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Is aware of the fact that science teacher’s experimentation awakening strong interest
among students of different levels of schooling. This type of didactic approach is little
explored in chemistry disciplines in college’s courts to regional education core of Campo
Mourão/PR. From this contest, the program of initiation to the Teaching of chemistry of
the UTFPR have been working with teachers of chemistry of current proposals for
experimental activities NRE and innovative enabling explore various several concepts
chemical by the way meaningful and integrated. In this context, presents a proposal that
uses paper as raw material for production of lenses for 3D glasses, exploring the
transformation of cellulose in your derived ester (cellulose acetate), from an esterification
reaction. The cellulose acetate, in turn, is a biodegradable plastic used industrially for the
production of photographic film, packaging, frame and ophthalmic lenses. The
confirmation of obtaining cellulose acetate is evaluated from solubility tests with different
organic solvents. From this assessment determines if the solvent to be used for preparation
of polymeric films, the degree of substitution and its relation with theoretical
biodegradability of material produced. The polymer obtained is transformed into red and
blue coloration films from the incorporation of synthetic dyes with a solution of cellulose
acetate dissolved in solvent determined in the solubility test. After evaporation of the
organic solvent colored, transparent films are obtained that are embedded in frames of
glasses and tested in 3D movies available on the internet. During the realization of
experimental activity must take the student to reflect on changes, the physico-chemical
properties of the starting material and the product and its relation to molecular structure
and intermolecular interactions. Apart from the chemical point of view, the teacher will be
able to explore the social, environmental and economic issues involved with the thematic
proposal.
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É de conhecimento dos professores de ciências o fato de a experimentação despertar um
forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Este tipo de abordagem
didática é pouco explorado em disciplinas de química nos colégios jurisdicionados ao
Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão/PR. A partir desta contestação, o
Programa de Iniciação à Docência de Química da UTFPR vem trabalhando com
professores de química do NRE propostas de atividades experimentais atuais e inovadoras
que permitam discutir/explorar vários conceitos químicos de forma integrada e
significativa. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma proposta de atividade
experimental que utiliza papel, que seria enviado para reciclagem, como matéria prima
para produção de lentes para óculos 3D. Trata-se de uma atividade que explora a
transformação da celulose - polímero natural encontrado em abundância no papel, que por
suas características estruturais e físico-químicas não apresenta propriedade plástica - em
seu éster derivado (acetato de celulose), a partir de uma reação de esterificação. O acetato
de celulose, por sua vez, é um plástico biodegradável utilizado industrialmente para
produção de filmes fotográficos, embalagens, armação e lentes oftálmicas. A confirmação
da obtenção do acetato de celulose é avaliada a partir de testes de solubilidade com
diferentes solventes orgânicos. A partir dessa avaliação determina-se o solvente a ser
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utilizado para preparação dos filmes poliméricos, o grau de substituição e a sua relação
teórica com a biodegradabilidade do material produzido. O polímero obtido é transformado
em filmes de coloração vermelha e azul a partir da incorporação de corantes sintéticos a
uma solução de acetato de celulose dissolvido no solvente determinado no teste de
solubilidade. Após a evaporação do solvente orgânico obtêm-se filmes coloridos
transparentes que são incorporados em armações de óculos e testados em filmes 3D
disponíveis na internet. Durante a realização da atividade experimental deve-se levar o
aluno a refletir sobre as mudanças ocorridas, as propriedades físico-químicas do material
de partida e do produto e sua relação com a estrutura molecular e as interações
intermoleculares. Além do ponto de vista químico, o professor poderá explorar as questões
sociais, ambientais e econômicas envolvidas com a temática proposta.

I. INTRODUÇÃO
O tema plástico, desde a década de 1990, tem sido explorado como ponto de partida para o ensino de química por
autores como Lima & Silva (1997), De Paoli (2001), Silva et al. (2001), Santa Maria et al. (2003) e Cangemi et al.
(2005). Esses autores defendem que o ensino de química deve ser relevante ao estudante, sendo pautado, por exemplo,
em assuntos que afetam a sua vida e a sociedade em que ele se insere.
Os materiais plásticos, entre os materiais desenvolvidos pela ciência, alteraram o modo de vida da sociedade e
hoje estão presentes na maioria das ações realizadas em nosso dia a dia, sendo, portanto, de extrema relevância no
ensino de química. Se você tem alguma dúvida, basta observar no seu dia a dia como são variados os objetos e
equipamentos confeccionados com estes materiais, como, por exemplo, utensílios domésticos, brinquedos, peças
automotivas, cabos para distribuição de energia, peças de equipamentos eletrônicos, calçados, embalagens, pisos,
revestimentos e, até mesmo, próteses que substituem partes de nossos corpos.
Durante nosso trabalho com professores de química, que atuam em colégios públicos jurisdicionados ao Núcleo
Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão/PR, constatou-se que o tema plástico tem sido superficialmente
trabalhado. Geralmente, este tema é trabalhado durante feiras de ciências ou por professores de outras áreas do
conhecimento. Em relação à experimentação, apesar da existência de alguns trabalhos que explorem a química dos
plásticos, observa-se que estas abordagens têm sido pouco utilizadas para trabalhar esta temática.
A partir desta contestação, o Programa de Iniciação à Docência de Química da UTFPR - Campo Mourão/PR
vem trabalhando com professores de química do NRE propostas de atividades experimentais atuais e inovadoras que
permitam discutir/explorar vários conceitos químicos de forma integrada e significativa. Neste contexto, o presente
trabalho apresenta uma proposta de atividade experimental que utiliza papel, que seria enviado para reciclagem, como
matéria prima para produção de lentes para óculos 3D. Trata-se de uma atividade que explora a transformação da
celulose - polímero natural encontrado em abundância no papel, que por suas características estruturais e físicoquímicas não apresenta propriedade plástica - em seu éster derivado (acetato de celulose), a partir de uma reação de
esterificação.
I.1 Um pouco sobre a química dos plásticos
A palavra plástico é amplamente utilizada em nosso cotidiano e possui várias aplicações, dependendo do contexto no
qual é aplicada. Segundo o dicionário Aurélio (2008) a palavra plástico pode ser definida:
Plástico: [Do grego plastikos, ‘relativo às dobras de argila’, pelo latim plastiku, ‘que modela’]
Adjetivo. 1. Relativo à plástica. 2. Que tem a propriedade de adquirir determinadas formas. 3. Diz-se de
matéria sintética, dotada de grande maleabilidade e facilmente transformável mediante o emprego de
calor e pressão. 4. Diz-se de ato cirúrgico que visa a modificar, embelezando ou reconstruindo, uma
parte externa do corpo humano. 5. Que tem características de beleza e harmonia. sm. 6. Matéria
Plástica. 7. Pop. Cirurgião plástico.
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De acordo com Mano & Mendes (1999) plástico pode ser definido como um material macromolecular que,
embora sólido no estado final, em algum estágio do seu processamento pode torna-se fluido e moldável, por ação
isolada ou conjunta de calor e/ou pressão.
Do ponto de vista químico os plásticos são classificados como polímeros, e estes, por sua vez, são definidos como
sendo compostos químicos de peso molecular elevado, formados por muitas moléculas pequenas iguais, chamadas de
monômeros (do grego monos = um), unidas umas a outras por ligações covalentes. Desta forma, o termo polímero foi
criado para significar muitos meros. Os polímeros são produzidos através de um processo químico chamado de
polimerização, que proporciona a união química de monômeros para formar polímeros (Mano & Mendes, 1999). É
importante ressaltar que todos os plásticos são polímeros, porém, nem todos os polímeros são considerados plásticos.
Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Os polímeros naturais são produzidos pelo metabolismo de seres
vivos, tais como as proteínas, o DNA e os polissacarídeos como o amido, celulose e quitosana. Os sintéticos são
obtidos pelo homem através de reações químicas, como por exemplo, o polietileno, polipropileno, poli (tereftalato de
etileno), poliestireno, poli (metacrilato de metila). O tamanho e a estrutura da molécula do polímero, assim como as
interações intra e intermoleculares estabelecidas determinam as propriedades do material plástico (Mano & Mendes,
1999).
As características estruturais dos polímeros resultam em elevada resistência a degradação, fazendo com que os
plásticos demorem anos até séculos para se decompor. Esta característica peculiar associada ao consumo de produtos
plásticos ao longo dos anos vem produzindo grande número de resíduos desse material, os quais se acumulam pelos
aterros gerando problemas ambientais consideráveis. Para contornar este problema, pesquisadores e indústria vêm
buscando alternativas para minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de produtos
fabricados com plásticos. Dentre as alternativas estão o reaproveitamento, a reciclagem e a conscientização da
população para o descarte e destino adequados destes materiais (Brito, 2011).
Outra alternativa que tem sido explorada consiste em usar plásticos produzidos a partir de polímeros
biodegradáveis, que sofrem decomposição em condições ambientais, pela ação de microrganismos, tais como fungos,
bactérias e algas. A natureza é a especialista na preparação de polímeros biodegradáveis, um dos mais abundantes é a
celulose. Alguns autores como Mohanty et al. (2003) e Mano & Mendes (1999) consideram a celulose um potencial
substituto dos atuais termoplásticos a base de petróleo.
Do ponto de vista molecular a celulose pode ser definida como um homopolissacarídeo formado por unidades do
monossacarídeo β-D-glicopiranose, unidas por ligações glicosídicas do tipo β-(1→4), Figura 1(a). Devido à
disponibilidade de grupos hidroxilas, as macromoléculas de celulose tendem a formar ligações de hidrogênio intra- e
intermolecular, as quais são extremamente importantes para suas características químicas e físicas. Entretanto, estas
fortes interações dificultam a solubilidade da celulose na maioria dos solventes orgânicos, impedindo a obtenção de
filmes de celulose. Esta limitação, no entanto, não ocorre para os ésteres derivados de celulose, tal como o acetato de
celulose, Figura 1(b).

(a)

(b)

FIGURA 1. Estrutura química da celulose (a) e do triacetato de celulose (b), destacando os grupos funcionais.

O acetato de celulose possui diversas aplicações industriais, sendo utilizado em filtros, membranas, filmes para
embalagens, fitas adesivas, filmes de recobrimento para produtos de papel e de plásticos, fios e tecidos, como isolante
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elétrico, como aditivos em tintas e na formulação de cápsulas para liberação de fármacos (Gedon & Fengl, 1996 e
Silva et al., 2009). Este polímero pode ser obtido a partir da celulose proveniente da madeira e de resíduos
agroindustriais, tais como o bagaço da cana-de-açúcar, caroço de manga e palha de arroz (Cruz et al., 2012).
I.2 Lentes 3D
Quando pensamos na tecnologia 3D em filmes, computadores e televisores têm-se a impressão de que estes recursos
visuais são produtos descobertos e utilizados há pouco tempo. No entanto, esta impressão não é verdadeira, uma vez
que o recurso para visualização de objetos em 3D, ao contrário do que se imagina, foi desenvolvido a mais de 170 anos
atrás, pelo cientista britânico Charles Wheatstone - que apresentou importantes contribuições na área da fisiologia da
visão.
Atualmente, utilizam-se quatro princípios para obtenção de imagens em três dimensões, no entanto, nos
limitaremos a apresentar e discutir apenas os anáglifos. Os anáglifos são imagens formatadas de maneira especial para
fornecer efeito tridimensional estereoscópico quando visto com óculos de duas cores, geralmente vermelho no olho
esquerdo e verde ou azul no olho direito. A imagem é formada por duas camadas de cor sobrepostas, mas com uma
pequena distância entre as duas para produzir um efeito de profundidade, na mente de quem observa. O processo se dá
quando as diferentes imagens são filtradas, o olho que for submetido a lente vermelha vai ver apenas o desenho de
coloração verde pois o traçado em vermelho ficara indistinguível do fundo branco avermelhado pelo filtro, de modo
similar o desenho traçado em vermelho será visível apenas para o olho com a lente verde. Quando vista através de
óculos adequados, a imagem revela o efeito estereoscópico, parecendo saltar do plano.

II. METODOLOGIA
A atividade relatada trata-se de uma proposta de atividade experimental que utiliza papel, que seria enviado para
reciclagem, como matéria prima para produção de acetato de celulose e, a partir deste, confecção de lentes para óculos
3D. Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação à Docência (Pibid) e aplicada com dois alunos
de ensino médio durante o evento de extensão "Química nas Férias"1, promovido pela UTFPR - Campo Mourão/PR, no
período de 15-19/07/2013. A atividade foi realizada em dois dias, distribuídos em quatro períodos de 3h cada, sob a
orientação de uma pibidiana de química da UTFPR.
II. 1 Obtenção do acetato de celulose
Para a obtenção do acetato de celulose foram utilizados papel sulfite e papel toalha. O acetato de celulose foi produzido
a partir de uma reação de esterificação utilizando 400 mL de ácido acético glacial, 120 mL de anidrido acético e 12
gramas de papel picado, agitou-se está mistura por alguns minutos; em seguida adicionou-se 2 mL de ácido sulfúrico,
como catalisador, e deixou-se agitando por 24 horas em temperatura ambiente. Após este período, verteu-se a solução
resultante em um béquer contendo 2 L de água destilada e obteve-se a precipitação do acetato de celulose como um
sólido fino. Filtro-se a mistura lavando com água destilada até a neutralização. O material obtido foi seco em estufa por
48 horas a 60 °C e macerado até formar um pó.

1

Participaram deste evento dezesseis alunos de ensino médio de diferentes colégios estaduais da cidade de Campo Mourão/PR. A seleção dos
alunos participantes foi realizada pela equipe técnica do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, com apoio dos professores de
química dos colégios.
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II. 2 Teste de solubilidade do acetato de celulose e dos corantes alimentícios
Para confirmar a obtenção do acetato de celulose foi realizado testes de solubilidade com diferentes solventes (água,
ácido acético, acetona, clorofórmio, diclorometano e tetraidrofurano). O teste de solubilidade, com diferentes
solventes orgânicos (acetona, clorofórmio, diclorometano e tetraidrofurano), também foi realizado para escolher o
corante mais adequado.
II. 3 Preparação dos filmes de Acetato de Celulose puro e com os corantes sintéticos
Os filmes foram preparados pelo método de evaporação do solvente (denominado na literatura especializada como
método casting). Inicialmente preparou-se uma solução contendo 2,2 g de acetato de celulose em 18 mL de
diclorometano. Simultaneamente preparou-se uma solução contendo 0,5 mL do corante em 2,0 ml de diclorometano.
Após a solubilização completa do acetato de celulose no solvente, adicionou-se a solução de corante. Em seguida
a solução foi homogeneizada em um agitador magnético por 4 horas em temperatura ambiente. Após a
homogeneização a solução foi espalhada em placa de Petri e o solvente foi evaporado à 40oC por 24 horas. Filme do
polímero puro também foi preparado nas mesmas condições para comparação. Os corantes sintéticos, vermelho e azul,
líquidos à base de óleo utilizados neste trabalho foram adquiridos da Casa das Essências SS.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, o professor deve realizar, com os alunos, uma reflexão/discussão sobre a presença e importância dos
plásticos em nosso dia a dia. A partir desta reflexão/discussão, o professor conseguirá avaliar as concepções prévias
dos alunos sobre esta temática, que poderá ser pautada a partir de alguns questionamentos, tais como:
Quais materiais ou objetos em seu cotidiano são feitos de plásticos? Você consegue imaginar sua vida sem a
presença de plásticos? Você concorda com a convenção adota por alguns pesquisadores que denominaram o nosso
tempo de "A Era do Plástico"? Quanto tempo um pedaço de plástico demora em se decompor? Em sua cidade ou
bairro existe coleta seletiva de lixo? Você já ouviu falar o termo biodegradável e oxibiodegradável? Conhece o
significado destes termos?

Neste ambiente de discussão, o professor deverá nortear a atividade e explorar a química dos plásticos
biodegradáveis, tal como o acetato de celulose. Algumas fotos de materiais ou de objetos produzidos a partir de acetato
de celulose poderão ser apresentadas, assim como as propriedades físicas, mecânicas e estruturais características deste
polímero. Levando em consideração as vantagens apresentadas por este plástico, tal como a biodegradabilidade, em
relação a outros plásticos formados por polímeros sintéticos.
Na sequência, o professor deverá discutir as formas de obtenção de acetato de celulose a partir de materiais ricos
em celulose. No presente trabalho relatamos uma forma de obtenção de acetato de celulose que foi aplicada com alunos
de ensino médio durante o evento de extensão "Química nas Férias". O método utilizado consiste em reagir a celulose,
principal constituinte do papel, com uma mistura de ácido acético e anidrido acético, na presença de ácido sulfúrico
como catalisador. A Figura 2 apresenta o esquema da reação de acetilação da celulose.
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FIGURA 2. Esquema que representa a acetilação da celulose.

Algumas modificações podem ser visualizadas durante a obtenção do acetato de celulose, podendo ser exploradas e
discutidas do ponto de vista atômico-molecular. A lenta solubilização do papel no meio reacional, por exemplo, esta
relacionada às interações intermoleculares estabelecidas entre as moléculas do polímero e as moléculas do solvente.
Nestas condições reacionais, a celulose é insolúvel e o acetato de celulose é solúvel, sendo este o critério adotado para
definir o ponto final da reação. A precipitação do acetato de celulose utilizando água também pode ser explicada a
partir das interações intermoleculares estabelecidas entre o polímero e o solvente.
Dependendo do material de partida e do método utilizado, pode-se obter acetato de celulose com características
diferentes, por exemplo, o acetato de celulose obtido do papel sulfite é um pó branco e fino, como mostra a Figura 3(a).
Entretanto, o acetato de celulose obtido do papel toalha apresentou uma coloração ligeiramente esverdeada,
Figura 3(b).

(a)

(b)

FIGURA 3. Fotografia do acetato de celulose obtido a partir de papel sulfite (a) e de papel toalha (b).

As diferenças de propriedades físicas observadas entre o material de partida e o produto obtido são evidências que da
transformação química. Outras diferenças de propriedades - sejam físicas, químicas ou mecânicas -, podem ser
exploradas dependendo da disponibilidade de tempo e de equipamentos disponíveis na escola. Pode-se explorar,
também, aspectos econômicos, sociais e ambientais que permeiam a temática abordada. Neste processo, por exemplo,
parte-se de uma determinada massa de papel, que seria enviado à reciclagem, e obtêm-se como produto um polímero
que possui maior valor agregado do que o material de partida. Esta alternativa à reciclagem tradicional do papel seria
vantajosa não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista ambiental, pois o acetato de celulose é
biodegradável e poderia substituir vários polímeros sintéticos na preparação de materiais plásticos.
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Para confirmar a obtenção do acetato de celulose pode-se determinar o grau de substituição. A reação de
acetilação da celulose pode produzir acetato de celulose com grau de substituição, isto é, do número médio de grupos
acetila por unidade de repetição, que pode variar de 1 até 3, dependendo da sua estrutura e das condições reacionais.
Dependendo do grau de substituição o acetato de celulose exibe comportamento de solubilidade diferenciado. A
presença de grupos acetila e hidroxila na cadeia fazem com que o acetato de celulose apresente propriedades
interessantes em vários solventes, onde sua dissolução pode ser influenciada dependendo da afinidade do solvente com
um grupo funcional específico na cadeia polimérica. De maneira geral, a solubilidade em solventes polares aumenta
com a diminuição dos grupos acetila (grau de substituição) na sua estrutura, enquanto que a solubilidade em solventes
apolares aumenta com o aumento do grau de substituição, Tabela I (Fuchs, 1989; Appaw et al., 2007).
Utilizando a metodologia descrita na seção II.2, em nossos testes, o acetato de celulose obtido foi solúvel em
clorofórmio e diclorometano e insolúvel em água (Figura 4). Estes dados são concordantes com acetato de celulose
com grau de substituição entre 2,5 - 3,0. A partir deste resultado seleciona-se o solvente que será utilizado no método
casting para obtenção dos filmes plásticos.

TABELA I. Solubilidade do acetato de celulose com diferentes graus de substituição.
Grau de
substituição
2,8 - 3,0
2,5 - 2,7
2,2 - 2,4
1,2 - 1,8
0,6 - 0,9
< 0,6

(a)

(b) (c) (d)

Insolúvel

Solúvel

água
água
diclorometano
acetona
2-metoximetanol
água

clorofórmio, diclorometano
tetraidrofurano, ácido acético
acetona
2-metoxietanol
água
ácido trifluoracético

(e) (f)

(a)

(b)

(c) (d)

(e)

(f)

FIGURA 4. Resultado esperado no teste de solubilidade do acetato de celulose, obtido a partir de papel sulfite (lado direito) e
papel toalha (lado esquerdo), em diferentes solventes: (a) acetona, (b) ácido acético, (c) água, (d) clorofórmio, (e) diclorometano e
(f) tetraidrofurano.

Para obter filmes de acetato de celulose com coloração azul e vermelha é necessário incorporar corantes cuja
solubilidade seja semelhante ao do polímero, indica-se, para este caso o uso de corantes alimentícios, corantes para
vela ou óleo de banho. Desta forma, é necessário verificar a solubilidade dos corantes, que serão utilizados para a
preparação de filmes, nos solventes nos quais o polímero é solúvel. Em nossos testes, por exemplo, verificou-se que
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um determinado corante vermelho foi insolúvel em acetona e apresenta solubilidade semelhante ao polímero nos
demais solventes (Figura 5). Já o corante azul foi solúvel em todos os solventes avaliados.

FIGURA 5. Teste de solubilidade do corante vermelho e azul em diferentes solventes: (a) acetona, (b) clorofórmio, (c)
diclorometano e (d) tetraidrofurano.

Para obtenção dos filmes de acetato de celulose sugere-se o uso da metodologia descrita na seção II.3. Em nossos
testes, após evaporação do solvente obteve-se filmes transparentes e rígidos, tal como se espera para lentes de óculos
(Figura 6). Já para a preparação de filmes coloridos, adiciona-se o corante azul ou vermelho, após a homogeneização
do polímero. Exemplos de filmes coloridos, obtidos em nosso laboratório, são apresentados nas Figuras 6 e 7.

FIGURA 6. Fotografia dos filmes de acetato de celulose (obtido a partir de papel sulfite) preparados com corante vermelho (a) e
com corante azul (b).
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(a)

(b)

FIGURA 7. Fotografia dos filmes de acetato de celulose (obtido a partir de papel toalha) preparados com
corante vermelho (a) e com corante azul (b).

Com os filmes coloridos em mãos, pode-se avaliar o efeito 3D das lentes utilizando imagens e filmes disponíveis na
internet. Dois exemplos de anáglifos são apresentados na Figura 8, ao utilizar os filmes preparados observa-se a
tridimensionalidade da fotografia.
Os filmes produzidos poderão ser cortados e fixados em armações de óculos (Figura 9). Em nossos testes,
verificou-se que quanto mais transparentes forem os filmes coloridos de acetato de celulose melhor será a impressão ou
visão de profundidade de imagens e filmes avaliados.

Anáglifo do Parque Nacional Saguaro, localizado no
sudoeste do Arizona (Estados Unidos).
FIGURA 8. Exemplos de anáglifos que poderão ser utilizados para testar os filmes coloridos produzidos.

Anáglifo de uma coluna em Persépolis, Irã.
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FIGURA 9. Óculos 3D montado, em nosso laboratório, pela fixação de filmes de acetato de celulose coloridos.

IV. CONCLUSÃO
A atividade proposta permite explorar a transformação da celulose - polímero natural encontrado em abundância no
papel, que por suas características estruturais e físico-químicas não apresenta propriedade plástica - em seu éster
derivado (acetato de celulose), a partir de uma reação de esterificação. A propriedade plástica do acetato de celulose é
confirmada a partir da obtenção de filmes para óculos 3D.
As lentes produzidas permitem a visualização da tridimensionalidade de anáglifos e possuem resistência
suficiente para serem cortadas e fixadas em armações de óculos.
A temática permite, ainda, explorar várias dimensões do conteúdo, a exemplos dos aspectos sociais, econômicos
e ambientais. Permitindo desta forma, que o professor utilize esta proposta para trabalhar diferentes conteúdos de
química a partir de uma temática atual e aplicada ao cotidiano do aluno.
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