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RESUMO 

Filmes e revestimentos biodegradáveis consistem em materiais alternativos para embalagens 

visando minimizar o impacto ambiental causado por polímeros sintéticos. O presente trabalho 

consistiu em desenvolver um material a partir de papel cartão revestido com múltiplas camadas 

de filme biodegradável a base de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado. A quitosana foi 

utilizada para formar a matriz polimérica do revestimento, o ácido palmítico tinha como 

objetivo atuar na barreira a umidade do material e o carvão ativado para agir na propriedade de 

barreira a gases. O trabalho foi realizado em duas etapas: a primeira etapa utilizou o 

Planejamento Fatorial 24 mais pontos centrais como ferramenta para determinar a formulação 

do revestimento com melhor desempenho, avaliando as variáveis independentes: concentrações 

de quitosana, ácido palmítico, carvão ativado e o número de camadas aplicadas. O papel cartão 

multicamada foi avaliado quanto a espessura, gramatura, permeabilidade à gordura, barreira e 

resistência (Cobb test) à umidade. Os resultados indicaram que a maior concentração de 

quitosana testada (2,0%, m/m) suportou a presença dos demais compostos adicionados a 

formulação, e promoveu maior barreira a umidade e gordura. A maior concentração de ácido 

palmítico (1,8%, m/m) tornou a superfície do material hidrofóbica. E a maior concentração de 

carvão ativado (1,2%, m/m) aumentou a barreira ao vapor d’água, devido a sua natureza apolar. 

A aplicação de três camadas de revestimento (3C) foi a que a apresentou melhor desempenho 

para formação do material, considerando que cinco camadas (5C) alterou a processabilidade do 

material. A partir da formulação definida na 1ª etapa, a segunda etapa foi realizada com o 

material com melhor desempenho, caracterizando quanto às propriedades mecânicas 

(resistência à tração, alongamento na ruptura e rigidez Taber), barreira (ar e oxigênio), 

rugosidade e biodegradabilidade. O papel cartão multicamada apresentou maior rigidez, 

alongamento na ruptura e menor rugosidade quando comparado ao papel cartão sem 

revestimento. As folhas de papel revestidas e não revestidas apresentaram biodegradabilidade 

de 55,01 ± 16,24% e 69,38 ± 27,15%; respectivamente, com relação à massa inicial das 

amostras no período de 188 dias. O papel cartão multicamada formado a partir do revestimento 

à base de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado apresentou melhores propriedades 

mecânicas e de barreira (ao vapor d’água e gordura) com potencial aplicação para formação de 

embalagens sustentáveis. 

Palavras-chaves: quitosana; embalagem multicamada; papel cartão; revestimento; 

biodegradável.  

  



 
 

ABSTRACT 

Biodegradable films and coatings are alternative materials for packaging to minimize the 

environmental impact caused by synthetic polymers. The present work consisted in developing 

a material from coated paperboard with multiple layers of biodegradable film based on chitosan, 

palmitic acid and activated carbon. Chitosan was used to form the polymeric matrix of the 

coating, palmitic acid was used to act as a barrier to material moisture, and activated carbon to 

act as a barrier to gases. The work was carried out in two stages: the first stage used the Factorial 

Planning 24 plus central points as a tool to determine the formulation of the coating with better 

performance, evaluating the independent variables: concentrations of chitosan, palmitic acid, 

activated carbon, and the number of layers applied. The multilayer paperboard was evaluated 

for thickness, grammage, fat permeability, barrier, and resistance (Cobb test) to moisture. The 

results indicated that the higher concentration of chitosan tested (2.0%, w/w) supported the 

presence of the other compounds added to the formulation and promoted a more significant 

barrier to moisture and fat. The higher concentration of palmitic acid (1.8%, w/w) made the 

surface of the material hydrophobic. And the higher concentration of activated carbon (1.2%, 

w/w) increased the barrier to water vapor due to its non-polar nature. The application of three 

coating layers (3C) presented the best performance for material formation, considering that five 

layers (5C) altered the processability of the material. From the formulation defined in the 1st 

stage, the second stage was performed with the material with better performance, characterizing 

the mechanical properties (tensile strength, elongation at breakage and stiffness Taber), barrier 

(air and oxygen), roughness, and biodegradability. The multilayer paperboard presented higher 

stiffness, elongation at rupture, and lower roughness when compared to the uncoated one. 

Coated and uncoated paper sheets showed biodegradability of 55.01 ± 16.24% and 69.38 ± 

27.15%; respectively, in relation to the initial mass of the samples in the period of 188 days. 

The multilayer paperboard formed from the coating based on chitosan, palmitic acid, and 

activated carbon showed the ability to improve the mechanical and barrier properties (to water 

vapor and fat) with potential application for the formation of sustainable packaging. 

Keywords: chitosan; multilayer packaging; paperboard; coating; biodegradable. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução e inovação no setor de embalagens para alimentos são impulsionadas pelas 

mudanças nas demandas dos consumidores, tendência na produção industrial (produtos frescos 

e com vida útil aprimorada), práticas de varejo (vendas transregionais e transnacionais a longas 

distâncias), estilo de vida da população (que gasta menos tempo cozinhando e comprando 

alimentos frescos no mercado) e a preocupação ambiental (HAN et al., 2018). 

O desafio ambiental das embalagens para alimentos é reduzir o uso de materiais a partir 

de recursos não renováveis e não biodegradáveis (PETTERSEN et al., 2020). Segundo dados 

da Plastics Europe (2020), no ano de 2019, todo o continente europeu produziu 50,7 toneladas 

de plástico e os setores que mais utilizaram este material foram o de embalagens (36,9%), 

construção (20,4%) e outras áreas como eletrodomésticos, engenharia mecânica, móveis, 

médica que juntas consumiram 16,7% do todo o plástico produzido no continente. De acordo 

com a Associação Brasileira de Embalagens – ABRE (2021), no Brasil o material mais utilizado 

para produção de embalagens é o plástico e segundo a Associação Brasileira de Plástico – 

ABIPLAST (2020), no ano de 2018, as indústrias de alimentos e bebidas juntas consumiram 

26,2% de todo plástico produzido no país. 

A poluição gerada pelos plásticos, e em particular a gerada pelas embalagens de 

consumo único, é reconhecida como uma ameaça ambiental significativa, além do impacto à 

saúde humana na forma de micro e nano plásticos com efeitos ainda desconhecidos (KITZ et 

al., 2021; PENG et al., 2020). Em geral, os materiais plásticos (polímeros sintéticos) de uso 

único apresentam difícil biodegradabilidade, ou seja, sem grande perda de peso quando 

descartado incorretamente na natureza (DEY et al., 2021). Os plásticos são importantes 

materiais para a economia global (RHEIN; SCHMID, 2020), porém a sua economia deveria ser 

circular para reduzir a poluição em todo mundo, considerando que em um ecossistema natural 

não há resíduos, mas apenas produtos. Entretanto cerca de 79% de todos os resíduos plásticos 

gerados são descartados em aterros ou de forma inadequada em ambientes naturais 

(FERREIRA-FILIPE et al., 2021; HOPEWELL; DVORAK; KOSIOR, 2009).  

A economia circular é definida como um modelo econômico em que os recursos são 

utilizados de modo eficiente a partir da minimização dos resíduos, retenção de valor a longo 

prazo, produtos e materiais dentro dos limites de proteção ambiental e benefícios 

socioeconômicos, redução de recursos primários e ciclos fechados de produtos 

(MORSELETTO, 2020). A economia circular permite minimizar a produção de resíduos 
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plásticos (polímeros sintéticos) e contaminação ambiental, ao contemplar todas as fases das 

cadeias de valor desde a projeção do produto e fim de vida útil (SYBERG et al., 2021). 

O avanço da tecnologia do plástico levou a criação de materiais para embalagens 

compostos por diferentes constituintes em uma única estrutura através de várias camadas 

(WALKER et al., 2020). As embalagens plásticas multicamadas despertam o interesse da 

indústria, pois permite minimizar a espessura média dos materiais para embalagens, combinar 

propriedades funcionais, como barreiras, resistência mecânica e térmica. As embalagens 

multicamadas se tornaram relevantes para diversas aplicações, buscando diminuir o uso 

excessivo de materiais e seus consequentes custos ou o uso insuficiente e perdas do produto 

(SOARES et al., 2022). Entretanto, as embalagens multicamadas não podem ser recicladas 

pelos métodos tradicionais de reciclagem do plástico (WALKER et al., 2020). 

As embalagens multicamadas apresentam baixa reciclabilidade, assim a maior parte é 

enterrada em aterros ou incinerada (KAISER; SCHMID; SCHLUMMER, 2018). As 

embalagens que possuem multicamadas representam a maior proporção de embalagens não 

recicláveis, cerca de 20% das embalagens flexíveis (KAISER, 2020; NONCLERQ, 2016). A 

heterogeneidade dos materiais que as formam se tornou uma dificuldade para a indústria de 

reciclagem, a alta qualidade do processo de reciclagem mecânica é dada pela identificação e 

classificação dos materiais, e esta etapa da reciclagem não é adaptada para os materiais 

multicamadas, assim tornando as embalagens plásticas multicamadas um desafio para a 

economia circular (SOARES et al., 2022). Para a reciclagem dos plásticos laminados, ou 

revestido por alumínio, a separação das camadas é parcialmente eficiente, pois a proporção de 

alumínio é muito menor que a de plástico. A incineração pode gerar energia, mas é importante 

destacar que a energia gerada pela incineração não supera a gasta para a produção do material 

multicamada (KAISER; SCHMID; SCHLUMMER, 2018). 

Alternativas de embalagens sustentáveis estão cada vez mais crescentes, o papel, por 

exemplo, material empregado para elaboração de embalagens está passando por um processo 

de “renascimento” conforme os consumidores o percebem como um material de alto valor e 

ecologicamente correto (OLOYEDE; LIGNOU, 2021). Outros materiais que se apresentam 

como alternativas sustentáveis são os polímeros naturais, já que são obtidos a partir de fontes 

renováveis, como polissacarídeos (amido, quitosana, alginato) e proteínas (colágeno, glúten, 

gelatina), e podem até mesmo ser obtidos como produto do metabolismo de bactérias. 

Apresentam a capacidade de formação de filmes e revestimentos com propriedades de barreira, 

baixa toxicidade e atributos mecânicos e, principalmente, podem superar os problemas de 



Capítulo I                                                                                                                     Introdução 

18 
 

descarte com magnitude considerável (GARAVAND et al., 2017). Muitos estudos têm 

demonstrado a possibilidade de melhorar as propriedades de barreira do papel com a aplicação 

de revestimentos à base de produtos biodegradáveis, como substituição de barreiras 

convencionais como alumínio e polímeros sintéticos não renováveis (GUAZZOTTI et al., 

2015; NGUYEN et al., 2014). 

A quitosana é um exemplo de polímero natural, que apresenta aplicações em diferentes 

áreas devido as suas propriedades de baixa toxicidade, biodegradabilidade e ação 

antimicrobiana. Pode ser utilizada na engenharia genética, indústria de alimentos, biomédica, 

agricultura, controle da poluição ambiental, tratamento de água, fabricação de papel e 

embalagens (DIVYA; JISHA, 2018; TIAN; LIU, 2020). A quitosana é derivada da 

desacetilação da quitina e é um polissacarídeo duro, inelástico e nitrogenado (DIVYA; JISHA, 

2018). Devido à natureza hidrofílica da quitosana, a adição de lipídios, como ácidos graxos 

(ácido palmítico, ácido cáprico) e ceras (de abelha, carnaúba), na formação de filmes e 

revestimentos a base de quitosana melhora as propriedades de barreira devido à hidrofobicidade 

dos lipídios (YOSHIDA; OLIVEIRA; FRANCO, 2009). Quando usada em revestimento de 

papel, a quitosana apresenta propriedades de barreira ao vapor d’água, oxigênio, óleos e 

gorduras e pode ser aplicada como solução aquosa ou emulsão, utilizando diferentes métodos 

de revestimento na superfície do papel (HAM-PICHAVANT et al., 2005; NECHITA; IANA-

ROMAN, 2020; ZHANG; XIAO; QIAN, 2014a) além de apresentar caraterísticas 

antimicrobianas (BORDENAVE; GRELIER; COMA, 2010; ZAKARIA et al., 2015). 

Em conjunto com a procura de materiais sustentáveis para o desenvolvimento de 

embalagens, pode-se desenvolver inovações tecnológicas que permitam a formação de 

embalagens ativas e sustentáveis. Embalagens ativas podem ser definidas como a embalagem 

que desempenha uma função adicional além da contenção e proteção básica com aplicação em 

produtos alimentícios, farmacêuticos e de bens de consumo, com o objetivo de melhorar a vida 

útil, a segurança e qualidade dos produtos embalados (BASTARRACHEA et al., 2015). 

Um exemplo de emprego das embalagens ativas é no controle de oxigênio, já que o 

oxigênio residual no headspace das embalagens pode influenciar negativamente a vida útil do 

produto alimentício, permitindo o crescimento de microrganismos aeróbios ou promovendo a 

oxidação do produto, resultando em mudanças sensoriais, de cor ou nutricionais (VILELA et 

al., 2018). As embalagens ativas podem conter substâncias que atuem como adsorvedores de 

oxigênio (VERMEIREN et al., 1999), o carvão ativado, por exemplo, apresenta a capacidade 

de atuar como agente adsorvente de oxigênio (BAZAN et al., 2011). O carvão ativado possui 
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uma estrutura porosa e a distribuição e tamanho destes poros, assim como a atividade química 

de sua superfície, irão depender da sua origem. O processo de obtenção do carvão ativado 

consiste em uma etapa de pirólise (alteração química do material) e oxidação (aumento do 

número de poros) (NASCIMENTO et al., 2014). 

Neste contexto, o desenvolvimento de um material formado a partir de papel cartão, 

com revestimento biopolimérico de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado, aplicado em 

múltiplas camadas na superfície do papel cartão, é uma representação econômica e ecológica 

para formar um papel cartão multicamada com potencial de aplicação para formação de 

embalagens e que contribua para minimizar os impactos ambientais gerados pelo descarte 

incorreto dos materiais multicamadas e com revestimentos sintéticos. 



20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II                                                                                                                     Objetivos 

21 
 

2 OBJETIVOS 

Estudar a formação de um papel cartão multicamada a partir da aplicação de 

revestimento biodegradável de quitosana incorporado com ácido palmítico para atuar na 

barreira à umidade e carvão ativado como agente adsorvente de oxigênio e dióxido de carbono. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Embalagens  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2010), embalagens 

são definidas como recipiente, pacote ou envoltório que se destina a conservar ou facilitar o 

transporte e manuseio de produtos. O Decreto-Lei 986 de 1969 (BRASIL, 1969) define as 

embalagens destinadas para alimentos como qualquer forma na qual o alimento é 

acondicionado, guardado, empacotado ou envasado. Ao longo da história, as embalagens 

alimentícias foram desenvolvidas para manter a qualidade do alimento e informar os 

consumidores sobre suas propriedades (BROCKGREITENS; ABBAS, 2016). 

Na área alimentícia, as embalagens devem proteger o alimento e manter a estabilidade 

dos seus componentes (CHA; CHINNAN, 2004). As funções das embalagens estão 

relacionadas à proteção do alimento da contaminação externa e de outras influências, como 

ação de odores, luz, temperatura, choque físico, umidade, microrganismos e sujidades, como 

poeiras. Assim, garantindo a segurança do produto alimentício ao longo de toda a cadeia 

produtiva, desde o armazenamento e transporte, ao mesmo tempo que estende o tempo de vida 

útil do produto e minimiza as perdas e desperdício dos alimentos (CHA; CHINNAN, 2004; 

HAN et al., 2018). 

De acordo com a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), no ano de 2020, os 

principais clientes das indústrias de embalagens foram os setores de alimentos e fumo, com 

aumento na participação de 4,2% e 10,1%, respectivamente, quando comparado com o ano de 

2019. Setores da área farmacêutica, eletrodomésticos, limpeza e perfumaria também 

apresentaram alta no consumo de embalagens. Setores de bebidas, couro e calçados, vestuários 

e acessórios, informática, eletrônicos e óticos apresentaram queda na participação. 

Diversos materiais são empregados no desenvolvimento de embalagens, segundo dados 

da ABRE, no ano de 2020, o setor de embalagens obteve uma produção estimada em R$ 92,9 

bilhões e cerca de 39,6% da participação do valor de produção corresponde ao plástico, seguido 

pelo metal (19,9%) e papel ondulado (18,7%), conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Participação no valor de produção dos materiais empregados para 

embalagens. 

Material 
Participação do valor de 

produção (%)  

Plástico 39,6 

Papel ondulado 18,7 

Cartolina/Papel cartão 8,7 

Papel 4,2 

Madeira 1,4 

Têxteis para embalagens  3,0 

Metal 19,9 

Vidro 4,5 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Embalagens – ABRE (2020). 

Na atualidade a busca por alternativas para novos materiais destinados a elaboração de 

embalagens é crescente, principalmente para reduzir o consumo de matérias-primas oriundas 

de fontes não renováveis, como o petróleo. O descarte incorreto e em grandes volumes destes 

materiais geram impactos para o meio ambiente e para a saúde humana (CHEN et al., 2019). 

Os plásticos são parte integrante da vida cotidiana devido às suas variadas aplicações 

tecnológicas, para minimizar este conflito, de demanda de uso do plástico e impacto ambiental, 

a busca de novas alternativas é essencial para diminuir os efeitos negativos ao meio ambiente 

causados por resíduos plásticos (CARVALHO et al., 2008). 

Uma alternativa é o emprego dos biopolímeros que podem ser extraídos da biomassa 

(polissacarídeos, lipídios e proteínas), polímeros provenientes de monômeros bioderivados 

(ácido polilático) e os sintetizados por microrganismos (polihidroxialcanoatos). No 

desenvolvimento de embalagens para alimentos, os biopolímeros podem atuar como filmes e 

revestimentos e contribuir em características como barreira a gases e propriedades mecânicas 

(CHEN et al., 2019). 

Novas pesquisas na área de embalagens para alimentos vêm sendo desenvolvidas nos 

últimos anos para atender as demandas atuais dos consumidores, como a busca por produtos 

com menor presença de aditivos sintéticos, mudanças na forma de prática do comércio em 

varejo, tecnologias empregadas nos centros de distribuição e requisitos mais exigentes para 

garantir a saúde e segurança do alimento e dos consumidores (AKRAMI et al., 2015).  
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3.1.1 Embalagens multicamadas 

As embalagens multicamadas são elaboradas a partir da combinação de diferentes 

polímeros com o objetivo de propor uma embalagem com melhor desempenho das suas 

funcionalidades de proteção e conservação do produto (ANUKIRUTHIKA et al., 2020; 

KAISER; SCHMID; SCHLUMMER, 2018). A presença de multicamadas permite que a 

embalagem execute funções que não são possíveis com somente uma camada (KAISER; 

SCHMID; SCHLUMMER, 2018). 

De maneira geral, as embalagens multicamadas são compostas por três a doze camadas, 

entretanto as que são destinadas para produtos alimentícios possuem de três a sete camadas 

(ANUKIRUTHIKA et al., 2020; BUTLER; MORRIS, 2016). A Figura 1 apresenta o esquema 

de uma embalagem multicamada e os diferentes materiais que podem ser aplicados e suas 

funções. 

Figura 1 - Representação de embalagem multicamada e exemplos de diferentes materiais 

empregados e suas funcionalidades. 

 

Fonte: Adaptado de Anukiruthika et al. (2020). 

A combinação de diferentes materiais permite obter embalagens que contenham perfis 

específicos de propriedades para atuarem na barreira a oxigênio, umidade, luz, aroma e outros 

fatores que influenciem na preservação dos produtos alimentícios (KAISER, 2020). Nas 

embalagens multicamadas a base de papel, a estabilidade mecânica é fornecida pelo papel e 
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geralmente o polietileno (PE) é utilizado como camada interna e externa para barreira a umidade 

e o alumínio (Al) atua na barreira a gases (KAISER; SCHMID; SCHLUMMER, 2018). 

As embalagens multicamadas podem ser obtidas por diferentes técnicas, entre as quais 

se destacam a layer by layer (LbL), extrusão, coextrusão, co-injeção com moldagem por sopro 

e estiramento, laminação, revestimento e metalização (AJITHA et al., 2016; 

ANUKIRUTHIKA et al., 2020). A seleção da técnica mais apropriada dependerá da natureza 

química do polímero, das interações poliméricas, adesividade, compatibilidade das camadas 

individuais e escala de produção (ANUKIRUTHIKA et al., 2020). 

A construção de uma embalagem multicamada depende dos aspectos de cada camada, 

além da integridade química e mecânica, funcionalidade e durabilidade (ANUKIRUTHIKA et 

al., 2020). Entretanto, alguns dos materiais utilizados no desenvolvimento destas embalagens 

são imiscíveis, dificultando o processo de reciclagem, que em geral é destinado a materiais 

constituídos por um único componente. Assim, despertando o interesse pela a utilização de 

materiais biodegradáveis como alternativas sustentáveis aos polímeros sintéticos 

(ANUKIRUTHIKA et al., 2020; KAISER, 2020). 

 

3.1.2 Embalagens ativas 

A busca dos consumidores por alimentos frescos, as mudanças nos mecanismos de 

comercialização e distribuição de produtos, automatização de sistemas e requisitos mais rígidos 

para a saúde e segurança dos consumidores tem impulsionado as pesquisas na área de 

embalagens, destacando tendências como as embalagens ativas (JANJARASSKUL; 

SUPPAKUL, 2018). 

Embalagens ativas são definidas como embalagens que interagem com o produto e sua 

atmosfera com o objetivo de prolongar o tempo de vida útil do produto ou melhorar 

propriedades sensoriais ou de segurança, garantindo a qualidade do produto, seja eliminando 

ou inativando fatores deletérios ou liberando componentes desejáveis (AZEREDO et al., 2019; 

OZDEMIR; FLOROS, 2004). As embalagens ativas podem conter agentes antimicrobianos, 

antioxidantes, além de compostos que atuem como adsorvedores de gases, como o oxigênio, 

dióxido de carbono e etileno, emissores de aroma, absorvedores de odor, pode atuar controlando 

a taxa de respiração e migração da umidade (OZDEMIR; FLOROS, 2004; SUPPAKUL et al., 

2003; VASILE; BAICAN, 2021). 
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Para o controle de gases no interior das embalagens muitos sistemas de embalagens 

ativas utilizam diferentes recursos, para o oxigênio é comum utilizar sequestrantes de O2 (como 

compostos metálicos, orgânicos e inorgânicos), em formato de sachês ou filmes diretamente na 

estrutura da embalagem e rótulos (GAIKWAD; SINGH; LEE, 2018). Para o controle do CO2, 

os sistemas de controle se apresentam em formas de sachês e rótulos onde o dióxido de carbono 

é absorvido quimicamente, utilizando hidróxido de cálcio, por exemplo, ou adsorvido 

fisicamente com o emprego de carvão ativado ou zeólitas (LEE et al., 2021). O controle do 

etileno (C2H4) é realizado comumente com o uso adsorventes (carvão ativado, zeólitas, sílica, 

argilas, alumina) e muitos sistemas utilizam o permanganato de potássio (KMnO4) que 

apresenta toxicidade para a saúde humana impossibilitando seu contato direto com o alimento, 

assim o KMnO4 é utilizando na forma de sachês (SOUSA et al., 2020). O uso de agentes 

controladores de gases diretamente no material da embalagem tem apresentado melhor 

aceitação do consumidor quando comparado ao uso de sachês (GAIKWAD; SINGH; LEE, 

2018). 

Os sistemas de embalagens ativas podem ser obtidos por diferentes técnicas, os agentes 

ativos podem ser usados na incorporação, revestimento, imobilização ou modificação da 

superfície da embalagem ativa (BASTARRACHEA et al., 2015; VILELA et al., 2018). Os 

fatores principais na elaboração das embalagens ativas incluem as características do alimento 

(pH, atividade de água e componentes nutricionais), estabilidade, migração e toxicidade dos 

agentes ativos (VILELA et al., 2018).  

Buscando alternativas sustentáveis, os materiais de embalagens podem ser obtidos a 

partir de polímeros naturais, como polissacarídeos e proteínas (GARAVAND et al., 2017), 

aplicados no formato de filmes e revestimentos (CHA; CHINNAN, 2004). E a incorporação de 

agentes ativos naturais tem crescido devido à demanda de consumidores que buscam consumir 

menos produtos químicos sintéticos (BENBETTAÏEB; DEBEAUFORT; KARBOWIAK, 

2019). 

 

3.2 Papel 

O papel é um material amplamente utilizado como embalagem, apresenta estrutura 

constituída de cadeias longas de celulose com regiões amorfas que interrompem a estrutura 

cristalina. A natureza hidrofílica da celulose, devido à presença de grupos hidroxila (OH) em 

sua molécula, diminui a sua capacidade de barreira ao vapor d´água, e também influencia nas 
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suas propriedades mecânicas (KHWALDIA; ARAB-TEHRANY; DESOBRY, 2010; 

PETERSEN et al., 1999).  

A Figura 2 apresenta a estrutura química da molécula de celulose, que é formada pela 

repetição de moléculas de D-glicose com ligações β(1–4). Cada monômero possui três grupos 

hidroxilas em sua estrutura. A degradação da molécula de celulose gera produtos não tóxicos 

ao meio ambiente e pode ocorrer por ação enzimática e bacteriana (SHEN; FATEHI; NI, 2014; 

SIQUEIRA; BRAS; DUFRESNE, 2010; VROMAN; TIGHZERT, 2009). 

Figura 2 - Estrutura química da celulose, constituinte principal do papel. 

 

Fonte: (SIQUEIRA; BRAS; DUFRESNE, 2010). 

Os padrões de ligações de hidrogênio, presentes na estrutura da celulose é considerado 

o principal fator que determina suas propriedades químicas. As ligações intra e intermoleculares 

interferem diretamente na sua cristalinidade, solubilidade e reatividade (VILARINHO et al., 

2018). 

Ao longo dos tempos têm-se buscado alternativas para solucionar os problemas que as 

embalagens a base de papel podem apresentar, como baixa barreira à oxigênio, dióxido de 

carbono, umidade, microrganismos e aromas, dentre as alternativas há o tratamento mecânico 

das fibras de celulose, químico e o uso de revestimentos na superfície das embalagens de papel 

(NECHITA; IANA-ROMAN, 2020; SAEDI et al., 2021). 

 Dentre os tratamentos químicos utilizados há a oxidação da superfície, esterificação e 

enxerto de polímeros e o tratamento físico mais utilizado é o tratamento térmico (SAEDI et al., 

2021). Os tratamentos mecânicos das fibras de celulose requerem tecnologias que se tornam 

insustentáveis, devido ao alto consumo e custo de energia (NECHITA; IANA-ROMAN, 2020). 

 

3.3 Revestimento em papel 

Os revestimentos na superfície do papel preenchem os poros da matriz de celulose e 

melhoram as propriedades finais. Diferentes polímeros podem ser utilizados como 

revestimento, e em geral, se empregam polímeros sintéticos, tais como, polietileno, álcool 
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polivinílico e cloreto de polivinilideno (GUAZZOTTI et al., 2015), que melhoram as 

propriedades mecânicas e de barreiras das embalagens a base de papel (ZHANG; XIAO; QIAN, 

2014b). O álcool polivinílico, por exemplo, apresenta excelente barreira ao oxigênio 

(KHWALDIA; ARAB-TEHRANY; DESOBRY, 2010). 

Apesar de apresentarem propriedades que contribuem para o melhor desempenho das 

embalagens a base de papel, os polímeros sintéticos causam impactos diretos ao meio ambiente, 

devido à baixa velocidade de degradação, desta maneira é crescente a busca de materiais que 

possam reduzir o seu uso (SHEN; FATEHI; NI, 2014). Além da baixa biodegradabilidade, os 

materiais que possuem polímeros sintéticos podem apresentar difícil reciclagem, e o aumento 

do preço de produtos petroquímicos nos últimos anos também comprometem a sua utilização 

(KHWALDIA; ARAB-TEHRANY; DESOBRY, 2010; LAINE et al., 2013). 

Uma alternativa para a substituição parcial de polímeros sintéticos são os polímeros 

naturais, estes materiais permitem o desenvolvimento de revestimentos que possibilitam reduzir 

o custo dos impactos causados pelos revestimentos sintéticos (SILVA-WEISS et al., 2013). 

Atuam contribuindo na melhora das propriedades de barreira a gases, vapor d’água, gordura e 

microrganismos, por exemplo. Também agem nas propriedades mecânicas do material. E isso 

ocorre devido às características próprias de cada polímero, ou podem ser aperfeiçoadas com a 

mistura deles (KHWALDIA; ARAB-TEHRANY; DESOBRY, 2010).  

Os polímeros naturais podem ser utilizados para a formação de filmes e revestimentos 

comestíveis e empregados como embalagens para produtos alimentícios (KUMAR et al., 2022). 

Os revestimentos são filmes aplicados e formados diretamente na superfície do produto 

(PAVLATH; ORTS, 2009; FALGUERA et al., 2011). 

A aplicação dos revestimentos biopoliméricos na superfície do papel pode ser realizada 

por diferentes métodos, como extrusão e por dispersão (RASTOGI; SAMYN, 2015). Os 

revestimentos obtidos por extrusão requerem maior peso de revestimento aplicado, entretanto 

são obtidos por um processo contínuo e uniforme formando um material com menos falhas. Ao 

revestir por dispersão, pode-se aplicar à superfície do papel um menor peso de revestimento, 

por meio de técnicas como curtain coating, size press coating, revestimento por imersão e 

revestimento por barra ou haste extensora, sendo a última técnica a mais empregada para 

revestimentos biopoliméricos em escala laboratorial. A morfologia da superfície e as 

propriedades do revestimento são diretamente influenciadas pela técnica utilizada. As 

dificuldades no processamento dos biopolímeros como revestimentos, surgem devido a sua 
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característica hidrofílica, fragilidade ou instabilidade de fusão, dificultando a exploração destes 

materiais em escala industrial (RASTOGI; SAMYN, 2015). 

Diferentes polímeros naturais foram aplicados como revestimento em embalagens de 

papel, por exemplo, glúten, gelatina, proteína isolada de soja, alginato, quitosana e amido 

(BATTISTI et al., 2017). As Figuras 3 e 4 apresentam um levantamento de artigos indexados 

no período de 2000 a 2020 na Web of Science, que estudaram os revestimentos a base de 

polímeros naturais destinados às embalagens e em especial embalagens de papel. O 

levantamento foi realizado buscando-se artigos originais publicados em inglês, os termos de 

busca foram aplicados em todas as seções dos artigos, irrestritamente. E as seguintes expressões 

de busca foram utilizadas: 

• Biopolymer* coating* AND packaging*; 

• Natural polymer* coating* AND packaging*; 

• Natural polymer* coating* AND paper packaging; 

• Biopolymer* coating* AND paper packaging. 

Figura 3 - Número de publicações de artigos indexados na Web of Science, no período de 2000 

a 2020, sobre revestimentos biopoliméricos destinados às aplicações em embalagens. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com dados disponíveis na Web of Science. 
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Figura 4 - Número de publicações de artigos indexados na Web of Science, no período de 2000 

a 2020, sobre revestimentos biopoliméricos destinados às aplicações em embalagens de papel. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com dados disponíveis na Web of Science. 

 

 De acordo com a Figura 3, o número de publicações a respeito de revestimentos 

biopoliméricos relacionados às embalagens começou a aumentar expressivamente a partir de 

2009. Quando avaliado o número de publicações indexadas na Web of Science (Figura 4) a 
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variação de temperatura. Nota-se também o emprego de compostos que contribuam para as 

propriedades das folhas de papel, por exemplo, a utilização de ácido palmítico, cera de abelha, 

ácido esteárico e cera parafínica que podem atuar aumentando a barreira ao vapor d’água das 

folhas de papel. A aplicação dos revestimentos, majoritariamente, é realizada utilizando-se 

barra extensora que pode estar acoplada a um revestidor automático, mas outras técnicas 

também são observadas, como pulverização e extrusão. As condições de secagem variam, 

ocorrendo dentro de poucos segundos ou com maior tempo de duração, utilizando diferentes 

meios como estufa, estufa a vácuo, condições ambientes e fluxo de ar quente. As temperaturas 

secagem das folhas de papel revestidas variam entre 25°C (ambiente) à 200°C. 
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Quadro 1 – Pesquisas que utilizaram revestimentos a base de polímeros naturais aplicados sob a superfície de papel objetivando a aplicação como 

materiais de embalagens. 

Polímero natural 
Composto 

incorporado 
Superfície revestida Forma de aplicação  Condições de secagem Referência 

Caseínato de sódio, alginato 

de sódio, 

hidroxipropilmetilcelulose 

(HPMC) e quitosana  

Glicerol 

Papel de embalagem 

(Gramatura = 79,15 ± 

0,89g·m-2) 

Espalhador automático 

equipado com barra 

extensora 

Secagem com o auxílio de um secador a 

40°C por 30 min 
(ALOUI et al., 2011) 

Gelatina reticulada com a 

enzima transglutaminase  
Ácido cítrico 

Papel (Gramatura = 

33,55 ± 0,21 g·m-2) 

Pulverização com uma 

pistola de ar 

comprimido de baixa 

pressão 

Secagem com umidade relativa (UR) 

controlada (54 – 60%) por 24 h 

(BATTISTI et al., 

2017) 

Quitosana __ 
Papel (Gramaturas = 

40g·m-2 e 320 g·m-2) 

Suporte para 

revestimento equipado 

com lâmina de 120 µm 

Acondicionamento a 23 ± 1 ºC, UR = 50 ± 

5% por cinco dias 

(BORDENAVE et 

al., 2007) 

Derivado de quitosana 

fluorescente 
__ 

Papel (Gramatura = 

75 g·m-2) 

Espalhador automático 

a uma velocidade de 

20 m·min-1 

Secagem a 100 °C por 2 min 
(FERNANDES et al., 

2009) 

Amido __ 

Papel Kraft 

(Gramatura = 

135g·m-2) 

Espalhador automático 

a uma velocidade de 

150mm·min-1 

Secagem com fluxo de ar constante (25 ± 

0,3 ºC por 2 min) distantes a 40 cm das 

folhas de papel 

(GUAZZOTTI et al., 

2015) 

Fonte: Próprio autor.  Continua 
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Quadro 1 - Pesquisas que utilizaram revestimentos a base de polímeros naturais aplicados sob a superfície de papel objetivando a aplicação como 

materiais de embalagens. Continuação. 

Polímero natural 
Composto 

incorporado 
Superfície revestida Forma de aplicação  Condições de secagem Referência 

Glúten de trigo __ 

Papel tratado com 

carbonato de cálcio e 

amido e papel sem 

tratamento 

Aplicação da camada 

de revestimento 

(150µm) com o 

auxílio de um 

aplicador de 

cromatografia 

Secagem a 25 ºC e UR = 50% até o peso se 

manter constante 

(GUILLAUME et al., 

2010) 

Concentrado da proteína do 

soro do leite  

Cera de abelha e 

sacarose 
Papel cartão 

Os revestimentos 

foram aplicados 

“escovando” a 

solução na superfície 

do papel 

Secagem por 1min com o auxílio de um 

secador. 

(JEONG; YOO, 

2020) 

Caseínato + quitosana __ 
Papel (Gramatura = 77,80 

± 0,85 g·m-2) 

Barra com auxílio de 

um espalhador de 

revestimento a uma 

velocidade de 6 

m·min-1 

Secagem com o auxílio de um secador a 

40°C por 30 min 

(KHWALDIA et al., 

2014) 

Alginato e quitosana __ 

Papel de fibras primárias 

(Gramatura = 72,0 ± 

0,5g·m-2) e papel de fibras 

secundárias (Gramatura = 

129,0 ± 0,6 g·m-2) 

Revestidor 

automático a uma 

velocidade de 

5m·min-1 

Secagem de 4 s com aquecimento 

infravermelho seguida por secagem por 

120 s com aquecimento de ar quente 

(KOPACIC et al., 

2018a) 

Fonte: Próprio autor. Continua 
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Quadro 1 - Pesquisas que utilizaram revestimentos a base de polímeros naturais aplicados sob a superfície de papel objetivando a aplicação como 

materiais de embalagens. Continuação. 

Polímero natural 
Composto 

incorporado 
Superfície revestida Forma de aplicação  Condições de secagem Referência 

Alginato + carboximetil 

celulose + carragena  

Extrato de semente 

de toranja 

Papel de embrulho para 

alimentos (Gramatura = 

40 g·m-2) 

Revestidor equipado 

com barra extensora 
Secagem a 23 ± 2ºC por 24 h 

(SHANKAR; RHIM, 

2018a) 

Quitosana  Clorofila 
Papel cartão Triplex 

(Gramatura = 250 g·m-2) 

Barra extensora de 

80 µm 
Secagem em estufa a 150 ºC por 90 s. 

(MACIEL; FRANCO; 

YOSHIDA, 2012) 

PHBV (3-hidroxibutirato-

co-3-hidroxivalerato) 
__ Papel 

Extrusão e rolo de 

compressão com 

temperatura entre 20 

e 40ºC e pressão de 

50 a 60 bar 

Armazenamento 25ºC e UR = 50% por 24 h 
(SÄNGERLAUB et 

al., 2019) 

Caseínato de sódio  Cera parafínica 
Papel (Gramatura = 

96g·m-2) 

Barra com auxílio de 

um espalhador de 

revestimento a uma 

velocidade de 

6m·min-1 

Secagem com o auxílio de um secador a 

40°C por 30 min 
(KHWALDIA, 2010) 

Quitosana com diferentes 

graus de acetilação (2% e 

48%) 

__ 
Papel cartão Triplex 

(Gramatura = 250 g·m-2) 

Barra extensora de 

60 µm 
Secagem em estufa a 100ºC por 90 s. (GATTO et al., 2019) 

Fonte: Próprio autor. Continua 
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Quadro 1 - Pesquisas que utilizaram revestimentos a base de polímeros naturais aplicados sob a superfície de papel objetivando a aplicação como 

materiais de embalagens. Continuação. 

Polímero natural 
Composto 

incorporado 
Superfície revestida Forma de aplicação  Condições de secagem Referência 

Quitosana  Cera de abelha 
Papel (Gramatura = 

75g·m-2) 

Espalhador 

automático equipado 

com barra extensora a 

uma velocidade de 

10m·min-1 

Secagem a diferentes temperaturas (25°C, 

60°C e 90°C) por 2h 

(ZHANG; XIAO; 

QIAN, 2014b) 

Ácido poli(lático) (PLA)  
Fibras modificadas 

de nanocelulose 

Papel (Gramatura = 

60g·m-2) 

Aplicação do 

revestimento na 

superfície no papel 

Evaporação do solvente a temperatura 

ambiente por 24 h em seguida secagem em 

estufa à vácuo a 50°C por 48 h 

(SONG; XIAO; 

ZHAO, 2014) 

Alginato e proteína de soja 

isolada 
__ Papel cartão 

Barra extensora N° 

20 
Secagem a temperatura ambiente por 24 h 

(RHIM; LEE; 

HONG, 2006) 

Ácido poli(lático) (PLA) __ 
Papel cartão (Gramatura 

= 180g·m-2) 

Barra extensora N° 

20 
Secagem a temperatura ambiente por 24 h 

(RHIM; LEE; 

HONG, 2007) 

Ácido poli(lático) (PLA)  
Polietilenoglicol 

(PEG) 

Papel Kraft (Gramatura 

= 110g·m-2) 
Barra extensora Secagem 30°C por 24h 

(SUNDAR; 

STANLEY; 

KUMAR, 2021) 

Fonte: Próprio autor. Continua 
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Quadro 1 - Pesquisas que utilizaram revestimentos a base de polímeros naturais aplicados sob a superfície de papel objetivando a aplicação 

como materiais de embalagens. Continuação. 

Polímero natural 
Composto 

incorporado 
Superfície revestida Forma de aplicação  Condições de secagem Referência 

Quitosana  
Óleo essencial de 

capim limão 

Papel cartão (Gramatura 

= 240g·m-2) 

Espalhador 

automático equipado 

com barra extensora a 

uma velocidade de 

10mm·s-1 

Secagem em estufa a 120°C por 90 s (SILVA et al., 2022) 

Quitosana  Antocianina 
Papel cartão (Gramatura 

= 240g·m-2) 

Barra extensora 

(80µm) 
Secagem em estufa a 150°C por 90 s 

(MACIEL; 

YOSHIDA; 

FRANCO, 2012) 

Quitosana  
Ácido palmítico e 

ácido esteárico 

Papel Kraft (Gramatura 

= 200g·m-2) 

Barra extensora 

(40µm) 
Secagem em estufa a 200°C por 1 min (REIS et al., 2011) 

Gelatina  

Cera de palma e 

óleo essencial de 

capim limão 

Papel Kraft (Gramatura 

= 100g·m-2) 

As folhas de papel 

Kraft foram colocadas 

em contato com a 

solução do 

revestimento 

Secagem à temperatura ambiente (UR = 50 ± 

5%) por 48 h. 

(SYAHIDA et al., 

2020) 

Fonte: Próprio autor. 
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3.4 Quitosana 

A quitosana é um polissacarídeo abundante na natureza, tem origem na desacetilação da 

quitina, encontrada em exoesqueletos de insetos, parede celular de determinados fungos e 

carapaças de crustáceos (ELSABEE; ABDOU, 2013). É um polímero que se caracteriza pela 

biocompatibilidade, propriedades antimicrobianas, seletividade e barreira a gases, como 

dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O2), baixa toxicidade, não poluente, biodegradabilidade 

e estrutura semicristalina (LIMA et al., 2017). A Figura 5 apresenta a estrutura química da 

quitina e da quitosana. 

Figura 5 - Estrutura química da quitina e da quitosana. 

 

Fonte: Adaptado de Azevedo et al. (2007). 

 

A quitina apresenta baixo interesse industrial, devido a sua insolubilidade em diversos 

solventes, entretanto pode ser desacetilada originando a quitosana, que é definida como a 

quitina totalmente ou parcialmente desacetilada. A quitosana é solúvel em meio aquoso ácido, 

o que acaba por elevar a sua utilização. Sua estrutura linear é formada por unidades de β-(1-

4) acetamido-D-glucose e β-(1-4)-2-amino-D-glucose (AZEVEDO et al., 2007; 

BRUGNEROTTO et al., 2001). O mecanismo de formação de filmes de quitosana é baseado 

na reorganização molecular de sua matriz por meio de interações como, ligações de hidrogênio, 

interações hidrofóbicas e outras (VACHOUD; ZYDOWICZ; DOMARD, 2000). 
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A estrutura química da quitosana contribui para a respostas de suas propriedades, por 

exemplo, a sua atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas é 

devido à presença do grupo amino na segunda posição (TIAN; LIU, 2020). Devido as suas 

propriedades a quitosana tem sido estudada em diferentes áreas (KE et al., 2021), tais como, 

farmacêutica, engenharia de tecidos (AHSAN et al., 2018), alimentos (PHILIBERT; LEE; 

FABIEN, 2017), bebidas (ROCHA; COIMBRA; NUNES, 2017), tratamento de água, tintas e 

revestimentos antiincrustantes (KUMAR et al., 2019) e agricultura (KUMARASWAMY et al., 

2018). E pode ser preparada, de diferentes maneiras, no formato de filmes, revestimentos, 

nanopartículas, blendas e compósitos (KUMAR et al., 2019). 

A utilização da quitosana como revestimento em embalagens de papel promoveu 

melhores propriedades de barreira à água, aumento no ângulo de contato entre a gota d’água e 

a superfície da embalagem e maior resistência à tração mecânica e de ruptura (VIKELE et al., 

2017). Fernandes et al. (2010) observaram que o filme de quitosana penetrou entre as fibras de 

celulose da folha de papel, apresentando saturação gradual a partir da terceira camada de 

revestimento. Uma superfície homogênea, levemente amarelada foi obtida pela aplicação de 

três camadas de filmes de quitosana reacetilada em papel cartão, aumentou significativamente 

a espessura, gramatura, reduziu permeabilidade ao vapor d’água, a capacidade de absorção de 

água e apresentou total barreira a gordura (GATTO et al., 2019). Maciel; Franco; Yoshida 

(2012) aplicaram filmes de 2,0% de quitosana em folhas de papel cartão e observaram redução 

significativa na afinidade do papel com água, e o efeito contrário (aumento da capacidade de 

absorção de água) foi obtido ao aumentar a concentração de quitosana para 4,0%, associado a 

característica hidrofílica da quitosana.  

A quitosana e outros polímeros naturais apresentam natureza hidrofílica, 

comprometendo a resposta de algumas propriedades, como por exemplo, a barreira a vapor 

d´água. Para reduzir a afinidade com água, lipídios podem ser incorporados na matriz 

filmogênica dos materiais (GARCIA; MARTINO; ZARITZKY, 2000). Dentre os lipídios 

empregados como aditivos em revestimentos biopoliméricos destacam-se as ceras de carnaúba, 

candelilla e de abelha, e alguns ácidos graxos, como, ácido esteárico, cáprico e palmítico 

(CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012).  

O ácido palmítico é um ácido graxo encontrado em plantas e animais. No óleo de palma, 

por exemplo, 44% da sua composição é formada pelo ácido palmítico e sua estrutura química 

possui 16 carbonos (BERRY, 2009; MBA; DUMONT; NGADI, 2015). A incorporação de 

ácido palmítico em filmes a base de quitosana, contribuiu para a formação de uma matriz com 
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menor presença de poros ou falhas, devido ao tamanho da sua cadeia, que é menor quando 

comparado com as ceras, como a de carnaúba que contém 66 átomos de carbono. Além de 

contribuir para diminuição da permeabilidade ao vapor d’água dos filmes de quitosana 

(YOSHIDA; OLIVEIRA; FRANCO, 2009). 

Filmes emulsionados de quitosana e ácido palmítico reduziram a permeabilidade ao 

vapor d’água na ordem de 33% quando comparado ao filme de quitosana (controle), que foi 

associado a um menor processo difusivo de moléculas de água través da membrana, devido à 

presença das partículas lipídicas (YOSHIDA; BASTOS; FRANCO, 2010). No 

desenvolvimento de material a base de papel Kraft revestido com quitosana emulsionada com 

ácido palmítico, obteve-se redução da  capacidade de absorção de água, permeação ao ar e vapor 

d’água comparado ao papel Kraft sem revestimento, indicando a capacidade de aplicação do 

material como embalagens para sistemas que necessitem de controle a umidade, além da 

capacidade de biodegradabilidade, em que foi observada a formação de biofilme após 8 horas, 

com desenvolvimento gradual das células bacterianas. O papel Kraft revestido com quitosana 

e ácido palmítico apresentou degradação de aproximadamente 45% após 30 dias, e total 

degradação após 60 dias  (REIS et al., 2011). 

 

3.5 Sistemas de controle de O2 e CO2 em embalagens 

A presença de oxigênio (O2) nas embalagens gera a deterioração do alimento por ação 

da oxidação dos lipídios e vitaminas presentes nos alimentos e causa o crescimento de bactérias 

aeróbias, leveduras e bolores. Em embalagens para produtos cárneos, o O2 pode influenciar na 

coloração do produto, levando a sua descoloração (DEY; NEOGI, 2019; VENTURINI et al., 

2014; VERMEIREN et al., 1999). A presença do dióxido de carbono (CO2) em alguns sistemas 

de embalagens pode contribuir para a degradação do alimento e também da embalagem, por 

exemplo, o café após o processo de torra, produz CO2 que dentro da embalagem pode levar a 

sua explosão, caso não seja retirado (OZDEMIR; FLOROS, 2004; VERMEIREN et al., 1999).  

Atualmente existem diferentes técnicas que podem ser utilizadas para o controle de 

oxigênio, por exemplo, o emprego de compostos inorgânicos (zinco, ferro, estanho) e orgânicos 

(ácido ascórbico e seus sais) para reação de oxidação-redução, compostos orgânicos 

insaturados, poliamida e compostos acrílicos (CARDONA; DEL PILAR NORIEGA; SIERRA, 

2012). Também podem atuar como controladores de oxigênio para embalagens alimentícias 

alguns tipos de enzimas (glucose oxidase junto com a catalase), α-tocoferol associado com 
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alguns metais (cobre, manganês, cobalto e ferro II) e ainda há estudos que apontam a capacidade 

de utilização de microrganismos para o controle do O2, como Bacillus amyloliquefaciens, 

Kocuria varians e Pichia subpelliculosa (DEY; NEOGI, 2019). 

Sachês contendo agentes antioxidantes como ferro ou pó de ferro são comumente 

empregados para controle do oxigênio (TIAN; DECKER; GODDARD, 2013), entretanto este 

tipo de sistema pode trazer problemas se estiver em contato direto com o alimento, por exemplo, 

em caso de rompimento do sachê o produto alimentício não pode ser consumido, além que seu 

uso é impossibilitado para produtos líquidos. Para suprimir este problema o agente antioxidante 

pode ser empregado diretamente ao material, seja disperso na matriz polimérica do material 

formador da embalagem ou introduzido em várias camadas na sua estrutura, aumentando a área 

para controle do oxigênio e minimizando a migração do O2 para contato com o alimento 

(OZDEMIR; FLOROS, 2004). 

Agentes adsorvedores podem ser empregados no revestimento de embalagens ativas 

para contribuição da qualidade do produto. Tomates cereja acondicionados em embalagens tipo 

cartucho feitas de papel Kraft revestido com filme de quitosana incorporados de zeólita Y 

impregnada com prata, estendeu seu tempo de armazenamento, pela redução da concentração 

de etileno no headspace das embalagens (SOARES, 2018). Jaimun e Sangsuwan (2019) 

desenvolveram embalagens de papel que foram testadas com dois tipos de revestimento, um a 

base de quitosana, vanilina e carvão ativado e outro elaborado com os mesmos constituintes, 

mas substituindo o carvão ativado por zeólita, os resultados indicaram o potencial para adsorção 

de etileno no carvão ativado e na zeólita, contribuindo para o controle do amadurecimento da 

manga durante o seu armazenamento. Dentre os agentes adsorvedores comumente utilizados o 

carvão ativado apresenta eficiência e versatilidade para adsorção de diferentes gases, como o 

etileno, dióxido de carbono e gases orgânicos, e considerando esta característica há o interesse 

de sua aplicação na formação de embalagens ativas (SOTHORNVIT; SAMPOOMPUANG, 

2012).  

Segundo a European Food Safety Authority – EFSA (2012) e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2019) o carvão ativado pode ser empregado na elaboração de 

embalagens a base de PET (politereftalato de etileno) para atuar como adsorvedor de oxigênio, 

desde que respeitado o limite de 10 mg·kg-1 de PET e com teor de pureza igual ao carvão 

vegetal, com exceção do teor de cinzas que pode atingir 10% (m/m). 
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3.6 Carvão ativado 

O carvão ativado é um adsorvedor de baixo custo, produzido pela decomposição térmica 

de materiais carbonáceos, como por exemplo, palha de coco, madeira de pinus, etc. (GUPTA; 

SUHAS, 2009). Amplamente utilizado no tratamento de água, recuperação de solventes e 

purificação do ar e de produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios (CHARLES; 

SANCHEZ; GONTARD, 2006). 

 O carvão possui uma estrutura altamente porosa, distribuída em diferentes diâmetros 

de poros. A capacidade de adsorção deste material está relacionada à natureza química da sua 

superfície, como tamanho do poro e área superficial (CRINI, 2006; GUPTA; SUHAS, 2009). 

O carvão ativado possui superfície com característica apolar, a polaridade e a força de ligação 

química entre a superfície do carvão e a substância que será adsorvida, influencia na capacidade 

de adsorção (BAZAN et al., 2011). As duas principais formas de encontrar o carvão ativado é 

em pó (PAC – do inglês powdered activated carbon) e granular (GAC – do inglês granular 

activated carbon) (GUPTA; SUHAS, 2009). 

O processo de ativação do carvão pode ocorrer por duas vias, a química e física. A 

ativação física requer elevadas temperaturas e o processo leva um longo período de tempo, 

quando comparado com a ativação química. Ao ativar quimicamente o carvão, é necessário 

agentes químicos para que o processo seja realizado, como ácido fosfórico, hidróxido de sódio, 

hidróxido de potássio e aquecimento na presença de nitrogênio (GUPTA; SUHAS, 2009). O 

principal objetivo da ativação é aumentar o volume dos poros e criar porosidade adicional (PIS 

et al., 1998). 

A natureza química da superfície do carvão ativado é mais complexa que sua rede de 

poros, tal característica irá variar de acordo com a fonte de obtenção utilizada e o processo de 

ativação empregado. O carvão ativado é produzido por matérias-primas que são ricas em 

oxigênio, portanto, muitos grupos funcionais de sua superfície possuem oxigênio. Estes grupos 

funcionais podem aumentar tratando o carvão com agentes oxidantes ou diminuí-los expondo 

o carvão a um ambiente com altas temperaturas e vácuo (DO, 1998). A Tabela 2 apresenta as 

caraterísticas gerais encontradas no carvão ativado. 
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Tabela 2 - Propriedades gerais encontrada no carvão ativado. 

Propriedade Característica 

Densidade verdadeira 2,2 g·cm-3 

Densidade de partícula 0,73 g·cm-3 

Porosidade total 0,71 

Porosidade macroporo 0,31 

Porosidade microporo 0,40 

Volume macroporo 0,47 cm3·g-1 

Volume microporo 0,44 cm3·g-1 

Área específica superficial 1200 m2·g-1 

Raio médio de macroporos 800 nm 

Comprimento médio do microporo 1 – 2 nm 

Fonte: Adaptado de Do (1998).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Quitosana com grau de desacetilação de 82% e massa molar média igual 

1,47  105 g·mol-1 da marca Polymar (Brasil), ácido palmítico (Synth), carvão ativado em pó 

(Sigma Aldrich, 31616) com raio de poro médio igual a 1,655 nm; volume total de poro de 

0,767 cm3·g-1 e área específica de 927,49 m2·g-1 (OCHI, 2020). As folhas de Papel Cartão 

Duplex com gramatura de 250 g·m-2 foram adquiridas em comércio local da cidade de São 

Paulo (Antônio Celso Chiummo Comércio de Papéis – ME). 

 

 

4.2 Métodos 

As etapas desenvolvidas estão esquematizadas na Figura 6, indicando os ensaios 

realizados para a elaboração do material multicamada. Inicialmente houve a síntese e aplicação 

do revestimento com diferentes formulações propostas de acordo com Planejamento Fatorial 24 

mais pontos centrais. Posteriormente, as formulações foram avaliadas por diferentes testes e 

estatisticamente foi definida a formulação com melhor desempenho. O papel cartão 

multicamada foi avaliado quanto à propriedade de barreira, propriedades mecânicas, análises 

térmicas, análise microestrutural, análise de superfície e biodegradação. 
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Figura 6 - Planejamento laboratorial do trabalho e ensaios a serem realizados.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2.1 Revestimento do papel cartão com quitosana, ácido palmítico e carvão ativado - 

Planejamento Experimental 

A determinação da formulação do revestimento biodegradável seguiu o Planejamento 

Experimental Fatorial 24 com ponto central (MONTGOMERY, 2012). Para este trabalho foram 

quatro variáveis de estudo: concentração de quitosana (Cq%, m/m), concentração de carvão 

ativado (Cc%, m/m – com relação a massa de quitosana), concentração de ácido palmítico 

(Cap%, m/m) e número de camadas de revestimento aplicado (Nc, 1C – uma camada, 3C – três 
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camadas e 5C – cinco camadas). Dessa maneira foi obtida a formulação de revestimento do 

papel cartão com melhor desempenho para aplicação para formar o material multicamada. A 

Tabela 3 apresenta os níveis de variáveis estudadas. 

 

Tabela 3 - Variáveis e níveis estudados para o sistema de papel cartão multicamada com 

revestimento de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado. 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 +1 

Cq (em massa) 1,0% 1,5% 2,0% 

Cap (em massa) 0,2% 1,0% 1,8% 

Cc (% em relação à massa de quitosana) 0,2% 0,7% 1,2% 

Nc 1C 3C 5C 

Fonte: Próprio autor. 

 

O planejamento experimental permitiu um tratamento de 16 combinações (24) com 15 

graus de liberdade, assim sendo possível analisar as diferentes interações das variáveis quando 

combinadas de diferentes maneiras (MONTGOMERY, 2012). A Tabela 4 apresenta a 

combinação realizada em cada ensaio e as três repetições no ponto central. 
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Tabela 4 - Matriz do Planejamento Experimental do sistema de papel cartão multicamada com 

quitosana, ácido palmítico e carvão ativado. 

Ensaio 
Fatores 

Nomenclatura 
Cq Cap Cc Nc 

1 1,0% (-1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 1C (-1) REV1 

2 2,0% (+1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 1C (-1) REV2 

3 1,0% (-1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 1C (-1) REV3 

4 2,0% (+1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 1C (-1) REV4 

5 1,0% (-1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 1C (-1) REV5 

6 2,0% (+1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 1C (-1) REV6 

7 1,0% (-1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 1C (-1) REV7 

8 2,0% (+1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 1C (-1) REV8 

9 1,0% (-1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 5C (+1) REV9 

10 2,0% (+1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 5C (+1) REV10 

11 1,0% (-1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 5C (+1) REV11 

12 2,0% (+1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 5C (+1) REV12 

13 1,0% (-1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 5C (+1) REV13 

14 2,0% (+1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 5C (+1) REV14 

15 1,0% (-1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 5C (+1) REV15 

16 2,0% (+1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 5C (+1) REV16 

17 1,5% (0) 1,0% (0) 0,7% (0) 3C (0) REV17 

18 1,5% (0) 1,0% (0) 0,7% (0) 3C (0) REV18 

19 1,5% (0) 1,0% (0) 0,7% (0) 3C (0) REV19 

Fonte: Próprio autor. 

 

A formulação com melhor desempenho do revestimento foi definida pelas respostas da 

taxa de permeabilidade ao vapor d’água (TPVA), permeabilidade à gordura, morfologia 

(microscopia eletrônica de varredura), espessura, gramatura e capacidade de absorção de água. 

 

4.2.2 Elaboração da solução de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado 

O preparo da solução de quitosana contendo o carvão ativado e o ácido palmítico foi 

adaptado de Yoshida; Oliveira; Franco (2009). A solução contendo quitosana foi preparada em 

diferentes concentrações em meio ácido. Adicionou-se ácido acético estequiometricamente, de 

acordo com a massa e grau de acetilação da quitosana, para evitar a adição de ácido em excesso. 

O preparo da solução ocorreu em agitação magnética até a total solubilização da quitosana, pelo 

período de 60 min. O ácido palmítico e o carvão ativado, foram incorporados em diferentes 



Capítulo IV                                                                                                   Materiais e Métodos 

49 
 

concentrações pelo processo de homogeneização rigorosa a 20.000 rpm (UltraTurrax 

homogenizer, T25, IKA, Alemanha) por 10 min.  

 

4.2.3 Revestimento do papel cartão 

O revestimento foi realizado de acordo com o proposto por Maciel; Franco; Yoshida 

(2012). As folhas de papel cartão foram revestidas manualmente com camadas da dispersão de 

quitosana, ácido palmítico e carvão ativado utilizando um extensor de aço inox de 150 µm 

(Regmed, Brasil) e secas em estufa de convecção forçada (Marconi MA 035/100, Piracicaba, 

Brasil) a 150 ºC por 120 s, assim formando o sistema do papel cartão multicamada. Para aplicar 

mais de uma camada, as etapas do processo sofreram alternância entre aplicação do volume de 

dispersão (9 mL), seguindo de secagem.  

A Figura 7 apresenta as etapas que foram seguidas para a formação do papel cartão 

multicamada, desde a síntese do revestimento, com o preparo da solução filmogênica de 

quitosana incorporada de ácido palmítico e carvão ativado, até a sua aplicação na superfície do 

papel cartão com diferentes números de camadas. 
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Figura 7 - Etapas da elaboração do papel cartão multicamada com revestimento a base de 

quitosana, carvão ativado e ácido palmítico. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.2.4 Homogeneidade do revestimento 

A homogeneidade do revestimento foi avaliada em triplicata utilizando o teste 

colorimétrico adaptado de Marcy (1995). Amostras do papel revestido foram cortadas na 

dimensão de 15 cm x 20 cm. A solução de tingimento de eritrosina 0,5 % em isopropanol foi 

aplicada na parte revestida do papel com auxílio de algodão e pinça, de forma que toda a 

superfície ficasse coberta com a solução. As amostras foram mantidas na posição vertical e 

secas a 50 ºC por 1 min em estufa (Marconi®, MA 035/100, Piracicaba, Brasil). O material 

tingido e seco foi examinado visualmente na parte oposta ao revestimento para a verificação de 

aparecimento de manchas. 

 

4.2.5 Caracterização dos materiais multicamadas – Respostas do Planejamento 

Fatorial 

Nesta seção são apresentadas as metodologias analíticas para as repostas alcançadas 

pelo Planejamento Experimental, tanto quantitativamente e qualitativamente. Todas as 

amostras submetidas às caracterizações foram pré-condicionadas a 25 ± 2 °C e 50 ± 2% de 

umidade relativa (UR) para normalização das amostras antes das análises, segundo ASTM D 

685–93 (ASTM, 2007a).   

 

4.2.5.1 Gramatura e teor de sólidos 

Amostras dos papéis revestidos foram cortadas na dimensão de 12,5 cm x 12,5 cm e a 

massa foi medida com o auxílio de uma balança analítica (Ohaus, ARC 120, Brasil). Foram 

realizadas dez repetições para cada ensaio segundo método ASTM D646-96 (ASTM, 2001) e 

seus resultados expressos em g·m-2. O teor de sólidos (g·m-2) foi estimado de acordo com o 

volume aplicado de revestimento e a área revestida. 

 

4.2.5.2 Espessura 

A espessura (µm) dos papéis cartão revestidos foi medida utilizando micrômetro digital 

manual (1 µm) (Mitutoyo, MDC-25M, Japão). As medidas foram realizadas em cinco pontos 

diferentes em cada amostra e utilizados dez corpos de prova por ensaio, segundo a ASTM D645 

(ASTM, 2002). 
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4.2.5.3 Capacidade de absorção de água (Cobb Test) 

A capacidade de absorção de água das folhas de papel cartão revestidas foi determinada 

de acordo com a norma ASTM D3285-93 (ASTM, 2005). Dez amostras do material com 

dimensões de 12,5 cm x 12,5 cm foram cortadas e acondicionadas em dessecador por 72 h em 

temperatura ambiente (25 ± 2 ºC) e UR (50 ± 2%) controlada. Após esse período cada amostra 

foi pesada em balança analítica com precisão de 0,01 g, as amostras foram fixadas no 

equipamento para Cobb (Regmed, Brasil) e adicionou-se 100 mL de água destilada em contato 

com a superfície delimitada pelo o anel do aparelho por 120 s. Em seguida, retirou-se o corpo 

de prova e o excesso de água foi eliminado da superfície da amostra colocando-o entre duas 

folhas de papel absorvente e pressionando rapidamente com rolo cilíndrico, após esta etapa 

imediatamente pesou-se o corpo de prova. A capacidade de absorção a água foi calculada 

utilizando a Equação 1. 

𝐶𝑎𝑏𝑠 = (𝑀𝑓 −𝑀𝑖)100 (1) 

Em que: 

Cabs – é a capacidade de absorção à água (g·m-2); 

Mf – é a massa final da amostra (g); 

Mi – é a massa inicial da amostra (g). 

 

4.2.5.4 Taxa de permeabilidade ao vapor d’água – TPVA 

A TPVA foi determinada utilizando-se a metodologia padronizada ASTM E96/E96M-

10 (ASTM, 2010a). Amostras dos materiais revestidos foram cortadas em formato de disco 

sobre uma cápsula de permeação e fixadas em células contendo sílica, em seguida foram 

acondicionadas em dessecadores contendo solução salina saturada, garantindo UR igual a 50 ± 

2%. O teste foi realizado para cinco amostras de cada material. A taxa de permeabilidade ao 

vapor d’água foi calculada utilizando-se a Equação 2. 

𝑇𝑃𝑉𝐴 =
𝑔

𝑡𝐴𝑒
 (2) 

Em que: 
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𝑇𝑃𝑉𝐴 – é a taxa de permeabilidade ao vapor d’água (g·h-1·m-2); 

𝑔 – é o ganho de massa do sistema (g); 

𝑡 – é o tempo que ocorre o ganho de massa (h); 

𝐴𝑒 – é a área do material exposta (m2); 

 

4.2.5.5 Permeabilidade à gordura – PG  

O ensaio seguiu a metodologia TAPPI pm-96 (T559) (1996). As soluções teste (nº Kit. 

1-12) foram preparadas com diferentes concentrações de óleo de rícino, tolueno e n-heptano. 

Na superfície revestida dos materiais foi aplicada uma gota da solução por um período de 15 

segundos, posteriormente o excesso de solução foi removido e verificado o aparecimento ou 

não de mancha no verso do material. A solução, com o número Kit mais alto, que permaneceu 

na superfície do material sem causar manchas foi adotado como valor de repelência à gordura. 

A Tabela 5 apresenta a composição de cada óleo presentes nas soluções teste. 

Tabela 5 - Composição das soluções teste que serão empregadas no teste de permeabilidade à 

gordura. 

Número kit Óleo de rícino (g) Tolueno (mL) n-heptano (mL) 

1 96,90 0 0 

2 87,21 5 5 

3 77,52 10 10 

4 67,83 15 15 

5 58,14 20 20 

6 48,45 25 25 

7 38,76 30 30 

8 29,07 35 35 

9 19,38 40 40 

10 9,66 45 45 

11 0,0 50 50 

12 0,0 45 55 

Fonte: Adaptado de TAPPI (1996). 
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4.2.5.6 Análise microestrutural: Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

A metodologia seguiu Reis et al. (2011), onde amostras do papel revestido com a 

dispersão de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado, foram recobertas com ouro e avaliadas 

em microscópio eletrônico de varredura LEO 440i (LEO Electron Microscopy, Oxford, 

Cambridge, Inglaterra) a 15 kV.  

 

4.2.6 Caracterização do Melhor Desempenho  

Com base nas respostas obtidas pelo Planejamento Experimental, o material que 

apresentou melhor desempenho foi caracterizado, para avaliação de outras propriedades 

fundamentais para o desenvolvimento de embalagens. Amostras de papel cartão sem 

revestimento (CONTROLE) foram utilizadas para efeitos comparativos. Nesta seção são 

apresentadas estas caracterizações complementares. Os ensaios de permeabilidade (ao ar e ao 

oxigênio), resistência à tração e alongamento na ruptura foram realizados no Centro de 

Tecnologia de Embalagens (CETEA) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) do 

Estado de São Paulo. O ensaio de microscopia de força atômica foi realizado na Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa – Instrumentação). 

 

4.2.6.1 Permeabilidade ao ar – Método Gurley 

O ensaio seguiu a metodologia ABNT NBR ISO 5636-5 (ABNT, 2006). As amostras 

do papel cartão multicamada e folhas de papel cartão sem revestimento, com dimensões de uma 

folha A4 (21,0 cm x 29,7 cm) foram fixadas em um porosímetro do tipo Gurley (Regmed, tipo 

PGH-T, Brasil) e submetidas a pressão de ar (1,47 kPa). Foi determinado o tempo necessário 

para a passagem de 100 mL de ar através da superfície do material. Seus resultados foram 

expressos em µm·Pa-1·s-1. Em conjunto com a permeabilidade ao ar, as amostras foram 

submetidas a análise microscópica com o auxílio de um estereoscópio (Leica, modelo M165C) 

com ampliação de 50 vezes, de acordo com Teixeira et al. (2017). 
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4.2.6.2 Taxa de permeabilidade ao oxigênio – TPO2 

O ensaio seguiu a norma ASTM D3985-05 (ASTM, 2010b), amostras do papel cartão 

multicamada e CONTROLE foram mantidas a 23 °C em ambiente desumidificado com sílica 

gel por um período de 48 h. As amostras com área de permeação igual a 50 cm2 foram colocadas 

em sistema para medição da taxa de permeabilidade ao oxigênio (OX-TRAN, modelo 2/22 H, 

MOCON/AMETEK, EUA). O lado externo das amostras foi colocado em contato com gás 

permeante (100% O2) e as leituras foram corrigidas para 1 atm de gradiente de pressão parcial 

de gás permeante. O ensaio foi conduzido a 23 ºC a seco, os resultados foram expressos em 

cm3·m-2·d-1. 

 

4.2.6.3 Análise de superfície: Microscopia de força atômica – MFA  

A rugosidade e topografia da superfície do papel cartão multicamada e do CONTROLE, 

foi avaliada com o auxílio de um microscópio de força atômica (modelo Flex, Nanosurf, 

Suécia), com operação no modo tapping e ponteira modelo Tap190 (Nanosurf, Suécia). As 

imagens bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) das amostras foram analisadas utilizando 

o software Gwyddion 2.59 (Czech Metrology Institute, República Tcheca) aplicando tratamento 

polinomial de quarta ordem e a rugosidade média (Ra) e rugosidade média quadrática (Rq) 

foram determinadas e seus resultados expressos em nm. 

 

4.2.6.4 Propriedades mecânicas: Resistência à tração e alongamento na ruptura 

As propriedades mecânicas estudadas do papel cartão multicamada foram resistência à 

tração (MPa) e alongamento na ruptura (%) de acordo com a ASTM D828-16e1 (ASTM, 2016). 

O teste foi realizado utilizando-se um Instron (modelo 5966-E2, EUA), os corpos de prova (180 

x 15 mm) foram fixados no equipamento operando com célula de carga igual a 1 kN. A distância 

entre as garras do equipamento foi de 150 mm e a velocidade dos testes de 20 mm/min. Em 

cada tratamento foi analisado 12 corpos de prova nas direções longitudinal e transversal das 

fibras do material multicamada. A resistência à tração e o alongamento na ruptura também 

foram determinados para o papel cartão não revestido (CONTROLE). 
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4.2.6.5 Propriedades mecânicas: Rigidez Taber 

O ensaio foi conduzido em conformidade com a norma ASTM D5342-97 (ASTM, 

2007b). Corpos de prova de dimensões 38,1 mm x 70,0 mm do CONTROLE e do papel cartão 

multicamada foram cortados nas direções longitudinal e transversal das fibras celulósicas, 

utilizando uma guilhotina pneumática (Regmed, Brasil). As amostras foram acondicionadas por 

48 h a 23ºC ± 1ºC e 50% ± 2% de umidade relativa. A análise foi realizada utilizando um 

medidor de Rigidez RI-5000 (Regmed, Brasil), os testes foram realizados por dez repetições 

em cada direção, transversal e longitudinal e seus resultados expressos em mNm. 

 

4.2.6.6 Análises térmicas: análise termogravimétrica (TG/DTG) e calorimetria diferencial 

de varredura (DSC) 

As análises térmicas foram adaptadas de Silva (2019). A análise de DSC foi realizada 

em calorímetro diferencial de varredura (Shimadzu, DSC-60, Japão). Amostras do papel cartão 

multicamada e CONTROLE (2,04 – 2,71 mg) foram acondicionadas em cápsulas de alumínio 

fechadas e submetidas a aquecimento de 25 a 450 ºC a uma taxa de 10ºC·min-1 em atmosfera 

inerte de nitrogênio, com vazão de 100 mL·min-1. Para a análise termogravimétrica as amostras 

foram analisadas com o auxílio de um analisador termogravimétrico TG/DTA (Shimadzu, 

DTG-60H, Japão). As amostras (11,46 – 15,09 mg) foram acondicionadas em ambiente 

hermeticamente fechado sob atmosfera inerte de nitrogênio com vazão de 100 mL·min-1 e 

submetidas a aquecimento de 25 a 900°C com uma taxa de aquecimento de 10°C·min-1.  

 

4.2.6.7 Biodegradação em solo 

O ensaio foi adaptado de Silva et al. (2016), amostras do papel cartão multicamada 

foram pré-condicionadas em ambiente com umidade relativa de (50 ± 2%) por um período de 

24 h. Em seguida, as amostras foram pesadas e sua massa inicial anotada. O material foi 

enterrado dentro de recipiente plástico a 10 cm da superfície em solo do tipo vegetal composto 

por 50% por terra vermelha e 50% por terra marrom (São Paulo, SP, Brasil), a massa total de 

solo utilizada em cada recipiente foi de aproximadamente 789,3 g. O teor de umidade do solo 

foi controlado por aspersão de água e mantido com UR de aproximadamente 75 ± 5%. O 

acompanhamento do ensaio de biodegradação foi feito por medições gravimétricas periódicas 

utilizando-se balança analítica (Ohaus, ARC 120, Brasil). Folhas de papel cartão não revestidas 



Capítulo IV                                                                                                   Materiais e Métodos 

57 
 

(CONTROLE) também foram submetidas a biodegradação para efeitos comparativos. O 

cálculo da perda de massa no ensaio de biodegradação foi determinado de acordo com a 

Equação 3.  

𝐵 = (
𝑚𝑖 −𝑚𝑓

𝑚𝑖
) 100 

(3) 

Em que: 

𝐵 – é a biodegradação no período analisado (%); 

𝑚𝑖 – é a massa inicial da amostra (g); 

𝑚𝑓 – é a massa final da amostra no período analisado (g).  

 

4.3 Análise de resultados 

Os resultados quantitativos do Planejamento Experimental e demais ensaios foram 

analisados utilizando o software Statistica 10.0. As respostas do Planejamento Experimental 

foram avaliadas estatisticamente utilizando a análise de variância (ANOVA) e média dos efeitos 

estimados. Os demais resultados obtidos foram avaliados estatisticamente empregando o Teste 

t de Student com p < 0,05.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Aspectos visuais 

A dispersão formada entre a quitosana, ácido palmítico e carvão ativado apresentou 

potencial de aplicação como revestimento em folhas de papel cartão nas condições trabalhadas. 

O aspecto final dos papéis revestidos nas diferentes formulações elaboradas a partir do 

Planejamento Experimental pode ser observado na Figura 8.  

Em todas as formulações das dispersões formadas não foi observado separação de fases 

entre os componentes durante a aplicação do revestimento, entretanto, as que continham 

maiores de concentrações de quitosana (2%, m/m) apresentaram maior teor de sólidos. O 

mesmo também foi observado nas soluções que continham maiores concentrações de ácido 

palmítico (1,8% m/m) e carvão ativado (1,2% m/m). A coloração das dispersões finais variou, 

visualmente, na tonalidade de cinza mais escuro e mais claro, dependendo das concentrações 

do carvão ativado propostas pelo Planejamento Experimental.  

 Após o período de secagem os papéis revestidos com apenas uma camada (REV1 a 

REV8) apresentaram, visualmente, homogeneidade do revestimento e não delaminaram, 

mesmo após manuseio contínuo.  Nos revestimentos REV5 e REV6, (Figura 8e e Figura 8f, 

respectivamente), observou-se a formação de bolhas nos revestimentos, que pode estar 

associado ao aumento da concentração de carvão ativado na formulação (1,2%, +1). Aspecto 

similar foi observado no REV13 e REV14, que são materiais formados com 5C e Cc = 1,2% 

(+1). Esta característica do material pode estar associada a maior quantidade de carvão ativado 

na matriz polimérica de quitosana, influenciando na formação de uma rede tridimensional 

descontínua de quitosana. 

 Nos materiais revestidos com cinco camadas (5C, REV9 a REV16) observou-se a 

formação de um sistema multicamada com boa aderência e sem delaminação. No REV9 (Cq = 

1,0%, Cap = 0,2%, Cc = 0,2%) o revestimento apresentou algumas manchas na superfície do 

material. Durante a aplicação das camadas pode ter ocorrido maior acúmulo de solução em uma 

região em detrimento de outra, já que conforme realizava-se a secagem do material ocorria 

maior enrijecimento das folhas de papel cartão que influenciava a aplicação da dispersão para 

formação da próxima camada. 
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Figura 8 - Revestimentos em papel cartão a base de solução de quitosana, ácido palmítico e 

carvão ativado, de acordo com o Planejamento Experimental. 

    

(a) REV1 

Cq = 1,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 0,2%; Nc = 1C 

(b) REV2 

Cq = 2,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 0,2%; Nc = 1C 

(c) REV3 

Cq = 1,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 0,2%; Nc = 1C 

(d) REV4 

Cq = 2,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 0,2%; Nc = 1C 

    

(e) REV5 

Cq = 1,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 1,2%; Nc = 1C 

(f) REV6 

Cq = 2,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 1,2%; Nc = 1C 

(g) REV7 

Cq = 1,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 1,2%; Nc = 1C 

(h) REV8 

Cq = 2,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 1,2%; Nc = 1C 

    

(i) REV9 

Cq = 1,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 0,2%; Nc = 5C 

(j) REV10 

Cq = 2,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 0,2%; Nc = 5C 

(k) REV11 

Cq = 1,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 0,2%; Nc = 5C 

(l) REV12 

Cq = 2,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 0,2%; Nc = 5C 

    

(m) REV13 

Cq = 1,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 1,2%; Nc = 5C 

(n) REV14 

Cq = 2,0%; Cap = 0,2% 

Cc = 1,2%; Nc = 5C 

(o) REV15 

Cq = 1,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 1,2%; Nc = 5C 

(p) REV16 

Cq = 2,0%; Cap = 1,8% 

Cc = 1,2%; Nc = 5C 

   

 

(q) REV17 

Cq = 1,5%; Cap = 1,0% 

Cc = 0,7%; Nc = 3C 

(r) REV18 

Cq = 1,5%; Cap = 1,0% 

Cc = 0,7%; Nc = 3C 

(s) REV19 

Cq = 1,5%; Cap = 1,0% 

Cc = 0,7%; Nc = 3C 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Este enrijecimento também foi observado ao aumentar o número de camadas aplicadas 

ao papel cartão. Tal efeito ocorre devido ao fenômeno conhecido como hornification, que 

consiste na diminuição do volume interno das fibras de celulose após o processo de secagem, 

caso as fibras sejam hidratadas novamente, seu estado original não é recuperado influenciando 

nas propriedades físicas do papel (DINIZ; GIL; CASTRO, 2004). 

 Em maiores concentrações de ácido palmítico (Cap = 1,8%), os revestimentos 

apresentaram aspecto não homogêneo (REV11 e REV15). A presença do ácido palmítico em 

filmes e revestimentos a base de quitosana aumenta a hidrofobicidade da superfície do material 

(YOSHIDA; OLIVEIRA; FRANCO, 2009).  

 O REV16 (Figura 8q) formou um material multicamadas com aderência, sem pontos de 

heterogeneidade e sem delaminação. Entretanto, a formulação deste revestimento continha um 

elevado de teor de sólidos (Cq = 2,0%, Cap = 1,8% e Cc = 1,2%), que por consequência dificultou 

o processo de ultrahomogeneização.  

 

5.2 Homogeneidade do revestimento 

 

A homogeneidade dos revestimentos dos materiais foi avaliada quanto ao 

comportamento da penetração da solução de tingimento de eritrosina 0,5% em isopropanol, 

com a análise visual do verso do papel para detecção de manchas. A Figura 9 apresenta as 

imagens obtidas do verso do papel cartão multicamada. 
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Figura 9 - Homogeneidade dos revestimentos obtidos a partir do Planejamento Fatorial 24 mais 

pontos centrais. 

 

    

(a) REV1 (b) REV2 (c) REV3 (d) REV4 

    

(e) REV5 (f) REV6 (g) REV7 (h) REV8 

    

(i) REV9 (j) REV10 (k) REV11 (l) REV12 

    

(m) REV13 (n) REV14 (o) REV15 (p) REV16 

   

 

(q) REV17 (r) REV18 (s) REV19  

Fonte: Próprio autor. 

 

Os revestimentos aplicados apresentaram homogeneidade, em todas as formulações 

trabalhadas no Planejamento Experimental. Em alguns revestimentos observou-se manchas nas 

bordas do papel devido ao acúmulo de solução que pode ocorrer nas extremidades durante a 

execução do teste, porém não impacta a avaliação.  
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Comportamento similar foi observado para papéis cartão com três camadas de 

revestimento a base de quitosana com diferentes graus de acetilação (GATTO et al., 2019). O 

maior teor de sólidos do revestimento contribui no preenchimento dos poros presentes na matriz 

celulósica, melhorando a superfície do papel (REIS et al., 2011).  

 

5.3 Caracterização do papel cartão multicamada - Planejamento Experimental  

 

Os diferentes materiais obtidos de acordo com o Planejamento Experimental foram 

caracterizados quanto a espessura, gramatura, capacidade de absorção de água, TPVA e 

permeabilidade à gordura (PG). A Tabela 6 apresenta a matriz completa, o teor de sólidos 

estimado e os valores médios obtidos de cada propriedade e o número da solução Kit obtidos 

na PG para cada ensaio do Planejamento Experimental. 

Os efeitos estimados médios das variáveis independentes (Cq, Cap, Cc e Nc) foram 

avaliados em cada propriedade (espessura, gramatura, capacidade de absorção de água e taxa 

de permeabilidade ao vapor d’água), apresentados na Tabela 7, de acordo com a contribuição 

de cada fator e suas interações. O efeito estimado indica quanto um fator pode contribuir na 

resposta da propriedade avaliada, assim quando seu valor é positivo indica que ao passar de um 

nível mínimo (-1) para um nível máximo (+1) de uma variável, a resposta aumenta e quando é 

negativo, ocorre o contrário; e quando o efeito de uma variável depende do nível da outra, as 

variáveis interagem entre si influenciando na resposta obtida (ALMEIDA et al., 2005; 

BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001).  
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Tabela 6 – Teor de sólidos, espessura, gramatura, capacidade de absorção de água, taxa de permeabilidade ao vapor d’água (TPVA) e 

permeabilidade à gordura (PG) dos papéis cartão revestidos com dispersão de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado com diferentes 

concentrações propostas pelo Planejamento Experimental. 

Ensaio Nomenclatura 

Teor de 

sólidos 

(g·m-2) 

Variáveis Independentes  Propriedades dos revestimentos 

Cq (m/m) Cap (m/m) Cc (m/m) Nc 
 

Espessura 

(µm) 

Gramatura 

(g·m-2) 

Cobb test  

(g·m-2)  

TPVA                     

(g·d-1·m-2) 

PG              

Solução Kit. 

1 REV1 2,2 1,0% (-1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 1C (-1)  364 ± 13 262 ± 9 28 ± 1 184 ± 11 7 

2 REV2 4,0 2,0% (+1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 1C (-1)  371 ± 11 264 ± 11 30 ± 1 175 ± 10 7 

3 REV3 5,1 1,0% (-1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 1C (-1)  358 ± 15 258 ± 10 26 ± 1 221 ± 13 3 

4 REV4 6,9 2,0% (+1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 1C (-1)  386 ± 8 271 ± 2 29 ± 1 187 ± 14 7 

5 REV5 2,2 1,0% (-1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 1C (-1)  341 ± 8 255 ± 10 30 ± 1 190 ± 4 4 

6 REV6 4,1 2,0% (+1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 1C (-1)  364 ± 14 258 ± 11 36 ± 2 185 ± 10 8 

7 REV7 5,1 1,0% (-1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 1C (-1)  365 ± 12 250 ± 2 29 ± 1 186 ± 10 3 

8 REV8 7,0 2,0% (+1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 1C (-1)  382 ± 14 263 ± 7 35 ± 2 163 ± 15 5 

9 REV9 11,0 1,0% (-1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 5C (+1)  361 ± 11 260 ± 3 66 ± 4 154 ± 6 6 

10 REV10 20,1 2,0% (+1) 0,2% (-1) 0,2% (-1) 5C (+1)  361 ± 8 261 ± 2 62 ± 2 158 ± 10 10 

11 REV11 25,6 1,0% (-1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 5C (+1)  427 ± 18 267 ± 2 33 ± 3 148 ± 7 3 

12 REV12 34,7 2,0% (+1) 1,8% (+1) 0,2% (-1) 5C (+1)  444 ± 18 279 ± 3 75 ± 4 125 ± 10 8 

13 REV13 11,1 1,0% (-1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 5C (+1)  379 ± 19 265 ± 4 49 ± 3 150 ± 6 4 

14 REV14 20,3 2,0% (+1) 0,2% (-1) 1,2% (+1) 5C (+1)  372 ± 12 266 ± 3 69 ± 3 134 ± 8 Barreira total 

15 REV15 25,7 1,0% (-1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 5C (+1)  428 ± 25 271 ± 2 28 ± 2 101 ± 43 6 

16 REV16 34,9 2,0% (+1) 1,8% (+1) 1,2% (+1) 5C (+1)  448 ± 59 271 ± 2 74 ± 4 126 ± 23 Barreira total 

17 REV17 13,7 1,5% (0) 1,0% (0) 0,7% (0) 3C (0)  393 ± 17 260 ± 2 52 ± 2 142 ± 7 6 

18 REV18 13,7 1,5% (0) 1,0% (0) 0,7% (0) 3C (0)  382 ± 17 260 ± 1 50 ± 3 150 ± 7 5 

19 REV19 13,7 1,5% (0) 1,0% (0) 0,7% (0) 3C (0)  383 ± 38 257 ± 3 54 ± 3 162 ± 2 6 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 7 - Média dos efeitos estimados para espessura, gramatura, capacidade absorção de 

água e TPVA dos revestimentos elaborados com base no Planejamento Experimental. 

Fator 

Propriedade 

Espessura 

(µm) 

Gramatura 

(g·m-2) 

Cobb test 

(g·m-2) 

TPVA                   

(g·d-1·m-2) 

Global 385* 264* 44 162* 

Curvatura (Ponto Central) 2 -10* 17* -20* 

Cq 12* 6* 15* -10* 

Cap 42* 5* -5* -9* 

Cc 0 -3* 0 -15* 

Nc 35* 8* 27* -49* 

Cq x Cap 6* 4* 9* -4 

Cq x Cc 1 -1 5* 6 

Cq x Nc -4 -2 11* 8* 

Cap x Cc 0 -2 1 -12* 

Cap x Nc 26* 4* -4* -15* 

Cc x Nc 9* 4* -4* -4 

Cq x Cap x Cc -1 -2 -3* 9* 

Cq x Cap x Nc  5* -1 9* 7* 

Cq x Cc x Nc -2 -2 3* 2 

Cap x Cc x Nc -6* -1 0 7* 

* - Média dos efeitos estimados estatisticamente significativos (p < 0,05). 
Fonte: Próprio autor. 

5.3.1 Espessura e gramatura 

Ao alterar o nível de -1 para +1 os fatores individuais como, a Cq, Nc e Cap, o efeito 

estimado foi significativo e positivo para espessura. A Cap promoveu um incremento de 42 µm 

na espessura dos materiais, assim como a variação no número de camadas de 1C para 5C 

promoveu um aumento na espessura na ordem de 35 µm. O aumento na Cq promoveu um 

aumento na espessura de 12 µm, e a alteração na Cc não gerou resposta significativa.  

O incremento da espessura em revestimentos também foi observado por Silva (2019) 

que elaborou revestimentos a base de quitosana incorporada com óleo de capim de limão para 

atuar como embalagem ativa anti-inseto, o aumento do teor de sólidos na dispersão ocasionou 

o aumento nos valores de espessura obtidos. Guillaume et al. (2010) ao desenvolverem 

revestimentos a base de glúten aplicados em diferentes tipos de papel notaram que o aumento 

da espessura pode ser influenciado pela natureza do polímero do revestimento, o teor de sólidos 

e a espessura do revestimento úmido no momento da aplicação.  

A gramatura é uma propriedade que está diretamente ligada com a base de 

comercialização do papel, além de indicar a influência do filme de revestimento formado na 
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superfície do papel (BATTISTI et al., 2017; WANG et al., 2020). Na gramatura, os efeitos 

individuais (Cq, Cap e Nc) produziram resposta positiva e significativa com a alteração dos níveis 

avaliados, o número de camadas é o que gerou maior influência ao alterar de 1C (-1) para 5C 

(+1), a gramatura do material aumentou em 8 g·m-2, a variação na Cq de (1,0%, -1) para (2,0%, 

+1) eleva a gramatura em 6 g·m-2 e a elevação (0,2% para 1,8%) na Cap gera um incremento de 

5 g·m-2 na gramatura dos materiais. 

Domingos; Pereira; Noletto (2018) observaram que o aumento na concentração de 

amido (acréscimo de 1%) nos revestimentos a base de quitosana, amido e glicerol, contribuíram 

para o aumento dos valores de gramatura, quando comparados ao papel sem revestimento. 

Soares (2018) observou o incremento nos valores de gramatura do papel Kraft revestido com 

quitosana e zeólita, o aumento na concentração de zeólita promoveu uma elevação na gramatura 

do papel Kraft na ordem de 4 g·m-2. De acordo com Silva (2019) o maior número de camadas 

aplicadas ao revestimento também pode influenciar na gramatura do material.  

A Tabela 8 apresenta os valores de espessura e gramatura de papéis do tipo Kraft 

revestido com polímeros sintéticos. Nota-se que os valores de espessura dos materiais formados 

(faixa de 341 a 448 µm) estão próximos aos obtidos por Jimenez-Francisco; Flores-Jonhson; 

Carrillo (2020) que desenvolveram revestimentos a base de polímeros alquídicos, fenólicos, 

acrílicos e com poliestireno reciclado incorporado de limoneno. As folhas de papel Kraft 

apresentaram espessura média igual a 290 ± 10 µm. Os REV11, REV12, REV15 e REV16 

obtiveram valores médios de espessura superior aos polímeros sintéticos devido ao maior teor 

de sólidos no revestimento. 
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Tabela 8 - Espessura e gramatura de revestimentos a base de polímeros sintéticos aplicados a 

superfície de papel Kraft.  

Propriedade Revestimento Valor obtido Referência 

Espessura 

(µm) 

Alquídico 340 ± 10 (JIMENEZ-

FRANCISCO; 

FLORES-

JOHNSON; 

CARRILLO, 

2020) 

Fenólico 340 ± 10 

Acrílico 410 ± 20 

Poliestireno com limoneno 380 ± 10 

Gramatura  

(g·m-2) 

Resina de resíduo de poliestireno 

expandido (uma camada) 
286 ± 12 

(JIMENEZ-

FRANCISCO et 

al., 2018) 

Resina de resíduo de poliestireno 

expandido (duas camadas) 
357 ± 16 

Resina de resíduo de poliestireno 

expandido (três camadas) 
445 ± 22 

Fonte: Próprio autor. 

 

A gramatura dos papéis revestidos com polímeros sintéticos (alquídicos, fenólicos, 

acrílicos, poliestireno contendo limoneno e resina), aplicados à superfície do papel Kraft (200 

g·m2) foram superiores aos papéis cartão multicamada obtidos neste trabalho. Observa-se que 

o aumento da gramatura ocorre também em revestimentos a base de polímeros naturais, de 

acordo com Battisti et al. (2017) quanto maior a gramatura, maior é a efetividade da formação 

da película do revestimento na superfície do material. 

 

5.3.2 Capacidade de absorção de água (Cobb test) 

A capacidade de absorção de água está relacionada com a resistência do material 

celulósico quando em contato direto com a água e depende do tipo de celulose e constituição 

do revestimento (REIS et al., 2011). O Cobb test indica a quantidade de água absorvida pelo 

papel em um intervalo de tempo, os valores obtidos para a capacidade de absorção de água não 

possuem uma padronização universal, pois dependerá da aplicação específica do material (REN 

et al., 2019).  
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Em embalagens multicamadas convencionais, o papel cartão fornece estabilidade 

mecânica à embalagem (KAISER; SCHMID; SCHLUMMER, 2018), entretanto as fibras de 

celulose ao entrarem em contato com a água, devido a sua natureza hidrofílica, tornam-se 

inchadas, mais flexíveis e apresentam redução e perca das suas propriedades físico-mecânicas 

(MOURAD, 2013; SHEN et al., 2021). Quando a resistência à água dos materiais celulósicos 

é necessária, como para a maioria dos materiais para embalagens, conhecer o grau de 

capacidade de absorção de água destes materiais é fundamental (MOURAD, 2013).  

 Com relação aos efeitos estimados da capacidade de absorção de água observa-se que 

o aumento do número de camadas de revestimento na superfície do papel cartão promoveu 

incremento de 27 g·m-2 na capacidade de absorção de água do material, assim como o aumento 

na Cq, do nível -1 (1,0% m/m) para o nível +1 (2,0% m/m), que aumentou na ordem de 15 g·m-

2.  

Os materiais formados com cinco e três camadas de revestimentos, com exceção do 

REV11 e REV15, apresentaram aumento da capacidade de absorção de água, que pode estar 

associado a natureza hidrofílica da quitosana (DESPOND et al., 2005), indicando que ao 

aumentar o número de camadas de revestimento a base de quitosana, aumenta sua concentração 

na superfície do material, refletindo na resistência em contato direto com a água. Bordenave et 

al. (2007) ao aplicarem revestimento de quitosana na superfície do papel tipo Ahlstrom notaram 

que a superfície do material permaneceu com caráter hidrofílico e que a quitosana era a 

responsável por controlar as interações com as moléculas de água. Cervi (2016) ao elaborar 

revestimentos aplicados a superfície de papel cartão a base de quitosana e gelatina incorporados 

de extratos etanólico de cúrcuma e própolis, observou que nos materiais revestidos sem a 

presença dos extratos e com três camadas aplicadas, ocorreu o aumento significativo da 

capacidade de absorção à água (39,90 ± 1,52 g·m-2 para uma camada; 44,10 ± 3,60 g·m-2 para 

duas camadas e 43,30 ± 2,54 g·m-2 para três camadas).  

A maior concentração de ácido palmítico (1,8% m/m) reduziu significativamente o 

Cobb test do material, na ordem de 5 g·m-2, associado ao caráter hidrofóbico do ácido palmítico. 

Em geral, a superfície do papel é tratada com materiais que apresentem hidrofobicidade para 

sua aplicação como embalagem (IZADYAR; AGHABOZORGI; AZADFALLAH, 2020; 

SHANKAR; RHIM, 2018b), desta maneira a presença do ácido palmítico na formulação dos 

materiais desenvolvidos neste trabalho foi essencial para contribuir com a hidrofobicidade. 

De acordo com a Tabela 6 nota-se que os papéis revestidos com apenas uma camada 

(REV1, REV2 REV3, REV4, REV5, REV6, REV7 e REV8) apresentaram menores valores de 
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capacidade de absorção de água. Resultados similares foram obtidos em revestimentos a base 

de quitosana incorporada de ácido palmítico e a base de proteína do leite incorporada de cera 

de abelha, indicando que a presença de lipídeos na superfície do revestimento contribuiu na 

diminuição da capacidade de absorção à água do material celulósico (JEONG, YOO, 2020; 

REIS et al., 2011). 

A capacidade de absorção à água de papéis Kraft revestidos com poliestireno expandido 

incorporado de limoneno (uma camada) foi de aproximadamente 9 g·m-2, a resina conferiu a 

superfície do papel uma característica hidrofóbica (JIMENEZ-FRANCISCO et al., 2018). 

Observa-se que os polímeros sintéticos apresentam melhor desempenho na capacidade de 

absorção à água, quando comparado aos revestimentos formados a partir de quitosana, ácido 

palmítico e carvão ativado, devido a característica hidrofílica da quitosana que apresenta 

ligações de hidrogênio em sua estrutura e podem facilmente ser quebradas na presença de água, 

permitindo sua migração para o interior da matriz polimérica (ZHANG; XIAO; QIAN, 2014b). 

Entretanto, empregar um revestimento a base de polímeros sintéticos torna o papel, que é um 

material ecológico, em um material poluidor, além na limitação que os polímeros de origem 

fóssil apresentam na reciclagem destes materiais (GATTO et al., 2019; NGUYEN et al., 2014).  

 

5.3.3 Taxa de permeabilidade ao vapor d´água – TPVA 

O aumento da umidade torna produtos alimentícios mais suscetíveis ao crescimento 

microbiano e pode levar às alterações na textura e aparência, reduzindo assim a vida útil do 

alimento (GAIKWAD; SINGH; AJJI, 2019). O vapor d’água é um fator crítico, pois pode 

penetrar nos materiais de embalagens e degradar os alimentos, diminuindo a sua qualidade. 

Controlar a permeabilidade do vapor d’água em embalagens é importante, para garantir a 

estabilidade e segurança do produto alimentício durante a distribuição e armazenamento 

(ALOUI et al., 2011). E essa característica de barreira à umidade das embalagens pode ser 

avaliada pela taxa de permeabilidade ao vapor d’água (JUNIOR, 2009). Em polímeros a TPVA 

é influenciada por três fatores: estrutura do material, temperatura e teor de umidade do ambiente 

(BEDANE et al., 2016). O desempenho dos materiais revestidos para embalagens está 

estritamente relacionado às propriedades de transporte de massa do material, que é influenciado 

pela composição, tipo e espessura do revestimento (ALOUI et al., 2011; KHWALDIA et al., 

2014).  
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Pela média dos efeitos (Tabela 7) a alteração dos níveis de -1 para +1 de todas as 

variáveis independentes promoveram redução significativa na TPVA dos materiais elaborados, 

por exemplo, o aumento no número de camadas (5C) reduziu a TPVA na ordem de 49 g·d-1·m-

2, a variação na Cq (1,0% para 2,0%) reduziu em 10 g·d-1·m-2 e o aumento da Cap diminuiu a 

TPVA em 9 g·d-1·m-2. 

Com o aumento de Nc, um maior teor de sólidos (maior quantidade de quitosana, carvão 

ativado e ácido palmítico) foi aplicado no revestimento na superfície e nos espaços 

interfibrilares do papel cartão, como observado nos REV9 ao REV16 (Tabela 6). Com maior 

teor de sólidos na formulação de revestimento, a solução penetra nos poros da matriz celulósica 

(SONG; XIAO; ZHAO, 2014), diminuindo a TPVA. Resultados semelhantes foram observados 

por Khwaldia (2010) na permeabilidade ao vapor d’água de papéis revestidos com caseínato de 

sódio. A permeação ao vapor d’água do material, comparado ao papel sem revestimento, 

diminuiu em 75% no papel revestido com 18 g·m-2 de teor de sólidos e em 25% em papéis 

revestidos com 3 g·m-2 de teor de sólidos. Rhim; Lee; Hong (2007) observaram que a 

permeabilidade ao vapor d’água de papéis cartão revestidos com soluções contendo 

concentrações maiores a 3% (m/v) de PLA diminuiu em aproximadamente 25,5 vezes quando 

comparado com o papel cartão sem revestimento. 

O aumento da concentração de carvão ativado (0,2%, -1) para (1,2%, +1) também 

promoveu uma resposta significativa e negativa na TPVA dos materiais, com redução na ordem 

de 15 g·d-1·m-2. O carvão ativado possui uma superfície apolar que irá, preferencialmente, se 

ligar a compostos hidrofóbicos (RUTHVEN, 1984). Ao entrar em contato com o carvão ativado 

presente nos revestimentos elaborados, a água, que possui característica polar, pode ter sofrido 

repelência e consequentemente diminuído a TPVA dos materiais. Os revestimentos aplicados 

à superfície do papel, além de preencherem os poros celulósicos devem prevenir as interações 

entre os grupos polares da água e da celulose (AKTER et al., 2020). 

Ao comparar o desempenho da TPVA dos materiais elaborados com filmes a base de 

polímeros sintéticos que são comercialmente empregados como revestimentos em folhas de 

papel, como, por exemplo, o polietileno de baixa densidade (1 g·d-1·m-2) (DONG et al., 2018) 

e polipropileno (2 g·d-1·m-2) (MANIKANTAN; VARADHARAJU, 2011), observa-se que estes 

polímeros possuem alta barreira a permeação às moléculas de água. As propriedades dos 

materiais obtidos a partir de polímeros sintéticos são sempre superiores se comparadas com as 

dos polímeros naturais. Entretanto, é importante destacar que apesar da alta hidrofobicidade 

destes materiais, na atualidade esta característica pode ser desfavorecida uma vez que estes 
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polímeros sintéticos são provenientes de fontes não renováveis, apresentando limitações 

ambientais pela geração de resíduos e baixo índice de reciclagem, além da lenta biodegradação 

de aproximadamente 500 anos (TYAGI et al., 2021). 

Uma das maneiras de promover melhor barreira a umidade em embalagens utilizando 

polímeros naturais, como a quitosana, é fazendo a combinação de diferentes materiais 

renováveis. A combinação da quitosana, ácido palmítico e carvão ativado na formulação da 

solução filmogênica do revestimento aplicada em múltiplas camadas apresentou o potencial 

para maior redução do TPVA, caraterística que teria menor efeito se fosse empregado somente 

a quitosana como revestimento. Além de formar um material que contribui para a economia 

circular, por ser proveniente de matérias-primas de fontes renováveis, já que, segundo Jäger e 

Piscicelli (2021) a economia circular se baseia em modelos que buscam reduzir, reutilizar e 

reciclar materiais nos processos de fabricação, distribuição e consumo para conservar os 

recursos finitos considerando a qualidade ambiental e prosperidade econômica (DAVIDSON; 

FURLONG; MCMANUS, 2021; KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017). 

 

5.3.4 Permeabilidade à gordura – PG 

A resistência a gordura de um material para embalagens alimentícias depende da 

característica química da sua superfície (hidrofílica ou hidrofóbica), da qualidade da barreira, 

densidade, quantidade de poros presentes e espessura do substrato e barreira (KOPACIC et al., 

2018a). As soluções Kit são constituídas por compostos orgânicos não polares capazes de 

penetrarem facilmente na estrutura porosa do papel. Soluções com números mais altos penetram 

mais facilmente na matriz celulósica devido à baixa energia de superfície (KOPACIC et al., 

2018a; LI; RABNAWAZ, 2019). De acordo com a metodologia do teste, TAPPI pm-96 (T559) 

(TAPPI, 1996), o ensaio utilizando a solução Kit é empregado para avaliar a repelência à 

gordura em papel e papel cartão tratados com compostos fluoroquímicos, que podem conferir 

características organofóbicas e hidrofóbicas ao papel por meio da redução da energia superficial 

da folha de papel. Diversos autores tem investigado a resistência à gordura em folhas de papel 

revestidas com polímeros naturais, empregando as soluções Kit (CHI; CATCHMARK, 2018; 

HAM-PICHAVANT et al., 2005; LAVOINE et al., 2014; LONG et al., 2015; SILVA et al., 

2022; SUNDAR; STANLEY; KUMAR, 2021). A avaliação da repelência à gordura das folhas 

de papel cartão multicamada foi realizada utilizando soluções Kit para comparar o desempenho 
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do material elaborado com uma metodologia presente na indústria de um material já 

comercializado. 

A PG dos materiais elaborados indicou que a maior concentração de quitosana (Cq = 

2,0%) aumentou o número da solução Kit adotado como valor de repelência a gordura. Todas 

as formulações que continham o nível +1 de concentração de quitosana obtiveram os maiores 

valores de Kit, o REV10 (Cq = 2,0%; Cap = 0,2%; Cc = 0,2% e Nc = 5C) apresentou valor Kit 

de repelência igual a 10, já os REV14 (Cq = 2,0%; Cap = 0,2%; Cc = 1,2% e Nc = 5C) e REV16 

(Cq = 2,0%; Cap = 1,8%; Cc = 1,2% e Nc = 5C) apresentaram barreira total a gordura.  

A capacidade da quitosana em atuar como barreira a gordura está associada a presença 

de grupos catiônicos em sua estrutura (NH3
+) que são capazes de interagirem eletrostaticamente 

com os grupos aniônicos presentes nos lipídios e assim retendo a gordura e evitando a sua 

permeação na matriz celulósica (HAM-PICHAVANT et al., 2005). Revestimentos a base de 

3% (m/m) de quitosana aplicado a superfície de papel Kraft apresentou valor de solução Kit de 

repelência a gordura iguais a 10 e 11, apresentando maior repelência quando comparado com 

revestimento a base de resinas fluoradas, que apresentaram Kit igual a 8 e 9 (HAM-

PICHAVANT et al., 2005). Revestimentos de quitosana incorporado de ácido palmítico 

aplicado com uma camada na superfície de diferentes tipos de papéis não causaram diferença 

significativa nos valores de repelência a gordura quando comparado só com revestimento de 

quitosana (Kit 6 – 8) (BORDENAVE; GRELIER; COMA, 2010).   

A presença de mais camadas também contribuiu na barreira a gordura, Kopacic et al. 

(2018b) observaram que revestimento a base de quitosana aplicado com duas camadas na 

superfície do papel cartão com diferentes técnicas de secagem obtiveram alta resistência à 

lipídios. Outros polímeros também atuam na barreira a gordura quando aplicados como 

revestimentos, o alginato, por exemplo, apresenta valor Kit de repelência a gordura igual a 12 

ao ser aplicado a superfície do papel cartão a base de fibras celulósicas primárias (KOPACIC 

et al., 2018a). 

Para a barreira à gordura em embalagens a base de materiais celulósicos é comum o uso 

de compostos químicos, como os per- ou polifluoroalquils (PFAs), pois são compostos com 

baixa energia superficial, entretanto estes compostos possuem longas cadeias de carbono que 

são difíceis de serem degradadas em condições naturais, além de apresentarem problemas à 

saúde humana, devido ao seu efeito bioacumulativo (SHENG; LI; ZHAO, 2019; TAYEB; 

TAJVIDI; BOUSFIELD, 2020). O papel cartão multicamada elaborado apresenta potencial de 

ser utilizado como embalagem para alimentos com alto teor de gordura, como produtos 
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vendidos em fast foods, devido a característica da quitosana em atuar na barreira a gordura e 

por minimizar os impactos ecológicos no momento do descarte do material após o uso. 

5.3.5 Análise microestrutural: Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

A Figura 10 apresenta as imagens da microestrutura dos materiais da secção transversal. 

A microestrutura do papel cartão multicamada foi realizada para verificar a deposição do 

revestimento na superfície e interior da matriz do papel cartão, principalmente devido ao efeito 

da variação do número de camadas (1C para 5C). Assim, duas amostras foram selecionadas que 

continham a mesma formulação (Cq = 2,0%, Cap = 1,8% e Cc = 1,2%), mas com diferentes 

números de camadas aplicadas, as amostras utilizadas foram a REV8 (1C) (Figura 10b) e 

REV16 (5C) (Figura 10d).  

Figura 10 – Imagens da microestrutura do papel cartão multicamada (Cq = 2,0%, Cap = 1,8% 

e Cc = 1,2%), com ampliação de 3000 x na secção transversal: (a) CONTROLE (sem 

revestimento); (b) Nc = 1C; (c) Nc = 3C e (d) Nc = 5C. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 A aplicação de um maior número de camadas gera maior preenchimento dos poros 

existentes entre as fibras celulósicas do papel cartão, quando comparado com o papel revestido 

com uma camada. A maior quantidade de camadas de revestimento a base de quitosana atua na 
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ocupação dos espaços vazios das fibras de celulose e cobertura de superfície, efeito que é 

associado a capacidade de formação de filme da quitosana (FERNANDES et al., 2010) e a 

matriz do papel cartão apresenta saturação dos revestimentos de quitosana a partir da terceira 

camada de aplicação (FERNANDES et al., 2009). De acordo com Li e Rabnawaz (2019), 

revestimentos de quitosana na superfície do papel formam materiais cujas as fibras se tornam 

mais lisas e os poros na superfície preenchidos e o mesmo comportamento é observado em 

papel revestido com quitosana incorporada com dimetil polissiloxano que forma um material 

uniforme e sem poros visíveis.  

  

5.3.6 Análise dos efeitos das variáveis independentes do Planejamento Experimental 

A partir da ANOVA (Tabela 9), os modelos gerados para as propriedades avaliadas 

(espessura, gramatura e taxa de permeabilidade ao vapor d’água) não foram preditivos e 

somente a capacidade de absorção de água apresentou um modelo significativo (R2 = 0,977) e 

preditivo (Fcalc/Ftab). Em geral, as respostas das propriedades de compósitos formados por 

polímeros naturais apresentam grandes variações, relacionadas às interações intermoleculares 

que formam as matrizes filmogênicas que desempenham função significativa em sua estrutura, 

e consequentemente, nas propriedades finais (SHANG; ZHU; FAN, 2013). 

Os biopolímeros apresentam grupos funcionais com possuem grande faixa de 

polaridade, hidrofobicidade e carga eletroestática. E estas características influenciam em suas 

ligações químicas que podem ser do tipo hidrofóbica, eletroestática, van der Waals e ligação de 

hidrogênio; e a força destas interações dependerá de fatores como temperatura, pH e força 

iônica (SEMENOVA; DICKINSON, 2010). 

Ao contrário dos polímeros sintéticos, em que as interações intermoleculares podem 

ocorrer na forma de ligações de hidrogênio e van der Waals. E estas interações influenciarão 

nas respostas das suas propriedades físicas (RAVVE, 2012). No caso das ligações de van der 

Waals, que podem ser do tipo dipolo-dipolo, estas interações ocorrem em campos com cargas 

iguais, porém opostas e em cadeias diferentes, embora os campos sejam fracos, a interação entre 

as cadeias produz forças de coesão e por existirem várias destas interações a resposta é a 

formação de maior coesão entre as cadeias (RAVVE, 2012). Nos polímeros naturais as 

interações de van der Waals não possuem influência predominante (SEMENOVA; 

DICKINSON, 2010). 
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Tabela 9 - Coeficiente de determinação e ANOVA da espessura, gramatura, Cobb test e TPVA dos materiais formados a Partir do Planejamento 

Experimental. 

Propriedade 
Coeficiente de determinação 

(R2) 
Fonte da Variação SQ GL MQ Fcal Ftab p 

Espessura 0,821 

Falta de ajuste 449 1 449 2,25 3,84 0,13 

Erro Puro 34462 173 199    

Total 195548 189     

Gramatura 0,580 

Falta de ajuste 63 1 63 1,79 3,84 0,18 

Erro Puro 6084 173 35    

Total 14626 189     

Cobb test 0,977 

Falta de ajuste 215 1 215 35,00* 3,84 1,73·10-8* 

Erro Puro 1063 173 6    

Total 55349 189     

TPVA 0,802 

Falta de ajuste 1140 1 1140 5,41* 3,98 0,02* 

Erro Puro 16434 78 211    

Total 88540 94     

* - Estatisticamente significativo. 

SQ – Soma quadrática; GL – Graus de liberdade; MQ – Média quadrática; Fcal – MQFalta de ajuste / MQErro puro 

Fonte: Próprio autor. 
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A ferramenta do Planejamento Fatorial 24 mais pontos centrais foi aplicada para 

determinar o efeito estimado de cada variável independente nas propriedades finais dos 

materiais desenvolvidos, não buscando a otimização de cada variável na formulação do material 

revestido. Para a concentração de quitosana observou-se que o nível +1 testado (2,0% m/m) 

apresentou resposta significativa na barreira a gordura, devido a sua característica catiônica, 

assim como a maior quantidade de quitosana aumentou o teor de sólidos da formulação, que 

por consequência preencheu os poros da matriz celulósica contribuindo para melhorar a barreira 

a vapor d’água dos materiais multicamadas, fato observado pela diminuição da TPVA. E, a 

maior Cq permitiu que a matriz polimérica do revestimento suportasse a presença dos aditivos 

sem o comprometimento da sua estrutura. 

A maior concentração de ácido de palmítico avaliada (1,8% m/m) promoveu a formação 

com caráter mais hidrofóbico da superfície do papel cartão contribuindo na repelência às 

moléculas de água, assim como a maior presença de carvão ativado (Cc = 1,2% m/m) que 

também auxiliou na repulsão à água devido as polaridades incompatíveis do carvão ativado e 

da água, potencializando sua aplicação na incorporação direta na matriz polimérica de 

revestimentos a base de polímeros naturais. 

O maior número de camadas aplicadas (5C) melhorou a barreira à gordura e umidade 

com a diminuição da TPVA, pois a maior quantidade de camadas aumentou o teor de sólidos 

aumentando o desempenho das propriedades de barreira. Entretanto, no contato direto com água 

a aplicação de cinco camadas reduziu a resistência a água dos materiais, que foi associado ao 

aumento da concentração de quitosana, que possui caráter hidrofílico. Outro fator observado, a 

aplicação de maior número de camadas interfere na processabilidade do material, dificultando 

manuseio, devido ao enrijecimento das fibras de celulose (hornification) que por consequência 

pode interferir na operação e processamento do material em escala industrial, assim, como a 

matriz do papel cartão satura-se após a aplicação de três camadas de revestimentos a base de 

quitosana (FERNANDES et al., 2009), a utilização de três camadas (ponto central) do 

revestimento proposto se torna ideal. 

Desta maneira o revestimento escolhido com melhor desempenho das respostas do 

Planejamento Experimental é formado a partir de 2,0% (m/m) de quitosana; 1,8% (m/m) de 

ácido palmítico e 1,2% (m/m) de carvão ativado e aplicado com três camadas (3C) na superfície 

do papel cartão, a solução formada pode ser vista na Figura 11. A solução formada se apresentou 

homogênea e sem a percepção de separação de fases entre os componentes. O material formado 
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a partir da formulação com melhor desempenho, foi denominado REV para facilitação e 

condução das análises posteriores.  

Figura 11 - Solução de quitosana (2,0%), ácido palmítico (1,8%) e carvão ativado (1,2%) 

utilizada como revestimento com melhor desempenho. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O REV consistiu em aplicar um revestimento de solução de quitosana (2,0%, m/m), 

ácido palmítico (1,8%, m/m) e carvão ativado (1,2%, m/m) e Nc = 3C. O aspecto final do REV 

apresentou homogeneidade visual, não sofreu delaminação após manuseio contínuo e rigoroso 

(Figura 12a), podendo ser comparado ao papel cartão sem revestimento, CONTROLE (Figura 

12b). A tonalidade mais escura do REV que pode estar associada a presença do carvão ativado 

na composição do revestimento. O teor de sólidos estimado teoricamente a partir da solução 

filmogênica aplicada na superfície do papel cartão para a formação do material multicamada 

foi 20,9 g·m-2. 

Figura 12 - Aspectos visuais dos materiais: (a) REV e (b) CONTROLE. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O REV e o CONTROLE foram caracterizados quanto as propriedades espessura, 

gramatura, capacidade de absorção de água, taxa de permeabilidade ao vapor d’água, 

permeabilidade à gordura, homogeneidade e análise microestrutural (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Espessura, gramatura, capacidade de absorção de água, TPVA e PG do 

revestimento selecionado (REV) comparado ao CONTROLE. 

Propriedade 
Material 

REV CONTROLE 

Espessura (µm) 439 ± 37A 337 ± 6B 

Gramatura (g·m-2) 276 ± 7A 243 ± 2B 

Cobb test (g·m-2) 74 ± 10A 38 ± 2B 

TPVA (g·d-1·m-2) 160 ± 6A 168 ± 12A 

PG Solução Kit. 11 Sem barreira 
A-B Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa (p < 0,05) 

de acordo com teste t de Student. 

Fonte: Próprio autor. 

 

O REV apresentou resultados similares aos materiais formados na etapa anterior obtidos 

de acordo com Planejamento Experimental, com aumento da espessura e gramatura quando 

comparado ao CONTROLE. A capacidade de absorção de água foi superior ao papel cartão 

sem revestimento devido à natureza hidrofílica da quitosana que permitiu maior interação entre 

a água e o material elaborado. Com relação a permeabilidade à gordura, o revestimento 

apresentou resistência ao entrar em contato com a solução Kit, sendo adotado valor de 

repelência a gordura igual a 11 e o CONTROLE não apresentou barreira a gordura. 

Para a taxa de permeabilidade ao vapor d’água, pelo teste t de Student, o REV 

apresentou desempenho igual ao CONTROLE com nível de confiança de 95%. Vartiainen et 

al. (2004) observaram maior barreira ao vapor d’água em folhas de papel sem o revestimento 

de quitosana e destacam que tal efetividade pode estar associada à tratamentos prévios que as 

folhas de papel passam antes da comercialização. Folhas de papel cartão também passam por 

tratamentos antes do consumo comercial, o que pode ter influenciado na resposta da taxa de 

permeabilidade ao vapor d’água. Entretanto, os revestimentos de quitosana, ácido palmítico e 

carvão ativado tendem a diminuir a TPVA do material formado, reforçando a capacidade de 

atuação de barreira a umidade do material multicamada.  
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A homogeneidade do revestimento no papel cartão multicamada REV foi avaliado 

(Figura 13), revelou alguns pontos dispersos da solução teste no verso do papel cartão 

multicamada, indicando que houve a deposição da solução filmogênica na superfície e espaços 

interfibrilares do papel cartão, ao contrário do CONTROLE que a solução teste atravessou 

completamente a matriz celulósica (Figura 13b).  Nas extremidades as manchas são ocasionadas 

devido ao acúmulo de solução.  

 

Figura 13 - Homogeneidade do revestimento observada no verso das folhas de papel cartão: 

(a) REV e (b) CONTROLE. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As microestruturas do papel cartão multicamada (REV) e não revestido (CONTROLE) 

foram analisadas na secção transversal (Figura 10). O revestimento gerou o preenchimento dos 

poros da folha de papel cartão multicamada (Figura 10c) é observado a aderência do 

revestimento de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado nas fibras de celulose, comparado 

ao papel não revestido (Figura 10a) onde é visto com nitidez a fibras de celulose. 

5.4 Caracterização do papel cartão multicamada 

Os papéis cartão multicamada (REV) e sem revestimento (CONTROLE) foram 

caracterizados quanto as propriedades de barreira (ao ar e oxigênio), rugosidade, propriedades 

mecânicas (resistência à tração, alongamento na ruptura e rigidez Taber), análises térmicas e 

biodegradação em solo. 
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5.4.1 Permeabilidade ao ar – Método Gurley 

A permeabilidade ao ar é uma propriedade que permite prever a absorção de tintas e 

revestimentos e é medida como o tempo necessário para que um volume fixo de ar passe através 

de um corpo de prova. Além que permite estabelecer uma relação entra as áreas formadas pelos 

poros do material e área superficial total (REIS et al., 2011). Os valores de permeabilidade ao 

ar para o REV e CONTROLE estão apresentados na Tabela 11, os dados foram obtidos para 

ambos os lados da folha de papel cartão: o lado pardo que foi aplicado o revestimento e o lado 

branco que não continha revestimento. 

 

Tabela 11 - Permeabilidade ao ar para as amostras de papel cartão multicamada REV e 

CONTROLE. 

Permeabilidade ao ar (µm·Pa-1·s-1) 

Amostra Lado branco Lado pardo 

REV 2,07·10-4 ± 0,22·10-4 A 13,60·10-2 ± 3,56·10-2 A 

CONTROLE 3,06·10-4 ± 0,28·10-4 B 0,33·10-2 ± 0,03·10-2 B 

A-B Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05) de acordo com o teste t de 

Student. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A passagem de ar pelo lado branco e lado pardo é diferente, as duas massas celulósicas 

que compõem o papel cartão (branca e parda) têm características diferentes de permeação do 

ar. Segundo o Instituto de Embalagens (2007) o papel cartão é formado por multicamadas de 

celulose e é fabricado e seco continuamente a partir da união, em estado úmido, das várias 

camadas de papel superpostas, que podem ser iguais ou diferentes e que são aderidas por 

compressão. O papel cartão Duplex possui a camada externa constituída por celulose 

branqueada (lado branco), que é revestida durante o seu processamento industrial. E este 

processamento que o papel cartão recebe durante a sua fabricação, pode estar associado ao 

comportamento obtido de permeabilidade ao ar do papel cartão multicamada estudado. 

 Ao analisar a permeabilidade ao ar do lado pardo, em que foi aplicado o revestimento, 

os valores obtidos para o REV e CONTROLE foram, 13,6·10-2 ± 3,56·10-2 µm·Pa-1·s-1 e 

0,33·10-2 ± 0,03·10-2µm·Pa-1·s-1, respectivamente. Entretanto, a magnitude destes valores 

torna-se inconclusivo em termos de permeação do ar. Foi observado que a massa parda é mais 

suscetível ao escape de ar pelas laterais ao invés de permitir uma efetiva permeação do ar pelo 
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material. Desta maneira buscou-se avaliar como a deposição do revestimento sobre superfície 

do papel cartão influenciava a propriedade de barreira ao ar do papel cartão multicamada, já 

que durante o manuseio do material foi observado que sua textura indicava uma elevada 

rugosidade, assim a microscopia foi realizada para verificar, visualmente, o efeito do 

revestimento na rugosidade do papel cartão. A Figura 14 mostra a superfície do lado pardo do 

papel cartão multicamada.  

 

Figura 14 - Microscopia da superfície das folhas de papel cartão com revestimento de quitosana 

e ácido palmítico incorporado de carvão ativado. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Observa-se pela Figura 14 que ao aplicar o revestimento de quitosana e ácido palmítico 

e carvão ativado na superfície do papel cartão forma-se uma superfície com elevada rugosidade, 

que pode estar relacionada com a deposição do ácido palmítico e carvão ativado sobre a 

superfície do papel cartão multicamada, impactando os resultados de permeação do ar do lado 

pardo do papel cartão, permitindo um escape ainda maior de ar pelas laterais da amostra e que 

não pode ser caracterizado como permeação do ar. 

 A dificuldade de passagem de ar pelo lado branco do REV foi maior e significativa (p 

< 0,05) ao comparar com o CONTROLE. Entretanto, deve-se ressaltar a contribuição do 

revestimento em dificultar a passagem do ar no lado branco papel cartão. Segundo Fernandes 

et al. (2010), o aumento no número de camadas e o preenchimento dos poros celulósicos por 

ação da matriz filmogênica de quitosana diminui consideravelmente a permeabilidade ao ar. 

Gällstedt; Brottman; Hedenqvist (2005), utilizando o método Gurley, observaram que os 

revestimentos de quitosana, proteína isolada de soja e glúten apresentaram resultados 

semelhantes de permeação do ar em folhas de papel Kraft, aproximadamente 50 µm·Pa-1·s-1. 
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Entretanto, para quitosana este resultado foi obtido em revestimentos com teor de sólidos igual 

a 0,5 mg·cm-2 para a proteína isolada de soja e glúten, os revestimentos apresentaram teor de 

sólidos aplicado de aproximadamente 1,6 mg·cm-2 e 2,4 mg·cm-2, respectivamente. 

 Quando se compara a permeabilidade ao ar em filmes de polipropileno orientado 

biaxialmente (BOPP) (0,0012 ± 5,79·10-6 µm·Pa-1·s-1, espessura de 40 µm) (SIRACUSA; 

INGRAO, 2017) com a permeabilidade ao ar do lado branco do REV (2,07·10-4 ± 0,22·10-4 

µm·Pa-1·s-1, espessura de 439 ± 37 µm), observa-se que o polímero sintético apresenta valores 

de permeabilidade ao ar próximos ao obtido pelo material multicamada, mas com espessura 

menor comparado ao papel cartão multicamada, porém observa-se a característica do 

revestimento biopolimérico em atuar na barreira ao ar. 

 

5.4.2 Taxa de permeabilidade ao oxigênio – TPO2 

O ensaio foi realizado para avaliar a capacidade do revestimento em atuar na barreira ao 

oxigênio, uma vez que está diretamente relacionada com reações de degradação de produtos 

alimentícios como, rancidez lipídica, perda de vitaminas, corantes (LAVOINE; BRAS; 

DESLOGES, 2014). 

 O CONTROLE apresentou elevada permeabilidade ao oxigênio, assim o valor de TPO2 

não pode ser determinado, pois poderia comprometer o equipamento utilizado. O papel 

apresenta alta permeação ao oxigênio devido a sua elevada porosidade, que é um desafio a ser 

controlado em embalagens alimentícias a base de papel (RASTOGI; SAMYN, 2015). O REV 

apresentou alta TPO2 (187061,8 ± 64910,44 cm3·m-2·d-1 a 1 atm e 23 °C) e pode estar associada 

à elevada rugosidade formada na superfície do papel cartão durante a aplicação do revestimento 

de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado, não permitindo a formação de uma película 

uniforme.  

Comparando com outros revestimentos de quitosana aplicados a superfície do papel, 

Vartiainen et al. (2004) observaram TPO2 igual a 36,1 ± 28,2 cm3·m-2·d-1 em revestimentos de 

quitosana incorporados com nisina e teor de sólidos igual a 4,3 g·m-2. Kjellgren et al. (2006) 

obtiveram resultados próximos a 1,6 cm3·mm·m-2·d-1·atm-1 em papéis à prova de gordura com 

revestimento de quitosana com teor de sólidos igual a 5,2 g·m-2 e espessura igual a 3,5 µm. 

Filmes de polivinil álcool incorporados com argila, apresentaram TPO2 aproximadamente 

constante (2,63 ± 1,19 cm3·m-2·d-1) numa faixa de umidade relativa de 20 a 50% (HUANG et 
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al., 2017). O papel cartão multicamada formado apresentou elevada TPO2 comparado a outros 

estudos, que pode ter sido ocasionado pelo ácido palmítico e carvão ativado que ficaram 

depositados na superfície do REV elevando a rugosidade do material, entretanto, nota-se que 

outros trabalhos apontam a característica dos polímeros naturais atuarem na barreira ao 

oxigênio, quando aplicados como revestimentos na superfície do papel, indicando potencial 

como embalagens celulósicas para alimentos revestidas com biopolímeros.  

5.4.3 Análise de superfície: Microscopia de força atômica – MFA 

A rugosidade média (Ra) e rugosidade média quadrática (Rq) das amostras do REV e 

CONTROLE estão apresentadas na Tabela 12. A rugosidade das amostras foi analisada na 

superfície (lado pardo) onde foi aplicado o revestimento de quitosana, ácido palmítico e carvão 

ativado.  

 

Tabela 12 - Valores de rugosidade média (Ra) e rugosidade média quadrática (Rq) para as 

amostras do REV e CONTROLE. 

Rugosidade (nm) 

Amostra Ra Rq 

REV 23,47 ± 3,97A 31,95 ± 4,98A 

CONTROLE 42,92 ± 10,75B 58,06 ± 10,89B 

A-B Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05) de acordo com o 

teste t de Student. 

Fonte: Próprio autor. 

 

O papel cartão multicamada (REV) apresentou redução significativa de 45,32% e 

44,97% nos valores de Ra e Rq, respectivamente, quando comparado ao CONTROLE. A Figura 

15 apresenta a topografia da superfície do papel cartão com e sem revestimento, em 2D e 3D. 

O papel cartão sem revestimento apresentou uma superfície mais rugosa e não uniforme, 

conforme pode ser visto na Figura 16b, que causou grande variação na Ra e Rq do CONTROLE. 

O papel não revestido apresenta fibras de celulose nativa e microfibrilas em sua superfície 

(SAMYN; VAN ERPS; THIENPONT, 2016) apresentando picos verticais que podem 

representar as fibras de celulose (SYAHIDA et al., 2020). 
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Figura 15 – Topografia da superfície em 3D e 2D das amostras de papel cartão: (a) revestido 

REV e (b) CONTROLE obtidas pela microscopia de força atômica (MFA). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 O papel cartão multicamada apresentou topografia mais uniforme e lisa comparados ao 

papel sem revestimento, mas com picos verticais expressivos que podem estar associados a 

presença de carvão ativado e ácido palmítico. As moléculas lipídicas podem influenciar na 

formação da matriz polimérica com estrutura descontínua. A presença de ácido palmítico em 

filmes de quitosana forma uma estrutura mais amorfa e com espaços vazios e poros (SYAHIDA 

et al., 2020; YOSHIDA; OLIVEIRA; FRANCO, 2009). 

 Papel Kraft revestido com gelatina e cera de palma incorporando óleo essencial de 

capim limão em diferentes concentrações apresentou valores de rugosidade iguais a 10 nm, 

tanto para Ra quanto para Rq (SYAHIDA et al., 2020). Folhas de papel Kraft revestidas de 

quitosana apresentaram rugosidade média quadrática igual a 14,7 nm, decrescendo em 83,1% 

quando comparado ao papel Kraft sem revestimento (WANG; JING, 2016). 

 Os valores de rugosidade obtidos para o REV comparados a outros trabalhos são 

superiores. Esta elevada rugosidade pode ter influenciado as respostas obtidas em outras 

propriedades, como a permeabilidade ao ar e ao oxigênio, causando desvios dos gases no 

momento da permeação do material e assim impactando nos resultados dos testes. Entretanto, 

o papel cartão multicamada demonstra a capacidade do revestimento de quitosana, ácido 
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palmítico e carvão ativado em melhorar a superfície das folhas de papel, diminuindo 

significativamente a sua rugosidade e não-uniformidade. 

 

5.4.4 Propriedades mecânicas: Resistência à tração, alongamento na ruptura e rigidez 

Taber 

O papel é um material considerado anisotrópico, já que as fibras celulósicas se orientam 

na machine direction (MD) e cross-machine direction (CD) (BRODNJAK, 2017). A Tabela 13 

apresenta os valores de resistência à tração, alongamento na ruptura e rigidez Taber nas direções 

MD e CD do papel cartão multicamada REV e do CONTROLE. 

 

Tabela 13 - Resistência à tração, alongamento na ruptura e rigidez Taber nas direções MD e 

CD para as amostras de papel cartão multicamada (REV) e CONTROLE. 

Propriedades mecânicas 

Propriedade Direção REV CONTROLE 

Resistência à tração 

(MPa) 

MD 75,56 ± 3,70A 75,56 ± 2,04A 

CD 35,56 ± 1,14A 35,56 ± 0,71A 

Alongamento na 

ruptura (%) 

MD 2,08 ± 0,12A 1,82 ± 0,07B 

CD 4,57 ± 0,43A 4,49 ± 0,01A 

Rigidez Taber 

(mNm) 

MD 5,20 ± 1,14A 4,17 ± 0,57B 

CD 9,66 ± 0,95A 7,21 ± 0,80B 
A-B Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa (p < 0,05) de acordo com o teste t de 

Student. 

Fonte: Próprio autor. 

 

As propriedades físicas do papel desempenham função importante para o seu 

processamento e utilização final, resistência à tração e extensibilidade, por exemplo, são 

características que indicam o potencial à quebra das fibras celulósicas na etapa de impressão ou 

outro processo, além de manuseio e transporte dos produtos (BRODNJAK, 2017; SHEN et al., 

2021). A resistência à tração e o alongamento na ruptura são os parâmetros mais empregados 

para descrever as propriedades mecânicas do papel e dos materiais celulósicos para embalagens 

(BATTISTI et al., 2017). 

A resistência à tração do material revestido (REV) com solução de quitosana, ácido 

palmítico e carvão ativado não apresentou diferença significativa (p < 0,05) em ambas as 
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direções, MD e CD, quando comparado ao papel cartão sem revestimento (CONTROLE). 

Ambos os materiais apresentaram os mesmos valores médios de resistência à tração, mas com 

intervalos de variação (IV) diferentes: para o REV o IV na MD foi de 71,11 – 84,44 MPa e na 

CD foi de 35,56 – 40,00 MPa; para o CONTROLE o IV na MD foi de 71,11 – 80,00 MPa e na 

CD foi de 35,56 – 35,56 MPa. Este efeito pode estar associado a quantidade de revestimento 

aplicado que não ocasionou mudança significativa no valor de resistência à tração do papel 

cartão. A solução filmogênica aplicada pode ter penetrado entre as fibras de celulose não 

formando um filme contínuo na superfície, assim a resistência do material estava diretamente 

associada à rede de celulose.  

 Resultados similares foram observados por Kjellgren et al. (2006) ao revestirem papéis 

à prova de gordura com quitosana. A não variação na resistência à tração dos papéis pode estar 

associada ao baixo peso do revestimento aplicado, quando comparado à gramatura do papel, 

assim o resultado de resistência à tração é controlado pela resistência a ruptura do papel 

(KJELLGREN et al., 2006). As propriedades mecânicas de filmes revestidos/laminados em 

estruturas compostas, em geral, dependem fortemente do filme ou substrato de base (HONG; 

LEE; SON, 2005).  

A capacidade de alongar do material revestido que foi maior na direção MD das fibras 

celulósicas, aumentando em 14,28%, quando comparado ao CONTROLE, indicando um 

desempenho mecânico melhor do papel cartão multicamada como embalagem, por exemplo, 

na formação de cartuchos. O aumento no alongamento na ruptura ocorre devido ao relaxamento 

da tensão das fibras do papel quando em contato com a água durante o processo de revestimento 

(KJELLGREN et al., 2006). 

 Papéis contendo revestimentos a base de hidroxipropilmetilcelulose (KHWALDIA, 

2013) e revestimento formado por blenda de quitosana e goma curdlana (BRODNJAK, 2017) 

também apresentaram aumento na capacidade de alongar do material formado. Revestimentos 

sintéticos apresentam a mesma característica em aumentar o alongamento na ruptura do papel 

revestido, o polivinil álcool (PVA), por exemplo, aplicado como revestimento em camada única 

aumenta em aproximadamente 20% o alongamento do material devido a sua resistência física 

e propriedade filmogênica (SHEN et al., 2019). As propriedades mecânicas do papel dependem 

das ligações interfibrilares e a configuração estrutural da quitosana pode exercer benefícios no 

papel (HAMZEH et al., 2013). Assim como o PVA, a quitosana possui uma estrutura linear, 

entretanto o seu caráter catiônico, diferente do não-iônico do PVA, permite que ligações 
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adicionais, iônicas e do tipo amino, sejam geradas com as fibras do papel na presença de água, 

refletindo na sua performance quando comparado a outros materiais (HAMZEH et al., 2013). 

A rigidez do papel é uma característica importante, e no caso do papel cartão, a rigidez 

adequada facilita a maquinabilidade na formação do cartucho e mantém os painéis planos 

durante o dobramento. Durante a utilização, o cartão rígido permite a proteção do produto 

(MOURAD, 2004; RUDRA et al., 2013). A indústria de papel utiliza o ensaio de rigidez como 

um método de controle de qualidade (DIAZ et al., 2011).  

 Um aumento significativo na rigidez no papel cartão (Tabela 13) foi observado após a 

aplicação do revestimento nas duas direções, MD e CD, indicando que papel cartão 

multicamada formado apresenta maior rigidez quando submetido à flexão. Maciel; Yoshida; 

Franco (2012) observaram aumento na rigidez de folhas de papel cartão revestidas com filme 

de quitosana incorporado com antocianina como indicador visual de mudança de temperatura. 

A resistência e flexibilidade dos filmes de quitosana fortalecem as interações das fibras de 

celulose, impactando positivamente as propriedades mecânicas do material, devido a 

introdução de cargas positivas contidas na estrutura da quitosana que interagem com as cargas 

negativas predominantes nas fibras de celulose, perturbando suas interações e coesão 

(MACIEL; YOSHIDA; FRANCO, 2012; REIS et al., 2011).  

Resultados semelhantes foram observados em revestimentos de celulose microfibrilada 

aplicada a superfície do papel em várias camadas (LAVOINE et al., 2014). A técnica de 

revestimento e o número de camadas também são caraterísticas que influenciam na rigidez final 

do material formado. Ao aplicar revestimentos utilizando uma barra extensora, o revestimento 

tende a ficar localizado na superfície do papel e as camadas externas sofrem maior deformação 

quando comparadas as internas e o material é submetido à flexão (LAVOINE et al., 2014).  

Em diferentes tipos de papéis revestidos com PVA é observado um aumento na rigidez 

do material, entretanto ao reforçar os revestimentos de PVA com celulose nanocristalina o 

aumento da rigidez foi maior devido a interação da celulose nanocristalina com a estrutura do 

papel formando ligações de hidrogênio (YENIDOĞAN, 2019), o que indica o potencial de 

aplicação dos biopolímeros mesmo combinando com polímeros sintéticos, nas propriedades 

mecânicas dos materiais formados. 
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5.4.5 Análises Térmicas TG/DTG e DSC 

As análises térmicas são importantes técnicas para compreender a estabilidade dos 

polímeros (ABDELRAZEK; ELASHMAWI; LABEEB, 2010), a distribuição de água dentro 

do sistema, os limites de temperatura para aplicação do polímero (YOSHIDA et al., 2014) e 

determinar a decomposição do material a partir da perda de massa (SÄNGERLAUB et al., 

2019). A Figura 16 apresenta os termogramas (TG) e as curvas derivadas da termogravimetria 

(DTG) para o papel cartão multicamada REV e CONTROLE. 

 

Figura 16 - Termograma (a) e curva derivada da termogravimetria (b) das amostras de papel 

cartão multicamada REV e CONTROLE. 

 

(a) 
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(b) 

Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com a TG/DTG do REV e do CONTROLE (Figuras 16a e 16b), os materiais 

apresentaram perda de massa inicial em aproximadamente 85,65 °C para o REV e 82,53 °C 

para o CONTROLE, a perda de massa inicial está associada a vaporização da umidade presente 

nas amostras (SHANKAR; RHIM, 2017). A decomposição do REV iniciou-se em 224,67 °C e 

terminou em 358,13 °C e apresentou Tonset em aproximadamente 310,22 °C. Para o 

CONTROLE a reação de decomposição do papel cartão ficou estimado na faixa de 201,37 °C 

a 360,82 °C e com Tonset de 308,45 °C. As amostras de REV e CONTROLE apresentaram uma 

massa de residual de 20,82% e 19,81%, respectivamente. Na DTG do REV é observado um 

pico em aproximadamente 200 °C, que pode estar associado à presença do ácido palmítico na 

composição do revestimento. O ácido palmítico apresenta um pico de degradação térmica em 

300 °C (WANG et al., 2022; SHARMA et al., 2016) no caso do revestimento formado pode ter 

sido influenciado pela presença dos demais componentes do sistema do papel cartão 

multicamada. A maior degradação térmica de ambos os materiais ocorreu na faixa de 300 °C a 

400 °C, conforme é apresentado na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Perda de massa cumulativa (%) das amostras de REV e CONTROLE durante a 

decomposição térmica. 

Temperatura 

(oC)  

Perda de massa cumulativa (%) 

REV CONTROLE 

100 5,19 5,22 

200 7,08 5,71 

300 16,43 12,64 

400 62,43 63,16 

500 66,81 66,80 

600 68,51 68,48 

700 75,27 76,50 

800 77,95 78,80 

900 79,17 80,18 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Segundo Seoane et al. (2018) o papel cartão apresenta pico de degradação em 

aproximadamente 360 °C. A principal etapa de decomposição da celulose ocorre na faixa de 

240 a 370 °C, nesta fase ocorre a quebra das ligações glicosídicas da celulose e redução do grau 

de polimerização, resultando na formação de CO2, H2O e uma variedade de hidrocarbonetos 

derivados (POLETTO; PISTOR; ZATTERA, 2013). Os filmes de quitosana apresentam três 

estágios de perda de massa, o primeiro é relacionado a evaporação do ácido acético e da 

umidade com pico em aproximadamente 108,7 °C, o segundo evento térmico está relacionado 

à diminuição da taxa de evaporação, quando o líquido não é capaz de subir à superfície do 

material e o terceiro estágio térmico está ligado a decomposição da estrutura da quitosana 

(CONTINI et al., 2022; KOC et al., 2020; YOSHIDA et al., 2014). A estabilidade térmica da 

mistura de quitosana e celulose é melhorada devido à presença da quitosana e este efeito pode 

ser atribuído às interações entre os grupos amino (NH3
+) da quitosana e hidroxila (OH-) da 

celulose (LIN et al., 2012). 

A DSC do REV e CONTROLE indicou a presença de dois eventos endotérmicos para 

cada amostra, conforme pode ser observado na Figura 17. A Tabela 15 apresenta as 

temperaturas de onset, endset e os picos obtidos para os eventos térmicos de cada material. 
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Figura 17 - Calorimetria diferencial de varredura (DSC) para as amostras de REV e 

CONTROLE. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 15 - Valores de onset (°C), endset (°C) e pico (°C) dos eventos térmicos das amostras 

do REV e CONTROLE durante o ensaio da calorimetria diferencial de varredura. 

Material Evento Onset (°C) Endset (°C) Pico (°C) 

REV 
Primeiro 23,79 85,85 45,00 

Segundo 331,52 375,91 361,33 

CONTROLE 
Primeiro 27,32 72,96 42,25 

Segundo 330,40 370,92 359,47 

Fonte: Próprio autor. 

 

O primeiro evento pode estar associado a vaporização da umidade contida na amostra, 

causando perda de massa inicial com pico em 45 °C para o REV e 42,55 °C para o CONTROLE 

(Tabela 15), como também foi observado na TGA. De acordo com Gatto et al. (2019) picos 

endotérmicos entre 20 e 100 °C podem estar associados a presença de água ligada nas cadeias 

de celulose e na cadeia de quitosana. O segundo evento endotérmico está relacionado a 

decomposição das amostras (picos em 361,33 e 359,47 °C, para o REV e CONTROLE, 

respectivamente), a celulose apresenta uma grande curva endotérmica típica na faixa de 320 a 
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390 °C (HIRATA; NISHIMOTO, 1991), outros autores verificaram a mesma curva 

característica para a celulose, que corresponde à fusão de parte cristalina da sua estrutura 

(MANDAL; CHAKRABARTY, 2011; MORÁN et al., 2008; YANG et al., 2007). De acordo 

com Yavuz et al. (2018) a interação da quitosana com a celulose pode provocar ligeiro aumento 

no pico de degradação do material. 

Filmes de quitosana apresentam pico endotérmico próximos a 225 °C e pico exotérmico 

em aproximadamente 275 °C, que podem estar relacionados à cadeia de desacetilação e 

decomposição da cadeia principal, a decomposição térmica da quitosana e a volatilização dos 

subprodutos podem ser detectados como picos endotérmicos ou exotérmicos, dependendo do 

equilíbrio de balanço entre os dois processos (ALMEIDA et al., 2010). Desta maneira observa-

se que o REV seguiu o mesmo padrão de comportamento térmico que o CONTROLE. 

Resultados similares foram observados por Ochi (2020) ao revestir folhas de papel Kraft com 

revestimento a base de quitosana incorporada com zeólita Y impregnada com paládio. 

Polímeros sintéticos apresentam um ou dois picos endotérmicos que é correspondente à fusão 

das fases cristalinas de polímeros semicristalinos, em materiais laminados para embalagens 

como os formados por poliamida (PA) (Tonset = 202 °C e Tendset = 223 °C) e polipropileno (PP) 

(Tonset = 42 °C e Tendset = 110 °C) a estimativa do calor de fusão é dificultada devido a 

sobreposição da fusão da PA e início da oxidação do PP (MRKIC et al., 2006). 

 

5.4.6 Biodegradação em solo 

A definição de biodegradação depende da área de aplicação do polímero, e muitas das 

definições utilizadas foram adotadas dependendo do histórico das organizações padrões que 

definem seus interesses particulares (LUCKACHAN; PILLAI, 2011). De acordo com Vargas-

Júnior et al. (2015) polímeros biodegradáveis são caraterizados pela degradação causada pela 

ação de enzimas produzidas por microrganismos como fungos e bactérias.  

Segundo Wang et al. (2003) a biodegradação de um polímero é definida como a 

deterioração das suas propriedades físicas e químicas, com a diminuição da massa molar até a 

formação de CO2, H2O e CH4 e outros produtos com baixo peso molecular sob a influência de 

microrganismos em condições aeróbias e anaeróbias. E leva em consideração fatores 

ambientais químicos (oxidação, hidrólise), físicos (fotodegradação, degradação térmica), que 

podem alterar os polímeros antes, durante ou no lugar da biodegradação. 
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 O processo de biodegradação ocorre em um ambiente bioativo sob determinadas 

condições, como no solo, ambientes marinhos ou em outros ambientes aquáticos, ou durante a 

compostagem e digestão anaeróbia (FOLINO et al., 2020).  

O experimento de biodegradação das amostras de papel cartão multicamada e 

CONTROLE foi realizado em solo, em laboratório para avaliar o efeito no processo de 

degradação ao aplicar quitosana, ácido palmítico e carvão ativado sobre a superfície do papel. 

A Tabela 16 apresenta a análise gravimétrica das amostras do REV e CONTROLE submetidas 

a biodegradação em solo pelo período de 188 dias. 

 

Tabela 16 - Massa das amostras de REV e CONTROLE durante os 188 dias de ensaio de 

biodegradação. 

Massa (g) 

Dias REV CONTROLE 

0 0,68 ± 0,01A 0,63 ± 0,01B 

8 1,36 ± 0,03A 1,19 ± 0,03B 

15 1,60 ± 0,07A 1,41 ± 0,07B 

22 1,70 ± 0,15A 1,48 ± 0,07B 

29 1,87 ± 0,09A 1,71 ± 0,11B 

36 1,77 ± 0,26A 1,63 ± 0,21A 

43 1,45 ± 0,21A 1,44 ± 0,08A 

50 1,31 ± 0,17A 1,21 ± 0,09A 

61 1,14 ± 0,33A 1,08 ± 0,25A 

71 0,87 ± 0,16A 0,80 ± 0,16A 

78 0,87 ± 0,11A 0,82 ± 0,08A 

85 0,59 ± 0,10A 0,56 ± 0,03A 

92 0,70 ± 0,14A 0,62 ± 0,04A 

99 0,57 ± 0,15A 0,52 ± 0,09A 

106 0,56 ± 0,13A 0,46 ± 0,07A 

113 0,53 ± 0,12A 0,40 ± 0,07A 

142 0,49 ± 0,04A 0,31 ± 0,14B 

176 0,35 ± 0,10A 0,20 ± 0,14A 

188 0,30 ± 0,11A 0,19 ± 0,17A 

A-B Diferentes letras na mesma linha indicam 

diferença significativa (p < 0,05) de acordo com o 

teste t de Student. 

Fonte: Próprio autor. 

 

O processo de biodegradação em solo das amostras foi acompanhado ao longo do tempo 

através de medidas gravimétricas e imagens das amostras. Medidas periódicas foram realizadas. 

A Figura 18 apresenta as curvas para o papel cartão multicamada (REV, Figura 18a) e o 

CONTROLE (Figura 18b). As curvas iniciam a partir do 29º dia, após o período de ganho de 
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massa. Durante os primeiros 29 dias de ensaio houve o ganho de massa para REV e 

CONTROLE, que pode estar associado a absorção de umidade do solo para o interior das 

amostras. O ganho de massa foi significativamente diferente (p < 0,05) entre os materiais, 

durante os primeiros 29 dias de ensaio. O REV ganhou 1,20 g de massa e o CONTROLE 1,08 

g. O maior ganho de massa do REV pode estar associado ao maior teor de sólidos do 

revestimento aplicado à superfície do papel cartão e a natureza hidrofílica da quitosana, 

promovendo maior absorção de água do material. A partir do 36o dia de ensaio, as amostras 

começam a perder massa.  

É interessante destacar que durante o manuseio das amostras para a realização das 

medidas gravimétricas foi verificada uma maior sensibilidade nas amostras do CONTROLE, o 

que ocasionava a fragmentação das amostras em pedaços menores. Nota-se que após 43º dia 

em ambos os materiais há pontos de início de fragmentação e que após 61º dia foi mais 

acentuado para o CONTROLE. 

Após 92 dias de ensaio, observou-se ganho de massa das amostras, que foi atribuído ao 

ganho de umidade associado a fatores climáticos, uma vez que as amostras estavam expostas 

ao ambiente, mesmo que de forma controlada.  

 

Figura 18 – Processo de biodegradação em solo por perda de massa e imagens visuais em 

função do tempo das amostras de papel cartão: (a) REV e (b) CONTROLE  

 

(a) 
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(b) 

 

Para um melhor efeito comparativo, a Figura 19 apresenta as amostras do REV e 

CONTROLE no início do ensaio de biodegradação (Figuras 19a e 19b, respectivamente) e após 

188 dias de teste (Figuras 19c e 19d, respectivamente). Devido à grande sensibilidade das 

amostras do CONTROLE às condições de biodegradação, as amostras apresentaram variação 

significativa na massa final obtida. O CONTROLE apresentou biodegradação final de 69,38 ± 

27,15% com relação à sua massa inicial, para o REV a biodegradação final foi de 55,01 ± 

16,24% após 188 dias em solo. A biodegradação de ambos os materiais não apresentou 

diferença estatística significativa (p < 0,05) de acordo com o teste t de Student. Assim, observa-

se que o REV seguiu o mesmo comportamento de biodegradação do papel sem revestimento 

(CONTROLE).  

Comportamento similar foi observado por Kato et al. (2011) ao elaborarem sistemas de 

papel cartão multicamada com quitosana incorporada com sulfato ferroso como indicador de 

sulfeto de hidrogênio (H2S). A degradação da celulose pode ocorrer pela ação de fungos e 

bactérias via endo e exo celulase, enquanto a lignina é sensível à ação de peroxidases e peróxido 

de hidrogênio secretados pelos fungos (SHOGREN, 1999). 
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Figura 19 - Amostras do (a) REV e (b) CONTROLE no início do ensaio de biodegradação e 

após 188 dias de ensaio (c) REV e (d) CONTROLE. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Filmes de quitosana incorporados com óleo de buriti (agente antimicrobiano) 

apresentaram degradação completa em solo em aproximadamente 240 dias  (SILVA et al., 

2016). Filmes formados a partir de ágar, após 90 dias de exposição a condições climáticas 

tropicais demonstraram impactos nas suas propriedades mecânicas depois de 30 dias de teste 

(FREILE-PELEGRÍN et al., 2007). Em folhas de papel com revestimento de gelatina 

incorporada com cera de palma e óleo essencial de capim limão, foi observado uma taxa de 

biodegradação mais baixa, quando comparado ao papel sem revestimento, pois o revestimento 

devia ser inicialmente degradado por bactérias e fungos antes de chegar à matriz de celulose e 

a presença do óleo essencial de capim limão, que apresenta propriedades antimicrobianas, pode 

ter retardado esse efeito, e assim os revestimentos foram deteriorados por completo após 24 

dias (SYAHIDA et al., 2020). 

De acordo com Nazhad et al. (2006) folhas de papel cartão com revestimento a base de 

polietileno de baixa densidade não apresentam biodegradabilidade dentro de um curto período 

de tempo, a área do material revestida com o polímero sintético não diminuiu dentro de um 

período de 77 dias quando expostas em condições laboratoriais e em campo aberto para a 

biodegradação. Segundo Albertsson (1980), após dez anos de biodegradação, o polietileno de 

baixa densidade perde apenas 0,2% de sua massa inicial.  

Sridach; Hodgson; Nazhad (2007) ao estudarem a biodegradabilidade e reciclabilidade 

de folhas de papel cartão, com revestimento de polietileno aplicado em um e ambos lados das 
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folhas de papel, observaram que a parte celulósica do material é biodegradável em um período 

de semanas ou meses, e destacam que no material com duas camadas de PE a matriz celulósica 

do papel é degradada inicialmente em sítios acessíveis da celulose para ação dos 

microrganismos, levando a perda de massa do material. Entretanto, a camada do revestimento 

permaneceu inalterada durante o período dos ensaios de biodegradação. Folhas de polietileno 

apresentam perda de peso insignificante e degradação parcial quando mantidas em solo úmido 

por 12-32 anos (GHATGE et al., 2020; OTAKE et al., 1995). A dificuldade na biodegradação 

do PE pode estar associada à sua estrutura tridimensional, alta massa molar e natureza 

hidrofóbica (SRIDACH; HODGSON; NAZHAD, 2007). 

O revestimento de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado aplicado em múltiplas 

camadas à superfície do papel cartão, apresentou comportamento de rápida degradação em solo 

em um período de tempo de 188 dias, e também não impactou na degradabilidade da celulose, 

principal constituinte do papel. Mostrando o potencial do material em contribuir para menor 

impacto ambiental quando exposto diretamente em ambientes naturais. Além de indicar a 

capacidade das matérias-primas provenientes de fontes renováveis em formaram materiais com 

potencial aplicação em embalagens alimentícias, podem contribuir para suas propriedades 

mecânicas e de barreira, como a umidade e à gordura, para manutenção da qualidade e 

segurança do produto. 
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6 CONCLUSÃO 

O revestimento proposto a base de quitosana, ácido palmítico e carvão ativado e 

aplicado em múltiplas camadas na superfície do papel cartão apresentou capacidade de 

formação de um papel cartão multicamada. Utilizando o Planejamento Fatorial 24 mais pontos 

centrais, em uma primeira etapa, para avaliar o desempenho dos revestimentos, observou-se 

que a quitosana (2,0%) formou a matriz polimérica do revestimento, atuando como veículo dos 

demais compostos incorporados à formulação, além de promover barreiras a umidade e gordura. 

O ácido palmítico (1,8%) e carvão ativado (1,2%) promoveram barreira à umidade das folhas 

de papel cartão revestidas. Além disto, a presença de um maior número de camadas de 

revestimento melhorou a barreira à umidade e gordura dos materiais, entretanto a aplicação de 

cinco camadas do revestimento influenciou a processabilidade do material. Assim, observou-

se que a aplicação de três camadas contribuiu nas respostas das propriedades de barreira do 

material. 

Com a seleção do revestimento com melhor desempenho, observou-se, na segunda etapa 

do trabalho, que o papel cartão multicamada teve melhor resposta às propriedades mecânicas 

(alongamento na ruptura e rigidez Taber) comparado ao papel cartão sem revestimento, 

refletido na permeabilidade ao ar e oxigênio devido a rugosidade da superfície do papel cartão 

multicamada e comportamento de rápida biodegradação em solo no período de 188 dias, 

seguindo o comportamento de degradação da celulose. O revestimento de filme de quitosana, 

ácido palmítico e carvão ativado não impactou o caráter ecológico do papel. 

O material biodegradável desenvolvido neste trabalho apresenta potencial na formação 

de embalagens sustentáveis a base de papel cartão, atuando na barreira à gordura e umidade e 

com melhor desempenho mecânico, indicando a possibilidade de aplicação como embalagens 

para food delivery, oleaginosas, frutos secos e cristalizados, doces como balas e bolos prontos 

para consumo e alimentos secos e com elevado teor de gordura para consumo animal.  

O papel cartão multicamada elaborado pode ser uma alternativa eco friendly que 

contribui na economia circular de embalagens de uso único, em que se busca reduzir o consumo 

de materiais de origem fóssil para minimizar o impacto ambiental gerado pelo descarte 

incorreto e em grandes magnitudes dos materiais de base sintética. Além de utilizar matérias-

primas 100% renováveis, que não impactam o caráter sustentável do papel, e que podem ser 

obtidos a partir de resíduos de setores como a agroindústria, contribuindo para a circularidade 

da economia.  
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