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RESUMO

Atualmente,  a  grande  quantidade  de  resíduos  gerada  pode  ocasionar  problemas  para  a
sociedade. As fraldas descartáveis correspondem a cerca de 2% do resíduo contido em um
lixão. Este artigo objetiva avaliar a capacidade de retenção do hidroxipropilcelulosa (HPC)
encontrado em fraldas descartáveis junto ao solo para a utilização deste na agricultura e no
combate à seca. A extração do HPC foi feita de forma manual e foram utilizadas garrafas
PET dispostas em forma de funil para análises. Constatou-se a taxa favorável de retenção
de água, assim como valor de pH ideal, após a adição do HPC no solo. O HPC colocado em
camada e misturado ao solo obteve resultados satisfatórios, com retenção de água de 87% e
82%, em comparação com o solo que não recebeu o HPC que obteve 51% de retenção.

Palavras-chaves: Resíduos sólidos, Resíduos recicláveis, Eficiência de descarte, hidrogel, agricultura.

ABSTRACT

Nowadays,  the  large  amount  of  waste  generated  may  cause  problems  for  society.  The

disposable diapers correspond to about 2% of the waste contained in a dump. This article aims

to  evaluate  the  retention  capacity  of  hydroxypropylcellulose  (HPC),  found  in  disposable

diapers, at the soil for its use in agriculture and in the fight against drought. The extraction of

the HPC was handmade and PET bottles arranged in funnel form were used for analysis. The

favorable rate of water retention, as well as the optimum pH value, was observed after the

addition of HPC in the soil.  The HPC layered and mixed to the soil obtained satisfactory

results, with water retention of 87% and 82%, compared to soil that did not receive the HPC

that obtained 51% retention.
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INTRODUÇÃO

A Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  Lei  nº  12.305/10  (BRASIL,  2010)

define como resíduos sólidos “material, substância, objeto ou bem descartado resultante

de  atividades  humanas  em sociedade,  a  cuja  destinação  final  se  procede,  se  propõe

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como

gases contidos em recipientes  e líquidos cujas particularidades  tornem inviável  o seu

lançamento  na  rede  pública  de  esgotos  ou  em  corpos  d’água,  ou  exijam  para  isso

soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia”.

Uma  problemática  bastante  discutida  na  atualidade  diz  respeito  a  grande

quantidade  de  resíduos  sólidos  gerados  pela  população  como  um  dos  mais sérios

problemas enfrentado nos dias atuais, a destinação incorreta destes resíduos apresenta

uma série de problemas, seja pela poluição ou contaminação do solo, fonte de vetores de

doenças, poluição atmosférica ou pela descaracterização visual, percebida nos grandes

centros urbanos.

Dentre os resíduos gerados pela sociedade contemporânea,  a produção de fraldas

descartáveis usadas por recém-nascidos e crianças equivale cerca de 2% do total de um

único lixão e esse material  pode demorar  até 500 anos para decompor-se (ECYCLE,

2014).

A principal  característica  da fralda  descartável  é  a  sua capacidade  de absorção e

retenção de líquidos pelo hidrogel com pasta de celulose, o qual apresenta um aspecto de

algodão.  O  hidrogel  é  um polímero  composto  por  poliacrilato  de  sódio  que,  quando

misturado  com  água,  fica  em  aspecto  de  gel.  De  acordo  com  MARCONATO  e

FRANCHETTI (2002), uma amostra desse polímero é capaz de absorver de 200 a 300

vezes sua própria massa em água e quando aplicado no solo eles não reagem com os seus

constituintes, mas têm a capacidade de aumentar a retenção de água pelo solo (NIMAH,

1983; citado por GOMES, 2006).

Outra característica importante do hidrogel diz respeito a sua lenta degradação

quando  misturado  com  o  solo.  Segundo  AZEVEDO,  BERTONHA e  GONÇALVES

(2002)  a  degradação  ocorreu  lentamente  pela  ação  do  cultivo,  dos  raios  solares
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ultravioletas  e  um  contínuo  fracionamento  “que  gira  em  torno  de  10%  em  solos

cultivados continuamente por meio dos implementos agrícolas.” Os autores afirmam que

a deterioração do polímero é acelerada quando colocado em soluções que contem sais de

Cálcio  (Ca2+),  Magnésio  (Mg2+)  e  Ferro  (Fe2+),  mas  a  deterioração  também  pode

acontecer em solos adubados anualmente com fertilizantes químicos.

A Região Nordeste enfrenta graves problemas relacionados aos longos períodos

de estiagem, causados principalmente pelo clima semiárido. As consequências da seca no

nordeste  brasileiro  alcançam  magnitudes  preocupantes.  Esse  fenômeno  aliado  à

predominância de solos com limitações químicas e/ou físicas reduzem a possibilidade de

uma  produção agrícola  competitiva,  principalmente  pelos  pequenos produtores  rurais.

Uma  alternativa  para  conviver  com essa  realidade  é  a  utilização  desse  montante  de

fraldas como uma forma de retenção de água no solo.

Os polímeros reutilizados de fraldas descartáveis, atrelado a economia hídrica e a

redução de resíduos sólidos, apresentaram-se como uma alternativa viável, já que este

retém a água no solo, além de reutilizar um material que antes seria destinado de forma

indevida para lixões e aterros sanitários. Ademais, forneceram uma nova alternativa para

os pequenos produtores rurais deixando o solo úmido o que proporciona a absorção de

nutrientes pelas plantas e como consequência um aumento na produção.

O  objetivo  geral  deste  estudo  foi  avaliar  a  capacidade  de  retenção  do

hidroxipropilcelulosa  (HPC) encontrado  em fraldas  descartáveis  junto  ao  solo  para  a

utilização deste  na agricultura  familiar,  proporcionando  uma  economia  hídrica  e  uma

alternativa para os pequenos produtores rurais. Outro benefício direto foi a consequente

redução no volume de fraldas descartáveis destinadas aos aterros sanitários e/ou lixões.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os polímeros hidroabsorventes constituem uma classe de materiais que possui grande

afinidade pela água. Os mais utilizados em nosso cotidiano são a poliacrilamida (PAM), que

absorve água por meio da formação de pontes de hidrogênio, e o poliacrilato de sódio (PAS),

no qual o mecanismo de absorção é, primariamente, por osmose. A pressão osmótica faz com

que o poliacrilato de sódio absorva água para equilibrar  a concentração de íons de sódio
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dentro e fora do polímero. Os polímeros hidroabsorventes não reagem com os constituintes do

solo, mas exercem efeito direto, aumentando a retenção de água pelo mesmo (NIMAH, 1983).

A relativa capacidade dos polímeros em armazenar e liberar água está relacionada com sua

estrutura química. 

Considerando os diferentes  mecanismos de absorção dos dois materiais,  é possível

observar  experimentalmente  que,  a  poliacrilamida  é  muito  menos  sensível  ao  efeito  das

impurezas  da  água,  no  entanto,  proporciona  excessivo  aumento  de  massa  e  volume  dos

materiais (MARCONATO; FRANCHETTI, 2002). Segundo Azevedo, Bertonha e Gonçalves

(2002),  as  poliacrilamidas  não  são  degradadas  biologicamente  e  sua  degradação  ocorre

lentamente ou dissocia-se pela ação do cultivo, dos raios ultravioletas do sol e um contínuo

fracionamento, que gira em torno de 10% em solos cultivados continuamente por meio dos

implementos  agrícolas.  Os  autores  afirmam  que  a  deterioração  do  polímero  é  acelerada

quando  colocado  em  soluções  que  contêm  sais  de  Cálcio,  Magnésio  e  Ferro,  mas  a

deterioração  também  pode  acontecer  em  solos  adubados  anualmente  com  fertilizantes

completos. Esse material não é somente superabsorvente, ele é durável e resistente ao ataque

de micro-organismos e tem levado os pesquisadores a buscarem novas matérias absorventes

que tenham menor durabilidade no meio ambiente. 

Por sua vez, o poliacrilato de sódio além de permitir uma redução em sua massa,

aumenta a qualidade absorvente em relação à poliacrilamida. O poliacrilato de sódio seco,

quando misturado com água, forma um gel. As pontes de hidrogênio entre a água e o polímero

permitem o poliacrilato de sódio “aprisionar” 800 vezes o seu peso em água. Uma amostra

desse  polímero  é  capaz  de  absorver  de  200  a  300  vezes  sua  própria  massa  em  água

(MARCONATO; FRANCHETTI, 2002).

4.1 Constituintes da Fralda Descartável

As  fraldas  descartáveis  são  constituídas  principalmente  por  polímeros  naturais  e

sintéticos. Segundo Marconato e Franchetti (2002), as fraldas descartáveis são estruturadas da

seguinte forma: 

1- Filme de polietileno: é a manta, que forma a parte externa da fralda, um polímero sintético,

hidrofóbico, cuja função é ajudar a evitar o vazamento de líquido para fora da fralda;

2-  Polpa  de  celulose:  polímero  natural,  hidrofílico.  Associado  às  partículas  do  polímero

superabsorvente, auxilia na retenção da umidade;
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3- Poliacrilato de sódio (flocgel): polímero sintético, composto por poliacrilato de sódio, um

superabsorvente, utilizado na forma de pequenos cristais. Material com grande capacidade de

retenção de água;

4- Tecido de polipropileno: polímero sintético de natureza hidrofóbica, permite o escoamento

do líquido para a camada absorvente. É a parte da fralda que tem contato direto com o bebê.

5- Elásticos: polímero sintético, geralmente feito de fios de poliuretanas, borracha ou lycras,

são utilizados para melhor ajuste das fraldas ao corpo do bebê;

6-  Adesivos  termoplásticos:  constituídos  de  polipropileno  impregnado  com  adesivo,  são

utilizados para o fechamento das fraldas;

7- Faixa de ajuste frontal: constituída de filmes de polipropileno, é colada com adesivos sobre

a fralda. Sua utilidade é permitir abrir e fechar a fralda tantas vezes quantas forem necessárias,

sem danificá-la. 

4.2 Composição da Urina

A urina  é  um líquido que  em condições  normais  apresenta  coloração  amarelada,

sendo expelida pelo sistema urinário. Sua composição consiste em cerca de 95% de água e os

outros 5% referem-se às substâncias químicas: sais e nutrientes. Seus principais constituintes

são o cloreto de sódio (NaCl) e a ureia [CO(NH2)2], mas também estão presentes o potássio,

cálcio, os sulfatos e o fósforo, sendo este disponível como superfosfatos (H2PO4 – ou HPO4
2-)

e o potássio como um componente iônico (K+) (LIND et al, 2001).

A ureia corresponde à aproximadamente 2% do total na urina. Segundo FITTSCHEN

E HAHN (1998), em torno de 80% do nitrogênio total da urina, está na forma de ureia e o

restante está em forma de nitrogênio inorgânico, orgânico e amônia.

Diante da constituição deste líquido, pode-se pressupor sua eficiente  aplicação na

agricultura,  visto  possuir  quantidades  apropriadas  dos  macronutrientes  fundamentais  às

plantas: nitrogênio, fósforo e potássio.

Em 2007, ZANCHETA, em seu artigo “Recuperação e Tratamento da Urina Humana

Para  Uso  Agrícola”,  trouxe  os  resultados  do  estudo  realizado  em  amostras  de  urina  de

homens, mulheres, crianças e idosos, apresentando a estimativa de nutrientes presentes em

maior ou menor quantidade para as distintas faixas etárias. Ao analisar cada nutriente, o autor

concluiu que há maior quantidade de nitrogênio na urina de homens e idosos. Para o fósforo,

maior quantidade na urina de crianças e idosos, isto devido à presença de fósforo na formação

de  dentes  e  ossos  nas  crianças,  e  nos  idosos  por  conta  das  vitaminas  e  medicamentos
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compostos por este nutriente. Por fim, a quantidade de potássio em ambas as faixas etárias é

praticamente a mesma.

 METODOLOGIA

A pesquisa  foi  desenvolvida  em um laboratório  de  uma  Instituição  de  Ensino.  A

extração do hidrogel com pasta de celulose das fraldas foi executado de forma manual, sendo

utilizados  como  equipamentos  de  proteção  individual  jaleco,  luvas  e  máscara  semifacial

filtrante (modelo CA 11672). As fraldas contendo urina foram abertas com uma tesoura e o

conteúdo (hidrogel e pasta de celulose) foi despejado em um recipiente como mostra a (Figura

1), em seguida foi realizada a homogeneização para posteriormente o material ser pesado e

colocado para secar  na estufa a 80ºC por  12h.  Em seguida,  o  HPC foi guardado em um

recipiente de polietileno com tampa. O revestimento da fralda foi desinfectado conforme a

(Figura 2) com álcool 70% e armazenado de forma a permitir posterior reaproveitamento em

trabalhos artesanais.

Figuras 1 e 2 - Extração e armazenamento do HPC e desinfecção das fraudas

Fonte: Autores (2017)

Para a condução do experimento,  foram utilizadas  garrafas PET as quais foram

cortadas à distância de 22 cm do gargalo e dispostas em forma de funil, como mostra a

Figura 3. As tampas das garrafas foram perfuradas para permitir o escoamento da água,

simulando assim, as condições naturais de infiltração do solo.
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Figura 3 - Disposição do substrato

                                                                   Fonte: Autores (2017)

Foi definido um tratamento com solo arenoso, conforme a Figura 4, caracterizado

por meio de ensaio de granulometria utilizando Peneiras de análise granulométrica, com

base no Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2007). Os resultados obtidos foram de 37%

de areia grossa, 51% de areia fina, 10% de silte e 2% de argila, representando as condições

naturais de ocorrência na região. Esse tratamento foi irrigado com 500 mL de água para

analisar seu potencial de retenção.

Figura 4 - Esquematização do tratamento e tipo de substrato.

Fonte: Autores (2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos podem ser mensurados pela observação do pH, granulometria

do solo e retenção de água.

Análise das variáveis:

1. pH- Potencial hidrogeniônico.

Objetivou-se analisar as possíveis variações do potencial hidrogeniônico do solo, 

através da análise realizada com o uso de pHmêtro de solo, foi constatado o valor de 
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pH para o T1 de 6,3 antes e após a adição da água no substrato contendo HPC. Vale 

ressaltar que esse valor de pH é favorável ao cultivo de plantas.

2. Retenção de água

A análise foi feita em triplicata no Tratamento 1 (areia fina), onde foi utilizado 500 mL

de  água  em cada  repetição.  É  possível  observar  a  eficácia  significativa  de  retenção

hídrica em todos os tratamentos em que o HPC foi adicionado. No T10(areia fina) a

retenção foi de cerca de 51,3%, no T 11 (areia fina + 15g hidrogel disposto em camada) a

retenção hídrica foi de 87%, no T12 (areia fina +15g de hidrogel misturado ao solo) a

retenção hídrica foi de 81,5%.Assim, foi constatado conforme a Tabela 1, que o T1- 11

teve melhor resultado de retenção.

Tabela 1 - Capacidade de retenção de cada grupo experimental.

Tratamento

1

Retenção Média

T1 (10) 256,5 mL de água
T1 (11) 435 mL de água
T1 (12) 407,5 mL de água

Fonte: Autores (2017).

Constatou-se a taxa favorável de retenção de água, assim como valor de pH ideal, após a 

adição do HPC no solo..

CONCLUSÕES

A partir dos experimentos desenvolvidos e resultados obtidos, conclui-se que o

HPC colocado  em camada  e  misturado  ao  solo  obteve  resultados  satisfatórios,  com

retenção de água de 87% e 82%, em comparação com o solo que não recebeu o HPC que

obteve 51% de retenção.

A dissolução do HPC no solo não alterou o pH do mesmo, o qual se manteve num

valor favorável ao cultivo das plantas. Porém são necessárias novas análises para afirmar

esse fato.
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