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RESUMO 
 

 

Com a mitigação do petróleo e a degradação do meio ambiente torna-se necessário 

a procura de novos materiais, amigos do ambiente, que permitam o contínuo avanço 

tecnológico e científico sem a deterioração do planeta. 

A presente investigação pretende contribuir para esta causa, analisando 

detalhadamente química e morfologicamente um material não tóxico, de extração não 

invasiva e proveniente da natureza, denominado nanocelulose. Ao identificar todas as 

propriedades básicas pretende-se estabelecer a fundação científica necessária para futuras 

aplicações no âmbito dos compósitos naturais. 

Sendo a nanocelulose um termo vasto, que representa diferentes tipos de 

materiais, que apesar de serem todos à escala nano e constituídos principalmente por 

celulose são diferentes em propriedades e em forma, tornou-se necessário a escolha de 

um, neste grupo, que satisfaça a motivação ambiental desta dissertação. A escolha recaiu 

sobre nano fibrilas de celulose devido à sua fácil obtenção a partir de um recurso natural 

abundante (biomassa) e devido à sua fácil e económica extração. 

 Na caracterização das propriedades fundamentais foram utilizadas as técnicas: 

Microscopia eletrónica de varrimento (MEV), Energia dispersiva de espectroscopia de 

raios-X (EDS), Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de Infravermelhos por 

Transformada de Fourirer (FTIR-IV e FTIR-ATR) e inoculação de fungos para teste de 

biodegradabilidade. 

 Como as nano fibras de celulose possuem uma grande quantidade de água 

agregada do seu estado natural, estabeleceram-se dois métodos de secagem que 

permitiram a criação de diferentes formas geométricas fixas, possibilitando uma mais 

vasta gama de aplicações.  

 O teste de biodegradabilidade permite conclusões finais sobre a forma mais 

eficiente e ambientalmente correta de qualquer aplicação ser descartada, quer na forma 

natural ou seca. Podendo o material no seu fim de vida servir como fertilizante natural 

para um determinado tipos de cultura agrícola.  



 
 

 
 



XIII 
 

ABSTRACT 
 

 

With oil mitigation and environmental degradation it becomes necessary to search 

for new “green” materials that allow the continuous technological and scientific 

advancement without the planet deterioration. 

The present investigation desires to contribute for this cause, analysing with detail 

the chemical and morphological properties of a non-toxic material, that doesn´t require 

an invasive extraction and it´s abundant in nature, called nanocellulose.  

Through the identification of all the basic properties this project desires to lay the 

required scientific foundations for future applications within natural composites scope.  

Being nanocellulose a vast term that represents different materials that although 

all being at nano scale and primarily constituted of cellulose, are different in properties 

and in shape, it became necessary to choose one within this group that fulfils the 

environment motivation of this dissertation. The choice falls on cellulose nanofibrils due 

to natural abundance and easy and non-expensive extraction. 

In the search of the fundamental properties, various techniques were utilized: 

Scanning electron microscope (SEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), X-

ray diffraction (DRX), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR-IV, FTIR-ATR) 

and inoculation trough fungi. 

 Because cellulose nanofibrils possess a great amount of free water in the natural 

state, two methods of drying were established that allows the creation of various forms 

and geometrical shapes, allowing a more vast range of applications. 

 The biodegradability test allows final conclusion about the optimum way to 

discard any application in the more efficient and environmental correct manner, in any 

form, pulp or dried. With this properties the material may serve as natural fertilizer for 

various forms of crops. 
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1.1. Introdução  
 

 

 Desde o início, a humanidade explorou a natureza para a sua própria sobrevivência 

utilizando-a como fonte de nutrição e inspiração, observando padrões e refletindo sobre 

o que dela poderia obter para tornar a sua vida mais confortável. O avanço tecnológico 

advém dessa mesma constatação de conforto e da noção que existem fraquezas que podem 

ser colmatadas extraindo ou trabalhando matéria-prima. Contudo, o processo de 

otimização da vida humana, como qualquer outro processo, nunca encontrou ou 

encontrará a sua melhor versão, existindo uma contínua procura de aperfeiçoamento 

tecnológico. Essa procura incessante continuou a ser apoiada em recursos naturais 

utilizáveis e na modelação da natureza em prol desse objetivo. Porém deu-se conta, ao 

longo dos tempos, que o progresso suportado desta forma acarreta inevitavelmente a 

destruição da natureza, que é fundamental para o progresso que continuamente se tenta 

alcançar, sendo então este um processo ineficiente que apenas temporariamente vai 

permitir resultados.  

Para a recuperar e sustentar a natureza diversos métodos foram implantados, como 

a substituição de elementos poluentes por não poluentes, elementos não renováveis por 

renováveis e a reutilização de materiais no seu fim de vida. Esta nova aproximação 

motivou um estudo mais aprofundado sobre os materiais já anteriormente utilizados pelo 

Homem como plantas, árvores, algas ou fungos à procura de novas aplicações quem 

permitam o contínuo progresso sem acarretar a decadência do meio ambiente. Este estudo 

foi revolucionado no XIX primariamente com a palestra do Físico norte-

americano  Richard Feynman,“There's Plenty of Room at the Bottom”, em que este teoriza 

a manipulação individual de átomos e reconhece a diferença de propriedades que existe 

quando a matéria é analisada a escalas muito reduzidas, verificando que o balanço de 

importância das leis da física tal qual era conhecida até então, iria mudar, com a perda de 

importância da gravidade e o aumento de importância da tensão de superfície e forças de 

atração de Van der Waals [1]. A invenção do microscópio de efeito de túnel (STM), que 

possibilitou a análise de materiais a escala nano (10-9 m), veio confirmar as ideias de 

Feynman, permitindo a observação do fulereno e a constatação da existência de nanotubos 

de carbono. Devido às excelentes propriedades destes últimos, surgiu um interesse 
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crescente em aprofundar o estudo sobre as nano partículas e a aplicação destas, 

principalmente em materiais compósitos.  

Compósitos são materiais compostos por dois ou mais constituintes com 

diferentes propriedades químicas e físicas, que quando combinados, possuem 

propriedades distintas dos seus elementos inicias. Apesar de os elementos continuarem 

fisicamente separados na estrutura final do compósito, a sobreposição destes, permite a 

conjugação das diferentes propriedades. Alguns dos compósitos bastante conhecidos são 

o poliéster, o vidro ou a madeira [2], [3]. No entanto, as propriedades dos compósitos 

também variam com a morfologia da fase e as propriedades da interface. Usar partículas 

à escala nano na interfac 

e, devido às suas propriedades distintas pode resultar no reforço das propriedades dos 

compósitos, [4] como o aumento da rigidez, resistência, condutividade elétrica ou térmica 

[5].  

A utilização de elementos à escala nano de elementos naturais e biodegradáveis 

veio corrigir as fraquezas dos compósitos tradicionais, resolvendo duas grandes 

dificuldades a eles associadas. Grande de parte dos compósitos nano ou possuem um ou 

mais elementos provenientes de combustíveis fosseis e por isso são poluentes, ou são 

compósitos de elementos naturais (bio compósitos) que advém de fontes renováveis e não 

poluentes mas que possuem propriedades nitidamente mais débeis para grande parte das 

aplicações. Assim, a utilização de nano bio compósitos beneficia os compósitos através 

do reforço atribuído às nano partículas e beneficia o meio ambiente pela sua 

biodegradabilidade e renovabilidade [6]. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

 

 Esta dissertação tem como objetivo principal a caracterização química e 

morfológica de nano fibras de celulose (NFC) para futuras aplicações em nano bio 

compósitos. Esta caracterização básica e essencial permitirá distinguir quais as áreas de 

aplicação em que o uso de NFC será uma mais-valia como elemento de reforço, bem 

como qual o estado mais adequado para a sua utilização, visto que o estudo se debruça 

sobre NFC em polpa (aquosa) e em estado sólido. 
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 A remoção da água da polpa para solidificar o material decorreu de duas maneiras 

distintas: uma primeira em que o material foi seco numa estufa, e uma segunda em que 

se recorreu a um processo químico exsicante utilizando pentóxido de fósforo (P2O5). A 

diferença das propriedades de cada método de secagem foi estabelecida, bem como a 

diferença entre estas e o material na forma de polpa.  

Para a caracterização foram analisados os resultados de vários ensaios 

experimentais como Microscopia eletrónica de varrimento (MEV), Energia dispersiva de 

espectroscopia de raios-X (EDS), Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de 

Infravermelhos por Transformada de Fourirer (FTIR-IV, FTIR-ATR). Foi observada a 

agregação das NFC após secagem bem como a existência de porosidade, identificados e 

quantificados os elementos químicos, tipo de ligação, índice de cristalinidade e tamanho 

de cristalite.  

Como a principal motivação desta dissertação é a proteção ambiental, todas as 

amostras foram também submetidas ao teste de biodegradabilidade, sendo inoculadas 

com o fungo Pleurotus ostreatus para verificação da degradação, bem como comparação 

do rácio de crescimento do fungo.  

 

 

1.3. Estrutura da dissertação 
 

 

 A presente dissertação é formada por um conjunto de 5 capítulos, incluindo o 

atual. No segundo capítulo é apresentada uma revisão da literatura onde é descrita a 

relação entre compósitos, nano compósito e nano bio compósitos. É também referida no 

segundo capítulo a importância da celulose e a sua relação como a nano celulose. Por fim 

estabelece-se a diferença, vantagens e desvantagens das NFC em relação a outros tipos 

de nano celulose. 

No Capítulo 3 é descrito todo o processo experimental realizado no âmbito deste 

estudo, incluindo-se também uma breve introdução ao modo de funcionamento do 

equipamento usado.   

O Capítulo 4 diz respeito à apresentação e análise dos ensaios experimentais 

realizados no Capítulo 3.  
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Finalizando, a apresentação das conclusões desta dissertação e a enumeração de propostas 

de trabalhos futuros será realizada no Capítulo 5.
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2.1. Introdução 
 

 

 Os compósitos já são usados pelo Homem desde a primeira revolução agrícola em 

que se deu a transição do estilo de vida nómada para os primeiros assentamentos 

permanentes, que mais tarde seriam as primeiras cidades, em 10 mil a.C. [7], [8], [9].  

 Os primeiros compósitos usados não foram produzidos mas extraídos da natureza 

como elementos estruturais de habitações e para a produção de armas e ferramentas. Os 

compósitos mais utlizados nesses primeiros anos das civilizações foram a madeira, folhas 

de palmeiras, bamboo, algodão ou pelagem de animais (figura 2.1). O primeiro compósito 

a ser intencionalmente criado surgiu da tentativa de produzir tijolos de lama mais 

resistentes para produção de casas e monumentos no antigo Egipto. A solução encontrada 

foi a adição de palha aos tijolos de lama (figura 2.1), resultando num tijolo que possui 

uma resistência mecânica suficiente para garantir maior segurança e construções em 

altura [10].  

 

 
Figura 2.1-Exemplos de compósitos naturais A) Algodão, B) Bambo, C) Madeira, D) Fibras de coco [11] 

 

Foi desde logo denotado que a adição de materiais dissimilares permitia melhores 

resultados que a utilização de materiais simples. A técnica foi evoluindo a paço com as 

necessidades, tornando-se tão complexa quanto os objetivos. Um exemplo é o cimento, 

que quando misturado com gravilha produz betão, um material resistente o suficiente para 
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ser utilizado na construção de casas. No entanto o betão não é suficientemente resistente 

para a construção de pontes, mas se a este for adicionada uma armadura de aço (betão 

armado) as suas propriedades serão incrementas, tornando-se suficientemente resistente 

para suster uma ponte e o seu tráfico (figura 2.2).  

Numa era em que é possível a manipulação de nano partículas, torna-se importante 

o estudo da aplicação destas em compósitos (nano compósitos) para a criação de 

elementos que beneficiem tanto a ciência, como o conforto Humano, como o meio 

ambiente (nano bio compósitos).   

 

 
Figura 1.2-Tijolos compósitos e betão armado [12]. 

 

 

2.2. Compósitos  
 

 

 Um compósito é um material que resulta da junção de dois ou mais materiais 

quimicamente dissimilares. O resultado será um material distinto dos materiais 

individuais que o originaram, com propriedades superiores a estes e uma interface clara 

entre eles [13], [14] . 

 A constituição de um compósito é dividida em duas fases: continua ou de matriz 

e fase de reforço. Para a fase matriz são normalmente escolhidos materiais duros e/ou 

dúcteis, como por exemplo o metais ou cerâmicos (figura 2.3), já para o reforço são 

selecionados materiais que possuam uma elevada resistência mecânica sob a forma 

de fibras, folhas ou partículas, que são incorporadas na matriz. Como reforço, são 

vulgarmente utilizados materiais como fibras vidro ou carbono (figura 2.3) [15] [16].   
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Figura 2.3- Exemplos de uma matriz (cerâmica) e exemplo de um reforço (fibra de vidro) [17] 

 

Essencialmente, quando se cria um compósito, combina-se a tenacidade da matriz, 

isto é, a quantidade de energia que um material pode absorver antes de entrar em rotura, 

com a resistência do reforço. A resistência é a capacidade do material em suportar forças 

aplicadas sem que estas venham a causar deformações plásticas [18]. Existem diversas 

combinações possíveis entre matrizes e reforços para a produção de compósitos. Na tabela 

2.1 encontram-se alguns exemplos dos materiais usados e as suas características. 

 

Tabela 2.1-Exemplo de materiais usados em fases matriz e reforço [15] 

 

Fase de Reforço   Características 

Fibras de vidro Baixo custo, alta resistência, alta densidade 

Grafite Baixa densidade, baixo custo e alta resistência  

Kevlar Alto rácio entre peso e resistência, custo elevado  

Fase de Matriz   Características  

Poliuretanos Tenacidade, propriedades térmicas e baixo custo 

Ligas metálicas (Al, Ti, Mg) Baixo peso, alto custo, resistência mecânica  

Porcelana, grés Elevada dureza, baixa resistência à tração, baixo peso 

  

 

Os compósitos são classificados de acordo com a classificação da matriz, estas 

podem ser agrupadas como metálicas, cerâmicas ou polimérica.  

Os compósitos de matriz polimérica são geralmente materiais termoplásticos 

(podem ser varias vezes fundidos e moldados) ou termoendurecíveis (só podem ser 

fundidos e moldados umas vez) que satisfazem as necessidades de várias indústrias como 



Revisão da literatura  Capítulo 2 
 

-12- 
 

por exemplo, a automóvel, para a produção de tubos e painéis ou da indústria eletrónica 

para fabrico de fichas elétricas, rotores e pás de ventoinhas. Estas aplicações são possíveis 

graças a propriedades como resistência à compressão, capacidade de absorver 

deformações e resistência à corrosão. O reforço usado neste tipo de compósitos são 

geralmente fibras de vidro ou carbono. A adição destas concede uma maior tenacidade ao 

material sendo relevante, nestes casos, a orientação das fibras [15]. 

Os compósitos cerâmicos são utilizados em aplicações onde é exigida resistência 

a alta temperatura ou onde em ambiente corrosivo. A utilização destes compósitos tem 

como vantagem a sua elevada dureza, resistência ao calor e leveza. No entanto são pouco 

resistentes ao impacto mecânico. Normalmente são reforçados com fibras de carbono, 

óxido de alumínio ou carboneto de silício e são amplamente utilizados na indústria 

aeronáutica, artigos de desporto e ferramentas de corte [19].  

Compósitos com matriz metálica apresentam maior módulo de elasticidade, 

ductilidade e resistência a temperatura elevada. Contudo também são os mais pesados e 

difíceis de processar. São normalmente aplicações de matrizes constituídas por ligas 

metálicas leves (alumínio, magnésio ou titânio) com fases de reforço como a alumina, 

carboneto de silício ou filamentos de boro. São aplicados na indústria automóvel como 

blindagem militar ou na indústria aeronáutica [20]. 

 Contudo a utilização de compósitos também acarreta desvantagens devido á 

estrutura anisotrópica do material que faz com que a as propriedades variem com a 

orientação das fibras. Outra dificuldade é o possível deslocamento entre fases devido 

quando em estruturas sanduiche devido á diferente natureza das fases constituintes [21].  

 
 

2.2.1. Biocompósitos  
 

 

 Preocupações ecológicas levaram ao crescente interesse e estudo sobre 

compósitos de origem natural. Sob a autoridade da legislação ambiental e da opinião 

pública os fabricantes foram solicitados a considerar o impacto ambiental dos seus 

produtos acabados, principalmente quanto à toxicidade e destino em final de vida. A 

solução encontrada foi a utilização de fibras naturais e renováveis [22].  

 As fibras naturais são classificadas quanto a sua proveniência, podendo estas ser 

de origem animal como a lã e a seda, mineral como o amianto ou vegetal como o algodão 
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ou a juta. As fibras vegetais podem ainda ser classificadas quanto ao subgrupo a que 

pertencem, podendo ser fibras do caule, fibras provenientes de sementes/fruto ou fibras 

de folhas.  

 A utilização de fibras naturais de origem vegetal de crescimento anual traz 

vantagens devido à sua baixa densidade, resistência, natureza não abrasiva, 

biodegradabilidade, facilidade de reciclagem, disponibilidade em grandes variedades e 

quantidades, excelentes propriedades isoladoras (acústicas, térmicas e elétricas) e baixo 

custo. No entanto, também possuem limitações para determinadas aplicações, devido à 

componente celulósica das fibras: possuem uma temperatura de processamento limitada 

e elevada capacidade para absorção de humidade, o que pode desencadear processos de 

degradação biológica; fraca adesão na interface com alguns polímeros devido à natureza 

altamente hidrófila das fibras o que as torna incompatíveis com polímeros de natureza 

hidrófoba e a dependência das condições climatéricas e sazonais para a sua produção [23] 

[24]. 

 As fibras naturais são empregues em processos de produção de matriz 

termoendurecível ou termoplástica (compósitos poliméricos). Na produção em matrizes 

termoplásticas são usados processos de moldação por prensagem a quente e injeção, já na 

produção de matrizes termoendurecíveis são usados os processos de moldação por 

prensagem a quente e transferência de resina para o molde. É possível encontrar 

aplicações de compósitos reforçados com fibras de vegetais principalmente na indústria 

automóvel. Um exemplo, a empresa Ford®, que já substitui componentes de fibra de vidro 

por fibras de cânhamo [25] [26]. 

 

 

2.2.2. Nanocompósitos  
 

 

 Nanocompósitos são compósitos em que pelo menos uma das fases possui uma 

das três dimensões menor que 100nm. Normalmente, nanocompósitos resultam da 

combinação de uma matriz regular como uma fase de reforço a escala nano. Estes diferem 

dos compósitos tradicionais devido à incorporação de nano partículas, que devido ao seu 

reduzido tamanho não estão sujeitas às leis da física clássica. As propriedades mecânicas, 

eletrónicas, fotónicas e magnéticas diferem quando um material é analisado a escala 
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macro ou escala nano. Outra propriedade importante é a área de superfície por unidade 

de massa que pode resultar em mais de 1000 m2/g.  

 Vários exemplos são encontrados ao longo da história sobre a utilização de nano 

partículas para modificação das propriedades de um material. Paracelsus descreve a 

primeira preparação de nano partículas através da dispersão de ouro em líquidos, chamada 

de aurum potabile (ouro potável), no ano de 1570. As primeiras utilizações destinavam-

se à coloração do vidro para efeito estético. A preparação de purpuras, violetas e 

castanhos em vidros ornamentados, eram obtidas através pós de ouro dissolvidos em aqua 

régia [27]. Em 1991 deu-se a descoberta dos nanotubos de carbono. Estes possuem uma 

estrutura de átomos ligados em forma hexagonal, com cada átomo ligado a outros três. 

Devido á sua estrutura, pequeno diâmetro (≈ 1nm), longo comprimento e às ligações C-

C, os nanotubos possuem propriedades tais como, excelente flexibilidade, resistência à 

tração e a compressão. O módulo de elasticidade e a tensão de rotura são várias vezes 

superiores às do aço comum, estando na ordem dos 1000GPa e 63GPa, respetivamente. 

Por possuírem tais propriedades os nanotubos de carbono motivaram uma investigação 

mais alargada sobre as nano partículas e as suas aplicações [28]. Uma das aplicações 

encontradas foi a incorporação de nano partículas como fase de reforço em compósitos 

de matriz polimérica, que resultaram em vários produtos comerciais. Alguns exemplos 

são apresentados na tabela 2.2. [29] [30]. 

 

Tabela 2.2-Explemplo de aplicações de nano compósitos [31] [32] [33]. 

 

 

Empresa Produto Características Aplicações 

Nanosonic® Metal Rubber TM 

Flexível, resistente 

a temperaturas e a 

pressão, condutor 

elétrico   

Aeroespaciais, 

militares e 

eletrónicas 

InMat® NanolokTM 
Flexível, resistente 

a baixa temperatura 

Peliculas para 

embalagem de 

alimentos 

Nanocyl® EPOCYLTM 
Resistência 

mecânica 

Produção de 

nanotubos de 

carbono 
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2.2.3. Bio-nanocompósitos 
 

 

 A invenção dos bio-nanocompósitos surgiu com a iniciativa de criar um 

compósito que fosse igualmente ecológico e versátil nas potenciais aplicações. Devido às 

limitações de algumas das propriedades dos biocompósitos tornou-se necessário repensar 

a utilização de fibras, ou partículas naturais, como matéria-prima. A solução encontrada 

foi a utilização dos mesmos materiais mas à dimensão nano. 

Bio-nanocompósitos são obtidos através da adição de nano fibras em bio 

polímeros. Em geral, a fase de reforço de um bio-nanocompósito é formada por nano 

tubos de carbono, nano partículas de argila ou nanocelulose. Como as propriedades dos 

materiais variam com a dimensão, verificou-se que a redução da escala das fibras, ou 

partículas naturais usadas, traria benefícios para os biocompósitos, melhorando 

propriedades como a resistência mecânica, tenacidade e contacto na interface. Outra 

vantagem é a possibilidade de produção de nano fibras vegetais de forma controlada, 

menos dependente das estações e condições climatéricas, devido à sua pequena dimensão, 

que permite a extração de uma grande quantidade de matéria através de uma pequena 

quantidade de matéria-prima. As principais aplicações imediatas dos bio-nanocompósitos 

encontram-se nas áreas da embalagem, agricultura, higiene e medicina [34] [35]. 

 

 

2.3. Celulose 
 

 

 A celulose é um polímero natural de cadeia longa composto por monómeros de 

glicose (C6H12O6)n (figura 2.3). É sintetizada por vários organismos como, animais 

marinhos (tunicados), fungos, bactérias e plantas. Nas plantas e árvores a celulose 

encontra-se em grande abundância (cerca 40 a 50% de quase todas as plantas), sendo um 

dos constituintes da parede celular e atuando como um polímero estrutural. É obtida 

através do processo de fotossíntese e necessita de água, dióxido de carbono e energia solar 

para ocorrer. As paredes celulares de plantas e árvores são estruturas complexas 

compostas por duas camadas distintas, uma primeira que circunda a segunda parede 
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celular, que por sua vez também é uma estrutura complexa constituída por três camadas 

distintas composta principalmente por lignina, hemicelulose e celulose. A lignina possui 

as funções de transporte de líquidos, rigidez estrutural e proteção biológica. Já a 

hemicelulose possui a função de cimentação de fibras na parede celular. No entanto, 

ambos os materiais são amorfos, ao contrário da celulose que possui um grau de 

cristalinidade superior o que se traduz em melhores propriedades mecânicas. Dependendo 

da fonte, o grau de cristalinidade pode variar, sendo a celulose extraída do algodão a mais 

cristalina (≈90%) [36] [37] [38]. 

 

 

Figura 2.3-Estrutura da celulose 

 

 

2.4. Nanocelulose 
 

 

A nanocelulose bacteriana (NCB) é sintetizada por vários tipos de bactérias, sendo 

a mais comum a Gluconacetobacter xylinus. A NCB é formada nanofibrilas entrelaçadas 

com aproximadamente 30nm de largura [39]. A estrutura fibrilar cria uma grande área de 

superfície capaz de conter elevadas quantidade de água, graças às ligações de hidrogénio 

presentes nas fibras. Possui elevadas propriedades mecânicas e é biocompatível devido à 

falta de enzimas capazes de a degradar. Em contraste com a nanocelulose (NC) obtida 

através de biomassa a NCB não possui zonas amorfas. A sua produção controlada é ideal 

para aplicações médicas como, substituição de cartilagens, cicatrizantes para a pele e 

produtos cosméticos [40] [41] [42]. 

A nanocelulose de origem vegetal é obtida removendo as zonas amorfas das fibras 

celulósicas. A NC é utilizada devido às superiores qualidades químicas e mecânicas que 

possui em relação a celulose. Tais propriedades resultam da menor quantidade de regiões 
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amorfas e do tamanho dos cristais ou fibras. Dependendo da origem, as propriedades da 

NC vegetal variam, podendo a sua extração ser realizada não só através de madeira, mas 

também a partir de plantas, folhas, caules ou frutos. Na tabela 2.3 são apresentados alguns 

casos onde a NC foi extraída com sucesso, e a sua matéria-prima de origem [43] [44]. 

 

Tabela 2.3-Fontes de NC [45]  

 

Fonte   Referência 

Madeira   Che et. Al (2011) 

Algodão   Morais Teixeira et al. (2010) 

Batata   Dufresne et al. (2000) 

Cladódios e espinhos de Opuntia ficus   Malainine et al. (2003) 

Limão e milho   Rondeau-Mouro et al. (2003) 

Soja   Wang and Sain (2007a) 

Folha de ananás   Cherian et al. (2010) 

 

 

Dependendo do método de extração, dois tipos principais de NC podem ser 

obtidas, nomeadamente nano cristais de celulose (NCC) e nano fibras de celulose (NFC). 

Os processos de obtenção de NC podem ser variados mas consistem essencialmente em 

duas etapas: uma primeira fase onde a celulose é purificada, removendo todos os materiais 

não celulósicos como a lignina, ceras, proteínas, hemicelulose e materiais inorgânicos 

que possam estar presentes e uma segunda que geralmente é composta por uma hidrólise 

ácida que destrói as cadeias de cristais da celulose purificada e remove os vestígios das 

zonas amorfas ainda presentes, resultado num material quase completamente cristalino.  

 As pequenas dimensões das fibras e dos cristais em conjunto com a estrutura e 

o tipo ligações químicas, tornam as propriedades mecânicas dos NCC e NFC ideais para 

uso como fase de reforço em compósitos poliméricos. Promovem o aumento da rigidez e 

do módulo de elasticidade da fase matriz. No entanto, o uso de NFC acarreta vantagens 

em relação aos NCC em certas aplicações devido ao seu elevado cociente 

comprimento/largura, que resulta numa maior resistência mecânica e módulo de 

elasticidade [45]. 
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2.5. Métodos de produção de NFC 
 

 

Vários processos podem ser utilizados para extrair NFC de materiais celulósicos. 

Assim como o material utilizado para a extração, também o processamento interfere nas 

propriedades finais do material. As NFC podem ser obtidas através de processos químicos 

ou mecânicos. Os processos mecânicos possuem a vantagem de aproveitar grande parte 

da polpa para a produção de NFC sem criar muitos resíduos, contudo também requer 

consumo de energia. Os processos químicos, não necessitam de energia mas são pouco 

eficientes, criando uma grande quantidade de resíduos.  

 

 

2.5.1. Processos mecânicos  
 

 

 As polpas são produzidas por processos mecânicos utilizando equipamentos 

especializados. O princípio de funcionamentos consiste na aplicação de pressão nos toros 

de árvores contra lâminas ou cilindros rotativos, normalmente sendo estes últimos 

produzidos em grés. Com a constante pressão sobre os elementos rotativos as fibras são 

removidas da matriz sem que ocorram grandes desperdícios.  

Utilizando esta polpa as NFC podem ser obtidas através de um processo bastante 

comum na indústria de papel que ocorre recorrendo a um equipamento chamado de 

“refiner”. Neste equipamento são introduzidas fibras na forma de polpa, que por sua vez, 

são forçadas para aberturas entre os discos de rotores. Estes têm superfícies equipadas 

com barras e ranhuras contra o qual as fibras são sujeitas a repetidas tensões cíclicas. Este 

tratamento altera irreversivelmente as propriedades das fibras pela modificação da sua 

morfologia e tamanho. 

Este processo inclui ainda uma fase de homogeneização na qual as fibras, 

previamente tratadas, são bombeadas a alta pressão e alimentadas através de uma mola 

para um conjunto de válvulas. Estas válvulas possuem uma elevada cadência de abertura 

e fecho que sujeita as fibras a grande queda de pressão, criando um efeito de micro 

fibrilação [45].  
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2.5.2. Processos químicos 
 

 

 Outra estratégia para isolar as fibras da madeira consiste em remover a lignina da 

matriz, por degradação. Este processo envolve a incorporação da lignina numa solução e 

a partir daí remover a mistura por meio de lavagem. Contudo ainda não existem químicos 

comerciais completamente seletivos em relação à lignina, havendo sempre uma perda 

considerável de celulose e a existência de lignina residual, podendo esta ser determinada 

através da análise de Kappa (ISO 302:2015) [46].  

 Um dos métodos utilizados é a hidrólise ácida, conseguida empregando ácido 

sulfúrico, com necessidade de agitação constante. Após a hidrólise ocorrer a suspensão é 

diluída com água desionizada para cessar a reação. A mistura é então centrifugada a 

6000rpm durante 10 minutos para concentrar as NFC e remover excessos de líquido. O 

precipitado resultante é enxaguado, centrifugado e dialisado com água até se obter um pH 

neutro constante. 

 Um processo alternativo à hidrólise ácida é a utilização de explosões de vapor. 

Durante este processo o material em bruto é pressurizado a vapor seguido por uma rápida 

redução na pressão. Resulta numa quebra das fibras de lignina e hemicelulose [45].  
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3.1. Introdução 
 

 

 Neste capítulo é descrito o procedimento experimental realizado e são 

apresentados os resultados obtidos. Numa primeira instância é apresentado o primeiro 

método de secagem, que ocorre recorrendo a uma estufa elétrica, bem como todas as 

técnicas evolvidas no manuseamento do material para a obtenção de uma amostra válida 

para futuros ensaios químicos e morfológicos. Fotomicrografias MEV foram obtidas a 

partir da amostra desidratada em dois equipamentos diferentes. Um primeiro, TM3030 

plus, que resultou de um seminário proporcionado pela empresa HITACHI® que permitiu, 

para além das imagens MEV, conclusões a cerca da constituição química (EDS) e 

distribuição de elementos (Mapping). O segundo foi realizado no Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo, através de um equipamento ESEMTM FEI QUANTA-400 que 

possibilitou, para além de imagens de superfície, imagens de secção. Espectros de FTIR 

foram obtidos em dois equipamentos diferentes (FTIR e FTIR-ATR) para averiguar a 

composição e a estrutura molecular dos materiais através da região do infravermelho 

médio, que permite a observação de grupos funcionais através de frequências 

características. Os resultados foram comparados com espectros de FTIR provenientes da 

NFC no estado de polpa. O índice de cristalinidade e o tamanho da cristalite formam 

obtidos após a análise dos difractogramas provenientes da análise DRX recorrendo ao 

equipamento XPERT-PRO da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 Para o segundo método de desidratação recorreu-se a um processo químico 

exsicante utilizando pentóxido de fósforo (P2O5). Após a secagem, procedeu-se a uma 

análise do material recorrendo às mesmas técnicas e equipamentos utilizados para a 

análise da primeira amostra, expeto a análise EDS, Mapping e DRX, por falta de 

disponibilidade de equipamentos. 

 Por fim, todas as amostras resultantes dos processos de secagem e a NFC na 

forma aquosa (polpa), foram submetidas ao teste de biodegradabilidade, recorrendo a 

inoculação do fungo P. ostreatus. Procedeu-se, de seguida, a análise dos materiais 

resultantes, utilizando as mesmas técnicas e equipamentos usados na amostra obtida 

através do processo exsicante. 
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3.2. Materiais  
 

 

 As NFC (figura 3.1) foram adquiridas da Universidade do Maine (Maine, E.U.A), 

em forma de polpa, com 97% de teor de água. Devido à motivação ambiental desta 

dissertação foi selecionado um tipo de NC proveniente de biomassa na forma de nano 

fibras. O seu processamento, menos dispendioso em termos de consumo de energia e a 

baixa concentração de fibras para a averiguação de propriedades quando usada a menor 

quantidade de material possível, foram também motivos desta escolha.  

 

 
Figura 2.1-Polpa de NFC 

 

 

3.3. Desidratação por calor 
 

 Para a secagem do material foi utilizada, numa primeira instância, uma estufa 

elétrica na qual as NFC, em forma de polpa, foram colocadas a temperatura 60ºC por um 

período de oito horas. Foram testadas diferentes temperaturas e períodos de tempo no 

processo mas revelaram-se ineficientes. Temperaturas inferiores, (45ºC, 50ºC) resultaram 

numa incompleta desidratação do material. Temperaturas mais elevadas (70ºC, 80ºC, 

85ºC) resultaram na total aderência das NFC ao vidro de Petri na qual foram colocadas, 

mesmo por períodos de tempo mais reduzidos. 

 Para obter uma amostra válida para posteriores ensaios experimentais, para além 

da correta temperatura e período de tempo, foi necessário considerar o modo de 

disposição da NFC sobre a placa de Petri, antes de colocada na estufa de secagem. Uma 
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disposição aleatória resultou numa amostra completamente seca, mas com uma forma não 

adequada a ensaios experimentais, contendo espessura variável, orifícios e fissuras. Como 

solução, as NFC em polpa foram disposta sobre uma placa de Petri recorrendo-se a um 

espalhador, de modo a obter uma superfície contínua, fina, regular e lisa. O resultado foi 

uma amostra completamente desidratada de espessura constante (≈1mm) sem conter 

fissuras ou adesões a placa de Petri. 

 

 

3.3.1. Teste de biodegradabilidade 
 

 

 A biodegradabilidade das NFC, desidratadas e em polpa, foi testada através da 

taxa de crescimento de P. ostreatus (figura 3.2). A escolha deste fungo em particular 

deve-se à sua considerável distribuição geográfica (todos os continentes habitados) e ao 

facto de ser comestível e amplamente consumido em várias nações. Assim pretende-se 

demostrar que aplicações de NFC, em polpa ou desidratas, podem ser recicladas como 

elementos fertilizantes no seu final de vida.  

 

 

Figura 3.2-P. Ostreatus 

 

 Para atestar a biodegradabilidade ponderou-se a necessidade de simular 

condições reais existentes na natureza quando um material é descartado em terreno aberto. 

Como solução, para além da inoculação do fungo numa amostra é adicionado ou 

misturado num meio rico em nutrientes. Como meio, foi utilizado PDA (Potato dextrose 
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agar) comercializado pela empresa LIOFILCHEM® (figura 3.3), que foi misturado com 

água potável numa proporção de 42g/l. Para uma completa dissolução, a mistura foi 

aquecida até se homogeneizar e logo de seguida colocada num dispositivo de autoclave à 

temperatura de 121ºC ,por 15 minutos. Este último processo é utilizado para esterilizar o 

meio através do calor húmido e pressão. 

 

 

 

Figura 3.3-PDA 

 

  

 O procedimento experimental ocorreu através de quatro inoculações distintas. 

Uma primeira (figura 3.4), em que se atesta a biodegradabilidade através da inoculação 

do fundo P. ostreatus em NFC desidratada. Para o efeito, 100ml de PDA esterilizado são 

colocados no interior de uma placa de Petri de vidro. No topo, e na zona central do meio, 

é colocada uma porção de NFC desidratada de geometria circular e espessura ≈1mm, e 

ainda no topo da NFC desidratada é disposta uma porção de micélio de P. ostreatus. A 

necessidade de uma geometria regular conhecida está relacionada com a simplificação da 

avaliação da taxa de crescimento do fungo. Por fim a amostra é selada com filme, a fim 

de impossibilitar contaminações por bactérias ou fundos presentes no ar, e colocada numa 

estufa a uma temperatura constante de 25ºC. 
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Figura 3.4-NFC desidratada com P. ostreatus 

 

 

A segunda inoculação foi realizada no sentido de atestar a biodegradabilidade da NFC 

em forma de polpa e comparar a taxa de crescimento desta com os resultados obtidos da 

inoculação anterior. Para o efeito, 100ml de PDA esterilizado foram colocados no interior 

de uma placa de Petri de vidro. No topo, zona central, é distribuída uma fina camada polpa 

(≈1mm) utilizando um espalhador, e ainda no topo da polpa é disposta uma porção de 

micélio de P. ostreatus. Por fim a amostra é selada com filme, a fim de impossibilitar 

contaminações por bactérias ou fundos presentes no ar, e colocada numa estufa com uma 

temperatura constante de 25ºC.  

 Contudo, após o ensaio, ponderou-se a possibilidade de o fungo não ter acesso 

ao meio de nutrientes, devido à considerável quantidade de água presente na polpa. Tal 

facto poderia fazer com que o ensaio experimental se afastasse da realidade presente na 

natureza. Como alternativa foi efetuada uma inoculação numa amostra de polpa mas 

misturada com PDA. Para o efeito, o PDA foi misturado com água potável numa 

proporção de 42g/l mais 20g de polpa de NFC. O resultado foi homogeneizado através de 

calor e colocado num dispositivo de autoclave à temperatura de 121ºC por 15 minutos 

para efeitos de esterilização. Ambas a inoculações de polpa são apresentadas na figura 

3.5.  
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Figura 3.5-Inocolação na polpa e inoculação na mistura A) Polpa distribuída B) Mistura com polpa. 

 

 Por fim, foi realizada uma última inoculação para revelar se as NFC possuem 

propriedades fertilizantes. Tais propriedades podem ser comprovadas estabelecendo-se 

uma comparação entre a taxa de crescimento do fungo quando este se encontra num meio 

rico em NFC e a taxa de crescimento do fungo quando este se encontra um meio similar 

aos encontrados na natureza. Para simular o meio natural foi utilizado PDA, desta vez, 

sem qualquer tipo de adição.  

 Para o efeito, 100ml de PDA esterilizado foi colocado no interior de uma placa 

de Petri de vidro, e no seu cume disposta uma pequena porção de micélio pertencente ao 

fungo P. ostreatus. A amostra foi selada com filme, a fim de impossibilitar contaminações 

e colocada numa estufa com uma temperatura constante de 25ºC (figura 3.6).  
 

 

Figura 3.6-Inoculação em PDA 
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3.3.2. Microscopia Eletrónica de Varrimento 
 

 

  Diversas fotomicrografias da amostra desidratada por calor foram obtidas através 

do equipamento TM3030 plus, HITACHI® (figura 3.7), com este a operar em baixo vácuo, 

com uma pressão interna na câmara de 1.33mbar e com uma tensão de aceleração de 

15kv. As amostras foram colocadas sobre pinos de alumínio e todas as fotomicrografias 

obtidas possuem uma ampliação de �. 
 

  

Figura 3.7-MEV da amostra desidratada HITACHI (×1800   

 

 Através do equipamento FEI QUANTA-400 várias fotomicrografias da amostra 

desidratada por calor foram recolhidas inclusive, da amostra após o teste de 

biodegradabilidade. Para além das imagens de superfície também foram obtidas imagens 

das amostras seccionadas para permitir a visualização da estrutura interna.  

  

a) b) 
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Figura 3.8-MEV da amostra secionada desidratada FEI QUANTA × 5  

 

O equipamento operou em baixo vácuo, com uma pressão interna na câmara de 

1.33mbar e com uma tensão de aceleração de 15kv. As amostras foram colocadas sobre 

pinos de alumínio e revestidas com partículas de ouro para permitir a condutibilidade 

elétrica. Para as fotomicrografias da amostra desidratada (figura 3.9) a ampliação foi de 5 × e para as fotomicrografias da amostra inoculada com P. ostreatus (figura 3.3.2.3), 

as ampliações variaram entre � e 5 �. Como a concentração do fungo vária 

aleatoriamente de acordo com a facilidade de penetração e tempo após inoculação, 

imagens de diferentes zonas da amostra foram registadas para perceber o grau de 

proliferação, de acordo com a distância à zona de inoculação. 

  

a) b) 
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Figura 3.9- MEV da amostra desidratada inoculada com P. ostreatus, a) �. b) 5 �. c) 5 �.  d) 5 �. 
 
 

3.3.3. Espectroscopia de raios X por dispersão em energia 
 

 

 Após a fotomicrografia MEV, o equipamento TM3030 plus (HITACHI®) também 

permitiu a quantificação, (figura 3.10), e a localização de componentes químicos 

presentes na amostra (mapping). Para obter imagens mapping (figura 3.11) o 

equipamento operou em baixo vácuo, com uma pressão interna na câmara de 1.33mbar, 

com uma tensão de aceleração de 15kv e uma ampliação de �. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.10-EDS da amostra desidratada 

 

 

 

 
 

Figura 3.11-Mapping da amostra desidratada 
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O equipamento também permite fazer a desagregação do mapping, apresentando 

imagens da localização de cada elemento, sem a presença dos restantes (figura 3.12).  

 

Figura 3.12-Mapping de elementos singulares  

 
 

3.3.4. Espectroscopia de infravermelho por transformada de 
Fourier 
 

 

 Para averiguar o tipo de ligações químicas nas moléculas das NFC utilizou-se o 

equipamento Research Series FTIR (UNICAM®) operando entre frequências de 4500 cm-

1-400 cm-1. Para o efeito, foram utilizadas três amostras. Uma de NFC desidratada 

misturada com uma de KBr, uma de NFC em polpa misturada com KBr e uma outra de 

KBr sem nenhuma adição. Para as misturas utilizou-se uma proporção de 2mg de NFC 

para cada 175 mg de KBr, que foram depois trituradas e misturadas num almofariz, até 
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se obter um material homogéneo. De seguida, recorreu-se a uma prensa para a 

compactação da pastilha, aplicando uma força de 5ton durante 10 minutos e uma força de 

10ton durante 5 minutos, em vácuo. Decorrido este tempo, a pastilha foi retirada e 

introduzida no equipamento. Como resultado obtiveram-se espectros (figura 3.13 e figura 

3.14) de absorvância (a.u.) por número de onda (cm-1). 

 

 

Figura 3.13- Espectros FTIR NFC polpa 

 

          

               Figura 3.14- Espectro FTIR NFC desidratada 
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 Contudo, os resultados obtidos pelo equipamento não foram favoráveis à 

identificação das bandas relacionadas com os grupos funcionais das amostras. Para além 

dos espectros possuírem uma um fator de absorvância muito baixo, também possuem 

picos muito pouco definidos e no caso do espectro da amostra desidratada, picos com 

forte quantidade de ruído (linhas sobrepostas) o que impede uma correta análise. O 

insucesso de resultados pode ser relacionado, no caso da NFC no estado de polpa, com o 

alto teor da água presente (97%) que dilui consideravelmente a mistura após adicionado 

o KBr. Já no caso da amostra desidratada, terá sido a dificuldade em homogeneizar a 

mistura devido à resistência que a amostra oferece ao ser triturada. A solução encontrada 

foi a utilização de um aparelho FTIR-ATR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

working in the mode of Attenuated Total Reflectance), que permite a análise direta de 

amostras no estado sólido ou líquido sem necessidade de preparação. Outra vantagem em 

relação ao FTIR é a inexistência de atenuação de sinal em meios altamente absorventes, 

tais como soluções aquosas. 

  Neste equipamento foram testadas amostras de polpa, amostras de NFC 

desidratada, amostras de NFC inoculada com P. ostreatus e amostras de P. ostreatus. Para 

a realização dos ensaios os exemplares foram simplesmente apoiados no topo do cristal 

existente no FTIR-ATR e como resultado foram obtidos quatro espectros, de picos bem 

definidos, e sem a presença de ruído (figura 3.15, figura 3.16, figura 3.17 e figura 3.18). 

 

       Figura 3.15-FTIR-ATR da polpa 
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         Figura 3.16-FTIR-ATR de NFC desidratada 

 

 

 

 

                Figura 3.17-FTIR-ATR NFC inoculada 

  



Procedimento e métodos  Capítulo 3 
 

- 37 - 
 

 

            Figura 3.18- FTIR-ATR P. ostreatus 

 

 

3.3.5. Difração de Raios-X 
 

 

 Para determinar as propriedades cristalinas e a quantidade de matéria amorfa das 

NFC desidratadas foram conduzidos ensaios experimentais recorrendo-se ao 

equipamento Panalytical X´Pert PRO, com o detetor X´celerator com produção de 

radiação X entre 40kV a 30mA e uma aquisição de dados na geometria Bragg-Bentano 

entre ∢ . Foi necessário a preparação da amostra, de modo a obter um pó 

fino. Para o efeito, utilizou-se um bisturi e uma pinça para retirar uma pequena quantidade 

de material, que por sua vez foi desfeito em pequenas lascas. As lascas foram então 

colocadas num moinho elétrico e trituradas até se obter um pó com tamanho de grão ideal. 

Como resultado obteve-se o difractograma apresentado na figura 3.19.  
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              Figura 3.19-Difractograma da amostra desidratada 

 

 

3.4. Desidratação por exsicação 
 

 

 Para a secagem através da reação exsicante, as NFC foram dispostas numa placa 

de Petri recorrendo-se a um espalhador e colocadas no interior de um exsicador 

juntamente com pentóxido de fosforo (P2O5). Na base do exsicador colocou-se sílica-gel 

com a finalidade de absorver a humidade contida no ar. Como resultado, as NFC foram 

desidratadas à medida que o pentóxido de fosforo foi convertido em ácido fosfórico 

através da seguinte reação química:  

 

P4O10+ 6 H2O → 4 H3PO4 

 

Durante este processo de secagem foi possível verificar que não ocorre aderência 

do material a placa de Petri, independentemente do período de tempo ou quantidade de 

NFC dispersas. 
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3.4.1. Teste de biodegradabilidade 
 

 

Após a secagem foram feitos ensaios experimentais para averiguar sobre 

biodegradabilidade das NFC quando secas por exsicação. Para atestar esta propriedade 

foi empregado o mesmo procedimento, materiais e dosagens utilizados na secagem por 

calor. Contudo, não se atingiu uma inoculação com sucesso devido a sucessivas 

contaminações que aconteceram amostra. Na figura 3.20 é possível verificar-se um 

crescimento inicial do fungo e “machas” relacionadas com contaminações por bactérias 

presentes no ar que o inibiram de continuar a crescer. Apesar de várias tentativas, 

nenhuma obteve sucesso e por tal, nada se pode concluir acerca da biodegradabilidade 

das NFC secas por este método.   

 

 

Figura 3.20-Inoculação de NFC desidratada por exsicação 

 

3.4.2. Microscopia Eletrónica de Varrimento 
 

 

 Variais fotomicrografias da amostra desidratada por exsicação foram obtidas 

através do equipamento FEI QUANTA-400. O equipamento operou em baixo vácuo, com 

uma pressão interna na camara de 1.33mbar e com uma tensão de aceleração de 15kv. As 

amostras foram colocadas sobre pinos de alumínio e revestidas com partículas de ouro 
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para permitir a condutibilidade elétrica. As fotomicrografias, (figura 3.21), possuem 

ampliações de �, � e �.  

 
 

          

 
 

Figura 3.21-Fotomicrografias de NFC desidratadas por exsicação a) � b) � d) � 

 

3.4.3. Espectroscopia de infravermelho por transformada de 
Fourier 
 
 
 Devido à similaridade de especto e dureza entre as NFC desidratadas por calor 

e as NFC desidratadas por exsicação, foi utilizada somente a técnica de FTIR-ATR para 

evitar a dificuldade de homogeneização da amostra com KBr que previamente foi 

encontrada aquando a análise da desidratação por calor e que não permitiu resultados 

viáveis. 

a) b) 

c) 
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 Para o efeito, variais amostras de NFC desidratada por exsicação foram 

simplesmente apoiadas no topo do cristal, no interior do equipamento, e como resultado 

foi obtido o espectro representado pela figura 3.22. 

 

 
Figura 3.22-Espectros de FTIR-ATR da exsicação 
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4.1. Introdução 
 

 

 No presente capítulo são apresentadas as análises dos resultados obtidos e 

apresentados no capítulo anterior. Para além da análise individual de cada resultado 

conseguido através de cada ensaio experimental, também serão estabelecidas 

comparações entre estes. Conclusões sobre os resultados obtidos entre os diferentes 

ensaios experimentais serão apresentadas e comparadas com o intuito de expor a ligação 

existente entre as propriedades observadas e a morfologia do material.  

 No teste de biodegradabilidade são comparadas as velocidades de degradação 

entre as diferentes amostras e apresentados motivos para estas serem díspares.  

 Sobre o ensaio MEV serão apresentadas características próprias das NFC 

desidratada bem como diferenças morfológicas resultantes dos diferentes métodos de 

secagem. Também serão expostas as alterações morfológicas que ocorrem após a 

inoculação do fundo P. ostreatus. 

 Dos resultados provenientes da espectroscopia de raios X são apresentadas 

conclusões acerca da constituição química, sua quantificação e distribuição de elementos 

da amostra desidratada por calor.  

 Dos ensaios FTIR serão apresentados para além do tipo de ligação entre os 

elementos existentes em cada amostra, a comparação entre todas as amostras bem como 

o grau de desidratação conseguido com cada método de secagem através da verificação 

da existência de água de ligação. Para a identificação das bandas e montagem dos 

espectros de comparação recorreu-se ao software OriginPro® 8.0. 

 Utilizando a técnica de DRX é apresentada a orientação dos planos de 

cristalinidade através dos índices de Miller, o grau de cristalinidade, de região amorfa e 

o tamanho da cristalite da amostra obtida através da desidratação por calor.  

  



Análise de resultados  Capítulo 4 
 

- 46 - 
 

4.2. Análise do teste de biodegradabilidade 
 

 

 Após a inoculação das amostras avaliou-se o grau de biodegradabilidade, medindo 

a área de crescimento do fungo a cada dois dias, dois dias após a inoculação. Este intervalo 

inicial de expectação existe devido à necessidade do fungo se adaptar ao meio. Nesta fase 

inicial o fungo, apesar de crescer, cresce de modo irrelevante e impercetível a 

visualização. 

 A primeira inoculação, realizada em NFC desidratadas por calor, apresentou 

resultados favoráveis, com uma boa adaptação do fungo à amostra, e uma taxa de 

crescimento razoável quando comparada a outras inoculações. Na tabela 4.1 apresenta-se 

o desenvolvimento do fungo em função do tempo (em dias). 

 

 

Tabela 4.1 -Crescimento do fungo em NFC desidratadas por calor 

 

Tempo (dias) Crescimento (cm2)  

1 0.68 

3 7.63 

5 42.14 

 

 

 

Para efeitos de compreensão e posterior comparação com outras amostras, os 

valores da tabela acima apresentada foram utilizados para a constituição do gráfico da 

figura 4.1.  
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Figura 4.1-Crescimento do fungo NFC fungo em NFC desidratadas por calor 

 

A amostra de NFC desidratada, após o completo crescimento do fungo 

apresentou-se com uma consistência muito menor, húmida e com uma forma curvada. 

Nada se pode observar quando a uma eventual redução de espessura, resultado do 

consumo de celulose por parte do fungo, devido às superfícies completamente cobertas 

pelo fungo o que impede qualquer tipo de observação. Ao toque, a NFC apresentou uma 

textura similar à de papel é húmido, revelando-se também frágil e cremosa. Os estágios 

de crescimento podem ser observados através da figura 4.2. 
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Figura 4.2-Evolução do crescimento do fungo em NFC desidratada 

 

A amostra de polpa de NFC inoculada não obteve crescimento visível. A 

incapacidade do crescimento do fungo deve-se as NFC onde este foi desposto. Apesar das 

NFC mostrarem eficácia como meio de nutrientes quando desidratadas, na forma de polpa 

contêm um teor de água superior ao suportado pelo fungo. 

Ao toque, a NFC revelou a mesma consistência de gel que apresentava antes de 

ser inoculada. O fungo inoculado na polpa de NFC, apresentou-se com a mesma dimensão 

e uma cor amarelada que provavelmente advém de processos de decomposição 

associados à falta de nutrição. O resultado da inoculação pode ser observado através da 

figura 4.3 
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Figura 4.3-Evolução do crescimento do fungo em polpa 

 

 A inoculação realizada na mistura entre polpa e PDA obteve resultados positivos, 

como um crescimento inicial um pouco mais retardado quando comparado com o 

crescimento na amostra desidratada, mas bastante superior nos períodos mais avançados. 

Conclui-se que existe uma fase de adaptação mais longa na mistura e que esta possui 

propriedades fertilizantes superiores em relação à amostra desidratada. Na tabela 4.2 

apresenta-se o desenvolvimento do fungo em função do tempo (em dias) e na figura 4.3 

é possível observar-se o gráfico resultante.  

 

Tabela 4.2-Crescimento do fungo na mistura 

 

Tempo (dias) Crescimento (cm2)  

1 0.56 

3 11.04 

5 59.45 
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Figura 4.3-Crescimento do fungo em mistura 

 

No final do crescimento, a amostra apresentava-se com a face de inoculação 

completamente coberta pelo fungo. Graças a transparência da placa de Petri, foi possível 

observar uma considerável redução da mistura de NFC e PDA devido ao consumo do 

fungo. Ao toque, a mistura possui a consistência de gelatina que já possuía antes da 

inoculação. Os estágios de crescimento podem ser observados através da figura 4.4. 
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Figura 4.4-Evolução do crescimento do fungo na mistura 
 

 

Da amostra padrão (PDA) obteve-se uma inoculação com sucesso. Tal resultado 

já era esperado visto que a utilização de PDA simples visa simular as condições naturais, 

ideais para o crescimento de fungos. Mensurar o crescimento do fungo desta inoculação 

permitiu, por comparação com outras amostras, qualificar as NFC, não só quanto a sua 

biodegradabilidade, mas também quanto ao estado em que esta deve ser descartada. Na 

tabela 4.3 apresenta-se o desenvolvimento do fungo em função do tempo (em dias) e para 

efeitos de comparação entre todas as inoculações, estes dados foram utilizados para a 

construção do gráfico da figura 4.5. 
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Tempo (dias) Crescimento (cm2)  

1 0.95 

3 7.39 

5 45.96 

 
Tabela 4..3-Crescimento do fungo em PDA 

 

 

 

Figura 4.5- Crescimento do fungo em PDA 

 

 

A inoculação apresentou as mesmas características que a mistura de PDA e NFC 

inoculada, uma face de inoculação completamente coberta pelo fungo e consistência de 

gelatina. Também, como na mistura, verificou-se um considerável consumo de PDA por 

parte do fungo. Os estágios de crescimento podem ser observados através da figura 4.6. 
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Figura 4.6-Evolução do crescimento do fungo no PDA 

 

Analisado o gráfico da figura 4.2.8. onde se encontram representados os dados de 

crescimento do fungo em todas as amostras, denota-se que o crescimento mais acentuado 

resultou da inoculação em mistura de NFC e PDA (1), superando mesmo a velocidade de 

a inoculação em PDA (2), que simula as condições da natureza. Este resultado permite 

concluir que a NFC em forma polpa, para além de ser biodegradável, possui propriedades 

fertilizantes, que enriquecem o meio de inoculação. Contudo, devido ao alto teor de água, 

é necessário aplicar uma dosagem plausível, que não dilua demasiado o meio e impeça o 

fungo de se alimentar dos nutrientes, como ocorreu quando NFC em polpa foi distribuída 

na superfície de PDA.  
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Figura 4.7- (1) Crescimento em Mistura, (2) Crescimento em PDA, (3) Crescimento em NFC desidratada 

 

 

As NFC desidratadas mostraram ser biodegradáveis apesar da sua consistência e 

falta de água livre. Quanto à dificuldade devido à consistência, é possível que o fungo se 

ligue á superfície e se alimente a partir desta ou que penetre por poros e se ligue 

internamente. Visto que o fungo necessita de água para o seu crescimento e não existe 

nenhuma espécie de humidade visível, o fungo alimentou-se de água ligada existente na 

amostra. Esta água, que se denomina água de ligação, é impercetível à vista ou ao toque. 

A velocidade de crescimento é menor que nas condições naturais e por isso não pode ser 

considerada como um material fertilizante. 

 

 

4.3. Análise da Microscopia Eletrónica de Varrimento 
 

 

 Das fotomicrografias da desidratação por calor, obtidas através do equipamento 

TM3030 plus, HITACHI®, é possível verificar a ocorrência aglomeração das fibras, 

formando um bloco compacto. É possível também observar dilatação das fibras no centro 

e no canto inferior direito da figura 4.8 b). Apesar de compactadas, é possível observar a 

forma e a orientação das fibras que no seu todo formam uma estrutura altamente complexa 



Análise de resultados  Capítulo 4 
 

- 55 - 
 

e desorganizada, com fibras dispostas em várias direções, com várias espessura e 

curvaturas.  

Nas fotomicrografias de secção (figura 4.8), obtidas pelo equipamento FEI 

QUANTA, é possível atestar que este arranjo estrutural continua ao longo da espessura, 

com a amostra a apresentar uma superfície de secção extremamente rugosa, devido à 

curvatura das fibras, uma compactação superior à encontrada na superfície, sem 

aparecimento das formas das fibras ou poros.  

 Na figura 4.9 são apresentadas as fotomicrografias da amostra desidratada 

inoculada, onde se identificam as áreas de crescimento do fungo como as áreas de 

tonalidade mais clara. A figura 4.9 a) representa a zona mais próxima da inoculação, onde 

o fungo se encontra bastante disseminado e desenvolvido em contraste com a zona 

periférica representada pela figura 4.9 b) que devido ao menor tempo de advento do fungo 

possui menos desenvolvimento e menos áreas de dispersão. As fotomicrografias de 

secção (figura 4.9 a) e b)) mostram que o fungo não só percorre a superfície da amostra 

como também penetra na superfície e acompanha as fibras menos aglomeradas formando 

um a espécie de involucro. Como fundo das micrografias apresentam-se as áreas de fibras 

aglomeradas formando o mesmo empacotamento já anteriormente observado na amostra 

sem inoculação.  

 As fotomicrografias da amostra desidratada por excitação (figura 4.10) revelam 

também uma estrutura complexa e compacta, no entanto denota-se um menor grau de 

compactamente das fibras e um maior número de fibras dilatadas, num arranjo tipo teia. 

A menor compactação sugere a existência de uma maior quantidade de água ligada 

quando comparada com a secagem por calor. Outra particularidade deste tipo de secagem 

é a existência de relevo na amostra proveniente da aglomeração de fibras em grupos 

separados formando um efeito de “dunas”. A superfície destes elementos é similar à 

superfície secionada da amostra desidratada por calor.  

 O insucesso da inoculação nesta amostra pode estar diretamente relacionado com 

a estrutura e composição da amostra. A maior quantidade de água ligada e o menor grau 

de compactação permite um assentamento mais favorável de bactérias, sendo necessário 

um maior cuidado na esterilização de equipamentos e manipulação da amostra aquando 

a inoculação. 
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4.4. Análise da espectroscopia de raios X por dispersão em 
energia 
 

 

 Através da análise de dispersão de raios X é possível verificar a existência dos 

elementos químicos cloro, carbono, cálcio, sódio, magnésio, silício, enxofre, oxigénio e 

potássio. Verifica-se que existe uma quantidade maior de enxofre, cloro e cálcio, com os 

restantes elementos a apresentarem uma quantidade similar. A existência de certos 

elementos está relacionada com o método de produção destas NFC comerciais. 

Independentemente do processo escolhido, a produção exige sempre, em algum 

momento, a utilização de água. A presença de elementos como cálcio, sódio, magnésio e 

cloro indica que para a produção das NFC poderá ter sido utilizada água potável que, 

também ela, possui estes elementos em proporções semelhantes.  

 As imagens obtidas através do mesmo equipamento, mas utilizado a opção 

mapping, revelaram uma distribuição homogénea de carbono, enxofre, sílica e cálcio e 

uma distribuição heterogénea de silício. O carbono está distribuído igualmente por toda 

a amostra, constituindo uma base na qual outros elementos podem existir. Este fenómeno 

é natural devido à natureza biológica da amostra. O sódio e o enxofre também se 

apresentam equitativamente distribuídos na amostra, contudo, com uma dispersão menor 

que a observada no carbono. O cálcio, apesar de se apresentar homogeneamente ao logo 

da amostra, varia nas concentrações, sendo possível identificar zonas de maior 

concentração através da intensidade da cor, sendo que quanto mais intensa maior é a 

concentração. Se comparado com as fotomicrografias MEV, as zonas de maior 

concentração de cálcio correspondem a algumas “manchas” de tom mais claro. As 

maiores zonas de tom claro, visíveis nas fotomicrografias MEV, são referentes ao silício, 

que se observado no mapping, se apresenta claramente concentrado. 
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4.5. Análise da espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier 
 

 

 No espectro de FTIR obtido da polpa identificou-se uma banda em 3400cm-1 

correspondente as vibrações de ligações O-H. Esta banda corresponde à água associada 

existente. A alta intensidade da banda é implícita á existência de uma grande porção de 

água na amostra. A 2900cm-1 encontra-se a banda correspondente à vibração da ligação 

de C-H presente em moléculas de celulose, proveniente do radical orgânico CH2. Estando 

esta banda associada à lignina, este resultado indica que não houve uma completa 

remoção de materiais não celulósicos aquando a produção da NFC estudada. A 

identificação desta bada de vibração permite concluir que existe na amostra um certo grau 

de não cristalinidade. A banda de vibração encontrada a 1640 cm-1 corresponde a ligações 

O-H resultantes da absorção de água por parte das fibras de celulose. É possível também 

observar uma banda a 1373cm-1 correspondente à deformação assimétrica das ligações 

C-H já constatadas na amostra. A 1060cm-1 encontra-se a banda de vibração 

correspondente a ligações C-O formadas a partir do monossacarídeo (CH2OH) presente 

na molécula de celulose. 

O espectro obtido da amostra desidratada por calor apresenta as mesmas bandas 

de vibrações encontradas no espectro da NFC em polpa. Contudo as bandas 3400cm-1 e 

1640cm-1, associadas à água (O-H) sofreram um decréscimo de intensidade tornando-se 

menos esbeltas devido ao processo de secagem. Assim conclui-se que o processo de 

secagem por calor não interfere na estrutura química da amostra. A comparação pode ser 

observada através da figura 4.11 [47] [48] [49]. 
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Figura 4.11-Comparação entre espectros da polpa (1) e de desidratação por calor (2) 

 

 O espectro resultante da análise da amostra desidratada por exsicação também 

partilha as mesmas vibrações de ligação que a polpa ou a amostra desidratada por calor. 

Tal como na desidratação por calor, a exsicação reduz a intensidade das bandas 3400cm-

1 e 1640cm-1 associadas à água, devido ao processo de secagem. A comparação pode ser 

observada através da figura 4.12. 

 

 

                    Figura 4.12-Comparação entre espectros da polpa (1) e de desidratação por exsicação (2) 
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A figura 4.13. apresenta a comparação entre os dois métodos de desidratação. É 

possível verificar através da intensidade das bandas referentes à água associada que o 

método de secagem mais eficaz é o que utiliza calor. Este resultado corrobora com os 

resultados das fotomicrografias MEV dos dois métodos, em que a amostra desidratada 

por calor se apresenta mais compacta e com mais aglomeração de fibras. Também explica 

as dificuldades associadas à inoculação na amostra desidratada por exsicação, que devido 

ao seu maior teor de água, facilita o alojamento de bacteriais e outros fungos presentes 

no ar. 

 

 
          Figura 4.13-Comparação entre desidratação por exsicação (1) e de desidratação por calor (2) 

 

 No espectro de FTIR obtido a partir do fungo identificou-se uma banda em 

3400cm-1 correspondente vibrações de ligações O-H. A 2900cm-1 observa-se a banda 

correspondente a vibração da ligação de C-H presente em moléculas de celulose, 

proveniente do radical orgânico CH2. A banda de vibração encontrada a 1648 cm-1 

corresponde a ligações C-O referente ao amido tipo I. É possível também observar uma 

banda a 1373cm-1 correspondente à deformação assimétrica das ligações C-H. A 1060cm-

1 encontra-se a banda de vibração correspondente a ligações C-O formadas a partir do 

monossacarídeo (CH2OH) presente na molécula de celulose. 

 Quando comparado este espectro com o espectro resultante da desidratação por 

calor (figura 4.14), observa-se que a única diferença se encontra na banda de vibração a 

1648 cm-1 correspondente ao amido tipo I. Esta similaridade entre espectros existe devido 

ao elevado teor de celulose presente no fungo P. ostreatus [50] [51]. 
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Figura 4.14-Comparação entre o espectro da P. ostreatus (1) e o espectro da desidratação por calor (2) 

 

Como era esperado, o espectro referente à amostra inoculada é bastante 

semelhante ao espectro da desidratação e ao espectro do fungo. Contudo, observa-se que 

as bandas de vibrações associadas à água (3400cm-1 e 1640cm-1) são menos esbeltas e 

possuem menor intensidade. Tal fenómeno sucede devido à absorção de água por parte 

do fungo. Assim, conclui-se que, após a inoculação a amostra se encontra mais 

desidratada que após receber calor e que a inoculação de P. ostreatus não interfere na 

estrutura química do material. A comparação entre os espectros da amostra inoculada e a 

amostra desidrata pode ser observada através da figura 4.15 

 

 
Figura 4.15-Comparação entre o espectro da desidratação por calor (1) e o espectro da amostra inoculada 
(2) 
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4.6. Análise de resultados da difração de Raios-X 
 

 

 Os difractogramas obtidos para a amostra desidratada por calor são típicos da 

celulose. Os principais planos de difração são ,̅ 002 e 040 e apresentam-se nos ângulos 

16º, 22,46º e 34.6º [52].  Através do método de Segal foi determinado o índice de 

cristalinidade e zona amorfa da amostra [37]. Para o efeito utilizou-se a equação: 

 �� = �002−���002  .       (1) 

 

Onde I200 representa a intensidade do plano 002, para o caso 2376 (figura 4.16). 

Ia, representa a intensidade de material amorfo e corresponde à intensidade do valor 

mínimo da função entre os planos de difração ̅ e 002. Através da análise do gráfico 

determinou-se o valor de Ia em 1080 [53].  

Utilizando estes dados determinou-se que a cristalinidade das NFC desidratadas 

se encontra nos 54%. Este resultado corrobora com os resultados obtidos através da 

análise FTIR que indicavam a existência de algum material amorfo.  

 

 
                   Figura 4.16-Intensidades e planos de difração 
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O tamanho de cristalite também foi determinado, recorrendo-se para o efeito á equação 

de Scherrer [54]: 

 �ℎ = λβℎ cos θ           (2) 

 

t corresponde ao tamanho da cristalite nos planos de difração, é o comprimento de onda 

do raio X utilizado no ensaio, Θ é o angulo de difração do pico de maior intensidade, βhkl  

a largura máxima a metade do pico de maior intensidade e k é a constante de Scherrer  

que varia entre 0.87–9.7, dependendo do tipo da amostra. 

 Para k utilizou-se o valor de 0.9 por ser o valor mais recorrente na bibliografia, λ 

é um dado fornecido pelo equipamento de DRX e possui o valor de 1,542A (1,542A para 

Cu Kα), βhkl foi avaliado em 0.6606 e foi obtido através da análise do difractograma 

utilizando o software OriginPro®. Por fim, Θ foi avaliado em 11.23º, também recorrendo 

ao mesmo software. Efetuados o cálculo, o tamanho da cristalite foi estimado em 2,14nm. 
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5.1. Conclusões 
 

 

 Os resultados dos procedimentos e métodos utilizados nesta dissertação revelam 

que as NFC demostram aptidão para a utilização em compósitos. A presente de 

dissertação e a bibliografia nesta apresentada suportam a noção que as NFC possuem 

atributos desejáveis para aplicações tecnológicas, tanto no estado de polpa, como no 

estado desidratado. Contudo, dependendo das aplicações, a utilização de um estado de 

NFC pode ser mais favorável em relação a outro. Desidratadas, as NFC solidificam, 

possibilitando a utilização do material em áreas de aplicações ou industrias que 

necessitem de componentes com geometrias precisas. Já a polpa possui valor em 

indústrias que necessitem resinas para a constituição de compósitos poliméricos. 

 Os métodos de desidratação estudados na presente dissertação apresentam 

diferenças morfológicas quando comparados, sugerindo que o método de secagem 

interfere com as propriedades do material. As fotomicrografias MEV mostram que houve 

uma maior aglomeração de fibras na amostra desidratada por calor, que resultou num 

material compacto sem porosidade. Por sua vez, a amostra desidratada por exsicação 

apesenta menor compactação, com evidências de dilatação de fibras e com grupos de 

fibras aglomeradas ao longo da superfície. O método de desidratação por calor apresenta 

uma maior velocidade de processo que o método por exsicação. Todavia também requer 

consumo de energia e mais procedimentos pré-secagem de modo a evitar uma má 

formação de amostra. Os espectros obtidos através da análise FTIR não revelaram 

qualquer diferença entre a polpa, a desidratação por calor e a desidratação por exsicação, 

demostrando que modificações proporcionadas pelo método de desidratação não são 

transversais a todas as propriedades do material. Também o espectro FTIR da amostra 

inoculada não mostrou qual alteração da estrutura química em relação as outras amostra 

mas alterou a estrutura morfológica da amostra de NFC desidratada por calor. O fungo, 

não só se espalhou de forma uniforme sobre a superfície, como penetrou ao longo da 

espessura através de fibras aglomeradas anteriormente invisíveis nas fotomicrografias 

MEV, sugerindo que houve um consumo de NFC por parte do fundo que revelou fibras 

residuais não totalmente aglomeradas. Também na mistura de PDA com NFC se verificou 

crescimento do P. ostreatus, com uma velocidade superior à verificada na amostra padrão, 

que possui o propósito de simular as condições naturais, sugerindo que as NFC em 
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possuem propriedades fertilizantes. As NFC desidratas também se demostram 

biodegradável através da inoculação, tendo uma menor velocidade de crescimento que a 

mistura e o PDA. Tal facto sugere que ambas as formas de NFC são biodegradáveis 

havendo apena alterações quanto a disponibilidade de nutrientes, que no caso da polpa é 

superior, possibilitando um mais rápido crescimento do fungo. No entanto, se a polpa for 

aplicada em excesso, a mostra torna-se diluída e disponibilidade de nutriente reduz-se, 

inibindo o crescimento do fungo. O teste de cristalinidade demostra uma cristalinidade 

média para as NFC desidratadas. A quantidade de matéria cristalina influencia 

propriedades como dureza, rigidez e ponto de fusão. Por tal, os resultados obtidos do 

através da análise DRX indicam que o material possui apetências para aplicações onde 

tais propriedades são necessárias. 

 Para além de possuírem as propriedades adequadas para o uso tecnológico e de 

serem biodegradáveis, a produção e utilização de NFC podem servir como um catalisador 

em economias locais devido a variação de propriedades consoante a matéria-prima 

utilizada. A produção de NFC a partir de biomassa nativa de cada região poderá permitir 

a conceção de produtos únicos em propriedades que podem ser utilizados em aplicações 

específicas, criando nichos de mercado. A produção proporcionar ainda a manutenção e 

limpeza de matas, prevenindo o risco de incêndios; a reciclagem de resíduos provenientes 

de plantações, como ananás (Açores), milho ou arroz e a redução de produtos derivados 

de petróleo. 

  



Conclusões e propostas de trabalhos futuros  Capítulo 5 

- 67 - 
 

5.2. Propostas de trabalhos futuros  
 

 

 Nesta secção são enumeradas propostas que poderão ser objeto de futuros 

trabalhos, nomeadamente: 

 

i. Realização de ensaios EDS e DRX em amostras desidratadas por exsicação.  

 

ii. Realização de ensaios para a determinação das características de degradação por 

temperatura e humidade na polpa e nas amostra desidratadas. 

 

iii. Aplicação das NFC nas duas formas em biocompósitos que contenham a presença 

de fungos como fase de matriz para servir simultaneamente de catalisador de 

crescimento e elemento de reforço.  

 
iv. Realização de ensaios para a determinação das características de degradação por 

temperatura e humidade nos biocompósitos anteriormente descritos para possível 

aplicação como isolamentos em habitações. 

 
v.  Produção de NC a partir de biomassa nativa a região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

 
vi. Aplicação das NFC acima descritas em biocompósitos que contenham a presença 

de fungos naturais a região de Trás-os-Montes e Alto Douro para servir 

simultaneamente de catalisador de crescimento e elemento de reforço. 

 
vii. Realização de ensaios para a determinação das características de degradação por 

temperatura e humidade nos biocompósitos anteriormente descritos para possível 

aplicação como isolamentos em habitações. 
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