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Resumo: Folhas de papel Kraft pardo foram revestidas com solução aquosa 

contendo 4,0% de quitosana (em massa). A quitosana é um polímero proveniente do 
aproveitamento de resíduo da indústria pesqueira e caracteriza-se por sua 
capacidade de formar filmes com propriedades antimicrobianas. O presente artigo 
investigou como a aplicação da solução filmogênica de quitosana pode influenciar na 
Taxa de Permeabilidade ao Vapor D’Água (TPVA) de materiais celulósicos. Para 
tanto, a solução de quitosana foi aplicada sobre o papel Kraft obtendo-se duas 
diferentes amostras, contendo respectivamente,teor de sólidos totais de 4 g/m2 e 9 
g/m2, que, por se tratarem de amostras revestidas com diferentes extensores (de 80 
e 150 µm), foram intituladas:  K80 e K150, respectivamente. Os resultados de TPVA 
obtidos para as amostras K80 e K150 apresentaram redução da TPVA na ordem de 
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34% e 35%, respectivamente, quando comparados ao papel controle (Kraft sem 
revestimento) e demonstraram que, para as gramaturas de revestimento avaliadas, 
não houve diferença significativa entre os resultados da TPVA.  

 
Palavras-chave: Quitosana. Papel Kraft. Revestimento. Biopolímero. 

 
 
Introdução 

O papel Kraft é amplamente utilizado na composição de embalagens, entre 

elas, sacarias multifoliadas e caixas de papelão ondulado. As propriedades físico-

mecânicas, que tornam esse material interessante para o mercado de embalagens 

são, entre outras, sua elevada resistência a tração e ao rasgo obtidos principalmente 

pela presença de fibras celulósicas curtas e longas em sua composição. 

Para ampliar o uso do papel Kraft em novos setores de embalagens, o 

mercado tem utilizado o recurso de revestir esse material com coatings que possam 

lhe conferir outras propriedades, como por exemplo, barreira ao vapor de água. 

Dentre os materiais utilizados o mais comum é o PEBD (Polietileno de Baixa 

Densidade) que é extrusado sobre o papel. 

O desenvolvimento de novas opções de revestimentos à base de proteínas ou 

polissacarídeos têm se tornado foco de estudos devido a sua possibilidade de 

substituição parcial aos polímeros oriundos do petróleo que não são de fonte 

renovável.  

Tal substituição pode ser alcançada com o uso de polímeros naturais com 

capacidade de formar coberturas capazes de envolver o produto a ser exposto ao 

consumidor, aumentando o tempo de vida de prateleira, mantendo suas 

características essenciais, como por exemplo, a quitosana. 

A quitosana é um derivado da quitina, polissacarídeo proveniente do 

aproveitamento de resíduo da indústria pesqueira (cascas de camarões, carapaças 

de caranguejos).  Classificada como biomassa, a quitosana é uma fonte de matéria 

prima relativamente barata e renovável, podendo ser utilizada para o 

desenvolvimento de novos materiais e produtos. No entanto sua produção depende 

do emprego de processos físicos e químicos que demandam energia e geram 

resíduos que devem ser considerados (Cardoso et al, 2008). 

Uma das características da quitosana é sua capacidade de formar filmes com 

propriedades antimicrobianas e com excelente barreira ao oxigênio quando em 
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condições de baixa umidade (Gallstedt et al, 2006). Além dessas aplicações, 

estudos que vêm sendo desenvolvidos, para a aplicação de quitosana em papel, 

com o objetivo de melhoria do desempenho físico-mecânico do material e um efeito 

secundário dessa aplicação é o incremento da barreira ao vapor de água do papel 

revestido  (Liu et al, 2004). 

Produtos sensíveis ao ganho de umidade como alimentos, medicamentos e 

detergentes em pó que podem aglomerar ou biscoitos e snacks que podem perder 

crocância devido ao aumento de seu teor de umidade devem ser acondicionados em 

embalagens que proporcionem uma barreira à passagem de vapor d’água. Essa 

característica de barreira pode ser determinada através da obtenção da taxa de 

permeabilidade ao vapor d’água do material de embalagem. 

O presente trabalho teve como objetivo investigar como a aplicação de solução 

de quitosana (4 g/m2 e 9 g/m2) influenciou na taxa de permeabilidade ao vapor de 

água de uma amostra de papel Kraft. 

 

 

Revisão Bibliográfica 

 

Quitina e Quitosana 

A quitina, precursora da quitosana, é uma fibra natural abundante na 

natureza, sendo o principal componente  estrutural do exoesqueleto de 

invertebrados e da parede celular de fungos (Shahidi et al., 1999). É constituída por 

uma seqüência linear de açúcares monoméricos -(1 4)2-acetoamido-2-deoxi-D-

glicose (N-acetilglicosamina) e glucosamina, cuja desacetilação resulta em polímero 

com menor fração de acetilação denominado “quitosana” (Figura 1). Para diferenciar 

os dois biopolímeros, costuma-se definir como quitosana o polímero que é solúvel 

em solução de ácido acético 1% e com FA (fração molar de N-acetilglucosamina) 

abaixo de 40%. Compreende-se geralmente que a quitina é um polímero 

pertencente a um grupo de GlcNAc (Glucosamina acetilada), e a quitosana  pertence 

ao grupo Glucosamina (GlcN), porém não acetilada. 
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Figura 1: Processo de desacetilação da quitina. 

 

Outros termos às vezes também são confundidos na literatura, tais como o 

grau de acetilação (DA), grau de desacetilação (DD ou DDA) e fração residual 

acetilada (FA), por sua solubilidade em solução aquosa de ácido acético (1%). 

Assim, se o polímero contém GlcNAc em valores até 40% ou seja, FA=0,4, é solúvel 

em ácido acético 1% (v/v), logo, é denominado “quitosana”, ao passo que, a quitina 

retirada da cutícula de insetos pode ser acetilada em até 100% ou FA=1,0. A 

quitosana é produzida seguindo uma seqüência de processos tais como: 

desproteinização, desmineralização e desacetilação. Seu peso molar depende das 

condições do processo de desacetilação (Peter, 2002).  

A quitosana é um polissacarídeo que exibe numerosas propriedades físico-

químicas e biológicas, encontrando aplicações em diferentes campos: agricultura, 

cosméticos, alimentos, bioadesivos, filmes ou coberturas, hidrogéis, micropartículas 

e outros (Dodane et al., 1999), devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade 

e bioatividade (Peter, 2002). A importância da quitosana consiste em suas 

propriedades antimicrobianas, inibição do desenvolvimento de alguns fungos, 

leveduras e bactérias, na característica catiônica e a capacidade de formar filmes ou 

coberturas (Bégin & Calsteren, 1999).  

 

 

Quitina 

Quitosana 

Desacetilação 

Parcial 
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Coberturas/Revestimentos de Embalagens 

As coberturas e/ou revestimentos podem ser produzidas a partir de 

polímeros sintéticos, polímeros naturais (polissacarídeos, lipídios, proteínas) e 

outros. Filmes ou coberturas são classificados como uma camada fina ou película 

que envolve o produto com a finalidade de protegê-lo contra agentes agressores. As 

coberturas de material plástico transformaram-se em uma parte integrante do 

cotidiano devido às inúmeras vantagens. Embora sejam práticos e flexíveis, devido a 

praticidade e flexibilidade no entanto, devido a sua baixa biodegradabilidade, as 

coberturas plásticas se acumulam na natureza e são depositados em aterros 

sanitários municipais contabilizando um desperdício contínuo, tendo por resultado 

sérios problemas ambientais, uma vez que são facilmente degradados pelos 

microrganismos (Srinivasa et al., 2002).   

De um modo geral, as coberturas devem manter a integridade do produto 

durante o manuseio, embalagem e transporte, sendo necessário que apresentem 

resistência mecânica e capacidade de deformação. As principais propriedades 

mecânicas das coberturas são a tensão na ruptura, estabilidade a mudanças  de 

temperatura, resistência em diferentes condições ambiente e em situações com 

aplicação de força física (Debeaufort et al., 1998; Guilbert, 1986).   

Coberturas compostas por celulose, amido, quitosana e proteínas (zeína do 

milho, proteínas do soro de leite, colágeno e outros) visam estender a vida útil e 

melhorar a qualidade de alimentos congelados e fabricados, além de serem úteis 

como alternativa às coberturas de polímeros sintéticos (Srinivasa et al., 2003). 

 

Coberturas/Revestimentos de Quitosana 

Soluções aquosas ácidas de quitina formam filmes ou coberturas de 

quitosana, podendo ser usado para revestimento de superfícies (Muzzarelli,2001). A 

formação das coberturas de quitosana é influenciada pelo pH, força iônica, tipo de 

solvente (ácido), adição de plastificante, sendo estas, variáveis controladas de 

acordo com as propriedades mecânicas e porosidade desejadas (Arvanitoyannis et 

al., 1998). 
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As coberturas de quitosana possuem boas propriedades mecânicas, entre 

as quais se destacam elasticidade, flexibilidade e difícil rompimento (Butler et al., 

1996). Alguns autores as classificaram como antimicrobianos considerando-as como 

embalagens ativas por protegerem a superfície do produto (Chen et al., 1996). A 

presença de água neste polímero influencia no mecanismo de difusão. (Despond et 

al., 2001), destacando sua baixa barreira ao vapor d’água, resultado de sua natureza 

hidrofílica (Yang & Paulson, 2000). 

Uma das propriedades interessantes do polímero quitosana é a capacidade 

de formar películas. Estudos comprovam que as películas de quitosana são 

excelentes barreiras ao O2 , quando comparadas com polímeros comerciais (Agulló 

et al, 2004). 

Kittur et al. (1998) estudaram a permeabilidade ao vapor d’água de 

coberturas de quitosana e concluíram que os valores moderados podiam ser 

explorados para aumentar o tempo de armazenagem de produtos alimentícios 

frescos com valores mais elevados de atividade de água (aw). A propriedade de 

barreira ao vapor d’água pode ser aumentada quando outros compostos são 

adicionados à solução filmogênica do polímero quitosana. Suyama et al. (2004) 

estudaram a permeabilidade ao vapor d’água de coberturas de quitosana, aos quais 

foram adicionados PLA (ácido polilático) em concentração de 10% (em massa) 

obtendo uma redução da ordem de 20-30% na permeabilidade ao vapor d’água.  

 

Embalagens Celulósicas 

 
Um aumento na consciência ambiental do consumidor tem como resultado 

uma maior demanda pela substituição de embalagens sintéticas por materiais 

recicláveis e biodegradáveis. Diferentes materiais recicláveis vêm sendo estudados, 

mas poucos estão sendo comercializados. As embalagens recicláveis mais utilizadas 

são as obtidas a partir da celulose, incluindo papelão, papel e cartões (Gällsted & 

Hendenqvist, 2006). 

O papel consiste em uma matriz de fibras de celulose interligadas por 

ligações de hidrogênio entre grupos hidroxilas nas fibras adjacentes. O tamanho e 

espessura das fibras variam em função da matéria-prima, do processo de 

polpeamento e do objetivo da aplicação (embalagem ou papel). A matriz celulósica 
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apresenta porosidade, geralmente reduzida pela incorporação de minerais (Johnston 

et al., 2005). Em virtude da elevada higroscopicidade, o papel absorve umidade do 

ambiente, podendo causar perda das propriedades mecânicas originais. Para 

minimizar este problema, diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas com foco na 

impregnação de materiais não-higroscópicos e biodegradáveis (Narayan et al., 

1999). O desenvolvimento de materiais compostos, papelpolímero, pode combinar 

suas propriedades distintas (Johnston et al., 2005) A produção de embalagens de 

papelão ondulado mostrou um rápido crescimento, acompanhando a revolução 

industrial e respondendo à elevação da demanda por mais embalagens de 

transporte, caminhando paralelamente às atividades econômicas. O papelão 

ondulado é produzido comercialmente em chapas, confeccionadas com papel Kraft, 

formando uma espécie de sanduíche, constituído de uma capa externa, capa interna 

e miolo (Figura 2). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Chapas de papelão ondulado composta por folhas de papel Kraft 
 
 

Papel Kraft 

A embalagem de papelão ondulado protege o produto durante a 

movimentação, transporte, armazenagem e possibilita a exposição em sua própria 

embalagem de transporte. Dentro da produção anual de papel ondulado (35,9% do 

total, a maior fatia do mercado, é direcionada aos produtos alimentícios, obrigando o 

setor a investir em tecnologia e qualidade. No setor alimentício as embalagens são 

fundamentais em sua modernização pelas vantagens sanitárias, proteção aos 

produtos, redução de custos e facilidades de transporte. Embalagens adequadas 

agregam valor aos produtos, ampliam a segurança alimentar e beneficiam 

Papel Kraft 
xterna 

Papel Kraft 
xterna 

Capa externa 

Capa interna 

Miolo 
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produtores, atacadistas, varejistas e consumidores, que recebem produtos de maior 

qualidade (Peres, 2004). Outro fator de considerável importância é o custo da 

embalagem, deve-se evidenciar a diferença entre o preço da embalagem e o custo 

total do sistema em que está sendo usada. 

O papel Kraft, por exemplo, é usado como material de embalagem devido ao 

baixo custo, elevada resistência mecânica ao rasgo e às forças de tensão, 

propriedades estas explicadas pelas fibras longas da celulose (Barroti, 1988).  

A folha de papelão é composta por camadas de papel, por exemplo, Kraft, 

com cruzamento entre as fibras de celulose. Alguns autores visam aumentar essa 

ligação como, por exemplo, Kamel et al. (2004) avaliaram o efeito da adição de 

polímeros naturais na confecção de folhas de papel, concluindo que a quitosana era 

compatível com a fibra de celulose contendo grupos funcionais capazes de formar 

ligações iônicas ou hidrofóbicas com a superfície da fibra do papel. (Despond et al. 

(2005) concluíram que a baixa barreira à gases de papel pergaminho foi melhorada 

com a aplicação de uma camada de filme de quitosana (8%, em massa) de baixa 

massa molar, apresentando melhor eficiência em condições de baixa umidade 

relativa. A característica hidrofílica do sistema evidenciada pela quitosana foi 

reduzida pela aplicação de uma nova camada no sistema, de cera de carnaúba. 

A eficiência de caixas de papelão com superfície superior revestida com filme 

de quitosana foi comparada com outras revestidas com filme de polietileno de baixa 

densidade, para armazenamento de mangas. Os sistemas foram mantidos a 27±1ºC 

e umidade relativa de 65%. Nas caixas de papelão com superfície superior revestida 

com polietileno de baixa densidade, após 9 dias de armazenamento, os frutos 

mostraram a ausência de sabor devido a fermentação e ao crescimento de fungos, 

ao passo que as mangas armazenadas em caixas de papelão com superfície 

superior revestida com filme de quitosana tiveram vida de prateleira aumentada em 

até 18 dias sem nenhum crescimento de microrganismos (Scrinivasa et. al, 2003). 

Wieczoreck & Mucha (1997) estudaram a aplicação de uma solução de quitosana 

com grau de desacetilação igual a 86% em folhas de papel Canson (marca CO, 

France) e observaram aumento na resistência de propriedades mecânicas (tensão 

na ruptura e alongamento). O mesmo resultado foi obtido por Kamel et al. (2004), ao 

mergulhar folhas de papel em solução de quitosana, observando aumento na tensão 

na ruptura e no fator de rasgamento, resultados atribuídos ao maior número de 
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ligações interfibras e a compatibilidade entre a quitosana e as fibras das folhas de 

papel. Matsui et al. (2004) não encontraram diferenças estatísticamente significativas 

em papel Kraft revestido e não-revestido com acetato de amido. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Bordenave et al. (2007) e Kjellren et al. (2006), para 

o papel revestido com quitosana e com ligeira redução do Módulo Young. 

O papel Kraft é obtido a partir de polpa de madeira feita por processo químico 

sulfato. Possuindo cor marrom característica, esse tipo de papel é largamente 

utilizado em envoltórios, sacos multifoliados, caixas de papelão ondulado e fitas de 

papel gomado. A aplicação de revestimentos em papel Kraft para embalagens 

possibilita uma maior diversidade de sua aplicação.  

Revestimentos com características hidrofóbicas reduzem a capacidade de 

absorção de água do papel e, consequentemente, reduzem a permeabilidade ao 

vapor de d´água do material. Como exemplos de revestimentos hidrofóbicos, 

podemos citar: parafinas, polietilenos de baixa densidade e poliésteres (PET) que 

têm sido amplamente aplicados em papel Kraft (Rhim et al, 2007), (Gallstedt et al, 

2005). 

A quitina é um polissacarídeo encontrado abundantemente em animais 

invertebrados e vários fungos. Através de sua desacetilação obtêm-se a quitosana.  

A quitosana vem sendo estudada como aditivo em sistemas de fabricação de papel 

para aumentar sua resistência, observando a sua compatibilidade. Ao ser aplicada, a 

quitosana é completamente adsorvida na superfície das fibras celulósicas e a 

adsorção aumenta proporcionalmente com a presença de grupos amino catiônicos. 

Este fenômeno foi associado às interações eletrostáticas entre a quitosana e a polpa 

aniônica da celulose. Mucha & Miskiewicz ( Mucha & Miskiewicz, 2000)observaram 

que blendas de quitosana, polivinilálcool (PVA) e amido gelatinizado, aplicadas 

como enchimento na fabricação de papel, levaram ao aumento na resistência 

também associada às interações iônicas (Liu et al, 2004). 

Caracterizada como um polímero hidrofílico, a quitosana não apresenta uma 

barreira eficiente à umidade. Polímeros hidrofílicos contêm grupos polares que 

permitem a formação de pontes de hidrogênio, absorvendo água do ambiente assim 

a presença de vapor d’água na matriz polimérica altera a permeação de gases, onde 

uma alta sorção de água provoca maior taxa de permeação, uma vez que a 

molécula de água atua como plastificante na matriz filmogênica e aumenta o volume 
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livre do polímero (Kim et al, 2001). Por outro lado, a solução filmogênica de 

quitosana quando aplicada às folhas de papel Kraft, apresentou redução da TPVA 

(Tabela 2), o que indica a possibilidade de que a junção papel+quitosana tenha 

atuado como uma barreira, impedindo que a umidade permeie o interior das 

embalagens. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Material 

Para a realização desse estudo foram utilizados os seguintes materiais: 

 Quitosana (Primex, lote TM 2227, Islândia.); 

 Ácido acético (Synth, Brasil); 

 Folhas de papel Kraft (200g/m2), fornecidas pela empresa Klabin S/A; 

 barras extensoras de 80μm (TKB Ericken, Brasil); 

 barras extensoras de 150μm (TKB Ericken, Brasil). 

 

Métodos 

Caracterização da quitosana 

A quitosana foi caracterizada quanto à massa molecular, por cromatografia de 

permeação em gel no cromatógrafo Viscotek modelo VE7510 e injetor Rheodyne 

modelo 7715i com 3 detetores: viscosidade, índice de refração e SEC-RALLS 

ANGLE da Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP- Universidade Estadual 

de Campinas, utilizando duas colunas Ultrahydrogel Linear (7,8 x 300 mm) da 

Waters. A massa molar determinada (Mw) foi 171.492 g/mol. O grau de acetilação foi 

fornecido pelo fabricante (GA =18%).  

 

 

 

Preparo da solução filmogênica 

A solução filmogênica foi obtida pela dispersão de quitosana (4,0%, em massa) 

em solução aquosa ácida, sob agitação contínua (agitador magnético) por 60 

minutos em temperatura ambiente. A quantidade de ácido acético foi calculada 

estequiometricamente, considerando o grau de acetilação (18%) e a massa de 

quitosana, sendo o suficiente para protonar todos os grupos NH2 evitando o excesso 
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de ácido acético. Após a solubilização total da quitosana, a solução foi distribuída 

em suportes planos, placas plásticas Petri (diâmetro=7cm), para a etapa posterior de 

secagem em condições ambiente de temperatura e umidade relativa. Os filmes de 

quitosana foram obtidos somente para verificar a formação da matriz.  

 

Revestimento das folhas de papel Kraft 

Folhas de papel Kraft (200g/m2), fornecidas pela empresa Klabin S/A, foram 

fixadas em suportes metálicos de secagem e, em seguida, 6mL da solução 

filmogênica foram distribuídos sobre as folhas e espalhada com o auxílio de duas 

barras extensoras de 80μm  e  150μm (TKB Ericken, Brasil) formando duas 

amostras diferentes.  

 

Secagem das folhas de papel Kraft 

A secagem consistiu na exposição das amostras em estufa à alta temperatura 

(200ºC) e curtos períodos de tempo (1 minuto). 

 

Análise de espessura 

A análise de espessura foi baseada nas normas NBR NM ISO 6738 (ABNT, 2001). 

As amostras foram cortadas em 10 x 10 cm e medidas por micrômetro (Mitutoyo, 

Japão-modelo 293-240). Foram utilizados 20 corpos-de-prova para a determinação e 

os resultados foram expressos em μm. 

 
Análise de gramatura 

A análise de gramatura foi baseada nas normas ASTM D646-96 (ASTM, 1997) e 

NBR NM ISO 536 (ABNT, 2000), este ensaio avalia a massa por área de papel. As 

amostras foram cortadas em 10 x 10 cm e foram pesadas, obtendo-se a resposta em 

g/cm2. Foram utilizados 20 corpos-de-prova para cada determinação. 

 
Análise da Taxa de Permeabilidade ao Vapor D’Água - TPVA 

A taxa de permeabilidade ao vapor d’água foi determinada conforme a norma ASTM 

E96/E96M-05 (ASTM, 2005), que corresponde à técnica gravimétrica, onde os 

corpos-de-prova foram fixados na parte superior de cápsulas de alumínio contendo 

um material higroscópico (carbonato de cálcio) que após um processo de vedação 

com material hidrofóbico, os sistemas foram acondicionados em câmara com 

temperatura e umidade relativa controladas (23±2ºC e 75±2% UR). O ganho de peso 
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foi acompanhado por pesagens periódicas e, com o aumento de peso do material 

higroscópico, obteve-se a taxa de permeabilidade ao vapor d’água. Os resultados 

foram expressos em (gágua/m2.dia) e calculados de acordo com a equação 1. 

Foram utilizados 5 repetições e um branco.  

 

                                         

 

Eq. 1 

 

Onde: 

TPVA = taxa de permeabilidade ao vapor d’água (gágua/m2.dia). 

Δm = massa de água absorvida pelo material higroscópico no tempo “t” (g). 

A = área de corpo-de-prova exposta (m2). 

Δt = tempo de permeação (dias). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Identificação das amostras 

Para melhor visualização das amostras, foram criadas nomenclaturas distintas. 

Assim sendo, as amostras de papel Kraft revestidas com solução de quitosana (4% 

em massa), foram diferenciadas pela utilização de extensores de 80 µm  e 150 µm, o 

que resultou nas diferentes gramaturas de revestimento: 4 g/m2 e 9 g/m2 , 

respectivamente. As amostras que foram revestidas com extensor de 80µm, 

correspondem a 4 gramas de sólidos por m2 de área resvestida , e estas foram 

intituladas como amostras K80. As amostras que foram revestidas com extensor de 

150µm, correspondem a 9 gramas de sólidos por m2 de área resvestida ,  e estas 

foram intituladas como amostras K150 (Tabela 1). 

 

TABELA 1. Identificação das amostras 

Amostras Nomenclatura 

Papel Kraft sem revestimento KSR 

Papel Kraft revestido (extensor de 80 m) K80 

Papel Kraft revestido (extensor de 150 m) K150 
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Análise de espessura 
A análise de espessura foi realizada nas folhas de papel Kraft revestidas com 

solução de quitosana 4% (em massa), nas amostras K80 e K150, com teor de 

sólidos totais de 4,00g/m2  e 9,00g/m2 , respectivamente, ambas em comparativo 

com o sistema de embalagem KSR conforme ilustra a Tabela 2.  

 

TABELA 2 – Análise de espessura  

Amostras Espessura (µm) 

 

KSR 0,290 ± 0,008a 

K80 0,295 ± 0,006a 

K150 0,296 ± 0,011a 

*Nota: letras diferentes (a-b) na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas 
pelo teste de Tukey;  *DP: Desvio Padrão. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 2 e, de acordo com o teste de 

Tukey, é possível concluir que não houveram diferenças estatisticamente 

significativas entre as amostras KSR, K80 e K150. 

 

Análise de gramatura 

A análise de gramatura foi realizada nas folhas de papel Kraft revestidas com 

solução de quitosana 4% (em massa), nas amostras K80 e K150, com teor de 

sólidos totais de 4g/m2  e 9g/m2 , respectivamente, ambas em comparativo com o 

sistema de embalagem KSR conforme ilustra a Tabela 3.  

 

 

TABELA 3 – Análise de gramatura  

Amostras Gramatura  

(g/m2) 

 

KSR 206,03 ± 3,00a 

K80 210,41 ± 3,49a 

K150 215,03 ± 4,19a 

*Nota: letras diferentes (a-b) na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas 
pelo teste de Tukey;  *DP: Desvio Padrão. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram o incremento de gramatura 
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das amostras onde, de acordo com o teste de Tukey foi possível observar que as 

amostras não apresentaram diferenças estatisticamente significativas para as 

amostras K80 e K150, respectivamente, ambas em relação à amostras KSR. 

 

Análise da Taxa de Permeabilidade ao Vapor D’Água - TPVA 

A análise de TPVA foi realizada nas folhas de papel Kraft revestidas com 

solução de quitosana 4% (em massa), nas amostras K80 e K150, com teor de 

sólidos totais de 4g/m2 e 9g/m2 , respectivamente, ambas em comparativo com o 

sistema de embalagem KSR conforme ilustra a Tabela 4.  

 

TABELA 4. Análise de TPVA 

Amostras 

TPVA (g água/(m
2
.dia)) 

Média 
Intervalo de 

Variação 
CV(%) 

KSR 1074a 1011 – 1134 4,8 

K80 703b 645 – 765 6,5 

K150 713b 601 – 778 9,4 
Nota: letras diferentes (a-b) na mesma coluna representam diferença significativa (p>0,05) entre as médias obtidas 
pelo teste de Tukey 
Resultados referentes a 5 determinações   
CV: coeficiente de variação = (desvio padrão/média)x 100 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que a aplicação de 

revestimento de quitosana proporcionou um incremento significativo, da ordem de       

33,62%  e  34,55% na barreira ao vapor de água oferecida pelas amostras K150 e 

K80, respectivamente, quando comparado ao papel sem revestimento. 

Entre as amostras de K80 e K150 não houveram diferenças estatisticamente 

significativas da TPVA mostrando que, para a concentração utilizada de quitosana 

(4%), o aumento no teor de sólidos aplicados não proporcionou melhoria de barreira 

ao vapor de água. 
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CONCLUSÕES 

 O revestimento a base de quitosana aplicado sobre as folhas de papel Kraft 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando comparadas entre si 

após realizada a análise de gramatura . 

 A amostra de papel Kraft sem revestimento, intitulada KSR apresentou valor 

máximo de TPVA igual a 1074g água/m2dia e, as amostras revestidas com solução 

de quitosana, apresentaram TPVA igual a 703g água/m2dia e 713g água/m2dia 

intituladas, K80 e K150, respectivamente. 

 Com a realização do presente estudo, foi possível concluir que houve redução 

da TPVA nas amostras K80 e K150, tal redução foi da ordem de 34,55% e 33,63%, 

respectivamente, quando comparadas às amostras KSR. 

 Dessa forma, pode-se também concluir que, o aumento do teor de sólidos na 

solução de quitosana, aplicada como revestimento, nas amostras K80 e K150 não 

influenciou na redução da TPVA das amostras com revestimento contendo teor de 

sólidos igual a 4g/m2 e 9g/m2, respectivamente. 
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