se, conforme a Figura 4b. Visualmente
também, pode-se perceber uma diminuição da espessura da embalagem, ao longo de cinco meses.

3.2. Espectroscopia de Infravermelho
A partir da análise espectroscópica de infravermelho, indicada conforme a Figura 5,
atribuiu-se a região entre 3700 e 3200 cm-1 a vibração de alongamento do grupo hidroxila (OH) e da
banda próxima a 2900 cm-1 é atribuída a vibração assimétrica do grupo CH, típicas de materiais
orgânicas (CLARO et al., 2017).
Figura 5 – Espectro de infravermelho da embalagem: a) anterior ao experimento e b) no
5º mês.
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Corroborando com a estrutura química da celulose, de acordo com a Figura 1, também foi
observado uma forte absorção na região entre 1200 e 950 cm-1, sendo a região de impressão digital da
celulose, devido principalmente ao alongamento de C-O, C-C e o balanço de CH2. Portanto, uma
queda na altura e área do pico nesta região sugere a quebra de algumas das moléculas de celulose.
Assim como, a redução dos grupos hidroxilo impossibilita a formação das ligações de hidrogênio e a
capacidade de hidratação, indicando que uma porção da celulose degradou. Conforme visualizou-se no
espectro da Figura 5b, ocorreu uma pequena diminuição de absorção nas regiões de impressão digital e
do grupo hidroxilo (BATTERHAM; RAI, 2008).
3.3. Microscopia eletrônica de varredura
A superfície do material foi examinada por MEV, onde constatou-se as fibras celulósicas
entrelaçadas entre si e orientadas aleatoriamente, conforme a Figura 6a.
Claro et al. (2017) em seu trabalho preparando filmes de fibras de eucalipto também
observou espaços vazios, possivelmente devido a pressão insuficiente aplicada para compressão das
fibras.
Visualmente, a característica do entrelaçamento das fibras recicladas de papel e celulose
se mostrou similar também as micrografias de papel kraft comercial (TAMBE; GRAIVER;
NARAYAN, 2016).

Figura 6 – Micrografia da superfície externa, com aumento de 500x: a) anterior ao experimento,
b) no 1º mês, c) no 2º mês, d) no 3º mês e e) no 5º mês.
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As micrografias analisadas demonstraram a união das fibras gradualmente ao longo do
período experimental. No quinto mês, de acordo com a Figura 6e, os espaços vazios não estavam mais
tão perceptíveis e a aparência da superfície fibrosa indicou grande alteração, devido a aderência entre
as fibras, ocasionando em diminuição de volume.
Em decorrência da biodegradabilidade da celulose, ao longo do período experimental
notou-se o aparecimento gradual de um ataque microbiano nas fibras, semelhante ao observado por
Sain et al. (2013) ao submeter seu material compósito ao enterramento no solo. Na Figura 7 são
apresentadas as micrografias da superfície externa da embalagem.
Figura 7 – Micrografias da superfície externa, com aumento de 2000x: a) no 2º mês e b) no 3º
mês.
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A Figura 7a ilustra o ataque microbiano citado acima, aderido em diversas regiões da
superfície da fibra, no segundo mês de experimento submetendo a embalagem ao solo. A Figura 7b
também se assemelha ao observado por Sain et al. (2013), pelo aparecimento de poros, em decorrência
de microorganismos, no terceiro mês de experimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, o material foi observado por meio de um ensaio experimental, analisando
assim, o comportamento da embalagem. Os resultados indicaram que ao longo de cinco meses
ocorreram alterações físicas, químicas e morfológicas. No primeiro mês já percebeu-se uma pequena
alteração da coloração, que foi difundindo-se pela embalagem e apresentando tonalidades mais escuras
no decorrer dos cinco meses. A análise morfológica exibiu as características próprias das fibras
celulósicas e o ataque microbiológico ocorrido. Assim como, nos espectros pôde-se observar as
absorções específicas da celulose e indícios da sua degradação. Portanto, acredita-se que para a
finalidade imposta a embalagem, como provisória, esta estaria apta para ser utilizada durante dois
meses, pois foi o período em que as alterações não estavam distribuídas por todo o material e a
biodegradação ficou evidente morfológica e quimicamente. Após este período, sugere-se que a
embalagem seja enterrada em local apropriado para a planta.
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