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RESUMO – (PAPÉIS MISTOS DE FIBRAS CURTAS RECICLADAS COM FIBRAS 

LONGAS DE AÇAÍ MODIFICADAS E NÃO-MODIFICADAS) O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver papéis mistos de papéis reciclados com fibras longas provenientes do resíduo do 

açaí. Foram coletados os resíduos de açaí de cinco batedeiras diferentes em Macapá, Amapá, 

Brasil. Foi realizado o tratamento alcalino das fibras e a análise morfológica das fibras por 

microscópio eletrônico de varredura. As micrografias evidenciaram a desobstrução parcial das 

pontoações das fibras. As fibras possuem menor densidade em relação ao papel reciclado, logo, 

quanto maior o teor de fibras menor será a densidade do papel. As menores proporções de fibras 

tratadas e não-tratadas apresentaram melhor aderência e homogeneidade ao papel reciclado. 

Palavras-chave: Papéis, reciclagem, resíduos florestais, homogeneidade, aderência. 

 

ABSTRACT – (MIXED PAPERS OF SHORT FIBERS RECYCLED WITH LONG FIBERS 

OF AÇAÍ MODIFIED AND UNMODIFIED) The aim of the article was to create mixed papers 

of recycled papers with long fibers from açaí’s residues. Açaí residues were collected from five 

different commercial points in Macapá, Amapá, Brazil. The alkaline treatment of the fibers and 

the morphological analysis of the fibers were performed by scanning electron microscopy. The 

micrographs evidenced the partial clearing of the fiber spots. The fibers have lower density than 

recycled paper, so, the higher the fiber content, the lower the paper density. The lower 

proportions of treated and untreated fibers presented better adhesion and homogeneity to the 

recycled paper. 

Keywords: Paper, recycle, forest wastes, homogeneity, adhesion. 
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1. INTRODUÇÃO 

Resíduos de papel são 

frequentemente dispostos no ambiente de 

forma inadequada e requerem manejo e 

desenvolvimento de tecnologias para sua 

reutilização (JÉSUS; ALDA, 2008). A 

produção de papel reciclado é uma 

alternativa de extrema relevância. 

Para cada tonelada de papel 

reciclado pelo menos 30000 l de água 

deixam de ser gastos e a poluição gerada 

no processo é 95% menor em relação ao 

papel convencional (BAJPAI, 2010).  

No entanto, normalmente, o papel 

reciclado apresenta qualidade inferior ao 

papel convencional. Um dos problemas é 

que as fibras vegetais de eucalipto, também 

conhecidas como fibras curtas, podem se 

tornar muito quebradiças durante processos 

contínuos de reciclagem, afetando a 

qualidade final do produto. Uma das 

formas de minimizar esses problemas é a 

adição de fibras vegetais “longas” ao papel 

reciclado. É importante ter uma 

combinação de fibras curtas e longas para 

gerar um papel com qualidade aceitável 

(MISMAN et al., 2008).  

Na Amazônia, existe uma alta 

diversidade de fibras longas não 

madeireiras com potencial para produção 

de papel (SANTOS, 2012). Dentre essas 

pode-se destacar as fibras de natureza 

lignocelulósica que compõe o resíduo do 

açaí após seu processamento, sendo 

facilmente removidas das superfícies das 

sementes. O açaizeiro (Euterpe oleracea 

Mart.) é uma palmeira tropical nativa da 

Amazônia que fornece um alimento muito 

consumido pelas populações regionais 

(OLIVEIRA, 2011). Dessa forma, os 

resíduos do processamento da polpa são 

gerados em grandes quantidades e são 

atualmente um sério problema de poluição 

ambiental nos estados onde a fruta é 

consumida. A alta disponibilidade da fibra 

na região é uma vantagem significativa 

para o desenvolvimento viável de novos 

biomateriais. 

Para a produção de papel à partir 

das fibras lignocelulósicas, o método 

industrial da polpação kraft é o mais 

utilizado (RIGATO et al., 2004). Trata-se 

de uma degradação semi-química da matriz 

de hemiceluloses e lignina com a utilização 

de hidróxido de sódio e sulfito de sódio a 

altas temperaturas na presença de pressão 

(HAN et al., 2009). No que se refere à 

morfologia, o processo de tratamento 

alcalino resulta consequentemente na 

individualização das fibras (EL SEOUD et 

al., 2008). 

Entretanto, um estudo prévio 

comprovou que é possível individualizar as 

fibras residuais de açaí e remover 

parcialmente os componentes não-

celulósicos utilizando processo de agitação 
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mecânica sem pressão e com temperaturas 

mais amenas (OLIVEIRA et al., 2016). 

Esse processo simplificado se trata de uma 

alternativa mais viável para regiões pouco 

desenvolvidas da Amazônia com alta 

disponibilidade de fibras de açaí, 

considerando também que estudos 

abordando a utilização sustentável desse 

recurso florestal não madeireiro para 

aplicação em papel reciclado são escassos 

até o momento. 

Com o presente exposto, o objetivo 

desse trabalho foi desenvolver papéis 

mistos de papéis reciclados de fibras curtas 

com fibras longas provenientes do resíduo 

do processamento do açaí.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta e preparo das fibras de açaí 

Foi realizada a coleta de resíduos de 

açaí em cinco batedeiras diferentes em 

Macapá, Amapá, Brasil. A lavagem do 

material foi conduzida em água corrente. A 

retirada das fibras da superfície da semente 

do açaí será realizada de forma manual.  

 

2.2. Tratamento alcalino das fibras de 

açaí 

Previamente aos tratamentos 

químicos, 10 g de fibra foram imersas em 

1000 mL água destilada por 24 h com 

intuito de iniciar sua saturação e diminuir 

seu volume. As soluções aquosas de NaOH 

com concentração de 5% do reagente 

foram aquecidas até a temperatura de 80ºC 

utilizando uma placa de aquecimento. A 

temperatura foi controlada com auxílio de 

um termômetro. Ao atingir a temperatura 

desejada, as fibras foram imersas nas 

soluções e mantidas sob agitação mecânica 

por 1 h. Em seguida, as amostras foram 

lavadas com água corrente até pH neutro. 

Esse procedimento foi realizado até que 

não houvesse mais remoção aparente de 

substâncias das fibras, observado pela 

coloração da solução extrativa. 

 

2.3. Processo de reciclagem do papel 

convencional 

Foram coletados papéis convencionais 

residuais na Universidade do Estado do 

Amapá/Macapá. Os papéis foram 

primeiramente convertidos em pedaços 

menores com o auxílio de uma 

fragmentadora de papel modelo Swingline 

130x. O procedimento para obtenção da 

polpa reciclada foi baseado na metodologia 

apresentada por Wattanakornsiri et al. 

(2011). Uma mistura de 100 g de papel 

picado, 6 g de hidróxido de sódio e 6 g de 

silicato de sódio foi acondicionada em um 

recipiente de 2 l que foi preenchido até 

completar seu volume com água destilada. 

A mistura foi submetida à agitação 

mecânica de 800 rpm por 20 min. A polpa 
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foi disposta em uma peneira de 16 mesh e 

lavada com água destilada até pH 7,0.As 

fibras foram secas em condições 

ambientes. 

 

2.4. Composição das amostras e 

formação das folhas 

Foram preparadas suspensões aquosas 

com consistência de 2% de fibras em água 

destilada, de acordo com o plano 

experimental disposto na Tabela 1.  

As suspensões foram vertidas sobre 

um conjunto papel filtro posicionadas sob 

uma tela de nylon para filtração com 

bomba a vácuo conforme figura 1. De cada 

suspensão, foram obtidas 3 folhas que 

posteriormente foram secas em estufa a 

40ºC até evaporação da água. 

 

 

 

Tabela 1: Plano experimental para as proporções entre as fibras, onde Fc são as fibras curtas 

provenientes do papel A4 convencional, Fln e Flm as fibras de açaí não modificadas e 

modificadas, respectivamente. 

Tratamento 

Fibras curtas de 

papel reciclado 

(%) 

Fibras de açaí in 

natura (%) 

Fibras de açaí 

modificadas(%) 

Fc 100 - - 

8Fc/2Fln 80 20 - 

6Fc/4Fln 60 40 - 

4Fc/6Fln 40 60 - 

2Fc/8Fln 20 80 - 

8Fc/2Flm 80 - 20 

6Fc/4Flm 60 - 40 

4Fc/6Flm 40 - 60 

2Fc/8Flm 20 - 80 
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Figura 1: Bomba a vácuo (a) conectada ao 

kitasato com funil (b) e suspensão aquosa 

do papel reciclado com fibras de açaí (c). 

 

2.5. Análise das fibras 

Para análise morfológica das fibras de 

açaí, as amostras foram espalhadas sobre 

fitas adesivas de carbono dupla-face, 

previamente coladas sobre o porta-

amostras de alumínio (stubs), e recobertas 

com ouro. As micrografias de MEV foram 

obtidas por um microscópio eletrônico de 

varredura JMS 6510 (JEOL®) com uma 

voltagem de 10 kV. Os diâmetros das 

fibras foram medidos com o auxílio do 

Software ImageJ. 

 

2.6. Densidade aparente dos papéis 

A densidade aparente dos papéis foi 

determinada com a utilização de 6 

repetições com as proporções de 80% de 

papel reciclado e 20% de fibra tratada e 

não tratada, além de 3 repetições com 

100% de papel reciclado como testemunha, 

conforme descrito por Rezende et al. 

(1988), de acordo com a Equação 1: 

 

ρap = map/ Vap                 Eq.1 

 

Onde: ρap= densidade aparente, g/cm3  

map= massa seca de papel, g; 

Vap= volume aparente de papel, g. 

 

2.7. Gramatura dos papéis 

A gramatura é descrita como a massa 

do papel expressa em gramas por 

centímetro quadrado (g/cm²), juntamente 

com o peso da folha são as mais 

importantes características tanto do ponto 

de vista da fabricação como do uso do 

papel. A gramatura exerce grande 

influência sobre as propriedades de 

resistência do papel e pode ser calculada 

pela (equação 2) proposta por (IPT, 1988b, 

SMOOK, 1992; SCOTT et al.,1995; 

BIERMANN, 1996). 

 

g = ρap/ espessurapapel                Eq.2 

 

Onde: g = gramatura, (g/cm²); 

ρap= densidade aparente, g/cm3. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Tratamento alcalino e mev das 

fibras de açaí 

Após tratamento químico, as fibras de 

açaí modificadas apresentaram 
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individualização dos seus feixes (Figura 2), 

o tratamento alcalino com hidróxido de 

sódio atua modificando as ligações de 

hidrogênio nas moléculas de celulose, 

enfraquecendo as ligações de hidrogênio 

(ALBINANTE et al., 2013; MAHJOUB et 

al., 2014). Esse efeito também é 

consequência da remoção de hemiceluloses 

e lignina da parede celular (PIRES et al., 

2011). Com isso, tem-se a individualização 

das fibras, pois a lignina é o agente ligante 

natural entre as fibras (BENINI, 2015). 

Este resultado é considerado vantajoso 

para a dispersão da fibra na matriz de papel 

reciclado, porque as mudanças na estrutura 

e propriedades mecânicas das fibras faz 

com que apresentem maior superfície de 

contato, possibilitando maior interação 

com outros materiais, dando características 

físicas e mecânicas homogêneas ao 

produto. 

 

Figura 2: Fibra retirada do caroço de açaí 

In natura (a) após tratamento alcalino a 5% 

de NaoH (b). 

As fibras lignocelulósicas de açaí 

possuem pontoações na parede celular que 

através de processos morfofisiológicos 

amadurecem os frutos, após esse processo 

as pontoações são obstruídas por estruturas 

semelhantes a cristais de sílica (IWAKIRI, 

2005). O tratamento alcalino desobstruiu 

parcialmente as pontoações (Figura 3), 

dando um aspecto poroso e flexível à fibra. 

 

3.2. Densidade básica das fibras 

Não houve diferença entre a densidade 

das fibras In Natura e Tratada (Figura 4), o 

tratamento químico alterou as propriedades 

mecânicas da fibra sem mudar 

drasticamente suas características físicas. 

Manter a integridade da fibra mesmo após 

o tratamento químico é um resultado 

desejado para as aplicações tecnológicas, 

uma vez que é necessário manter a 

qualidade do material para a produção de 

novos produtos (WANG, 2005; PIRES et 

al., 2011. As fibras possuem menor 

densidade em relação ao papel reciclado, 

logo, quanto maior o teor de fibras 

adicionadas, menor será a densidade do 

papel. 
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Figura 3: Microscopia eletrônica de varredura (MeV) das fibras de açaí In Natura (a, b e 

c) e tratadas (d, e e f). 

 

Figura 4: Densidade básica das fibras In 

natura, tratada e o papel reciclado. 

 

3.3. Densidade aparente dos papéis 

Os papéis produzidos com fibra 

tratada e não-tratada possuem menor 

densidade em relação ao papel 

convencional (Figura 5). Com o tratamento 

alcalino houve a remoção de constituintes 

da parede celular das fibras de açaí, 

diminuindo sua densidade, logo, os papéis 

mistos produzidos terão menor densidade 

em relação ao convencional. Entretanto, é 

necessário que a proporção da matriz do 

papel convencional seja superior a 

quantidade de fibra de açaí para que seja 

possível a formação dos papéis. 

 

 

Figura 5. Densidade aparente dos 

papéis. 

 

As folhas com adição de fibras entre 

80 e 60% formaram papéis menos densos, 

mas impediram à fixação da polpa 

reciclada. Os teores de fibra entre 40 e 

20% apresentaram melhor aderência e 
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homogeneidade do papel (Figura 6), 

tornando-o mais flexível por permitir a 

fixação da matriz de papel reciclado. 

 

 

Figura 6: Papéis formados com fibras 

tratadas (a) e in natura (b) e suas 

respectivas concentrações de fibras em 

relação ao papel testemunha (T), com 

100% de papel reciclado. 

 

3.4. Gramatura dos papéis 

A gramatura juntamente com a 

espessura, que é a distância perpendicular 

entre as duas superfícies principais do 

papel, influenciam diretamente o volume 

específico da folha. Este é definido como o 

volume em centímetros cúbicos de um 

grama de papel e pode ser afetado por 

muitos fatores, tais como o grau de ligação 

das fibras, presença de materiais não 

fibrosos que preencham os espaços vazios. 

Os valores de espessura variaram entre 

0,15 - 0,22 mm e volume entre 7,5 - 11,01 

cm³ g-1; as maiores gramaturas foram 

observadas entre o papel reciclado e o 

papel com fibra não-tratada (Figura 7), 

indicando um papel mais pesado e mais 

grosso, enquanto o papel com a fibra 

tratada possui menor gramatura e indica 

que pode ser destinado para papéis mais 

finos.  

 

 

Figura 7. Gramatura do papel reciclado, 

fibra tratada e não tratada. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os papéis reciclados com fibras longas 

de açaí apresentaram melhor aderência e 

homogeneidade quando as fibras são 

adicionadas em menores quantidades, entre 

80% de papel reciclado e 20% de fibra 

tratada ou não tratada. 103-1 38875-0 

 O alto teor de fibras impediu a 

formação dos papéis com concentração 

menor de 80% de papel reciclado, por 

serem muito volumosas e de difícil 

dispersão. Os valores de gramatura 

sugerem a utilização dos papéis formados 

com fibras tratadas ou não tratadas no uso 

de papéis recicláveis. 
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