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RESUMO 

 

  As questões ambientais geram grande preocupação a nível mundial. Várias são as 

tentativas de reduzir a dependência dos produtos de origem petrolífera, como o Poliestireno 

Expandido (EPS). Torna-se também preocupante a poluição que estes produtos causam no meio 

ambiente e o tempo que demoram a degradar. Por esta razão muitos são os estudos que 

promovem a substituição destes materiais. São várias as soluções que tem vindo a ser tentadas, 

desde caixas biodegradáveis até materiais usados em isolamento térmico processados a partir 

de fibras naturais. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento mecânico e térmico de um 

biocompósito. Este material é de origem natural, apresenta-se como uma opção muito 

interessante no que diz respeito à conservação do meio ambiente, garantindo assim a sua 

biodegradabilidade. O biocompósito é constituído por uma matriz de resíduos florestais, 

reforçada com micélio (fungo). O micélio desenvolve-se utilizando a matriz como fonte de 

nutrientes. A espécie fúngica utilizada neste estudo foi o Ganoderma lingzhi. O substrato era 

constituído por em serrim de pinho. A par da produção deste biocompósito, e com o mesmo 

objetivo, foi também testado um segundo tipo de material, produzido utilizando resíduos 

agroflorestais, cogumelos secos e fécula de batata. 

Para avaliar as propriedades destes materiais foram realizados ensaios de compressão, 

absorção de água, densidade e porosidade. Ao nível do comportamento térmico foram feitos 

ensaios recorrendo à técnica de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) e para avaliar a 

sua microestrutura, morfologia e composição química elementar, recorreu-se à microscopia 

eletrónica de varrimento (MEV) (Scanning Electron Microscopy - SEM) e espectroscopia por 

energia dispersiva (EDS). 

Os resultados obtidos revelaram que os dois tipos de biocompósito apresentaram 

diferentes características podendo o biocompósito à base de resíduos florestais e micélio ser 

mais adequado a aplicações que exigem mais baixa densidade e maior porosidade e o 

biocompósito composto por resíduos florestais, cogumelos e fécula de batata mais vantajoso 

quando as propriedades mecânicas são mais exigentes. 
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ABSTRACT 

 

Environmental issues are of great concern worldwide. There are several attempts to 

reduce reliance on petroleum products, such as Expanded Polystyrene (EPS). There is also 

concern about the pollution these products cause in the environment and the time it takes them 

to degrade. For this reason many studies are aimed at replacing these materials. There are 

several solutions that have been tried, from biodegradable boxes to materials used in thermal 

insulation, processed from natural fibers. 

This work aims to evaluate the mechanical and thermal behavior of a biocomposite. This 

material, of natural origin, presents itself as a very interesting option with respect to the 

conservation of the environment, thus ensuring its biodegradability. The biocomposite consists 

of a matrix of forest residues, reinforced with mycelium (fungus). Mycelium develops using 

the matrix as a source of nutrients. The fungal species used in this study was Ganoderma lingzhi. 

The substrate consisted of pine sawdust. In addition to the production of this biocomposite, a 

second type of material, produced using agro forestry residues, dried mushrooms and potato 

starch was also tested for the same purpose. 

To evaluate the properties of these materials tests of compression, water absorption, 

density and porosity were carried out. To evaluate its thermal behavior, differential scanning 

calorimetry (DSC) technique was employed and to evaluate its microstructure, morphology and 

elemental chemical composition scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive 

spectroscopy (EDS) were used. 

 The results showed that the two types of biocomposite presented different 

characteristics. The biocomposite based on forest residues and mycelium could be more suitable 

for applications that require lower density and greater porosity and the biocomposite composed 

of forest residues, mushrooms and potato starch advantageous when the mechanical properties 

are more demanding. 
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N Azoto 

O Oxigénio 

  

σ Tensão 

Ɛ Deformação 

E Módulo de elasticidade compressivo ou módulo de Young 

F Força 

A0 Área inicial 

v Volume 

ρ Densidade 

l0 Comprimento inicial 

cv Coeficiente de variação 
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1.1. Motivação e objetivos 

Com o aumento das emissões de CO2 e outros gases de estufa, prevê-se que a temperatura 

média da superfície terrestre aumente cerca de 1,1-6,4ºC até ao final de 2100. Um aumento de 

2ºC da temperatura média global causaria impactos irreversíveis para o meio ambiente, 

problemas graves de saúde humana, danos enormes nos ecossistemas naturais e afetaria a 

sustentabilidade da agricultura global (Aditya et al., 2017). 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC, UNFCC 

em inglês) é conhecida como o principal tratado internacional sobre ação climática. Este acordo 

permitiu aos países intervenientes trabalhar em conjunto para limitarem o aumento da 

temperatura global e as alterações climáticas, bem como para fazer face ao seu impacto 

(Europeu, 2017). 

Em 1997, os signatários da CQNUAC, aprovaram o Protocolo de Quioto, no qual foram 

definidos os objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa juridicamente 

vinculados para países desenvolvidos (Erdogdu, 2010). No segundo período do compromisso, 

os intervenientes comprometeram-se a reduzir as emissões em,  pelo menos, 18% relativamente 

aos níveis de 1990 (Europeu, 2017). A União Europeia (UE) definiu como objetivo reduzir as 

emissões, durante este período, em 20% relativamente aos níveis de 1990 (Agency, 2017). 

Recentemente, a conferência de Paris sobre alterações climáticas que decorreu de 30 de 

novembro a 11 de dezembro de 2015, deu origem ao Acordo de Paris. Este acordo entrou em 

vigor em 4 de dezembro de 2016, tendo como principal plano de ação limitar o aquecimento 

global a um valor “bem menor” que os 2ºC (Europeu, 2017; Público, 2016). 

São várias as iniciativas da União Europeia que visam reduzir as emissões de gases com 

efeito de estufa. A UE comprometeu-se a reduzir as emissões no seu território em pelo menos 

40%, relativamente aos níveis de 1990, até ao ano 2030 (Agency, 2017). A UE adotou 

legislação com vista a promover a utilização de fontes de energia renováveis, como a eólica, a 

solar, a hídrica, a biomassa e a melhorar a eficiência energética numa vasta gama de 

equipamentos e eletrodomésticos. Pretende ainda apoiar o desenvolvimento de tecnologias que 

permitam capturar e armazenar o CO2 emitido por centrais elétricas e outras instalações de 

grande dimensão (Agency, 2017). 

Os plásticos apresentam atualmente inúmeras vantagens em muitas aplicações industriais e 

domésticas. Estas incluem a versatilidade, durabilidade e resistência à degradação, sendo por 
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isso muito utilizados. Este fato leva a que a época em que vivemos seja considerada como 

“Idade dos Plásticos” (Avio et al., 2017). 

A produção mundial de plásticos aumentou significativamente ao longo dos últimos 60 

anos. Em 1960 foram produzidas 0,5 milhões de toneladas/ano mas em 2013 a produção atingiu 

300 milhões de toneladas. A Europa ocupa o segundo lugar na produção dos plásticos, 

representando uma percentagem de 20% da produção total, tendo sido processadas 57 milhões 

de toneladas de plástico em 2012 (Avio et al., 2017). 

A produção e a utilização, por vezes não racional, dos plásticos trazem alguns problemas 

significativos. Estes podem ser agrupados em três áreas: degradação dos ecossistemas naturais 

como resultado da acumulação de resíduos, especialmente no oceano; emissão de gases de 

efeito de estufa resultantes da produção e inceneração pós-uso e os impactos na saúde devido à 

libertação de substâncias tóxicas (Forum, 2016). 

Um estudo feito pelo Instituto 5 Gyres estimou que 5,25 triliões de partículas de plástico 

(que pesam cerca de 269 mil toneladas) flutuam no mar (Xanthos et al., 2017). Pelo menos 8 

milhões de toneladas de plástico são depositadas no oceano, a cada ano o que equivale a 

despejar o conteúdo de um camião de lixo no oceano por minuto. Se nada for feito, este valor 

aumentará para dois/minuto em 2030 e quatro/minuto em 2050 (Forum, 2016). Nestas 

condições estima-se que, em peso, possa haver no oceano mais plásticos do que peixes em 2050 

(Forum, 2016; Notícias, 2016). 

Com vista à diminuição do impacto ambiental causado por alguns materiais como o plástico, 

têm sido desenvolvidos polímeros biodegradáveis. Este trabalho tem como objetivo 

complementar um estudo anteriormente desenvolvido (Rebelo, 2015) que visa o 

desenvolvimento de um compósito natural, à base de fungos, que possa vir substituir os 

plásticos em algumas aplicações. Estes compósitos apresentam como principais vantagens: o 

aproveitamento de resíduos agroflorestais que muitas vezes não são valorizados e são 

facilmente degradados no meio ambiente, uma vez que são de origem natural. Por forma a 

avaliar o comportamento deste biocompósito, que visa essencialmente a substituição, em 

algumas aplicações, do poliestireno expandido (EPS), foram realizados ensaios mecânicos e 

térmicos, bem como a sua caracterização química e morfológica.  
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1.2. Poliestireno expandido 

 

O poliestireno expandido (EPS), conhecido na indústria portuguesa como esferovite, é um 

plástico rígido celular que resulta da expansão de pequenas esferas de poliestireno (PS) (BASF, 

2006). 

O poliestireno, matéria-prima do EPS, é um homopolímero de estireno (C6H5C2H3). No 

fabrico do EPS é geralmente utilizado, como agente expansor, o pentano. O estireno e o pentano 

são compostos de hidrocarbonetos puros, obtidos a partir do petróleo (BASF, 2006; FuturEng). 

O poliestireno foi introduzido no mercado em 1930 e é considerado um dos mais antigos 

polímeros termoplásticos comercialmente produzidos (Bozsaky, 2010). Para além do EPS 

existem outras espumas de poliestireno. Um exemplo é o poliestireno extrudido (XPS), uma 

espuma rígida de poliestireno, que se obtém por um processo de extrusão continuo e que contém 

outros agentes expansores. A sua maior aplicação é o isolamento térmico e acústico pelo que o 

seu uso está limitado à construção civil, encontrando-se sob a forma de placas coloridas 

(FuturEng). 

O EPS foi descoberto em 1949 na Alemanha, nos laboratórios da BASF, pelos químicos 

Fritz Stastny e Karl Buchholz (Airpop, 2016). Atualmente o EPS apresenta várias designações 

para além da sua designação técnica. Assim, no mercado mundial podem encontrar-se marcas 

como: Stryropor, Isopor, Poliexpan, Esferovite, etc. Com o objetivo de uniformizar a sua 

designação, a European Manufactures of Expanded Polystyrene (EUMEPS) associação 

europeia do setor, criou uma nova marca comum: a Airpop Engineered Air. Esta nova marca 

começou a ser utilizada pelas cerca de 600 empresas europeias responsáveis pela transformação 

de aproximadamente 1.300.000 toneladas/ano de EPS. Em Portugal, as licenças de uso desta 

marca estão a cargo da Associação Industrial do Poliestireno Expandido (ACEPE), associação 

que reúne as indústrias nacionais de EPS (Reviplast, 2015). 

O processo de obtenção do poliestireno expandido compreende três etapas: pré-expansão, 

armazenamento intermédio e moldagem. No final do processo e após a expansão, as esferas de 

EPS podem atingir dimensões até 50 vezes superiores às dimensões iniciais (figura 1.1.). As 

etapas de produção são descritas de seguida. 
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1. Pré-expansão 

A primeira fase de expansão do poliestireno ocorre num pré-expansor, onde as 

temperaturas atingem valores entre os 80ºC e 110ºC. Este aquecimento é feito através de vapor, 

que se encontra a uma pressão de 0,5 bar, e permite que a densidade da matéria-prima passe de 

valores de cerca de 630 kg/m3 para valores de 10 kg/m3, dependendo da aplicação (BASF, 2006; 

Di Landro et al., 2002). Deste processo resulta um granulado de partículas de EPS constituídas 

por pequenas células fechadas que são armazenadas para estabilização. 

 

2. Armazenamento intermédio 

O armazenamento intermédio é uma etapa em que as partículas granuladas sofrem 

estabilização, tanto térmica como química. Durante esta fase o granulado arrefece, o que 

provoca uma zona de depressão no interior das células. No decorrer deste processo o espaço no 

interior das células é preenchido pelo ar circundante. Expandidas, as partículas granuladas são 

compostas por cerca de 98% de ar e 2% de poliestireno. 

 

3. Moldagem 

O material granulado é introduzido em moldes, com tamanhos e formas pré-definidas. É 

novamente aquecido, através de vapor de água (pressão de 1-2 bar), promovendo a união das 

esferas. Ao mesmo tempo, o molde é arrefecido com água circundante, para evitar uma maior 

expansão do pentano (Di Landro et al., 2002). No final do processo obtém-se um material 

compacto e rígido.  

 

Figura 1.1. – Esferas de poliestireno antes e após a expansão (BASF, 2006) 
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Propriedades como baixa densidade, baixa condutividade térmica, resistência à humidade 

e durabilidade, tornam o EPS um material muito utilizado em diversas aplicações. No caso das 

embalagens pode ter a função de atenuador de impacto, o que proporciona a segurança no 

transporte de eletrodomésticos e de peças que se danificam facilmente, podendo também ser 

usado no acondicionamento e transporte de alimentos. É um material incorporado em capacetes 

e coletes de proteção e também é muito utilizado em isolamento térmico e acústico (Duškov, 

1997; Kaya et al., 2016). Entre as propriedades do EPS podem destacar-se (BASF, 2006): 

• Baixa densidade, valores entre 10 a 100 Kg/m3 (Stark et al., 2004). 

• Alta energia de absorção, quando sujeito a queda ou a algum tipo de impacto o 

que permite o amortecimento, garantindo a proteção de objetos delicados durante o 

seu transporte e armazenamento (velocidade de deformação até 300 s-1)(INPI, 

2006).  

• Baixa condutividade térmica, valores entre 0,029 a 0,041 W/m.K (Al-Homoud, 

2005), pelo que permite proteger a envolvente onde é aplicado (material ou espaço) 

de variações súbitas de temperatura. 

• Quimicamente inerte, podendo ser utilizado em embalagens para alimentos (Bicer 

et al., 2017). 

• Fácil de moldar, tornando fácil o design de embalagens com formas complexas. 

 

 

1.2.1. Propriedades do poliestireno expandido 

 

1.2.1.1. Resistência à compressão e à flexão 

 

  As propriedades físicas do poliestireno expandido são descritas na norma ASTM C 578-

04 (ASTM, 2004), que descreve as especificações do poliestireno rígido celular para isolamento 

térmico. Os valores de resistência à compressão, a uma deformação de 10% estão normalizados 

segundo os procedimentos da norma ASTM D 1621 (ASTM, 2000), enquanto os valores de 

resistência à flexão são descritos pela norma ASTM C 303 (ASTM, 1998). Na tabela 1.1. são 

apresentados alguns valores, em função da densidade, que definem as propriedades do EPS 

(UniversalConstructionFoam, 2011).  

 



Capítulo 1  INTRODUÇÃO 

 
7 

 

Tabela 1.1 – Classificação do Poliestireno Expandido para aplicações em isolamento segundo a norma ASTM C 578, 

adaptado de (UniversalConstructionFoam, 2011) e (Mıhlayanlar et al., 2008) 

 Tipo XI Tipo I Tipo VIII Tipo II Tipo IX Tipo XIV Tipo XV 

Densidade 

nominal 

(kg/m3) 

12 16 20 24 32 40 48 

Densidade 

mínima 

(kg/m3) 

12 15 18 22 29 38 48 

Resistência à 

compressão – 

deformação 

10% (kPa) 

35 69 90 104 173 276 414 

Resistência à 

flexão (kPa) 

69 173 208 242 345 414 517 

 

Na norma europeia EN 13163 (EuropeanStandard, 2001), que descreve as 

especificações de produtos para isolamento térmico em edifícios, o EPS é caracterizado de 

acordo com os valores de resistência à compressão e resistência à flexão. Na tabela 1.2, são 

descritos alguns tipos de EPS comercializados em isolamento, sendo que no total existem 16 

tipos diferentes (EuropeanStandard, 2001).  

 

Tabela 1.2 - Classificação do Poliestireno Expandido para aplicações em isolamento segundo a norma EN 13163, adaptado 

de (EuropeanStandard, 2001) 

Tipo Resistência à compressão para 

deformação de 10% (kPa) 

Força de flexão (kPa) 

EPS 30  30 50 

EPS 50 50 75 

EPS 60 60 100 

EPS 70 70 115 

EPS 80 80 125 

EPS 90 90 135 

EPS 150 150 200 
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Nas curvas tensão-deformação de um ensaio de compressão, destacam-se três zonas: 

linear elástica, patamar e densificação (Figura 1.2). A primeira zona caracteriza-se pela 

existência de alguma rigidez, que se deve à força contida nas paredes celulares (Duškov, 1997). 

Nesta zona ocorrem pequenas deformações (deformações inferiores a 5%) e as paredes 

celulares dobram ou distorcem em resultado da deformação (Cronin et al., 2016).  

No segundo patamar dá-se um colapso gradual das paredes celulares (Duškov, 1997). 

Na região linear elástica de uma curva tensão-deformação a energia absorvida (fator importante 

em situação de impacto) é baixa, e é ao longo do patamar da curva que se verifica grande 

absorção de energia a uma tensão quase constante (Avalle et al., 2001). 

A densificação tem início quando as células se rompem ou entram em colapso o que 

provoca uma subida acentuada da curva (Brands, 1996). À medida que as células da espuma 

são compactadas, verifica-se um elevado aumento na rigidez do material e nos valores de tensão 

(Cronin et al., 2016). Nesta fase, o gás que existia dentro da espuma começa a ser libertado, 

sendo que no limite o material começa a comportar-se como um sólido homogéneo (Brands, 

1996). 

 

Figura 1.2. Curva tensão-deformação de um ensaio de compressão - EPS com densidade 13 Kg/m3 (Duškov, 1997). 

A cortiça é um material leve, elástico, flexível e impermeável a gases e a líquidos, com 

excelentes propriedades isolantes do ponto de vista acústico, térmico e elétrico, bem como 

sendo um bom absorvedor de vibrações (Sanchez-Saez et al., 2015). À semelhança do EPS, a 

cortiça é um material que possui uma estrutura celular fechada (Silva, S., P ; et al., 2005). A 

figura 1.3 mostra o comportamento da cortiça sujeita a um ensaio de compressão, onde se 
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destacam as três zonas: linear elástica, patamar e densificação, tal como no EPS. É possível 

verificar a evolução da estrutura celular neste ensaio. 

 

Figura 1.3 – Curva tensão-extensão para a cortiça, numa solicitação de compressão (Silva, S., P ; et al., 2005) 

 (Duškov, 1997) realizou ensaios de compressão simples a provetes cilíndricos de EPS. 

Os provetes tinham dimensões de 300 milímetros (mm) de altura e 150 mm de diâmetro, e todos 

eles apresentavam a mesma densidade, 0,015 g/cm3. Os ensaios foram realizados para uma 

deformação máxima de 10% e tinham como objetivo compreender o comportamento das 

amostras na zona plástica. Esta tem início após uma deformação de aproximadamente 1%. Um 

dos parâmetros testados nestes ensaios foi a velocidade de deformação, sendo por isso aplicadas 

quatro velocidades de deformação diferentes. Os valores de velocidade foram de 0,2; 1; 10 e 

100 mm/s, que correspondem a uma taxa de deformação de 4, 20, 200 e 2000%/min, 

respetivamente (figura 1.4-a). A zona elástica correspondente a este ensaio, verifica-se para 

uma deformação inferior a aproximadamente 1% (Figura 1.4-b). Cada curva representa a média 

de três corpos de prova por ensaio (Duškov, 1997).  

A densidade do EPS, uma das propriedades mais relevantes deste material, está 

relacionada com o controlo de alguns processos na sua fase de produção. Deste modo os valores 

de densidade podem variar aproximadamente entre 10 a 100 Kg/m3 (Stark et al., 2004). 
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1.2.1.2. Densidade 

 

Em placas destinadas ao isolamento térmico, o EPS apresenta uma densidade 

compreendida entre 15 Kg/m3 e 40 Kg/m3, variando de 5 em 5 Kg/m3 (Horvath, 1994). 

 Algumas propriedades como o módulo da elasticidade e a tensão, no segundo patamar, 

variam com a densidade. Segundo (Ashby et al., 1997), o módulo de elasticidade do material e 

a tensão no patamar aumentam com o aumento da densidade. A deformação correspondente à 

densificação diminui com o aumento da densidade. Estas afirmações podem ser confirmadas 

através da figura 1.5, que mostra as curvas força-deformação para provetes de EPS com 

densidades de 28 g/l, 40 g/l, 55 g/l e 70 g/l pelo que correspondem a densidades de 28 Kg/m3, 

40 Kg/m3, 55 Kg/m3 e 70 Kg/m3, respetivamente (Di Landro et al., 2002). 

 

Figura 1.5 - Curvas de Força-deformação de diferentes densidades do EPS (Di Landro et al., 2002).  

 

Figura 1.4- Curva tensão-deformação de um ensaio de compressão simples ao EPS (15 Kg/m3): a) para diferentes 

velocidades; b) definição da zona elástica (Duškov, 1997) 
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1.2.1.3. Absorção de água  

 

De acordo com (Duškov, 1997), o EPS quando imerso em água, absorve pouco volume 

de água, pelo que pode ser considerado um material pouco higroscópico. Devido à sua estrutura 

constituída por células fechadas, torna-se um material quase impermeável à água. O autor refere 

que o principal mecanismo que permite a rápida absorção de água pode ser a difusão, 

combinada com a capilaridade. (Duškov, 1997) realizou um estudo com provetes cilíndricos de 

EPS, com densidade de 20 kg/m3, que tinha como objetivo mergulhar os provetes em água e 

verificar o aumento de volume num período de 12 meses. Os resultados revelaram que a 

absorção de água aumenta gradualmente até ao primeiro mês (30 dias) e nos meses seguintes 

tende a estabilizar (Figura 1.6.). 

 

 

Figura 1.6. Absorção de água pelo EPS de densidade de 20 kg/m3 ao longo de 12 meses, adaptado de (Duškov, 1997). 

 

 

1.2.1.4. Condutibilidade térmica 

 

 O EPS é um material, de entre outros, muito utilizado no isolamento térmico e acústico. 

A principal propriedade de um material para aplicação em isolamento térmico é a 

condutibilidade térmica (λ) expressa em W/m.K. Esta propriedade quantifica a capacidade dos 

materiais para conduzir calor. A condutibilidade térmica de um material corresponde ao fluxo 
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de calor que percorre 1 m2 de uma parede ou superfície com 1 m de espessura, considerando 

que a diferença de temperaturas entre as duas faces da parede é 1º C (Figura 1.7) (Al-Homoud, 

2005). Pela segunda lei da termodinâmica, o calor flui sempre no sentido da menor temperatura. 

 

Figura 1.7 – Condutibilidade térmica, adaptado de (KhanAcademy, 2017). 

 A condutibilidade térmica depende da densidade do material, da sua temperatura e do teor 

de humidade que contém (Al-Homoud, 2005). Quanto menor for o valor de condutibilidade 

térmica maior é a capacidade isolante do material (Jelle, 2011). Na tabela 1.3 estão apresentados 

os intervalos de valores de condutibilidade térmica de alguns materiais aplicados na construção. 

 

Tabela 1.3- Valores de condutibilidade térmica de materiais usados em aplicações térmicas (Al-Homoud, 2005; Jelle, 2011). 

Tipo de isolante Densidade (Kg/m3) Condutibilidade térmica 

(W/m.K) 

Celulose 30-60 0,041-0,050 

Cortiça 90-140 0,037-0,040 

Poliuretano (PUR) 30-80 0,020-0,027 

Poliestireno Expandido 

(EPS) 

18-50 0,029-0,041 

Poliestireno Extrudido 

(XPS) 

20-80 0,025-0,035 

 

 

 

 

  Fluxo de calor 

  Área A 
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1.2.1.5. Biodegradabilidade 

 

 Apesar das suas propriedades e de ser um material usado numa elevada gama de 

aplicações, o EPS, tal como outros materiais que provêm do petróleo, não é biodegradável. A 

degradação de um material consiste num processo irreversível que leva a uma mudança 

significativa da sua estrutura. Na degradação de polímeros, dão-se um conjunto de reações que 

envolvem a quebra de ligações primárias da sua cadeia principal e que resultam na formação 

de cadeias mais pequenas (Pagga, 1998). A biodegradação é a degradação causada pela 

atividade biológica, especialmente pela ação enzimática, levando a uma mudança significativa 

na estrutura química de um material (Pagga, 1998).  

 O processo de biodegradação de polímeros compreende três etapas. A primeira, chamada 

de biodeterioração, caracteriza-se pela adesão dos microrganismos na superfície do polímero. 

Após esta etapa, ocorre a biofragmentação, onde os microrganismos segregam enzimas que são 

capazes de hidrolisar o polímero, ou seja, aceleram a quebra de ligações, formando cadeias mais 

pequenas (monómeros). As cadeias mais curtas são capazes de passar através das membranas 

celulares e podem ser “consumidas” pelos microrganismos. Esta é considerada a última etapa, 

denominada de assimilação. No final deste processo há produção de CO2, água e biomassa 

(Emadian et al., 2017). Na tabela 1.4 são apresentados os tempos de degradação de alguns dos 

materiais mais conhecidos, após serem depositados no meio ambiente.  

 

Tabela 1.4- Tempo de degradação no meio ambiente de alguns materiais. Adaptado de (Amianti, 2005; Emadian et al., 2017) 

Material Tempo de degradação no meio ambiente 

Aço (latas) 10 anos 

Algodão 1 a 5 meses 

Alumínio 200 a 500 anos 

Esferovite 150 a 200 anos 

Madeira 6 meses 

Madeira pintada 13 anos 

Papel de cópias 

convencional 

1 mês 

Plásticos 450 anos 

Vidro Indeterminado 
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 Por ser um polímero não se conhece ao certo o tempo de vida do EPS. Existem poucos 

líquidos que o dissolvem. Os únicos conhecidos são os mesmos capazes de dissolver os 

plásticos, solventes orgânicos, derivados do petróleo, tais como óleos, gasolina e diesel (Neto, 

2008). O EPS também não é degradado por fungos ou bactérias, uma vez que não representa 

uma fonte de nutrientes para estes organismos (Amianti, 2005). 

 Uma vez que não é possível a degradação biológica do EPS, quando depositado no meio 

ambiente, este material acumula-se causando graves casos de poluição ambiental (Kan et al., 

2009).  

 

Figura 1.8 – Embalagens de EPS e outros plásticos depositados no mar ("EPS Bans: Why and Where," 2017) 

 Com a crescente preocupação ambiental, os investigadores têm desenvolvido soluções 

para reaproveitar os resíduos de EPS. Os resíduos de EPS podem ser: 

a) Processados, sendo o produto final utilizado para produzir blocos e peças para 

embalagens (Grote; et al., 2010), (Eeydzah et al., 2011); 

b) Reutilizados na construção civil (Grote; et al., 2010); 

c) Usados como substratos para dar aos solos melhores propriedades (Grote; et al., 2010); 

d) Reciclados através de processos térmicos, para a produção de energia elétrica ou 

calorifica por meio de combustão direta (Eeydzah et al., 2011; Kan et al., 2009); 

e) Reciclados quimicamente, para a obtenção de estireno e outros produtos orgânicos 

(Eeydzah et al., 2011; Grote; et al., 2010). 

 Outras soluções passam pela utilização de materiais provenientes de origem natural, em 

alternativa ao EPS. 
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1.3. Biocompósitos 

 

Os biopolímeros são materiais que têm na sua composição materiais que são total ou 

parcialmente provenientes da biomassa (por exemplo: materiais com origem biológica). Um 

exemplo de um biopolímero é o ácido poliláctico (PLA). Este material tem origem em recursos 

naturais, uma vez que o seu monómero se obtém pela fermentação do amido. O seu polímero é 

produto de síntese química ou enzimática e embora a sua matéria-prima sofra transformação, o 

PLA é classificado como um biopolímero. Dentro da classe dos biopolímeros podem encontrar-

se polímeros naturais, sintetizados a partir da natureza, como a celulose, o amido e as proteínas. 

Deste modo, os polímeros naturais podem ser considerados como biopolímeros, mas nem todos 

os biopolímeros são considerados polímeros naturais (Vilaplana et al., 2010). 

 Os compósitos são substâncias constituídas por dois ou mais materiais. Estes materiais, 

são combinados para que atuem em conjunto, permanecendo ainda separados e distintos em 

determinado nível, uma vez que não se fundem nem diluem um no outro (ACMA, 2016).  A 

combinação destes materiais proporciona ao compósito propriedades diferentes, que não se 

encontram nos materiais constituintes separadamente. Nos materiais compósitos um dos 

constituintes representa uma fase dispersa (partículas, fibras ou bainhas) que se denomina 

reforço, o outro representa uma fase continua (metal, cerâmica ou polímero) conhecida também 

por matriz (Souza Filho, 2015) . 

 O reforço tem função estrutural, apresentando boa resistência, rigidez e maleabilidade 

suficiente para suportar as cargas máximas exigidas e impedir que as deformações ultrapassem 

os limites aceitáveis (Souza Filho, 2015) . 

 A matriz é responsável por garantir a orientação das fibras e protege-las do ambiente 

externo. Permite que as forças de corte sejam transmitidas entre as fibras, possibilitado que o 

compósito resista à dobragem e torções (Alawar et al., 2009). 

 O conceito de biocompósito tem sido explorado ao longo dos anos, sendo propostas 

várias definições. Segundo (Mohanty et al., 2005), biocompósitos são materiais compósitos em 

que pelo menos um dos seus constituintes é de origem natural. Esta definição encontra-se de 

acordo com as normas do Comité Europeu de Normalização (CEN) e sugere inúmeras opções 

para a conceção de matrizes, que vão desde biopolimeros com origem no petróleo, a polímeros 

reciclados (Vilaplana et al., 2010). 
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Figura 1.9 - Estrutura química da Celulose (Gurunathan et al., 2015) 

 Um outro conceito que surge são os biocompósitos biodegradáveis. Nestes materiais a 

matriz pode ser de origem natural ou à base de petróleo, contudo tem que ser garantida a sua 

biodegradação. Um exemplo deste tipo de matrizes é o policaprolactona (PCL), um poliéster 

alifático biodegradável proveniente do petróleo, que é totalmente biodegradável e, portanto, 

pode ser considerado como uma matriz “verde”. Estes compósitos podem ser degradados por 

processos anaeróbios e aeróbios, levando à formação de dióxido de carbono, água, biomassa ou 

sais minerais (Vilaplana et al., 2010). 

 Nos compósitos em que tanto a matriz como o reforço são de origem natural (derivados 

da biomassa), o material pode ser denominado como biocompósito de base biológica (Vilaplana 

et al., 2010). 

 

 

1.3.1. Biocompósitos reforçados com fibras naturais  

 

As fibras naturais ou lenhicelulósicas podem ser consideradas um reforço natural uma 

vez que são constituídas principalmente por fibrilas de celulose (microfibrilas) incorporadas 

numa matriz de lenhina. Tendo em conta a sua estrutura, a parede celular pode ser comparada 

a um plástico reforçado com fibras, apresentando fibrilas de celulose cristalina incorporadas 

numa matriz amorfa de polissacarídeos não celulósicos (a hemicelulose e a pectina) (John et 

al., 2008). 

A parede celular das fibras naturais é constituída por três componentes principais: a 

celulose, hemicelulose e lenhina (Gurunathan et al., 2015).  

A celulose é uma macromolécula linear constituída por unidades de β-D-glucose ligadas 

entre si por ligações b-1,4-glicosidicas que originam uma cadeia polimérica (figura 1.9). A 

celulose é a principal responsável pelas propriedades mecânicas das fibras (Gurunathan et al., 

2015).  
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A hemicelulose atua como uma matriz que orienta as microfibrilas de celulose em 

determinadas direções. As microfibrilas ligam-se às moléculas de hemicelulose da parede 

celular através de ligações de hidrogénio, formando assim uma rede (Kalia et al., 2011). 

A lenhina por sua vez atua como agente consolidador e promove a rigidez da rede 

formada por celulose e hemicelulose (Azwa et al., 2013).  

A estrutura física das fibras naturais assemelha-se a um tubo microscópico, onde as 

paredes celulares cercam o lúmen central (Mohanty et al., 2005). Cada fibra tem uma complexa 

estrutura de camadas, que se divide em duas secções: a parede celular primária e a parede celular 

secundária. Esta divisão é feita tendo em conta que estas paredes celulares diferem na sua 

composição (relação entre celulose e lenhina/hemicelulose) e na orientação das microfibrilas 

de celulose (Gurunathan et al., 2015). 

A parede celular primária é composta por uma rede irregular de microfibrilas de celulose 

incorporadas numa matriz de hemicelulose (Mohanty et al., 2005). A parede celular secundária 

divide-se ainda em três camadas: S1, S2 e S3, sendo a camada intermédia (S2) a mais 

importante e a que determina as propriedades das fibras (Gurunathan et al., 2015). As fibrilas 

de celulose são alinhadas ao longo do comprimento da fibra, proporcionando melhor resistência 

à tração e flexão, bem como o aumento da rigidez (John et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 – Estrutura física da fibra natural: diferentes constituintes, adaptado de (Gurunathan et al., 2015) 
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As fibras lenhicelulósicas como o linho, o cânhamo, o “kenaf”, “hanaquem”, banana, 

palma de óleo e a juta têm-se revelado uma boa alternativa às fibras sintéticas, como as fibras 

de vidro e de carbono (Gurunathan et al., 2015). 

As propriedades das fibras naturais estão relacionadas com a quantidade de celulose e 

com a orientação das microfibrilas. As microfibrilas de celulose estão presentes em cada 

camada da parede celular, sob a forma de espiral com ângulos de inclinação variáveis que 

exercem influência no desempenho mecânico da fibra. De forma geral, tanto a resistência à 

tração como o módulo da elasticidade aumentam com o aumento da quantidade de celulose. A 

rigidez das fibras é influenciada pelo ângulo de orientação das microfibrilas em relação ao eixo 

longitudinal. As fibras vegetais que possuem maior ângulo de orientação das microfibrilas são 

mais dúcteis. Por outro lado, as fibras possuem maior rigidez, têm elevada resistência à tração 

quando as microfibrilas estão orientadas quase paralelamente ao eixo longitudinal da fibra 

(Azwa et al., 2013; Gurunathan et al., 2015). 

As microfibrilas de celulose possuem regiões amorfas e cristalinas. A celulose cristalina 

possui um módulo de elasticidade axial maior do que a fibra de vidro, por exemplo, e as suas 

propriedades mecânicas ficam próximas das de outros materiais usados como reforço. Devido 

a estas particularidades, as fibras vegetais com alto nível de celulose cristalina apresentam 

grande interesse para a aplicação como reforço em materiais compósitos, uma vez que são 

altamente resistentes e pouco densas, produzindo materiais mais leves e tenazes (Moon et al., 

2011). 

As fibras apresentam vantagens como: boas propriedades mecânicas especificas, boa 

maleabilidade, baixa densidade e baixo custo de produção. Em termos ambientais, são também 

muito procuradas uma vez que reduzem a dependência de materiais provenientes de fontes não 

renováveis, o que prossupõe menores emissões de poluentes e garante a biodegradabilidade dos 

materiais (Baillie, 2005; Joshi et al., 2004) 

Contudo, as fibras naturais também apresentam inconvenientes, tais como: a elevada 

absorção de humidade e a natureza altamente anisotrópica. Uma outra desvantagem está 

relacionada com a incompatibilidade entre as fibras e a matriz polimérica (Baillie, 2005). A má 

adesão na interface conduz à vulnerabilidade do compósito, pelo que o expõe a ataques 

ambientais que o podem enfraquecer, reduzindo a sua vida útil. A fraca adesão entre polímeros 

hidrofóbicos (repelem água) e matrizes hidrofílicas (absorvem água) resulta em propriedades 

mecânicas precárias dos compósitos reforçados com fibras naturais (Wambua et al., 2003).  
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As fibras naturais possuem uma baixa temperatura de processamento, apresentando um 

valor limite de temperatura que ronda os 200ºC. Acima deste valor as fibras começam a 

degradar-se, resultando num menor desempenho do compósito (Koronis et al., 2013). 

As propriedades das fibras, por serem naturais, são altamente variáveis e dependem das 

condições de crescimento, sendo por isso difícil obter as mesmas propriedades mecânicas após 

repetidos testes (Gurunathan et al., 2015). Na tabela 1.5 são apresentadas algumas propriedades 

das fibras naturais. 

Quando as propriedades das fibras que são utilizadas como reforço de compósitos não 

correspondem aos valores desejados, podem ser melhoradas através de processos físicos e 

químicos (Wambua et al., 2003). O tratamento químico envolve a modificação de grupos 

hidroxilo (-OH) e carbonilo (C=O) na fibra, introduzindo grupos interativos distintos que 

podem interligar eficientemente com a matriz na interface. Em alternativa aos tratamentos 

químicos, e com vista a tornarem-se mais ecológicos, tem sido estudados e desenvolvidos 

tratamentos com plasma e usando enzimas, fungos e bactérias (Väisänen et al., 2017). 

 

Tabela 1.5- Propriedades de algumas fibras naturais, adaptado de (Gurunathan et al., 2015) 

Fibra Origem Densidade 

(g/cm3) 

Deformação 

(%) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Abacá Folha 1,5 2,9 430-813 31,1-33,6 

Algodão Semente 1,21 1-10 287-597 6-10 

Bambú Canas 0,6-1,1 1,3-8 140-441 11-36 

Banana Folha 1,35 5-6 529-914 27-32 

Cânhamo Caule 1,35 1,6-4,5 580-1110 30-60 

Juta Caule 1,23 1,5-3,1 189-773 20-35 

Kenaf Caule 1,2 2,7-6,9 295-930 22-60 

Ramie Caule 1,44 2-4 400-938 61,4-128 

Sisal Folha 1,20 1,9-3 507-855 9-22 
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1.3.1.1. Aplicações de biocompósitos à base de fibras naturais 

 

Biocompósitos reforçados com fibras naturais têm sido utilizados em muitas aplicações, 

tais como: automóveis, veículos aerospaciais, embalagens e no setor da construção. No setor 

automóvel compósitos reforçados com fibras naturais podem ser aplicados em assentos, 

revestimento de painel, coberturas, forro de malas, painéis de bordo, entre outros (Koronis et 

al., 2013). 

O ano de 1990 foi um marco no que diz respeito ao desenvolvimento de materiais 

compósitos à base de fibras naturais. Este crescente desenvolvimento deveu-se ao facto de os 

compósitos reforçados com fibras naturais apresentarem uma boa alternativa aos compósitos 

reforçados com fibras de carbono ou vidro (Koronis et al., 2013)  

Devido à sua baixa densidade e leveza, os compósitos à base de fibras naturais 

constituem uma boa solução para elementos estruturais dos veículos elétricos. A aplicação de 

materiais leves nestes veículos é fundamental para compensar o peso provocado pelas suas 

baterias (Koronis et al., 2013). 

As matrizes dos compósitos de polímero e fibras naturais podem ser: termoendurecíveis, 

termoplásticas, polímeros não degradáveis e polímeros degradáveis. As matrizes termoplásticas 

podem ser polipropileno (PP), poliestireno (PS) e policloreto de vinilo (PVC). As 

termoendureciveis incluem as resinas époxi, poliésteres e poliuretanos (PU). As matrizes 

poliméricas degradáveis normalmente usadas são: PLA e ácido poliglicólico (PGA) (Vilaplana 

et al., 2010). 

A Mercedez-Benz foi pioneira na aquisição de equipamentos baseados em compósitos 

reforçados com fibras naturais. Em 1996, os veículos da Classe E possuíam nos painéis das 

portas, um compósito com uma matriz epóxi reforçada com fibras de juta. Em 2000, a Audi 

lançou o modelo A2 médio porte, em que os painéis de guarnição da porta eram feitos de 

poliuretano reforçado com uma mistura de fibras de linho e sisal. Nesse mesmo ano, também a 

Daimler-Chysler, começou a usar as fibras em aplicações automóveis, tendo verificado que a 

redução do peso dos veículos podia ir de 10% a 30%, sendo que a redução de custos era 

correspondente (Ashori, 2008; John et al., 2008). 
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Figura 1.11. Componentes do automóvel da Mercedes classe S fabricados a partir de compósitos reforçados com fibras 

naturais (John et al., 2008) 

  

Com o objetivo de compreender de que forma os compósitos reforçados com fibras 

naturais poderiam contribuir para a redução da emissão de poluentes para o meio ambiente, 

foram realizados alguns estudos. Um destes estudos foi realizado por (Wötzel et al., 1999), que 

comparou as emissões de poluentes e a energia consumida na produção de um painel lateral de 

um automóvel Audi A3, tendo em conta a aplicação de fibras de vidro e fibras naturais. O 

copolimero de Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS), constituiu uma das soluções para o 

painel, enquanto a outra solução passou pela utilização de fibras naturais, sendo produzido um 

material compósito de fibras de cânhamo (66% de fibras num volume total) e resina epóxi. 

Tanto as emissões de poluentes como a energia consumida foram determinadas na fase de 

produção do painel, sendo consideradas variáveis como: cultivo do cânhamo, extração da fibra, 

produção da resina epóxi e do copolímero ABS. Na tabela 1.6 são apresentados os valores de 

consumos de energia bem como a emissão de poluentes de ambas as soluções. Os valores 

representam uma redução de 45% de energia consumida na produção de compósitos à base de 

fibras naturais. Contudo, neste compósito, aparecem valores elevados de nitratos e fosfatos 

libertados para a água, podendo contaminá-la. Estes valores estão relacionados com a utilização 

de fertilizantes no cultivo do cânhamo (Joshi et al., 2004; Wötzel et al., 1999)  
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Tabela 1.6- Impacto ambiental do ciclo de vida da produção de um painel lateral para automóvel (Joshi et al., 2004) 

Indicador Ambiental Copolímero de ABS Compósito (fibras de 

cânhamo e Epoxi) 

Energia total “consumida” (MJ) 132 73 

Emissões de CO2 (g) 4,97 4,19 

Metano (g) 17,43 16,96 

SO2 (g) 17,54 10,70 

NOx (g) 14,11 18,64 

CO (g) 4,44 2,14 

Emissão de fosfato para a água (g) 0 0,09 

Emissão de nitrato para a água (g) 0,08 

 

12,05 

 

 (Wötzel et al., 1999), determinaram o peso, em gramas (g), de cada uma das soluções 

implementadas nos painéis. Os painéis de copolímero de ABS apresentaram uma massa de 1125 

g, enquanto o painel de compósito de fibras naturais apresentou uma massa de 820 g. A redução 

de peso, utilizando o compósito reforçado com fibras naturais, foi cerca de 27% face ao 

copolímero de ABS (Joshi et al., 2004). 

 

 

1.4. Biocompósito à base de fungos 

 

O conceito de biocompósito à base de fungos surgiu em 2007, nos Estados Unidos da 

América. Após algumas investigações, os engenheiros Eben Bayer e Gavin McIntyre, 

descobriram que era possível produzir embalagens biodegradáveis recorrendo a fungos e a 

resíduos agrícolas (Holt et al., 2012) Estes, pioneiros na criação destes biocompósitos, 

fundaram a empresa Ecovative Design, sendo o seu produto conhecido como Myco Foam. Eben 

e Gavin afirmam que “a Ecovative usa micélio (as células dos fungos) para unir subprodutos 

agrícolas, como espigas de milho, num material que pode substituir a espuma plástica”. No 

website da empresa explicam que “a mistura de fungos e subprodutos agrícolas cresce em 

moldes ao longo de alguns dias, formando uma vedação hermética” (EcoDesenvolvimento, 

2014; Holt et al., 2012) 



Capítulo 1  INTRODUÇÃO 

 
23 

 

O conceito que a Ecovative Design desenvolveu tornou-se uma solução para várias 

empresas, em alternativa aos plásticos tradicionalmente utilizados. Uma destas empresas foi a 

Dell, que lidera a indústria eletrónica a nível de sustentabilidade e que é reconhecida no 

mercado pela utilização de embalagens amigas do ambiente. As componentes de embalagens 

de espuma de polietileno – EPE, foram substituídas pelas embalagens produzidas pela 

Ecovative. Estas embalagens foram dimensionadas e desenhadas para proteger os discos 

rígidos, que sofrem danos prejudiciais quando sujeitos a quedas (EcovativeDesign, 2017). 

A Stanhope Seta Ltd, empresa do Reino Unido, fabrica equipamentos de teste de 

precisão e produtos de controlo de qualidade. Esta empresa, a primeira da Europa a utilizar as 

embalagens da Ecovative. Design, envia os seus produtos protegidos com Myco Foam para todo 

o mundo (EcovativeDesign, 2017).  

Rich Brilliant Willing (RBW), fabricante de soluções de iluminação LED para 

interiores, com sede em Nova Iorque, transporta os seus produtos nas embalagens 

biodegradáveis da Ecovative A par das soluções LED e da poupança de energia, esta empresa 

quis apresentar aos seus clientes uma nova forma de contribuir para a preservação do meio 

ambiente (EcovativeDesign, 2017). 

 

   

Figura 1.12 – Embalagens produzidas pela Ecovative Design: a) Suporte e acondicionamento de um computador da Dell; b) 

Embalagem para transporte dos produtos da Stanhope Seta Ltd, c) Transporte de LED de parede, do fabricante Rich Brilliant 

Willing (EcovativeDesign, 2017). 

 

Na tabela 1.7 podem ser consultadas as propriedades do Myco Foam como densidade, 

resistência à compressão e à flexão, absorção de água, entre outros, de acordo com a Ecovative 

Design. 

a) b) c) 
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Tabela 1.7-  Propriedades do produto Myco Foam da Ecovative Design, adaptado de (Ecovative2016b, 2016) 

 Produto Ecovative 

Densidade 80-130 g/L (80-130 Kg/m3) 

Tensão de compressão (10%) 55-100 kPa 

Módulo elástico compressivo (10%) 690-1034 kPa 

Resistência à flexão 413-1000 kPa 

Flamabilidade Estável até 340ºC 

Absorção de água 7% 

 

 

 

1.4.1. Constituição dos fungos 

 

Os fungos são de extrema importância para os seres humanos, nomeadamente pelos 

produtos que originam. Um exemplo decorre da ação fermentativa de leveduras 

(Saccharomyces cerevisiae) para a produção de pão e massas e a síntese de álcool etílico e 

dióxido de carbono para a produção de cerveja e vinho (Badotti, 2005). Algumas espécies de 

fungos são também utilizadas em queijarias, de modo a proporcionarem sabor e aromas 

distintos em diferentes tipos de queijos. Alguns fungos são utilizados na produção de 

cogumelos comestíveis, como por exemplo o cogumelo shiitake (Lentinula edodes) e o 

cogumelo de paris (Agaricus bisporus) (Boa, 2004). Os fungos são também muitos importantes 

para a indústria farmacêutica, na obtenção de antibióticos, como por exemplo a penicilina, 

obtida através do fungo Penicillium notatum. 

Os fungos são organismos heterotróficos, ou seja, utilizam compostos orgânicos como 

fonte de energia. Alimentam-se pela secreção de enzimas extracelulares que digerem o 

substrato (fonte de alimento) e disponibilizam nutrientes solúveis capazes de serem absorvidos 

pelas células fúngicas. Na sua constituição encontram-se o corpo vegetativo (talo), constituído 

por filamentos (hifas) que formam uma rede microscópica junto ao substrato (micélio), através 

das quais são absorvidos os nutrientes (figura 1.13) (Pala, 2007). 

Alguns fungos, nomeadamente os pertencentes à classe dos basidiomicetas, formam 

estruturas reprodutivas, visíveis a olho nu, denominadas de corpo frutífero e conhecido também 

como cogumelo (Pala, 2007)  



Capítulo 1  INTRODUÇÃO 

 
25 

 

 

Figura 1.13. Constituição de um cogumelo e termos micológicos, adaptado de (Kalač, 2009). 

A parede celular das hifas é constituída, em grande parte, por quitina, o que lhe confere 

grande resistência (Johney et al., 2016). A quitina é um polissacarídeo duro, inelástico e branco, 

sendo o principal constituinte estrutural do exoesqueleto dos invertebrados, cutículas dos 

insetos e paredes celulares fúngicas (Cheba, 2011; Johney et al., 2016).  

A quitina, considerada o segundo biopolímero mais abundante na Terra depois da 

celulose (Cheba, 2011), é formada por unidades repetitivas de β- 1,4 N- acetilglicosamina ou 

também descrito como unidades repetitivas de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose com 5 a 

10% de unidades 2-amido-2-desoxi-D-glicopiranose unidas por ligação glicosídica do tipo 

β(1→4) (Rinaudo, 2006; Stamford et al., 2007).  

 

Figura 1.14 – Estrutura química da quitina adaptado de (Campana-Filho et al., 2007) 

 

Dependendo da função do organismo considerado e também do papel que desempenha, 

a estrutura da quitina ocorre em três diferentes formas (Campana-Filho et al., 2007). Estas são 

denominadas α-, β- e γ-quitina, as quais diferem no arranjo das suas cadeias cristalinas. A forma 

α-quitina está presente em organismos que apresentam extrema dureza e resistência, como por 

exemplo em cutículas de artrópodes, sendo geralmente associada com proteínas e/ou materiais 

inorgânicos. As formas β- e γ-quitina ocorrem em estruturas flexíveis e duras (Cheba, 2011; 

Rinaudo, 2006). 
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As nanofibras de quitina apresentam boas propriedades físicas como o módulo de 

elasticidade e módulo de Young elevados, bem como baixa expansão térmica (Rebelo, 2015). 

A primeira descoberta da quitina em fungos foi feita pelo botânico francês Henri 

Bracannot em 1811 (Johney et al., 2016).  

 

 

1.4.2. Crescimento e desenvolvimento dos fungos 

 

As hifas libertam grandes quantidades de enzimas lenhinocelulosicas como a lacase e a 

manganês peroxidase. Estas enzimas são capazes de degradar resíduos lenhinocelulósicos que 

são constituídos essencialmente por lenhina, hemicelulose e celulose. Neste processo de 

degradação, as moléculas mais pequenas são libertadas e absorvidas pelo micélio do fungo, 

proporcionando o seu desenvolvimento e a colonização do substrato (Badotti, 2005; Tuomela, 

M. et al., 2000).  

A ramificação das hifas é essencial para o desenvolvimento de colónias de micélio, 

desempenhando um papel fundamental nas interações fúngicas com outros organismos. No 

modelo de crescimento das hifas destacam-se dois tipos de hifas: as hifas de ápice e as sub-

ápice. As hifas de ápice constituem a extremidade da hifa e são responsáveis pela obtenção de 

nutrientes, funcionam como um sensor capaz de identificar o meio que a envolve. As hifas sub-

ápice têm como função gerar novas hifas por ramificação lateral (Harris, 2008). Estas estruturas 

estão representadas na Figura 1.15. 

As temperaturas ideias para o bom desenvolvimento dos fungos, encontram-se no 

intervalo entre os 20ºC e 30ºC, sendo este o intervalo ótimo (Tuomela, M. et al., 2000). Fora 

deste intervalo há um decréscimo na taxa de crescimento. Para temperaturas abaixo dos 0ºC e 

superiores a 45ºC o crescimento fúngico cessa e os fungos ficam adormecidos. Acima dos 60ºC 

prevê-se a ocorrência de morte (Pala, 2007).  

Apesar da degradação biológica ser um processo oxidativo, a concentração de oxigénio 

no meio raramente é um fator limitante. De fato, os fungos são bastante tolerantes a 

concentrações baixas de oxigénio, sendo que o seu crescimento só diminui para concentrações 

de oxigénio inferiores a 1-2% (Pala, 2007)  
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Figura 1.15 – Exemplos de hifas existentes no micélio (Harris, 2008). 

A maioria dos fungos desenvolve-se preferencialmente num meio ácido, contudo 

também são capazes de se adaptar a uma vasta gama de pH (Tuomela, M. et al., 2000). 

Os fungos decompositores da madeira podem ser divididos em três grupos, de acordo com 

o seu método de degradação da biomassa. Deste modo podem ser divididos em fungos 

causadores de podridão branca, podridão parda ou castanha e podridão mole (Tuomela, M. et 

al., 2000). 

Os fungos causadores de podridão mole predominam em ambientes demasiados húmidos 

para os fungos basidiomecetas. Estes fungos conseguem degradar todas as componentes da 

madeira, mas a taxa de degradação é mínima quando comparada com fungos de podridão branca 

e fungos de podridão castanha, sendo a remoção de lenhina feita de forma lenta e apenas parcial 

(Tuomela, Marja, 2002). Os fungos de podridão parda/castanha conseguem degradar muito 

eficazmente a celulose e a hemicelulose, mas a degradação de lenhina é limitada (Tuomela, M. 

et al., 2000). 

Os fungos de podridão branca são um grupo muito vasto e heterogéneo de fungos e 

caracterizam-se pela capacidade de degradar todas as componentes da parede celular das 

plantas, incluindo a lenhina (Sánchez, 2009). O processo de degradação de lenhina por fungos 

de podridão branca é mais rápido do que qualquer outro organismo. No entanto, o substrato de 

crescimento dos fungos não é só composto por lenhina, contendo também celulose e 

hemicelulose (Tuomela, M. et al., 2000). 
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2.1. Descrição do fungo utilizado 

 

Neste capítulo serão abordadas as diferentes formas de produção dos materiais 

utilizados neste estudo, bem como o seu principal componente: o fungo. 

O tipo de substrato, composto por resíduos agroflorestais, é um fator predominante no 

crescimento e desenvolvimento do fungo, sendo o responsável pelo bom crescimento micelial 

(hifas). As hifas, formando as suas ramificações, podem ser consideradas um elo forte de 

ligação do substrato, e assim tornarem o material mais ou menos consistente. Para isso é 

importante obter um substrato favorável para o crescimento das hifas, bem como garantir as 

condições ambientais necessárias para o seu crescimento. 

A quitina, presente no fungo, pode conferir ao substrato uma boa rigidez. Por esta razão 

e por ser capaz de desenvolver estruturas que unem os resíduos agroflorestais, o fungo torna-se 

uma boa solução para a produção destes materiais. 

Devido à existência de várias espécies fúngicas, optou-se por trabalhar com uma única, 

analisando o seu comportamento. O fungo utilizado na produção do material testado foi o 

Ganoderma lingzhi, um fungo pertencente ao complexo de espécies do Ganoderma lucidum 

(Zhou et al., 2015). 

O Ganoderma lucidum é um fungo que pertence à classe dos basidiomicetos (Bishop et 

al., 2015). O basidiocarpo (cogumelo) da espécie Ganoderma lucidum, oriundo de países 

asiáticos, é muito utilizado devido às suas boas propriedades medicinais. Conhecido na China 

como Lingzhi (cogumelo da imortalidade) e no Japão por Reishi, é usado há mais de 2000 anos 

para tratar doenças como hipertensão, diabetes, hepatite, cancro e SIDA, entre outras (Money, 

2016; Paterson, 2006).  

 O Ganoderma lucidum está incluído no grupo de fungos causadores de podridão branca 

e, ocorre na natureza como parasita ou sapróbio uma variedade de árvores(Hariharan et al., 

2012; Simonić et al., 2010). Além disso é capaz de sintetizar três importantes enzimas 

extracelulares, lacase, lenhina peroxidase e manganês peroxidase, para a degradação da lenhina 

(Simonić et al., 2010). Segundo (Berovič et al., 2003), este cogumelo é deficiente encontrado 

na natureza, tornando assim, necessário o seu cultivo. (Lee et al., 2003) referiam que a produção 

de Ganoderma lucidum é feita tradicionalmente em culturas sólidas, utilizando-se comumente 

grãos, serrim e madeira como substratos.  
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Estudos recentes procuram esclarecer a taxonomia do Ganoderma lingzhi, bem como a 

de outras espécies pertencentes à mesma classe (de Mattos-Shipley et al., 2016; Hennicke et 

al., 2016) . 

 Recorrendo a técnicas morfológicas tradicionais, a distinção entre os membros do 

complexo de espécies Ganoderma tem suscitado algumas dúvidas. Em termos morfológicos, 

as espécies são muito semelhantes, produzindo corpos frutíferos tenros, achatados, de cor 

avermelhada e em formato de rim (de Mattos-Shipley et al., 2016).  

 

 

Figura 2.2 – Basidiocarpo do Ganoderma lucidum (a e b); basidiocarpo do Ganoderma lingzhi: (b e c) (Hennicke et al., 

2016) 

 

Figura 2.1 – Basidiocarpo do Ganoderma lucidum, de cores vivas e com aspeto semelhante a um rim: esquerda – selvagem; 

direita – cultivo (de Mattos-Shipley et al., 2016). 
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2.2. Multiplicação do fungo 

 

  A multiplicação (replicação) do fungo apresenta-se como a primeira fase da produção 

do biocompósito. Do corpo frutífero do fungo é retirada uma pequena porção de micélio, que é 

posteriormente colocada numa placa de Petri. A placa contém Potato-Dextrose-Ágar (PDA), 

um meio rico em carbono proveniente do amido da batata. A placa, devidamente isolada para 

impedir contaminações, é colocada numa estufa a uma temperatura de cerca 25ºC. Na figura 

2.3 está representado o início e o fim desta fase (bom desenvolvimento do micélio). 

 

 

Figura 2.3 – Fases do crescimento do micélio em meio PDA: a) Fase inicial; b) Fase Final (fungo bem desenvolvido) 

 

 

2.3. Inóculo ou “spawn” 

 

A obtenção de inóculo ou “spawn” representa uma fase intermédia. Esta tem como 

objetivo proporcionar o desenvolvimento do fungo numa matriz com semelhanças nutritivas ao 

substrato final (Rebelo, 2015). Nesta etapa são transferidos alguns fragmentos de micélio, 

desenvolvido em meio PDA, para frascos que contêm grãos de trigo. Sendo o grão de trigo um 

cereal de pequenas dimensões, favorece a colonização do fungo e facilita a sua distribuição.   

Antes de ser utilizado, o grão de trigo é hidratado com água destilada, durante um 

período de 24 horas. Após este tempo, os grãos de trigo são colocados em frascos de vidro e 

são esterilizados na autoclave a uma temperatura de 121ºC, durante trinta minutos. Quando os 

frascos estão devidamente arrefecidos são inoculados com os fragmentos de micélio. Este 

processo realiza-se numa câmara de fluxo laminar, para que o risco de contaminações seja 

minimizado. Posteriormente os frascos são colocados numa estufa a uma temperatura de 

a) b) 
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aproximadamente 25ºC. O período de desenvolvimento micelial ocorre entre 7 a 15 dias. 

Quando o inóculo está bem desenvolvido, procede-se à inoculação do substrato.  

Devido à sua pequena dimensão o grão favorece o rápido crescimento do micélio, 

facilitando também a distribuição do grão no substrato. 

 

Figura 2.4 – Desenvolvimento do micélio em frascos com grão de trigo. Esquerda: micélio pronto a inocular; Direita: 

micélio em fase de desenvolvimento. 

 

 

2.4. Produção do biocompósito 

 

A produção dos biocompósitos utilizados, contemplou dois métodos diferentes. Estes 

métodos serão descritos nos subcapítulos 2.4.1 e 2.4.2.  

O primeiro método, denominado método A, tem por base o princípio de uma matriz de 

resíduos agrícolas, sendo reforçada pelas hifas do fungo que se desenvolvem neste ambiente. 

Este processo leva algum tempo para que seja concluído, uma vez que é necessário tempo para 

que o fungo se desenvolva devidamente, proporcionando um material consistente e 

esteticamente agradável. 

O segundo método, método B, caracteriza-se pela utilização de uma matriz de resíduos 

agrícolas, que é reforçada por materiais que proporcionam, num curto espaço de tempo, a sua 

ligação (mistura de cogumelos e água e fécula de batata). 
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2.4.1. Produção do biocompósito tipo A 

 

Para a produção do biocompósito do tipo A, e uma vez que este se baseia no crescimento 

do fungo, foram necessárias as etapas: multiplicação do fungo e inoculação dos grãos de trigo. 

À semelhança da preparação da matriz composta por grãos de trigo, também a 

preparação do substrato exige alguns cuidados tais como: hidratação e esterilização. Uma vez 

que o substrato apresenta muito pouca humidade é necessário hidrata-lo. Após a hidratação 

(água destilada) o substrato é colocado em caixas de plástico (polipropileno – PP). Estas caixas, 

por sua vez, são colocadas em sacos com filtro (respiro), facilitando a entrada de ar e protegendo 

o substrato de contaminações. O substrato é posteriormente esterilizado, na autoclave, a uma 

temperatura de 121ºC, durante 30 minutos. Para eliminar fungos prejudiciais, que resistiram à 

primeira esterilização, o substrato é sujeito a uma segunda esterilização. O intervalo entre a 

primeira e segunda estilização é de aproximadamente 24 horas. Após a esterilização, quando o 

substrato à temperatura ambiente é inoculado com o micélio que se desenvolveu nos frascos de 

vidro. Este processo realiza-se numa câmara de fluxo laminar. Posteriormente as caixas são 

colocadas numa estufa a temperatura e humidade relativa controladas, tendo um valor de 28ºC 

e 80% HR, respetivamente. Nesta fase o fungo está em processo de incubação. 

Quando se verifica a total colonização dos substratos, o material é retirado da caixa e 

colocado numa estufa de secagem a uma temperatura de 60ºC, durante 24 horas. Esta secagem 

é essencial para eliminar a água presente no biocompósito e permitir que o fungo não se 

desenvolva (Rebelo, 2015).A tabela 2.1 apresenta os constituintes de cada substrato, a 

quantidade de água adicionada e quantidade de micélio. 

Tabela 2.1 – Produção dos biocompositos tipo A 

 Composição do substrato (g)  

Designação Serrim de 

Pinho (tipo 

aparas) 

Serrim de 

Pinho 

Aparas 

de 

madeira 

Cascas e palhas 

de  

Grão-de-Bico 

Água 

adicionada 

(ml) 

Quantidade 

aprox. de 

micélio (g) 

Espessura 

média seca 

(mm) 

A1 298,15 ---- ---- ---- 450 55 26 

A2 477,04 ---- ---- ---- 550 80 57 

A3 480,06 ---- ---- ---- 550 80 57 

A4* ---- 100,10 60,30 60,40 450 70 ---- 

A5* ---- 100,15 60,94 60,97 450 70 ---- 

*As caixas dos biocompósitos A4 e A5 foram furadas para que houvesse um melhor arejamento e melhor desenvolvimento. 

Após 17 dias de incubação o material A4 e A5 contaminou.  
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Os fungos contaminantes competidores são aqueles que competem com o cogumelo 

pelo substrato de cultivo. São geralmente em maior número e podem ser prejudiciais, 

colonizando todo o substrato e impedindo o desenvolvimento do cogumelo (Sérgio Miguel 

Mazaro et al., 2007). 

 

As dimensões dos fragmentos de resíduos agroflorestais utilizados neste estudo foram: 

✓ Serrim de pinho (tipo aparas) – 1 mm a 30 mm e 1 mm a 5 mm de largura; 

✓ Serrim de pinho – 1 mm a 5 mm de comprimento e 1 mm a 3 mm de largura; 

✓ Aparas de madeira – 2 mm a 20 mm de comprimento e 1 mm a 5 mm de largura; 

✓ Cascas e palhas de grão-de-bico – 1 mm a 40 mm de comprimento e 1 mm a 5 

mm de largura. 

 

As figuras 2.6 e 2.7 correspondem às estruturas dos biocompósitos produzidos 

denominados A1 e A2, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) c) 

Figura 2.5 – a) Substrato preparado para esterilizar; b) e c) Caixas com substrato a incubar na estufa 
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2.4.2. Produção do biocompósito tipo B 

 

Para a produção do biocompósito tipo B não foram necessárias as etapas de 

multiplicação do fungo e inoculação, uma vez que não se utilizou o micélio do fungo. O 

princípio deste tipo de biocompósito não se baseou no crescimento das hifas para consolidar o 

material, mas sim na utilização de fécula de batata e uma mistura de cogumelos secos e água. 

Estes dois elementos foram responsáveis pela agregação de resíduos agrícolas (serrim de pinho, 

aparas de madeira e cascas de grão de bico). 

A nível de composição química a fécula e o amido representam a mesma coisa, esta 

distinção aparece quando se especifica a origem do produto. A associação é feita 

correspondendo o amido a grãos ou frutos (órgãos aéreos) e a fécula a raízes ou tubérculos 

(órgãos subterrâneos) (Weber et al., 2009). 

Os amidos naturais, ou os modificados, têm várias aplicações que vão desde produtos 

alimentares a agentes adesivos, ligantes e formadores de filmes (Veiga-Santos et al., 2005). 

Figura 2.6 – Aspeto do biocompósito A1 

Figura 2.7 – Aspeto do biocompósito A2 



Capítulo 2  MATERIAL E MÉTODOS 

 
36 

 

A mistura de água e cogumelos, ao fim de algum tempo, torna-se numa estrutura 

bastante consistente, com aspeto de uma pasta. Por esse motivo, esta mistura, foi adicionada na 

produção do biocompósito tipo B. Os cogumelos foram secos, triturados e misturados com água 

num frasco de vidro. No volume total da mistura, estava presente cerca de 50% de volume de 

cogumelos secos e 50% de volume de água. 

Tabela 2.2 - Constituintes biocompósito tipo B 

 Composição do substrato (g)     

Designação Serrim de 

Pinho 

Aparas 

de 

madeira 

Cascas de  

Grão-de-

Bico 

Água 

adicionada 

(ml) 

Volume de 

cogumelos + 

água (ml) 

Quantidade 

fécula de 

batata (g) 

Espessura 

média seca 

(mm) 

B1 100,80 75,47 60,35 580 300 30 30 

B2 130,72 80,23 80,37 773,3 400 40 37 

 

O processo inicia-se com o aquecimento da solução de cogumelos secos e água, numa 

placa de aquecimento a uma temperatura de aproximadamente 70ºC. Posteriormente são 

adicionados os elementos que constituem os resíduos agroflorestais (serrim de pinho, aparas de 

madeira e cascas de grão de bico), sendo bem misturados. É depois adicionada água e fécula de 

batata, previamente dissolvida em água, e com aspeto gelatinoso. 

Quando o material apresenta um aspeto semelhante a uma pasta é retirado da placa de 

aquecimento e colocado numa forma (caixa de PP). A superfície é alisada, com auxílio de um 

rolo, obtendo-se um material uniforme em toda a sua extensão. Posteriormente é colocado numa 

estufa de secagem a uma temperatura de 70ºC, pelo período de aproximadamente 48 horas. Esta 

fase final é importante para que seja eliminada toda a água presente no material.  

A figura 2.8. representa a estrutura do biocompósito B1, sendo a do biocompósito B2 

semelhante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Biocompósitos B1 e B2 
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3.1. Ensaios caraterização química e morfológica 

 

3.1.1. Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV) 

 

O MEV ou SEM (Scanning Eletron Microscope) é um instrumento poderoso que 

permite o estudo e análise das características estruturais e topográficas de materiais como 

metais, cerâmicos, compósitos, biomateriais, revestimentos, entre outros. É uma técnica que 

permite a obtenção de imagens com uma aparência tridimensional, podendo assim ser possível 

avaliar a estrutura superficial da amostra. Esta técnica envolve um feixe fino de eletrões que 

varrem a superfície da amostra e os sinais que são emitidos fornecem vários tipos de informação 

acerca da superfície da amostra em estudo. 

 A esta técnica está geralmente associada a técnica de Espetroscopia Dispersiva de 

Raios-X (EDS), que permite uma análise semi-quantitativa dos elementos químicos presentes 

na superfície da amostra (Velmathi, 2016). 

Para compreender o comportamento dos biocompósitos a certas solicitações é 

importante conhecer a sua microestrutura e a forma como os elementos se organizam 

interiormente. Deste modo foi realizada uma análise de microscopia eletrónica de varrimento, 

com análise qualitativa num equipamento SEM-EDS, 15kV, Hitachi TM 4000 Plus. As 

amostras foram colocadas em pinos de alumínio e revestidos com carbono, para permitir a 

condutibilidade térmica. 

 

 

3.2. Ensaios mecânicos 

 

3.2.1. Ensaios de Densidade 

 

No que diz respeito à avaliação destas propriedades surgem algumas definições que são 

essenciais para a compreensão do comportamento deste material quando sujeito a determinadas 

solicitações. Um dos conceitos importantes que surgem é o de volume aparente e absoluto. O 

volume aparente (ou total), V, define-se como o somatório do volume da matéria e o volume 

dos vazios nela contidos (equação 3.1). 
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 𝑉 = 𝑉𝑟 + 𝑉𝑣 (3.1) 

em que V representa o volume aparente (m3), Vr o volume absoluto (m3) e Vv o volume de 

vazios (m3). 

 A densidade (ρ) foi calculada pela razão entre a massa (m) e o volume aparente (v) 

equação 3.2, sendo expressa em g/cm3.  

 𝜌 =
𝑚

𝑣
 (3.2) 

Cada provete foi cuidadosamente pesado numa balança digital e as medidas 

determinadas com o auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,001 mm. Após 

medidos o comprimento, a largura e a espessura e multiplicando estes valores, obteve-se o 

volume.  

Para determinar a densidade dos diferentes tipos de biocompósitos foram usados 6 de 

cada. Em alguns dos provetes a espessura sofreu algumas variações devido às irregularidades 

do material. Para posterior comparação foi também determinada a densidade de quatro tipos de 

esferovite. Foram testados 10 provetes de cada tipo, com dimensões 25×25×25 mm, e a 

densidade calculada da mesma forma que a dos biocompósitos.  

 

 

3.2.2. Porosidade 

 

De certa forma, qualquer sólido apresenta um grau de porosidade, detetável ou não, 

resultante da presença e cavidades canais ou interstícios. A porosidade de um material, 

influência as suas propriedades físicas tais como: densidade, condutividade térmica e 

resistência mecânica (Ferreira, O. et al., 2007). 

Para determinar a porosidade foi necessário um equipamento constituído por uma lupa 

Stemi 2000 – C, equipada com uma lente para aquisição de imagens Delfin F 201 C e uma fonte 

emissora de luz (KL 1500 electronic). O procedimento consistiu em incidir sobre a superfície 

da amostra (colorida a preto) uma fonte de luz, sendo assim possível distinguir 2 zonas do 

material: a clara que representa o material e a escura correspondente aos poros. Através de um 

algoritmo desenvolvido em MATLAB, pelo docente José Xavier (UTAD), é possível, em 

função, das imagens recolhidas determinar a porosidade. A porosidade, em %, é dada tendo em 

conta a área  a preto em função da amostra total. 
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No caso do biocompósito A1, quando se fez incidir a luz na superfície do material, não 

era possível distinguir com exatidão as zonas escuras das claras. De forma a solucionar este 

problema e obter um certo contraste, pintou-se a superfície do material a testar de cor preta 

(figura 3.1 à direita). O programa deu uma resposta em que as zonas claras correspondem a 

material e as zonas escuras os poros. Contudo, neste caso em particular, acontece o contrário, 

sendo que as zonas claras correspondem a poros e as escuras a material (Figura 3.1 à esquerda). 

 

  

3.2.3. Ensaios de Absorção de água 

 

Os ensaios de absorção de água foram realizados segundo a norma ASTM D 570-98, 

métodos para determinar a absorção de água em plásticos. As amostras foram totalmente 

imersas em água destilada, sendo antes cuidadosamente medidas e pesadas. Cada 12 horas as 

amostras foram retiradas da água, secas superficialmente e pesadas sendo posteriormente 

colocadas na água. Este procedimento foi-se repetindo até que se verificasse a saturação. A 

fórmula de cálculo é apresentada na equação 3.9, em que mseca representa a massa antes de 

imersão e mhumida a massa após a imersão. A saturação é atingida quando o aumento de massa é 

inferior a 1%, relativamente à adição anterior. 

 % 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝑚ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 (3.9) 

Figura 3.1 - Superfície de um provete de biocompósito, identificação das zonas escuras e claras. Direita – Imagem original 

(Ampliação 6,5x) Esquerda – Tratamento da imagem em MATLAB, conjugação das diferentes escalas de tonalidades 
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 Os ensaios de absorção de água foram realizados com 5 provetes, dos diferentes tipos 

de biocompósito, Para comparação foram também testados 5 provetes de esferovite, que 

apresentava uma maior densidade, com dimensões 25×25×25 mm. Estes ensaios foram 

realizados a uma temperatura próxima de 20 º C. Devido à baixa densidade tanto do esferovite 

como do biocompósito, foi necessário colocar pesos para manter as amostras imersas. 

 

Figura 3.2 – Ensaio para determinar absorção de água: amostras de esferovite e do biocomposito imersas em água destilada 

 

 

3.2.4. Ensaios de Compressão 

 

O ensaio de compressão consiste na aplicação de uma carga compressiva uniaxial num 

corpo de prova. Tanto o ensaio compressão como o de tração caracterizam-se pela aplicação de 

duas forças iguais e opostas colineares, contudo estas forças atuam em sentido inverso uma da 

outra (figura 3.3) (Khlystov et al., 2013).  

 

Figura 3.3 - Representação de um ensaio de compressão 
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No que diz respeito às relações tensão-deformação, os ensaios de compressão são 

similares aos de tração. Assim sendo, após o ensaio, é possível determinar diferentes variáveis 

tais como Módulo de Young, tensão de deformação máxima, tensão de cedência, entre outras 

(Khlystov et al., 2013). 

 A tensão convencional, também conhecida como tensão nominal (σ) é definida pela 

relação: 

 
𝜎 =

𝐹

𝐴0
 (3.2) 

onde F é a carga aplicada numa direção perpendicular à seção da amostra e A0 representa a área 

da seção original antes da aplicação da carga, em milímetros. 

 Por sua vez a deformação é dada pela expressão: 

 
𝜀 =

𝑙𝑖 − 𝑙0

𝑙0
=

∆𝑙

𝑙0
 (3.3) 

onde l0 é o comprimento original da amostra antes da aplicação da carga, e li é comprimento 

um dado instante. A grandeza (li – l0), simbolizada por Δl, representa a variação do comprimento 

num dado instante. 

 Existe ainda uma proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação observada, 

conforme a relação: 

 𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀 (3.4) 

ou 

 
𝐸 =

𝜎

𝜀
=

𝐹 ∙ 𝑙0

𝐴0 ∙ ∆𝑙
 (3.5) 

 

 Esta relação de proporcionalidade foi obtida a partir da analogia com a equação da 

elasticidade de uma mola (F=k.x) e é conhecida com lei de Hooke. A constante de 

proporcionalidade E, denominada módulo de elasticidade ou módulo de Young, fornece uma 

indicação da rigidez do material (resistência à deformação elástica) e depende principalmente 

das forças de ligação atómica. 

Os ensaios de compressão foram realizados segundo os procedimentos da norma 

europeia EN 826-13 (EuropeanStandard, 2013), usada para a determinação da resistência à 

compressão para materiais de isolamento. Seguindo esta norma é possível determinar valores 
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Figura 3.4 – Alguns gráficos força (Y)- deslocamento (X) que se podem obter segunda  a norma EN 826-

13 (EuropeanStandard, 2013) 

de tensão de compressão, a uma deformação de 10% (σ10%), assim como o módulo de 

elasticidade compressivo ou módulo de Young (E).  

Na figura 3.1 estão representados dois exemplos de gráficos força (Y)-deslocamento(X) 

que se podem obter após os ensaios de compressão. Valores como a força máxima (Fm), força 

na zona elástica (Fe) e força para uma deformação de 10% (F10), determinam algumas das 

relações que permitem calcular a tensão em pontos específicos. 

 

 

 Para uma deformação de 10 %, a resistência à compressão (σ10), em quilo pascal (kPa), 

é obtida pela seguinte equação: 

 
𝜎10 = 103

𝐹10 (𝑁)

𝐴0(𝑚𝑚2)
 (3.6) 

 

O módulo de Young (E), em quilo pascal (kPa) vai ser calculado através da equação 3.7, 

sendo que a tensão correspondente à zona elástica (σe) é calculada pela fórmula 3.8, d0 

representa a espessura inicial (mm). 

 
𝐸 = 𝜎𝑒

𝑑0

𝑋𝑒
 (3.7) 

 
𝜎𝑒 = 103

𝐹𝑒

𝐴0
 (3.8) 
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Com o objetivo de ter uma primeira análise ao material, o biocompósito A1 foi sujeito 

a um ensaio de compressão. Contudo este ensaio foi realizado em condições diferentes dos 

restantes. Foram ensaiados 9 provetes deste material, com dimensões 12×12×26 mm, 

correspondendo a espessura a um valor médio. Os ensaios de compressão realizaram-se numa 

máquina de ensaios INSTRON, MicroTester modelo 5848, equipada com uma célula de carga 

2 kN e velocidade 2 mm/min. 

Os ensaios de compressão para os restantes biocompósitos foram realizados segundo a 

norma já referida, numa máquina de ensaios INSTRON 8801. Estes ensaios realizaram-se com 

uma célula de carga 100 kN de velocidade 2 mm/min. Para estes ensaios foram preparados 

provetes com área de contacto de dimensões 50×50 mm, sendo a espessura variável, tendo em 

conta o tipo de material e seu processo de produção. Por forma a ter um modelo de comparação 

foram testados 5 provetes de EPS, com dimensões 50×50×50 mm, segundo estas mesmas 

condições. 

A norma já referida, especifica no mínimo 5 provetes para os ensaios deste género. 

Nestes testes foram ensaiados 9, 7 e 5 provetes dos biocompósitos A2 e A3, B1 e B2, 

respetivamente (tabela 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

 

 

Figura 3.5 – Máquinas de ensaios. Direita : INSTRON MicroTester modelo 

5848; Esquerda : INSTRON 8801. 
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Tabela 3.1 – Características dos ensaios de compressão 

Biocompósito Máquina de ensaios Célula de 

carga (kN) 

Velocidade 

(mm/min) 

Nº de provetes Dimensões 

(mm) 

A1 INSTRON, MicroTester 

modelo 5848 

2 2 6 12×12×26 

A2/A3 INSTRON 8801 100 2 9 50×50×57 

B1 INSTRON 8801 100 2 7 50×50×30 

B2 INSTRON 8801 100 2 5 50×50×37 

 

 

 

3.3. Ensaios de caracterização térmica 

 

3.3.1. Calorimetria Diferencial de Varimento (DSC) 

 

A Calorimetria Diferencial de Varrimento, em inglês Differential Scanning Calorimetry 

(DSC), é uma técnica de análise térmica que regista temperaturas de transição através da 

comparação entre a amostra e uma referência totalmente inerte, num intervalo de temperatura 

estabelecido (Luz et al., 2008). Tendo em conta a variação da temperatura em função da taxa 

de aquecimento constante, é possível registar variações como a temperatura de transição vítrea 

e a temperatura de inicio de degradação  (Silva, E.C.d. et al., 2007). 

As mudanças de temperatura são ocasionadas pelas reações entálpicas que decorrem de 

variação de fase, mudança do estado físico, inversões da estrutura cristalina, desidratações, 

oxidações, degradações e outras reações químicas. Dependendo do fabricante do equipamento, 

as curvas DSC obtidas revelam picos que caraterizam processos exotérmicos (libertação de 

calor), que são caraterizados por picos abaixo da linha base endotérmicos (absorção de calor), 

que são caracterizados por picos acima da linha base (Silva, E.C.d. et al., 2007). A 

termogravimetria (TG) é uma técnica que permite observar a perda de massa das amostras em 

função da temperatura. Esta técnica complementa a DSC, e por isso, normalmente são cruzados 

os resultados de uma e outra técnica (Hatakeyama et al., 1999). A Figura 3.6 ilustra a relação 

entre o TG e o DSC para alguns processos físicos. 
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Em relação aos materiais lenhicelulósicos, a hemicelulose decompõe-se a uma 

temperatura entre 200ºC e 350ºC, enquanto que a celulose se decompõe entre 305 a 375ºC, a 

lenhina decompõe-se entre 250ºC e 500ºC (Wu et al., 2009; Wyasu et al., 2016).  

As análises de DSC foram realizadas nos laboratórios da PARALAB no parelho DSC 

214 Polyma. As curvas foram obtidas com uma taxa de aquecimento de 5(K/min) num intervalo 

de temperaturas de 25-500°C, realizando-se numa atmosfera de azoto (N2) com fluxo de 

40ml/min 60ml/min. 

Para estes ensaios foram testadas amostras dos biocompósitos A1 e B1 com massas de 

9 e 8 mg respetivamente. 

 

Figura 3.6 – Relação entre as técnicas DSC e TG (Hatakeyama et al., 1999) 
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a)                       b) 

a)                                      b) 

4.1. Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV) 

 

Neste subcapítulo são apresentadas as imagens MEV obtidas para os biocompósitos do 

tipo A e B. Através destas imagens é possível identificar a organização dos seus constituintes, 

bem como observar a sua morfologia e aspeto superficial. 

 

4.1.1. Biocompósito tipo A 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas imagens SEM obtidas para o biocompósito A, é possível distinguir os dois 

componentes principais deste material: o serrim (figura 4.1 – a) e a rede de hifas (Figura 4.2. - 

Figura 4.1 – Imagem MEV do biocompósito tipo A1, 800x a), 1800x b) 

Figura 4.2 - Imagem MEV do biocompósito tipo A1, 5000x a), 6000x b) 
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a)                                      b) 

b). É percetível na figura 4.1. – a), que existem claramente duas zonas. Numa delas verifica-se 

uma estrutura semelhante ao serrim que não foi colonizada (seta verde), ao lado esta zona é 

possível verificar outra em que uma rede de hifas apresenta bom crescimento (seta vermelha). 

É possível verificar que o bom crescimento do micélio promove a ligação dos resíduos, fazendo 

com que os espaços vazios sejam preenchidos com este emaranhado de hifas. Esta degradação 

representa uma fonte de alimento para este basídiomeceta que por sua vez se desenvolve 

alternadamente e em várias direções. Na Figura 4.2. este fenómeno é evidente este complexo 

de filamentos. Estas imagens foram captadas numa camada mais próxima da superfície, onde o 

micélio apresentou um melhor desenvolvimento. Nesta camada, onde existe uma maior 

disponibilidade de oxigénio, verifica-se uma maior concentração e hifas. 

  À semelhança do biocompósito A1, o biocompósito A2 apresenta a mesma rede de 

hifas contudo com algumas diferenças. O processo de produção do biocompósito A2 foi igual 

ao de produção do biocompósito A1, contudo a quantidade de material envolvida na produção 

de A2 foi superior a A1 obtendo-se um compósito de espessura mais elevada. Por conseguinte, 

a disponibilidade de oxigénio no interior do substrato era menor resultando num material com 

pouca coesão em relação a A1.  

Pela análise da figura 4.3 é possível confirmar estas afirmações. Verifica-se pela figura 

4.3. - a) que a rede de hifas não é visível, verificando-se só a presença do serrim. As colónias 

de hifas são menores que no biocompósito A1 e também as próprias hifas são mais finas apesar 

de parecerem ser mais numerosas e dispersas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Imagem MEV do biocompósito tipo A2, 80x (a), 1500x (b) 
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Figura 4.4 – Imagem MEV, 6000x– crescimento das hifas biocompósito A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise das imagens é possível determinar o tamanho das hifas e deste modo ter 

uma ideia da sua influência nestes biocompósitos. Para o biocompósito A1 verificou-se que o 

tamanho das hifas apresentava uma ampla gama de valores, sendo as mais pequenas com 

tamanho entre 649 nm e 347 nm. Em relação ao tamanho das hifas do biocompósito A2, 

Figura 4.5 - Imagem MEV, 5000x – crescimento das hifas biocompósito A 2 
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verificou-se que apesentavam tamanhos entre 795 nm e 986 nm. É possível concluir que um 

bom desenvolvimento das hifas torna possível a agregação dos resíduos agroflorestais, 

resultando num bom reforço. A matriz, inicialmente dispersa e sem possibilidade de união, é 

compactada e ligada pela ação do reforço. 

A análise EDS feita a estes biocompósitos registou a presença de Carbono (C), Oxigénio 

(O), Cálcio (Ca) e Potássio (K), que surgem de forma dispersa como se pode observar no 

espectro da Figura 4.6 e na imagem da Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.6 – Distribuição dos elementos químicos na amostra de biocompósito A1 

 

 

Figura 4.7 – EDS para biocompósito A1 picos que correspondem à presença de C, O , K e Ca 
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a)                                      b) 

a)                                      b) 

4.1.2. Biocompósito tipo B 

 

  

 

Figura 4.8 – Imagem MEV do biocompósito tipo B1, 80x (a), 600x (b) 

  

  

 

Figura 4.9 - Imagem MEV do biocompósito tipo B2, 80x (a), 1200x (b) 

 

 No que diz respeito à análise MEV do biocompósito B1 pode-se concluir que este 

material apresenta poucos espaços vazios, tornando-o assim, num material mais compacto e 

mais denso. Esta realidade pode dever-se a dois fatores: ao processo de produção manual e à 

mistura dos seus constituintes. No processo de produção que é manual, pode haver melhor 

mistura dos constituintes e também quando o material é depositado no molde pode haver maior 

compressão da mistura. A mistura dos seus constituintes é feita recorrendo a um processo de 

aquecimento, ao qual é adicionada uma mistura pastosa de cogumelos e água e também fécula 

dissolvida em água morna. Se a mistura for eficaz, o material será mais consistente, caso 
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contrário, pode apresentar uma estrutura mais vulnerável. Pelo que se observa na Figura 4.8. o 

bicompósito B1 parece que foi bem misturado e comprimido, os seus vários componentes 

agroflorestais não são muito percetíveis e o seu número de poros reduzido. Quando em contacto 

com a água, os grânulos da fécula de batatas sofrem uma dilatação limitada. Esta é reversível, 

provavelmente devido à hidratação e dilatação das regiões amorfas. Contudo, quando os 

grânulos de fécula são aquecidos na presença de água em excesso, começam a dilatar 

irreversivelmente, seguindo-se uma disrupção da estrutura granular acabando assim por 

rebentar, obtendo-se uma dispersão viscosa  que pode formar gel. Este processo é conhecido 

por gelatinização do amido (Hoover, 2001). Pelas imagens MEV dos biocompósitos B verifica-

se que não existem grânulos pelo que se pode dizer que a mistura de fécula com água e o 

posterior aquecimento, permitiu uma boa gelatinização. 

 No caso do biocompósito B2 verifica-se que a quantidade de espaços vazios é maior que 

no caso de B1. São também visíveis os constituintes deste material, percebendo-se a presença 

do serrim com típica estrutura tubular na figura 4.9 e também a existência de vários poros. 

Assim sendo pode-se concluir que a mistura dos materiais não será tão eficaz como em B1, o 

que resultou em estruturas porosas e com os constituintes aparecendo de forma individualizada, 

sendo percetível a presença de resíduos, aparentemente não ligados à restante estrutura. 

Também neste biocompósito não foi evidente a presença da fécula da batata, pelo que parece 

estar ligada ao compósito. 

Verificou-se pela análise EDS que os biocompósitos B1 e B2 apresentavam como 

constituintes químicos o Carbono (C), Oxigénio (O), Potássio (K) e Azoto (N). A presença do 

azoto pode dever-se ao amido (fécula) de batata. Neste biocompósito foram usadas cascas de 

grão-de-bico. O grão-de-bico é considerado uma boa fonte de minerais como o potássio, ferro, 

magnésio, entre outros, assim acredita-se que o potássio detetado nos espectros EDS tem 

origem nas cascas de grão-de-bico (Ferreira, A.C.P. et al., 2006). 
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Figura 4.10 - Distribuição dos elementos químicos na amostra de biocompósito B2: O, C, K e N 

 

 

4.2. Densidade 

 

A densidade é uma caraterística física do material que influencia o comportamento dos 

materiais quando sujeitos a certas solicitações. Neste estudo foi também determinada a 

densidade de cada tipo dos biocompósitos produzidos. A densidade do biocompósito tipo A1 

foi determinada nas mesmas condições que quatro tipos de esferovite. Foram recolhidas 3 

amostras de esferovite usado para isolamento e dois para acondicionamento de material. 

 As densidades dos restantes biocompósitos foram determinadas posteriormente. 

Tabela 4.1 – Comparação de densidades entre biocompósito A1 e EPS 

Tipo de material Densidade (g/cm3) 

Esferovite 1 (placa isolamento) 0,019±0,001 

Esferovite 2 (placa isolamento) 0,022±0,001 

Esferovite 3 (placa isolamento) 0,021±0,001 

Esferovite 4 (acondicionar material) 0,027±0,001 

Esferovite 5 (acondicionar material) 0,018±0,001 

Biocompósito A1 0,131±0,011 

 

Como se pode verifica pela tabela 4.1, a densidade do biocompósito A1 (≈0,131±0,011 

g/cm3) é superior à dos cinco tipos diferentes de esferovite testados e também aos valores 

encontrados na literatura. Considerando que o EPS é um material constituído por cerca de 95-

98 % de ar (BASF, 2006), é de esperar que tenha uma densidade tão baixa (≈0,018-0.027 

g/cm3). Em relação ao biocompósito (A1) é importante realçar que é constituído por resíduos 
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agroflorestais e micélio e assim sendo apresenta uma maior densidade. Sendo o biocompósito 

A2/A3 produzido da mesma forma e composto pelos mesmos materiais apesenta uma densidade 

muito próxima do biocompósito A1, correspondendo o seu valor a ≈0,136±0,013 g/cm3. É de 

referir que a cortiça virgem, material proveniente da natureza e usado em isolamento térmico, 

apresenta uma densidade entre 0,12-0,22 g/cm3 (Matos et al., 2006).  

Em relação ao valor da densidade dos biocompósitos obtidos pelo processo B, verifica-

se que é superior aos biocompósitos obtidos pelo processo A. O valor de densidade para os 

biocompósitos B1 e B2 é de 0,261±0,008 e 0,261±0,003 g/cm3, respetivamente. É importante 

ter em consideração que o biocompósito A é composto por serrim de pinho e micélio, enquanto 

o biocompósito B é composto por cascas de grão-de-bico, aparas de madeira e serrim de pinho 

e em simultâneo, é adicionado uma pasta consistente de água e cogumelos secos. 

Tabela 4.2 – Densidades dos diferentes tipos de biocompósitos produzidos 

Tipo de material Densidade (g/cm3) 

Biocompósito A2 e A3 

cv 

0,136±0,013 

9,56 % 

Biocompósito B1 

cv 

0,261±0,008 

3,07 % 

Biocompósito B2 

cv 

0,261±0,003 

1,15 % 

 

 

4.3. Absorção de água 

 

Devido à sua constituição, os materiais lignocelulosicos tem um grande potencial para 

absorverem água (Wambua et al., 2003). Pelo contrário, os plásticos, geralmente, possuem uma 

capacidade de absorção de água muito baixa. Sendo o EPS, um plástico, apresenta este 

comportamento. Como já referido na introdução, (Duškov, 1997), verificou que o EPS, quando 

mergulhado em água, apresenta um ligeiro aumento de volume no primeiro mês, a partir desse 

período tende a estabilizar. Este autor verificou que o EPS com densidade 0,02 g/cm3 teve um 

aumento do seu volume cerca de 1,54% ao fim de um ano. 

Por forma a compreender, numa primeira análise, o comportamento do biocompósito 

em relação ao EPS, foram testadas amostras do biocompósito tipo A (A1) em simultâneo com 
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amostras de esferovite. Os testes foram realizados para uma imersão de 72 horas no total, sendo 

feita uma medição da massa a cada 12 horas. 

Os resultados obtidos (figura 4.1) revelam que nas primeiras 12 horas as amostras do 

biocompósito A1 sofrem um aumento de massa significativo, correspondendo este valor a 

398,05 %. Este pico representa a maior variação registada, sendo que nas 24 horas seguintes as 

amostras sofrem variação e ainda que revelem um certo aumento, este não é tão significativo, 

(478, 18 % para 36 horas e 535,46% para 72 horas) . No intervalo entre as 48 e 72 horas, 

verifica-se que o aumento de massa é cada vez mais baixo, revelando assim o ponto de 

saturação, que se verifica a partir das 48 horas. Nas 72 horas de imersão em água, o 

biocompósito A1 teve um aumento total de massa de aproximadamente 535,46 %.  

 

Figura 4.10 – Capacidade de absorção de água, comparação entre o biocompósito A1 e o EPS. 

 

Em relação ao EPS, os resultados são de certa forma esperados. Verifica-se um ligeiro 

aumento de massa nas 72 horas totais, representando cerca de 45,40 %, no total. Pelos dados 

encontrados na literatura era de esperar que o aumento de massa do EPS fosse gradual, até 

atingir o ponto de saturação (cerca de um mês). 

No que diz respeito ao biocompósito B1 e B2, a absorção de água entre estes dois 

materiais é muito semelhante, não havendo muitas variações nos seus valores. Tal como 

acontece nos biocompósitos obtidos pelo processo A, verifica-se um grande pico de absorção 

nas primeiras 12 horas de imersão em água, correspondendo este valor a 255,71% e 242,95% 

para B1 e B2, respetivamente. Nas horas seguintes verificam-se pequenas variações, contudo é 
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neste período (12 horas) que o material atinge o ponto de saturação. Embora os valores de 

absorção de água que caraterizam o comportamento de B1 e B2, sejam muito semelhantes, 

verifica-se que B2 apresenta uma menor absorção de água. 

 

 

4.4. Ensaios de Compressão 

 

4.4.1. Ensaios de compressão biocompósito tipo A 

Os biocompósitos do tipo A foram avaliados a nível do seu comportamento mecânico. 

Esta avaliação consiste em determinar o módulo de Young compressivo e também compreender 

o comportamento na região elástica. Tendo em conta este objetivo, os provetes de biocompósito 

testados foram sujeitos a uma deformação que se estendeu para além dos 10 % de deformação. 

O gráfico força (F) em função do deslocamento (mm) de um provete deste biocompósito, está 

representada na figura 4.11. Os valores médios dos módulos de Young compressivo, tensão de 

compressão para uma deformação de 10% e outros valores importantes para obter estas 

propriedades, estão representados na tabela 4.12. As curvas obtidas nestes ensaios apresentam 

zonas distintas quando sujeitas à compressão. A região mais importante para identificar estas 

propriedades é a zona elástica. Antes de atingir o limite elástico, o material apresenta um 

comportamento reversível, sendo que nesta região pode-se determinar a elasticidade do 

material. O aumento da tensão, provoca uma alteração na estrutura do material, dando origem 

a um material mais compacto à medida que a força aumenta. Desta análise é possível determinar 

o módulo de Young compressivo, sendo calculado na região elástica da curva força-

deslocamento obtida. Quanto maior for o valor de módulo de Young compressivo, maior é o 

declive da curva força-deslocamento. 

Foi também analisado, para comparação o EPS (≈ 0,019±0,001 g/cm3), sendo 

determinadas as mesmas propriedades. Os seus valores estão representados na tabela 4.3 e a 

curva força-deformação apresenta-se na figura 4.3. 

Os biocompósitos do tipo A (A2 e A3) apresentam valores médios de módulo de Young 

de ≈ 244,39±46,69 kPa e a tensão de compressão para uma deformação de 10% de valores ≈ 

24,97±4,05 kPa. Para o esferovite, foram obtidos valores do módulo de Young de 

≈1938,50±257,95 kPa e a tensão de compressão para uma deformação de 10% de ≈100,55±3,56 

kPa. 
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Figura 4.12 – Curva Força-deslocamento do ensaio de compressão ao Esferovite (0,019±0,001 g/cm3) 

Os gráficos apresentados revelam o comportamento dos biocompósitos tipo A e do 

esferovite. A zona definida a cinza representa a zona elástica, sendo esta a zona de interesse 

para o cálculo do módulo de elasticidade. Tal como se pode observar pelos gráficos das figuras 

4.11 e 4.12 existem diferenças no que diz respeito à curva na zona elástica no EPS e no 

biocompósito A2. No caso do biocompósito a curva da zona elástica não é muito percetível, já 

no EPS esta curva descreve o seu comportamento típico. Esta primeira zona carateriza-se pela 

existência da rigidez máxima, pelo que um maior declive da reta definida a cinza, vai aumentar 

as propriedades. É possível ver que a reta do EPS tem o maior declive do que a do biocompósito, 

o que se reflete nos valores dos parâmetros calculados para este ensaio de compressão. Alguns 

dos valores mais importantes são apresentados, resumidamente na tabela 4.3. 
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biocompósito A2 
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Tabela 4.3 - Propriedades obtidas no ensaio de compressão aos diferentes tipos de biocompósitos e EPS 

 σ10%(kPa) E (kPa) 

Biocompósito A2 e A3 

cv 

24,97±4,05 

16% 

244,39±46,69 

16,4% 

Esferovite 

(0,019±0,001 g/cm3) 

cv 

100,55±3,56 

 

 3% 

1938,50±257,95 

 

13,2% 

 

Estes ensaios revelam que tanto os valores do módulo de Young como a tensão de 

compressão para uma deformação de 10% do biocompósito, são inferiores ao tipo de esferovite 

testado, contudo, são próximas do EPS de densidade igual a 0,012 g/cm3. Em relação à cortiça 

este biocompósito apresenta valores do módulo de Young e tensão de compressão para uma 

deformação de 10%, superiores. Os valores que permitem estas comparações podem ser 

consultados na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Propriedades do biocompósito; EPS e cortiça 

Material Densidade 

(g/cm3) 

Módulo de 

Elasticidade E 

(kPa) 

Tensão de 

compressão para uma 

deformação 10 % 

(kPa) 

Referências 

Biocompósito 

A2 e A3 

0,131 244,39 24,97  

EPS (Tipo 

XI) 

0,012 1030 35 (UniversalConstructionFoam, 

2011) 

EPS Teste 0,019 1938,50 100,55  

EPS (Tipo 

IX) 

0,032 2630 414 (Neto, 2008; 

UniversalConstructionFoam, 

2011) 

Cortiça 0,1-0,14 190-280 15-18 (Gil) 

 

Tal como referido no capítulo 3, os ensaios de compressão ao primeiro biocompósito 

produzido (A1) foram realizados sob condições diferentes da que foi descrita. Para estes ensaios 

foi possível determinar algumas das propriedades como módulo de Young e tensão de 
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compressão para uma deformação de 10%. No gráfico força-deslocamento (figura 4.13) é 

possível ver o comportamento de um dos provetes testados. 

 

 

 

Para o biocompósito A1 a tensão de compressão para uma deformação de 10% 

apresentou um valor de ≈17,83±3,25 kPa. Em relação ao módulo de Young compressivo este 

apresentou um valor de ≈183,16±15,95 kPa. Estes valores foram inferiores aos obtidos para o 

biocompósito A2/A3, contudo é necessário ter em consideração que no ensaio de compressão 

ao biocompósito A1 a área da superfície de contato é inferior, e que a força aplica é também 

menor. 

Tabela 4.5 – Propriedades obtidas no ensaio de compressão – Biocompósito A1 

 σ10%(kPa) E (kPa) 

Biocompósito A1 

cv 

17,83±3,25 

18,22 % 

183,16±15,95 

8,71 % 

 

 

4.4.2. Ensaios de compressão biocompósito tipo B 

 

Para o biocompósito do tipo B foram também avaliadas as propriedades mecânicas, 

recorrendo ao ensaio de compressão. À semelhança das propriedades que foram determinadas 

para o biocompósito tipo A, foram também determinadas para o biocompósito tipo B. 
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Figura 4.13 – Gráficos força-deslocamento para ensaio de compressão – biocompósito A1 
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Comparativamente com o biocompósito A2/A3, tanto o biocompósito B1 como o B2 

apresentam melhores propriedades. É ainda possível aferir que estes resultados são superiores 

ao tipo de EPS que foi testado, embora este biocompósito tenha uma densidade bastante 

superior. O biocompósito B1 apresenta uma tensão de compressão para uma deformação de 

10% de 310,64±34,43 kPa, e um módulo de Young compressivo de 3185,62±321,99 kPa. Por 

sua vez o biocompósito B2 apresenta uma tensão de compressão para uma deformação de 10% 

de 257,99±19,19 kPa, e um módulo de Young compressivo de 2510,48±341,87 kPa (Tabela 

4.6.). É de salientar que na produção do biocompósito B1 foi utilizado menor quantidade de 

material do que na produção de B2, obtendo-se assim uma espessura menor. Verifica-se que 

B1 tem um módulo de Young menor que B2, e o mesmo se pode dizer em relação à tensão para 

uma deformação de 10%, podendo-se concluir que o processo de produção destes materiais 

influencia as propriedades destes. 

Tabela 4.6 - Propriedades obtidas no ensaio de compressão – Biocompósito B1 e B2 

 σ10%(kPa) E (kPa) 

Biocompósito B1 

cv 

310,64±34,43 

11,08 % 

3185,62±321,99 

10,11 % 

Biocompósito B2 

cv 

257,99±19,19 

7,44 % 

2510,48±341,87 

12,54 % 

 

 

Figura 4.14 - Curva força-deslocamento, ensaio de compressão do biocompósito B1 

 

Na figura 4.14 está representado o gráfico força-deslocamento de um provete do 

biocompósito B1, à semelhança do biocompósito A2, a zona elástica é diferente da do 

esferovite, e assim sendo torna-se difícil definir algumas propriedades. 
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4.4.3. Porosidades 

 

A porosidade de um material é uma característica que permite determinar a quantidade 

de espaços vazios em função do volume total da amostra. Tal como foi mencionado no capítulo 

3, a porosidade influencia, de forma significativa, algumas propriedades físicas do material. Por 

forma a compreender o comportamento do material a certas solicitações, foi determinada a 

porosidade para todos os tipos de materiais estudados. O valor da porosidade apresenta-se em 

percentagem, sendo calculado através de um algoritmo desenvolvido em MATLAB. Este 

procedimento, descrito anteriormente, tem como objetivo apresenta o valor da porosidade de 

uma determinada amostra de uma forma rápida. 

Para se compreender melhor a resposta do programa é necessário ter em conta as 

imagens da figura 4.15. As imagens originais captadas pelo microscópio e posteriormente 

transmitidas a um computador/programa foram primeiramente binarizadas, ou seja, os tons de 

cinza foram convertidos para duas tonalidades: preto e branco. Assim é possível criar uma 

imagem composta por duas regiões. Após o processo de binarização, segue-se a segmentação. 

No processo de segmentação existem os intputs relacionados com área, perímetro, comprimento 

largura etc (Silva, R. et al., 2013). Após o tratamento de imagem feito pelas etapas descritas e 

pelo que é possível verificar na figura 4.15 é devolvida a resposta pretendida. 

A figura 4.15 refere-se ao cálculo da porosidade para o material A1, tal como foi referido 

no capítulo 3, por questões de leitura de cores, foi necessário fazer uma alteração nos provetes 

a testar. Assim sendo foi feito um reajuste nos valores devolvidos pelo programa. A 

percentagem tem um valor de 71,99%, contudo na realidade o valor corresponde a 28,01% de 

poros. O valor médio das porosidades de cada tipo de material é apresentado na tabela 4.7. 

Tabela 4.7 -  Valores de porosidades para os diferentes tipos de biocompósitos 

Tipo de biocompósito Porosidade % 

Biocompósito A1 

cv 

33,79(±7,04) 

20,83% 

Biocompósito A2 e A3 

cv 

32,79(±8,69) 

20,5% 

Biocompósito B1 

cv 

15,96(±7,54) 

47,24% 

Biocompósito B2 

cv 

37,23(±8,07) 

21,68% 
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Figura 4.15 – Determinação da porosidade para o biocompósito A1 - apresentação dos resultados 

 

 

Pela análise da tabela é possível verificar que tanto os biocompósitos A1 e A2/A3, 

apresentam valores de porosidade semelhantes (≈33,79% e ≈32,79%). Pelo que se pode 

concluir que apesar de não terem as mesmas dimensões e, por vezes o crescimento das hifas ser 

imprevisível, os valores não diferem muito uns dos outros. 

No caso dos biocompósitos do tipo B1 e B2 o mesmo já não acontece. Verifica-se que 

o material com menos espessura, produzido com menos material (B1) apresenta uma 

porosidade superior ao outro, que nas mesmas condições, foi produzido com mais quantidade 

de material. Esta diferença é bastante significativa, pelo que a porosidade de B2 é cerca do 

dobro de B1. Para análise destes resultados é necessário ter em consideração que o método 

utilizado pode apresentar algumas falhas no que diz respeito à qualidade das imagens. Pode 

haver casos em que o material que não foi possível pintar seja lido como poros, ou vice-versa. 
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Tal como referido, o tipo de material B, é feito num processo dito manual, em que a mistura de 

materiais agroflorestais, cogumelos triturados e fécula, é acondicionada numa forma (caixas de 

PP). Neste processo pode haver mais ou menos compressão (manual) de material, pelo que 

poderá influenciar na quantidade de poros. Para este caso é também importante referir que um 

material com espessura menor e com menos volume de material (B1), apresenta um valor do 

módulo de Young superior ao material que tem mais volume de material (B2). 

 

 

4.4.4. Variação das propriedades físicas em função da porosidade 

 

São algumas as propriedades que variam em função da porosidade. Deste modo e uma 

vez que foi determinada a porosidade de cada um dos materiais, fez-se variar algumas 

propriedades físicas em função das porosidades de cada material. Considerando o valor médio 

da porosidade, a primeira propriedade que foi testada foi a densidade. Ao volume, anteriormente 

dito total (aparente), teve assim em consideração a percentagem de poros. Outros parâmetros, 

verificadas nos ensaios de compressão, foram a área da seção e também e espessura. Ambas 

são influenciadas pelo número de poros, e vão influenciar outras propriedades, como tensão, 

deformação, módulo de elasticidade compressivo, entre outras. 

  A primeira propriedade a ser testada foi a densidade. O valor da porosidade influenciou 

o volume, quando antes, o material era considerado um solido compacto, após ser determinada 

a percentagem de poros, o volume passou a ser menor. O cálculo da nova densidade foi feito 

recorrendo à equação que a define, contudo, o valor da porosidade foi multiplicado pelo volume 

aparente, resultando num volume absoluto. Tendo em conta este dado, a massa foi dividida pelo 

volume real, assim obteve-se a densidade tendo em conta o valor de porosidade para cada 

material. 
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Figura 4.16 -Variação da densidade tendo em conta o número de poros calculados 

  

 Com a diminuição do volume, considerando a massa real, a densidade aumentou, o que 

se pode verificar pelo gráfico da Figura 4.16. Para a biocompósito A1 a densidade aumentou 

de 0,131 para 0,197 g/cm3, em relação ao biocompósito A2/A3 a densidade aumentou de 0,136 

para 0,202 g/cm3. No caso do bicompósitos tipo B1 e B2 as densidades aumentaram de 0,261 

para 0,31 g/cm3 e de 0,261 para 0,416 g/cm3, respetivamente. O biocompósito B2 apresentava 

uma percentagem maior de poros em relação, aos outros biocompósitos, e assim sendo sofreu 

um maior aumento na sua densidade. 

 A porosidade influenciou de forma significativa as propriedades mecânicas, 

verificando-se um aumento nas mesmas. Os valores podem ser consultados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 - Propriedades iniciais e influência da porosidade 

   Porosidade 

Material E (kPa) σ 10% (kPa) Poros 

(%) 

E (kPa) σ 10% (kPa) 

Bio. A1 183,16±15,95 17,83±3,25 33,79 276,63±24,09 26,93±4,91 

Bio. A2/A3 244,39±46,69 24,97±4,05 32,79 363,46±69,44 34,62±7,81 

Bio. B1 3185,62±321,99 310,64±34,43 15,96 3790,60±383,14 369,64±40,97 

Bio. B2 2510,48±341,87 257,99±19,19 37,23 4018,90±506,15 413,46±29,21 
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Figura 4.17 – Curva força-deslocamento – biocompósito A2, curva inicial e com influência da porosidade 

 

 

 

 

4.4. Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) 

 

A Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) permite conhecer o comportamento 

dos materiais quando sujeitos a variações de temperatura. Este comportamento vai traduzir-se 

em variações (picos) num gráfico de fluxo de calor em função da temperatura. Os picos 

representam, tal como foi referido no capítulo 3, variações de estados e transições importantes. 

É importante referir que os biocompósitos (A1 e B1) sujeitos a esta análise são constituídos por 

vários materiais, e não sendo possível separa-los, pode tornar-se difícil a interpretação das 

curvas DSC. Considerando esta hipótese, optou-se por compreender, em primeiro lugar, como 

se comportam cada um dos seus constituintes individualmente quando sujeitos a testes com 

DSC. Posteriormente será avaliado o comportamento dos biocompósitos, tendo por base os 

picos e reações caraterísticas de cada componente individual. Assim foram feitas pesquisas de 

ensaios DSC para o micélio, serrim e celulose (constituintes do biocompósito A1) e para a 

fécula de batata e celulose (constituintes do biocompósito B1). 

Para caraterizar o micélio teve-se como base um ensaio de DSC feito ao fungo Lentinula 

edodes. Neste ensaio foram avaliadas três componentes do fungo: estirpe, píleo e o micélio. 
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Pela análise das curvas DSC da figura 4.18., verifica-se um maior pico a uma temperatura de 

aproximadamente 300°C, correspondendo a 331,4°C ao píleo, 331,4°C para a estirpe e 336,1°C 

para o micélio, registando este o maior valor. No pico da temperatura de 400ºC, registam-se 

valores 483,6, 473,2 e 506,7 ºC para o píleo, estirpe e micélio, respetivamente. Adicionalmente 

foi registado um pico aos 562,6ºc no termograma da estirpe e ainda uma elevação no pico 270ºc 

no micélio. O pico à volta dos 330ºC deve-se à degradação dos principais constituintes os 

carboidratos (Tsujiyama, 1999). 

 Para caraterizar o serrim teve-se em consideração um ensaio DSC feito a vários tipos de 

resíduos de madeira: Faia, Salgueiro, Amieiro e Abeto. A análise das curvas DSC dos vários 

tipos de biomassa indica picos que simbolizam três reações exotérmicas principais que foram 

respetivamente 280 C-310ºC, 355-365ºC e 410ºC-430ºC. Tendo em consideração que estes 

elementos são compostos principalmente por celulose, hemicelulose e lenhina, os autores 

associaram estes picos à degradação da hemicelulose, celulose e da lenhina, ainda que na 

literatura outros autores defendam que estas componentes se degradem a 200-260ºC, 240-350ºC 

e 280-500ºC para a hemicelulose, celulose e lenhina, respetivamente (Bryś et al., 2016). A 

curva DSC para a celulose está representada na Figura 4.20. pelo que se pode ver uma curva 

em que o pico se verifica a uma temperatura próxima de 350ºC (Reh et al., 1987). 

 

 

Figura 4.18 - Curvas DSC das componentes do fungo Lentinula edodes (Tsujiyama, 1999)  
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Figura 4.19 – Curvas DSC para vários tipos de serrim – Faia, Salgueiro, Amieiro e Abeto (Bryś et al., 2016) 

 

 

Figura 4.20 – Curva DSC da celulose (Reh et al., 1987) 

 

Para caraterizar a fécula de batata teve-se em consideração as curvas DSC de fécula 

(amido) da batata, do milho e do trigo. Quando o amido é aquecido em água, perde a sua forma 

cristalina, tornando-se numa pasta. Este fenómeno denomina-se gelatinização do amido (fécula) 

e é uma reação endotérmica, pelo que pode ser analisada em DSC (Jenkins et al., 1998). Na 

figura 4.21. está representada a curva DSC para a fécula de milho (curva A), fécula de batata 

(curva B) e fécula de trigo (curva C). Os picos encontram-se num intervalo de temperaturas 

próximo de 60-70ºC (HITACHI, 1980). 
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Figura 4.21 - DSC (aquecimento 3ºC/minuto) - Curva de gelatinização:  fécula de milho (A); fécula de batata (B) e fécula de 

trigo (C) (HITACHI, 1980) 

 

 

Figura 4.22 - Análise DSC - Biocompósito A1 e B1 

 Após a avaliação das curvas DSC de cada constituinte do biocompósito é possível 

avaliar as curvas DSC destes materiais. Os primeiros picos que se destacam tanto no 

biocompósito A1 como no biocompósito B1 ocorrem nas temperaturas 100,8ºC e 85,4ºC. São 

processos endotérmicos e a estas temperaturas devem tratar-se da perda de humidade e de 

componentes voláteis. Contudo verifica-se que para o biocompósito B1 a temperatura ronda os 

Biocompósito A1 

Biocompósito B1 
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85ºC, esta temperatura poderá estar relacionada com a gelatinização da fécula da batata. Pela 

pesquisa feita anteriormente verifica-se que a gelatinização da fécula da batata (pico 

endotérmico), apresenta-se a uma temperatura de aproximadamente 65ºC. Este processo pode 

estar a influenciar a curva DSC. O segundo pico que se destaca situa-se nos 335,1ºC para o 

biocompósito A1 e nos 338,9ºC para o biocompósito B1. Este pico é exotérmico, pelo que se 

acredita ser a degradação da celulose, uma vez que esta se degrada a temperaturas entre 305 e 

375ºC (Wu et al., 2009). Um pico que também se destaca, no biocompósito A1, ocorre a 

temperatura de 271,6ºC. Este pico não surge no biocompósito B1, pelo que pode tratar-se do 

micélio. É importante referir que segundo o estudo anteriormente descrito, no micélio havia um 

ligeiro pico que se verificava aproximadamente a esta temperatura. Nota-se um perfil diferente 

na degradação da matéria orgânica, sendo possível que exista um fenómeno endotérmico por 

volta dos 190ºC no biocompósito B1. Contudo era necessária uma otimização da temperatura, 

e também a preparação da amostra que é muito heterogénea e leve o que eu pode trazer 

problemas de sensibilidade. Verifica-se bastante ruido no biocompósito A1 que se deve ao mau 

contacto entre a amostra e o cadinho. 

 

 

Figura 4.23 – Sobreposição de curvas DSC e integração das áreas 

 

Biocompósito A1 

Biocompósito B1 
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 Quando ocorre uma reação é possível determinar a quantidade de energia que é 

libertada ou consumida, dependo da mesma. Nas curvas DSC, através da integração das cuvas 

que definem uma reação endotérmica ou exotérmica, é calculado o valor de energia associado. 

Assim sendo e pela análise do gráfico da figura 4.23, verifica-se que para o biocompósito A1 a 

reação endotérmica tem um valor de 234,4 J/g e reação exotérmica um valor de 22,81 J/g, para 

o biocompósito B1 a reação endotérmica tem um valor de 216,9 J/g, enquanto que a reação 

exotérmica apresenta um valor de 33,94 J/g. 

 Por forma a comparar o comportamento dos biocompósitos, são apresentadas as 

curvas DSC do EPS no gráfico da Figura 4.24. Neste gráfico é possível verificar a temperatura 

de transição vítrea (Tg) que ronda os 105ºC. É possível verificar que na curva do EPS existe 

ainda um pico a aproximadamente 139ºC que corresponde à degradação do gás no interior do 

material. A curva de DSC mostra que não há degradação para esta gama de temperaturas 

(Samper et al., 2010) . Pela análise da Figura 4.23 é possível verificar que o comportamento do 

EPS não é semelhante ao dos biocompósitos e, por conseguinte, não é comparável. 

 

Figura 4.24 – Curva DSC para o EPS (Samper et al., 2010) 
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4.5. Considerações finais 

 

Em suma, são apresentados todos os valores obtidos nos ensaios de caracterização 

mecânica feitos aos biocompósitos. Estes ensaios correspondem aos ensaios de densidade, 

absorção de água (12 horas), porosidade e ensaios de compressão. 

 

Tabela 4.9 – Tabela propriedades gerais Biocompósitos 

 Densidade 

(g/cm3) 

Abs. de água (%) 

12 horas 

Porosidade (%) σ10%(kPa) E (kPa) MEV 

Bio. A1 0,131±0,011 398,05 33,79(±7,04) 17,83±3,25 183,16±15,95  

 

 

Bio. A2 e 

A3 

0,136±0,013 368,86 32,79(±8,69) 24,97±4,05 244,39±46,69  

Bio. B1 0,261±0,008 255,71 15,96(±7,54) 310,64±34,43 3185,62±321,99 

 

 

 

 

Bio. B2 0,261±0,003 242,96 37,23(±8,07) 257,99±19,19 2510,48±341,87  

 

 Como mostra a Tabela 4.9., existe uma grande diferença entre as propriedades 

mecânicas dos biocompósitos do tipo A e B. Em geral as propriedades dos biocompósito B são 

melhores que as do biocompósito A. No caso da densidade verificou-se que os biocompósitos 

tipo A apresentavam menor densidade que os biocompósitos tipo B (cerca de 55%). A mistura 

de vários resíduos agroflorestais, cogumelos secos com água e fécula de batata, tornam o 

material mais denso, enquanto que o serrim e o micélio formam uma estrutura mais leve. 

Dependendo da aplicação este pode ser um valor importante na seleção dos dois biocompósitos. 

 O biocompósito B apresenta também menor valor na capacidade de absorção de água 

(cerca de 68% inferior). O que revela um melhor desempenho relativamente às fibras naturais 

em que uma das desvantagens é o fato de absorver elevada quantidade de água (consultar o 

subcapítulo 1.3.1.). 
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 Os biocompósitos A1, A2 e B2 apresentam valores de porosidades muito aproximados 

na ordem dos 35% o que pode ser comprovado pelas imagens MEV (figuras 4.9; 4.3 e 4.1). Já 

o biocompósito B1 revelou um valor de cerca de 50% inferior, o que pode ser entendido pela 

observação das imagens MEV da Figura 4.8, onde é visível uma maior compactação e coesão 

dos constituintes. 

 Relativamente aos ensaios de compressão, e tal como esperado, face aos valores da 

porosidade obtidos o biocompósito B1 é aquele que apresenta valor mais elevado do módulo 

de Young e da tensão de deformação a 10% de deformação. De um modo geral os 

biocompósitos tipo B, sem recurso ao micélio, e por mistura de cogumelos e fécula, apresentam-

se mecanicamente mais atrativos do que os do tipo A. 

 Relativamente à análise térmica é possível verificar picos endotérmicos na ordem dos 

100ºC para o biocompósito A, correspondentes à perda de água, embora no do tipo B o pico 

esteja deslocado para valores mais baixos provavelmente devido à gelatinização da fécula da 

batata. Verifica-se também no biocompósito tipo A que surge um pico exotérmico que ronda 

valor de 271,6, provavelmente devido á degradação do micélio uma vez que este pico não 

ocorre no tipo B. Finalmente o pico exotérmico em torno dos 330ºC diz respeito à degradação 

exotérmica da celulose. 

 Consoante o tipo de aplicação poderia ser utilizado tanto o biocompósito A ou B. Para 

aplicações em que fosse necessário um material mais leve, poderia ser usado o material A, uma 

vez que é menos denso. No caso de aplicações em que fosse necessária maior resistência 

mecânica podia ser usado o biocompósito B, pois apresenta melhores propriedades.  
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5.1. Conclusões  

Devido aos problemas ambientais que atualmente se enfrentam cresce a necessidade de 

criar alternativas para os colmatar. Uma destas alternativas é desenvolver técnicas que 

permitam substituir alguns dos materiais existentes. 

O tema desta dissertação surge para completar um outro já desenvolvido. O 

desenvolvimento de um biocompósito que tinha por base aproveitar os resíduos agroflorestais 

e uni-los através das hifas de micélio veio ao encontro da necessidade de criar materiais 

alternativos ao EPS. Para isso era necessário avaliar as propriedades quer mecânicas quer 

térmicas deste material. Assim sendo, surge o material denominado Biocompósito A. 

Inicialmente foi produzido um material com uma baixa espessura (A1), posteriormente foi 

produzido um material com uma espessura maior (A2 e A3). Este último material, por ter uma 

espessura maior não apresentava uma estrutura bem colonizada, contudo procedeu-se da mesma 

forma à avaliação das suas propriedades. 

O processo de produção deste material apresenta dois problemas: o primeiro está 

relacionado com o fato de estar sujeito a contaminações que impedem o desenvolvimento do 

fungo, o segundo tem a ver com o tempo de produção (cerca de 6 semanas). Para colmatar este 

problema foi desenvolvido um processo de produção diferente (que não foi testado), mas tendo 

por base o mesmo conceito. Foi produzido um outro material tendo em conta um conceito 

diferente. Este novo material, denominado B é uma mistura de resíduos agrícolas com fécula 

de batata e uma mistura de cogumelos em água, recorrendo-se a um processo de aquecimento. 

Neste material foi desenvolvido o biocompósito B1 (com menor espessura) e B2 (com maior 

espessura). Em forma de resumo foram obtidas as seguintes conclusões: 

• No caso da densidade verificou-se que o biocompósito A apresenta uma menor 

densidade que o biocompósito B. 

• Em relação à absorção de água o biocompósito B apresenta menor capacidade de 

absorção de água que o biocompósito A. 

• No que diz respeito às porosidades os biocompósitos A1, A2 e B2 apresentaram maior 

percentagem de poros, sendo os seus valores muito próximos. A percentagem de poros 

de B1 foi menor. 

• Em relação aos ensaios de compressão os biocompósitos tipo B apresentaram melhor 

resistência à compressão, que os biocompósitos tipo A. 
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• Em relação à avaliação térmica, foi possível determinar nas curvas DSC, reações 

endotérmicas e exotérmicas comuns aos dois tipos de biocompósitos. Contudo foi 

verificado um pico que existia no biocompósito A e não no biocompósito B. 

 

 

5.2. Trabalhos futuros 

 

Para complementar este trabalho será necessário a otimização da produção do 

biocompósito A. O processo de incubação é elevado, e pelo que a redução do tempo vai fazer 

com o substrato esteja menos tempo exposto a contaminações. É necessário o estudo de novos 

aditivos que incorporem as matrizes de resíduos, estes aditivos deverão proporcionar um rápido 

desenvolvimento do micélio. Em relação à produção do biocompósito B terá também de ser 

desenvolvida uma técnica que permita mecanizar o processo. 

Na parte térmica será necessário um estudo mais aprofundado para determinar as 

propriedades térmicas, utilizando técnicas como a TG para complementar os dados obtidos na 

DSC. 

Verificou-se que a porosidade influência de forma relevante as propriedades dos 

materiais. Ainda que o processo utilizado para determinar esta propriedade traga algumas 

dúvidas, torna-se necessário determinar a porosidade por outro processo, para complementar os 

resultados. 

Será também necessário recorrer a ensaios de biodegradabilidade, que serão essenciais 

em aplicações na área de isolamento. 

Análise por difração de Raios-X (DRX) para avaliar a cristalinidade destes materiais e 

a sua influência nas propriedades obtidas. 
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