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RESUMO
O avanço da tecnologia industrial e do uso de recursos não-renováveis, como o petróleo, tem
se apresentado como discussão política, econômica e socioambiental relevante atualmente.
Desse modo, o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ter um maior destaque no
cenário mundial, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento eficiente dos resíduos
sólidos. O estudo e aperfeiçoamento de bioprodutos se tornam fundamentais para um novo
conceito da matriz ambiental. Com a proposta de uma nova perspectiva à sustentabilidade, o
BioLab (UFF) desenvolveu bioprodutos à base de argila e fibras vegetais. Com intuito de
assegurar as aplicabilidades dos materiais na fabricação dos produtos, foram realizadas
técnicas como Microscopia Óptica (MO), Espectroscopia de Raios X por Dispersão em
Energia (EDX), Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Termogravimetria (TG) e
Análise Térmica Diferencial (DTA). A partir da análise de MO foi possível verificar a
estrutura macroscópica dos bioprodutos. Por meio da técnica de EDX foram encontrados os
elementos químicos presentes e o percentual mássico associado. Através das análises térmicas
DSC, TG e DTA, foram observados os processos de absorção e liberação de energia por meio
do fluxo de calor, as perdas mássicas após aquecimento e eventos térmicos durante o
aquecimento. Com isso, foi possível observar a presença fibras nas amostras, definir o perfil
da argila avermelhada, com 64,78% de ferro na composição, e confirmar a presença da fibra
vegetal proveniente da serragem de madeira, cujas amostras apresentaram em torno de 60%
de cálcio na composição. Além disso, constatou-se a volatilização de água adsorvida durante
o aquecimento até 120ºC, aproximadamente, e estabilidade térmica dos bioprodutos até
200ºC. Com os resultados obtidos, foi possível determinar aplicações seguras para os
materiais, como por exemplo, a produção de utensílios como abajur, suporte de objetos nãoalimentícios, bandejas e porta-copos.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Bioprodutos. Recursos renováveis.

ABSTRACT
The advance of industrial technology and the use of non-renewable resources, such as
petroleum, has shown itself as a relevant political, economic and socio-environmental
discussion nowadays. Hence, the concept of sustainable development became more prominent
on the world stage, especially with regard to the efficient management of solid waste. The
study and improvement of bioproducts become fundamental for a new concept of the
environmental matrix. With the proposal to create a new perspective on sustainability, the
BioLab (UFF) developed bioproducts based on clay and vegetable fibers. In order to ensure
the applicability of materials in the manufacture of products, techniques like Optical
Microscopy (OM), Energy Dispersion X-Ray Spectroscopy (EDX), Differential Scanning
Calorimetry (DSC), Thermogravimetry (TG) and Differential Thermal Analysis (DTA) were
used. From the OM analysis it was possible to verify the macroscopic structure of the
bioproducts. Through the EDX technique, the chemical elements present and the associated
mass percentage were found. Through DSC, TG and DTA thermal analysis, processes of
energy absorption and release through the heat flow, mass losses after heating and thermal
events during heating were observed. Thereby, it was possible to observe the presence of
fibers in each sample, define the profile of the reddish clay, wih 64,78% of iron in the
composition, and confirm the presence of vegetable fiber from sawdust, whose samples
showed around 60% calcium in the composition. In addition, the volatilization of adsorbed
water was observed during heating until aproximately 120ºC and thermal stability of
bioproducts up to 200ºC. From the results, it was possible to determine safe applications for
the materials, such as the production of utensils like lampshades, non-food objects holders,
trays and cup holders.

Keywords: Sustainability. Bioproducts. Renewable resources.
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1.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, o processo de

urbanização e a revolução tecnológica ocasionaram um aumento tanto da atividade industrial
quanto no consumo dos bens produzidos por esse setor. Uma geração maior de resíduos
sólidos é observada consequentemente, através da quantidade e da variedade de produtos
fabricados (FERREIRA et al., 2001). A composição dos rejeitos também representa um
aspecto relevante, visto que cada vez mais possuem substâncias que apresentam propriedades
tóxicas ao meio ambiente e ao ser humano (ALCÂNTARA, 2007).
O conceito de desenvolvimento sustentável é apresentado a partir de um intenso e
dinâmico processo de análise crítica da relação estabelecida entre os setores econômico, social
e ambiental. Os tópicos que norteiam esse conceito surgiram a partir da década de 1960,
quando o pensamento ecológico começou a se destacar como uma tendência (RODRIGUES
et al., 2015).
Segundo a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED)
(1991), o novo modelo de crescimento econômico é definido pelo progresso que satisfaz as
necessidades do presente, sem comprometer as habilidades de manutenção das gerações
futuras. Além disso, para a conservação do padrão sustentável é fundamental que todos
tenham as necessidades básicas atendidas de modo igualitário, que o padrão de consumo seja
mantido em um limite em que a interferência ao meio ambiente seja suportável e que os
sistemas naturais não sejam degradados (CONTI, 2020).
A redução do uso de combustíveis fósseis e da emissão de poluentes, a adoção de
políticas de conservação de energia e de recursos, a substituição dos materiais não renováveis
por renováveis são aspectos que cooperam com o desenvolvimento sustentável (SACHS,
1997).
A partir da problemática definida, uma alternativa para a redução do despejo de
resíduos poluidores é o desenvolvimento de novos materiais. Então, vem sendo estabelecido
na sociedade, novos procedimentos visando à diminuição de perdas e de rejeitos produzidos,
tendo como base o aumento da integração do ambiente natural (ABIKO, 2009).
O surgimento dos bioprodutos, então, representa um avanço no segmento do
desenvolvimento sustentável, considerando que os materiais são produzidos através de
insumos provenientes da natureza. Como exemplos desses constituintes mencionam-se
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misturas de argilas, lama, seivas, óleos e outras combinações observadas de origem natural
(LUTZ, 2019).
Os bioprodutos podem ser definidos como compósitos, visto que, segundo American
Society for Testing and Materials (ASTM) (2001), os compósitos apresentam uma mistura
física de dois ou mais materiais combinados para formar um novo material, com propriedades
diferentes em relação aos componentes puros, podendo ser obtido por combinação de metais,
cerâmicas ou polímeros.
A caracterização dos bioprodutos, portanto, representa um aspecto relevante para a
determinação da aplicabilidade do novo material desenvolvido. As análises de microscopia
óptica, de calorimetria diferencial de varredura, de termogravimetria e de espectrometria de
fluorescência de raio X por energia dispersa auxiliam a compreensão de diferentes aspectos
relacionados à composição e à estrutura dos materiais, bem como o estudo do comportamento
térmico das amostras (ZARBIN, 2007).

1.1.

OBJETIVOS
O trabalho tem como finalidade a caracterização das amostras de bioprodutos

desenvolvidas pelo BioLab (TDT/UFF). Com isso, visa ao estabelecimento de possíveis
aplicações do material desenvolvido com o intuito de cooperar com a redução de resíduos
sólidos produzidos.
A microscopia tem como função apresentar a macroestrutura de cada exemplar.
Enquanto a análise qualitativa realizada pelo espectrômetro tem como proposta a identificação
de parte dos componentes presentes em cada amostra. As análises térmicas realizadas são
responsáveis para determinar a faixa de temperatura na qual os bioprodutos podem ser
expostos sem que haja risco de degradação.
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1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Caracterização da estrutura macroscópica dos bioprodutos por meio da microscopia
óptica;

●

Caracterização qualitativa da composição das amostras por meio da técnica de
espectroscopia de raio-X por dispersão em energia;

●

Caracterização térmica por meio dos ensaios de calorimetria diferencial de varredura,
termogravimetria e análises térmicas diferenciais; e

●

Estudo das possíveis aplicabilidades para o material desenvolvido.

1.3.

ESTRUTURA
O trabalho está dividido em 5 capítulos. O Capítulo 1 apresenta a introdução do tema e

os objetivos gerais e específicos. O Capítulo 2 contém a fundamentação teórica, onde deverá
ser abordado a importância e os aspectos teóricos relativos a estudos sobre o tema. O Capítulo
3 traz a metodologia utilizada para a realização dos ensaios, assim como os materiais,
equipamentos e as condições experimentais utilizadas. No Capítulo 4 estão apresentados os
resultados e discussões relativos aos ensaios elaborados. O Capítulo 5 expõe as conclusões
verificadas, bem como sugestões para continuação desse projeto.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo é destinado à apresentação de aspectos relevantes, como o aumento de

resíduos sólidos que vem sendo destaque no mundo e no Brasil devido principalmente ao
crescimento da industrialização e ao paradoxo deste com o modelo de desenvolvimento
sustentável. Os tópicos abordados têm como propósito à contextualização e à justificativa para
o crescimento de estudos na área de bioprodutos.

2.1.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
De acordo com a norma brasileira NBR 10004, de 2004, os rejeitos urbanos podem ser

definidos como resíduos nos estados sólido e semi-sólido, provenientes de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.
Também está incluso na definição apresentada, os lodos resultantes de sistemas de tratamento
de água e esgoto (ABNT, 2004).
A principal preocupação relacionada à produção de rejeitos sólidos em todo o mundo
está voltada para as repercussões que esses materiais podem apresentar sobre a saúde humana
e a qualidade do meio ambiente (solo, água, ar e paisagens). Produzidos em todos os estágios
das atividades humanas, os resíduos, tanto em termos de composição como de volume, variam
em função das práticas de consumo e dos métodos de produção (SANTOS, 2011).
Segundo Hoornweg et al. (2012), os atuais níveis globais de produção de RSU são
aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas por ano e estima-se que até o ano de 2025 o valor
seja aproximado de 2,2 bilhões toneladas anuais. No entanto, essas taxas podem variar de
acordo com cada região do globo. Na região da Ásia oriental são gerados em torno de 63
milhões de toneladas ao ano de RSU, já na América Latina e Caribe são produzidos
aproximadamente 160 milhões de toneladas ao ano.
No cenário nacional, por sua vez, de acordo com o relatório de Diagnóstico de Manejo
dos Resíduos Sólidos Urbanos, realizado, no Brasil, pelo Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) no intervalo entre 2016 e 2018, foram coletados, respectivamente,
60 e 62,7 milhões de toneladas de resíduos, o que representa um aumento de 4,5% em 2018 se
comparado com 2016. Em paralelo com as taxas mundiais e da região da América Latina, a
geração de resíduos no Brasil representa, respectivamente, 4,8% e 40%.
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Os RSU são um conjunto de materiais que necessitam de gerenciamento complexo
devido ao fato de se tratar de rejeitos heterogêneos na sua composição, variando de acordo
com o local de produção e os hábitos população geradora.
A Tabela 1 apresenta a composição gravimétrica média dos Resíduos Sólidos Urbanos
no Brasil, considerando como base a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no ano
de 2008.
Tabela 1: Estimativa da composição gravimétrica dos RSU coletados no Brasil em 2008.

Resíduos*

Participação (%)

Quantidade (t/dia)

Materiais Recicláveis

31,9

58.527,40

Metais

2,9

5.293,50

Aço

2,3

4.213,70

Alumínio

0,6

1.079,90

Papel, papelão, tetrapak

13,1

23.997,40

Plástico total

13,5

24.847,90

Plástico filme

8,9

16.399,60

Plástico rígido

4,6

8.448,30

Vidro

2,4

4.388,60

Matéria Orgânica

51,4

94.335,10

Outros

16,7

30.618,90

Total

100

183.481,50

Fonte: IBGE (2008) - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
*Dados referentes aos municípios que fizeram parte da pesquisa e que possuem coleta de resíduos.

A partir da Tabela 1 é possível observar que a maior parte dos resíduos produzidos no
país é composto por matéria orgânica e materiais recicláveis, porém segundo dados do
Diagnóstico de Manejo de Resíduos Urbanos, realizado pelo SNIS em 2018, apenas 5,6% dos
materiais recicláveis possuem uma destinação final adequada.
Comparativamente, o Brasil não apresenta bons resultados no que diz respeito ao
percentual de destinação final de resíduos, como acontece, por exemplo, na Holanda, onde
24% de RSU produzidos são reciclados e 26% são usados na compostagem representando um
total de 61 milhões de toneladas de lixo ao ano. Alguns dos estímulos utilizados, que
contribuíram para o cenário estabelecido, foram esquemas de cobrança, requisitos de coleta
seletiva, acordos voluntários com a indústria, ampliados esquemas de responsabilidade do
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produtor e a utilização de meios de compensação e preço para a promoção do mercado
reciclável (OCDE, 2015).
Então, é possível observar que os sistemas urbanos de controle e cobrança de
gerenciamento de RSU, associados com a ampliação da política de responsabilidade do
produtor, representam aliados essenciais para aumentar a eficiência na destinação correta para
os rejeitos produzidos. Segundo Ikhlayel et al. (2017), esse protocolo pode ser aplicado como
uma abordagem sustentável para uma gestão efetiva do descarte dos RSU, visto que os
métodos tradicionais, como lixões e aterros, não são mais apropriados quando se tem por
objetivo um reaproveitamento máximo do potencial desses materiais.
O aumento do consumo por parte da sociedade e, consequentemente, do descarte de
objetos diferenciados, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, são os principais
motivadores para que ocorra uma alteração nas políticas que envolvem a gestão dos rejeitos
produzidos (DEWES, 2006).
Segundo McDougall et al. (2001), o manejo incorreto dos resíduos já esteve atrelado
apenas aos danos a saúde pública, porém, ocorreu uma mudança nesse paradigma. Foi
constatado que além de minimizar os riscos à saúde humana, a destinação final apropriada do
lixo também é fundamental para gerenciar os riscos ambientais e os fatores econômicos
associados ao descarte incorreto.
Assim, a concepção da nova logística de manejo de RSU deve estar pautada em três
fundamentos

distintos

que

são

os

pilares

do

desenvolvimento

sustentável:

ser

economicamente acessível, socialmente aceitável e ambientalmente eficaz (NASCIMENTO,
2008).

2.2.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Jacobi e colaboradores (2011) verificaram que o conceito de sustentabilidade, para

grande parcela da população, estava relacionado erroneamente apenas ao controle das
emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, tendo como principal vilão gás carbônico.
Apesar de representar um risco, a liberação de poluentes na atmosfera, não é o exclusivo
problema.
O desenvolvimento sustentável não se limita apenas a questão climática, mas sim de
um conjunto de paradigmas para o uso dos instrumentos disponíveis na natureza de maneira
que as necessidades humanas sejam atendidas e que os recursos sejam preservados para as
futuras gerações (TORRESI et al., 2010).
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Barbosa (2008) se refere ao termo como um modelo ou padrão que tem como objetivo
realizar um encontro entre os meios de produção, distribuição e o consumo dos recursos
naturais existentes de modo coeso, ambientalmente viável e economicamente eficaz. O termo
sustentabilidade, porém, adquiriu diversas definições e interpretações ao longo dos anos que
refletiu tanto nos cenários econômicos e ambientais quanto no social da época analisada
(ZANIRATO et al., 2016).
2.2.1. Histórico
Na década de 1960 foi estabelecida uma nova visão para o modelo ecológico mundial
que, até então era apresentado apenas com uma questão exclusivamente ambiental, visando à
preservação dos ecossistemas, porém esse cenário foi sendo ampliado (NILSSON-DJERF,
1999).
Com o panorama de crise ambiental estabelecido ao longo das décadas, em função de
desastres ou por alterações causados pelo ser humano, foi necessário o início de uma
concordância entre os setores do meio ambiente e da economia (ROCHA, 2003).
A preocupação dos Estados e da comunidade científica, então, foi se tornando mais
relevante e contribuindo para a construção de novas estratégias para a gestão da situação
ambiental no mundo. Apesar da constatação da primordialidade de se implementar uma
política voltada para a proteção do meio ambiente, a reação dos organismos internacionais
quanto à essa necessidade não foi imediata (PASSOS, 2006).
No início da década de 1970, o modelo de desenvolvimento era associado apenas ao
progresso material, com duas vertentes distintas. Uma que defendia que o enriquecimento
contribuiria diretamente com a melhoria dos padrões sociais para toda a comunidade, e a
segunda tendência apresentava uma relação entre a política e o crescimento, de modo que o
governo seria um atuante direto nos avanços, o que por consequência, haveria um efeito na
estrutura social (VEIGA, 2005).
A partir dessa década, diversas comissões internacionais foram criadas com o intuito
de debater a questão ambiental associada ao desenvolvimento econômico. As conferências
realizadas foram responsáveis pela elaboração de programas com objetivos sustentáveis, em
um panorama mundial, por meio da fixação de metas e ações. Entre os encontros cabe
ressaltar, a Conferência de Estocolmo e a Agenda 30 (DEWES, 2006).
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2.2.1.1.

Conferência de Estocolmo, 1972

Em 1972, a Organização das Nações Unidas, (ONU) desenvolveu a primeira
conferência voltada ao debate ambiental que contou com representantes de 113 países, como
o Brasil, 400 organizações governamentais e não-governamentais. O evento de caráter global
foi decisivo para a apresentação de políticas de gerenciamento ambiental, direcionado à
atenção das nações para a relevância das questões ambientais para a sociedade como um todo
e resultando em inúmeras outras agendas ao longo dos anos (PASSOS, 2009).
Os acordos firmados refletem a relevância da Conferência de Estocolmo, por
representar a aproximação entre os direitos humanos e o meio ambiente. Desde então, o tema
qualidade ambiental passou a integrar as discussões, os encontros, as agendas e os acordos
que visavam à sustentabilidade global, sendo considerado como um direito essencial à vida
humana. O conceito de desenvolvimento sustentável, no entanto, só viria à tona na década
seguinte com o Relatório Brundtland (GURSKI, 2012).
2.2.1.2.

Conceito de Desenvolvimento Sustentável

Em 1987 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED),
fundada pela Organização das Nações Unidas, no Relatório de Brundtland surge, então, o
conceito de desenvolvimento sustentável que é representado como o modelo que responde às
“necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de
satisfazer suas próprias necessidades”.
Após o Relatório, surgiu o lema: “Produzir mais, com menos” que estabelecia que o
padrão de consumo vigente poderia ser expandido desde que a tecnologia permitisse a
utilização de menos recursos (MONTIBELLER FILHO, 1993).
2.2.2. Agenda 2030
Em 2015, surge a Agenda 2030 acordada por 193 Estados membros da Organização
das Nações Unidas. O evento contemplou aspectos associados aos caracteres econômico,
social e ambiental que estavam atrelados ao Desenvolvimento Sustentável. Como resultado
houve a elaboração de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas e 232
indicadores, além de uma Declaração que valida a visão, princípios e compromissos
compartilhados pelas nações envolvidas na cerimônia (KRONEMBERG, 2019).
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) orientam as ações nos três
aspectos da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Já as metas indicam os caminhos
a serem trilhados e as medidas a serem adotadas para promover o alcance mundial (PNUD,
2015). A Figura 1 representa os 17 ODS que foram desenvolvidos na Agenda 2030.

Figura 1: Os 17 ODS.

Na Figura 1, a critérios de contextualização, pode ser destacado o ODS 12, que
defende o alcance do consumo responsável dos recursos disponíveis no meio ambiente até
2030. No objetivo em questão são debatidos temas como a gestão eficiente dos recursos, o
combate a perdas e desperdício de alimentos, o manejo responsável dos produtos químicos e
dos resíduos sólidos, e o desenvolvimento de um padrão de produção e consumo sustentável
(EMBRAPA, 2018).
Para atingir as metas de sustentabilidade, é necessário um gerenciamento inteligente
dos recursos naturais disponíveis, o que está associado ao uso de novas tecnologias. Entre as
técnicas que apresentam capacidade para contribuir com esse cenário seria o desenvolvimento
de novos materiais como os bioprodutos (SCHENBERG, 2010).
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2.3.

BIOPRODUTOS
Os bioprodutos estão inseridos em um cenário que envolve o ramo da biotecnologia,

como responsável pelo desenvolvimento do material, e o da bioeconomia que está diretamente
atrelado aos meios de produção que se utilizam esses recursos.
2.3.1. Biotecnologia e Bioeconomia
Segundo Dias (2017), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) concluiu que a
Biotecnologia representa um conjunto de técnicas que permitem a utilização, alteração e
otimização de materiais de origem natural cujo objetivo é de promover produtos e serviços
especializados em diversas áreas, como saúde humana, agropecuário e indústria.
A biotecnologia, no Brasil, apresentou o destaque inicial com a produção de
biocombustíveis, estimulados em decorrência da crise do petróleo em 2008, como o programa
Pró-Álcool (ODA et al., 2001). A partir de então, os estudos na área tem se intensificado,
chegando atualmente ao desenvolvimento de diversos outros materiais como é o caso dos
bioprodutos, como uma medida capaz de incentivar a substituição de produtos de origem
fóssil e a redução de resíduos.
Segundo Bioökonomierat (2010), a bioeconomia pode ser definida como uma esfera
responsável por todos os setores e serviços relacionados aos meios de produção e
processamento que se utilizam de recursos biológicos (biomassa). Assim, é possível
relacionar a bioeconomia com uma solução plausível para a problemática ambiental de
escassez de recursos e aumento de resíduos de modo a contribuir positivamente com o modelo
de desenvolvimento sustentável (LAMPKOWSKI, 2016).
Além disso, a bioeconomia é responsável por colaborar com uma intensa participação
de diversas áreas de conhecimento, como a ciência envolvida na genética, embriologia,
imunologia, química e bioquímica (WILLERDING et al., 2020).
Então, é relevante que o surgimento de inovações diretamente ligadas ao uso de
produtos e processos biológicos tenha contribuído para o desenvolvimento da biotecnologia
(DIAS, 2017). Pela diversidade apresentada no Brasil, o país demonstra um potencial para
liderar a bioeconomia e o desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos. Portanto, é
necessário estabelecer um cenário apropriado para geração de projetos inovadores na área
(ROCHA et al., 2015).
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Os bioprodutos representam, portanto, uma nova área de estudos da biotecnologia,
além disso, são formados por composições distintas. Em alguns casos, podem estar na forma
de compósitos, que apresentam propriedades e aplicabilidades heterogêneas (BARROS,
2006), sendo possível destacar estruturas diversas quanto a matriz e o material de reforço.
A matriz apresenta-se em maior extensão no material de modo contínuo. Já o segundo
componente do material, normalmente são fibras dispersas na matriz, sendo apresentado como
um reforço, de modo que ocorra o aperfeiçoamento das propriedades mecânicas da matriz
(MATTHEWS, 1994).
2.3.2. Compósitos
Os bioprodutos podem ser classificados com compósitos, pois, de acordo com
Callister Jr. (2018) apresentam dois materiais distintos na constituição, como metais,
cerâmicas e polímeros, podendo ser reforçados com fibras sintéticas ou naturais.
As principais aplicações para os compósitos estão presentes em áreas como a
construção civil, indústrias de móveis, embalagens e no ramo automotivo (SPADETTI et al.,
2017). Os objetivos principais dos estudos relacionados a esses materiais estão vinculados ao
desenvolvimento de novos compósitos, para a redução de resíduos sólidos, visando o
reaproveitamento da biomassa já existente, por meio da incorporação de novas matériasprimas. Assim, o comportamento de cada compósito se torna dependente da constituição da
matriz estrutural e qual é o reforço aplicado à matriz (BARROS, 2006).
2.3.2.1.

Matriz

De acordo com Barros (2006), os compósitos podem apresentar três matrizes distintas:
metálicas, poliméricas e cerâmicas.
A matriz polimérica é a que apresenta uma maior aplicabilidade devido às
propriedades à temperatura ambiente e à facilidade de fabricação. A matriz é composta por
uma resina polimérica e possui uma variedade de reforços sintéticos possíveis, como vidro,
carbono e aramida (CALLISTER JR., 2018) ou naturais como fibras de juta, coco e sisal
(LORANTI et al., 2016). Os compósitos de origem polimérica são utilizados na indústria
aeroespacial, construção civil, materiais médicos e outros (REZENDE et al., 2000).
A matriz metálica é composta por um metal dúctil e, portanto, suporta elevadas
temperaturas de serviço se comparadas apenas com o metal de forma isolada (CALLISTER
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JR., 2018).
). Algumas das vantagens que a matriz metálica tem em relação à polimérica são que
não apresenta caráter inflamável e possui uma maior resistência à degradação por fluidos
orgânicos (AMBRÓZIO FILHO et al., 1996).
A matriz cerâmica, se comparada com os demais tipos de matrizes, apresenta
resistência a oxidação e a deterioração a temperaturas mais elevadas, porém demonstra
fragilidade maior a fraturas (MARINO et al., 1998). A argila é um dos principais materiais
cerâmico utilizados no desenvolvimento de compósitos, devido à disponibilidade em
abundância no Brasil.
Do ponto de vista cerâmico, a argila se apresenta como um material plástico, moldável
quando umedecida, rígida se está seca e vitrosa quando transcorrido um tratamento térmico
(SHREVE et al, 2017). Os tipos de argilas que são mais encontrados no Brasil são caulinita,
gibbsita, goethita e hematita (FERREIR
(FERREIRA et al., 1999).
As argilas são argilominerais (filossilicatos) e seus arranjos estruturais mais comuns
são formados de folhas tetraédricas (T) de silício e octaédricas (O) de alumínio, podendo
conter também magnésio, ferro e cálcio. Constituem unidades estrutura
estruturadas na proporção 1:1
(TO) ou 2:1 (TOT). Além do arranjo estrutural, o espaçamento basal dessas unidades são
características distintas dos diversos agrupamentos dos argilominerais e também representam
um aspecto relevante (CABRAL JR
JR., 2008). A Figura 2 é uma representação dos arranjos
estruturais dos argilominerais.

Figura 2: Arranjo estrutural dos argilominerais.

Na Figura 2 são apresentados os arranjos dos compostos argilominerais, portanto para
um arranjo do tipo TO ocorre a sobreposição do arranjo tetraédrico do sil
silício sobre o
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octaédrico de alumínio, por meio de ligação de hidrogênio. Já no arranjo TOT, devido à
presença de mais uma camada tetraédrica ocorre o alongamento das ligações de hidrogênio,
permitindo que outros cátions, presentes no solo, como Na+, Li+, Ca2+ e Fe2+ se liguem a
estrutura por meio da ruptura das pontes de hidrogênio (CALLISTER JR., 2018; AMORIM,
2007).
As argilas vermelhas abrangem uma grande variedade de substâncias minerais de
natureza argilosa. Apresentam, normalmente, granulometria muito fina a qual contribui com
a plasticidade elevada, quando adicionada de determinadas porcentagens de água. Também
possui resistência a seco e, durante o processo de queima, apresentam cores avermelhadas,
suportando temperaturas variáveis entre 800 e 1250ºC (CABRAL JR., 2018).
A utilização de diferentes tipos argilas, atualmente, vem desenvolvendo novos
produtos com características específicas, como altas resistências térmicas. A evolução na
aplicabilidade desse material contribui para que a cerâmica, apresente destaque como matriz,
na fabricação de compósitos. Podem ser ressaltados, por exemplo, como material de
construção de diversos objetos, como tijolos, telhas e vasos, produzidos de maneira artesanal
ou industrial, até produtos sofisticados, como os supercondutores (ROCHA, 2014).

2.3.2.2.

Fibras

As fibras são também conhecidas como a fase dispersa dos compósitos podendo
apresentar caráter sintético ou natural, dando um maior destaque às fibras vegetais devido à
utilização mais frequentes em bioprodutos. Na Figura 3 é apresentado exemplos de fibras
vegetais naturais e sintéticas que são mais comumente utilizadas.
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Figura 3: Exemplos de Fibras, do lado esquerdo fibras naturais e do lado direito sintética - Adaptado
BATISTA (1995); SILVA (2010).

A Figura 3 apresenta exemplos de fibras naturais e sintéticas. A imagem (a) apresenta
as fibras de jutas, utilizados como reforço em sistemas de blindagens (ASSIS, 2016). A
imagem (b) representa as fibra
fibrass de aço utilizadas na construção civil como reforço no
concreto (FIGUEIREDO, 1997). Na imagem (c) pode
pode-se
se observar fibras de coco que possuem
variedades de aplicações como, por exemplo, na espuma de poliuretano usado na indústria
automobilística (MATTOSO et al.,, 1996). Por fim, a imagem (d) expõe a fibra de vidro que
também possui ampla aplicabilidade como, pinos para suporte na área de odontologia
(FELICIANO, 2017).
Compósitos com fibras sintéticas, como a fibra de vidro proporcionam excelentes
propriedades
des térmicas e mecânicas. Porém, como desvantagem, essas fibras dificultam o
desenvolvimento de processos de reciclagem de forma eficiente. O descarte problemático das
fibras sintéticas acabou por contribuir no aumento de pesquisas que utilizam as fibras dde
origem natural (SILVA, 2010).
As fibras vegetais representam uma grande parcela dos reforços utilizados em
compósitos devido ao seu baixo custo e ao caráter biodegradável, compatível com ao atual
cenário de preservação ambiental. Outro fator relevante está no fato das fibras serem
responsáveis por uma excelente combinação de rigidez natural e conferirem um baixo peso ao
material (SPADETTI et al., 2017). A biodegradabilidade é uma característica relevante, pois
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favorece a decomposição dos compósitos nos quais as fibras estão exercendo o reforço da
matriz (NOTHENBERG, 1996).
Além disso, dependendo da aplicabilidade do material estudado, os mecanismos de
absorção de umidade podem ser de fundamental importância, principalmente quando a
absorção vem combinada com calor (BARROS, 2006).
Segundo Callister Jr. (2018), os compósitos reforçados por fibras podem ser divididos
em três grupos de acordo com a orientação e a concentração das fibras: fibras contínuas e
alinhadas, fibras descontínuas e alinhadas e fibras descontínuas e orientadas aleatoriamente.
Na Figura 4 é apresentada uma representação dos tipos de fibras utilizados para reforço.

Figura 4: Representação dos compósitos reforçados por fibras (a) descontínuas e alinhadas, (b)
descontínuas e orientadas aleatoriamente e (c) contínuas e alinhadas - Adaptado de CALLISTER JR.,
2018.

Na Figura 4 é possível observar três grupos de reforço distintos de acordo com a
orientação e continuidade das fibras enquanto estão dispersos na matriz. Os compósitos do
tipo (a) apresentam propriedades diferentes dependendo da direção em que são medidas. Os
compósitos do grupo (b) apresentam maior elasticidade e resistência à tração. Os compósitos
do modelo (c) apresentam um módulo de elasticidade que é intermediário entre os outros dois
grupos (a) e (b) (CALLISTER JR., 2018).
A fibra mais utilizada para reforço estrutural da matriz é a celulose proveniente da
madeira e pode ser definida como um polímero biodegradável, que segundo Fechine (2013),
apresenta um processo de decomposição ativa devido à ação de bactérias, fungos e algas.
A celulose se destaca como polímero biodegradável e representa o maior componente
da biomassa vegetal, podendo ser encontrada comumente associada à hemiceluloses e lignina
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na parede celular (LENGOWSKI et al., 2013; SHODA et al., 2005). Na Figura 5 é
apresentada a estrutura da celulose.

Figura 5: Estrutura molecular da celulose.

A estrutura da celulose (Figura 5) é composta por moléculas de β-glicose, através de
ligações β-1,4-glicosídicas (PADILHA et al., 1995). Outro aspecto relevante é a formação de
interações tanto intra quanto intermolecular por meio do hidrogênio conferindo rigidez à
cadeia e formando a estrutura fibrosa do material (DONINI et al., 2010; SHODA et al.,
2005).
As principais aplicações da celulose na área industrial estão representadas na produção
de papel e na indústria madeireira. Mas também vem sendo muito utilizada como agentes
emulsificador e dispersante (FECHINE, 2013).
Assim, o desenvolvimento de bioprodutos representa relevância para o cenário da
sustentabilidade por meio do uso de materiais renováveis e da reutilização de matéria-prima,
quando possível, visando à redução de resíduos sólidos. Esse tema tem se apresentado como
uma resposta positiva quando atrelado as metodologias ambientais de preservação, superando
desafios técnicos e comerciais, que tendem a ser equacionados quando estão envolvidos
personagens dos diversos segmentos da sociedade.
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3.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
Este capítulo é destinado à apresentação das metodologias utilizadas no processo de

caracterização das amostras de bioprodutos. É abordado o processo de separação das amostras
e o procedimento utilizado em cada umas das análises.
Foram utilizadas as análises de Microscopia Óptica, Espectroscopia de Raios X Por
Dispersão em Energia (EDX) e a Calorimetria Exploratória Diferencial, técnica que consiste
na realização de ensaios de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Termogravimetria
(TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA).
3.1.

SEPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
As amostras dos bioprodutos que foram cedidas ao LISA - Laboratório Interdisciplinar

de Soluções Ambientais (TEQ/UFF), são provenientes do projeto desenvolvido pelo BioLab
(TDT/UFF) e foram separadas em dez frascos distintos. Posteriormente, foram realizadas as
aferições das massas de cada uma das frações em uma balança Sartorius MSU 2245, seguido
da numeração cada frasco.
Na Tabela 2 está indicada a numeração, pesagem e a identificação dos componentes
de cada fração separada.
Tabela 2: Descrição das amostras e massa obtidas na pesagem por frasco.
Número da
Amostra

Composição dos Bioprodutos

Massa (g)

2

Argila + água + serragem + barro + óleo + massa de papel

2,9560

4

Beterraba líquida + massa de papel

1,2709

6

Argila + água + serragem + óleo + massa de papel

2,4924

8

Açafrão + massa de papel

1,4970

10

Massa de papel

1,8540

12

Argila + água + serragem + massa de papel

1,7515

14

Cunhã + massa de papel

1,2872

16

Argila + água + serragem + óleo

1,7321

18

Argila + água + serragem + desmoldante + massa de papel

1,9743

20

Argila

2,5390
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3.2.

MICROSCOPIA ÓPTICA
As análises de microscopia óptica foram realizadas utilizando microscópio Olympus

BX50 - (LISA - TEQ/UFF) com uma câmera Qimaging MicroPublisher 3.3 RTV,
apresentados na Figura 6.

Figura 6: Microscópio Óptico (à esquerda) e Câmera Acoplada (à direita) - (Foto do autor).

As amostras foram colocadas sobre a lâmina com auxílio de espátulas e pinças. Em
seguida, foram posicionadas no centro da mesa. Foi realizado, então o ajuste da iluminação
que passava pela amostra e da elevação da mesa. O processo de focalização foi iniciado com a
menor objetiva (4x) e depois foi refinado, mudando a objetiva quando necessário. Então, a
quantidade de luz foi calibrada. Por último, foi realizada a captura fotográfica de cada
imagem com a câmera acoplada ao equipamento.

3.3.

ESPECTROSCOPIA DE RAIO-X POR DISPERSÃO EM ENERGIA (EDX)
O equipamento utilizado para a análise foi Shimadzu Ray Ny EDX-720 situado no

RECAT - Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (TEQ/UFF) e utiliza um analisador
XRF responsável pela emissão de raio-x do equipamento sobre a amostra. Na Figura 7 foi
apresentado o analisador utilizado nos ensaios de EDX.
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Figura 7: Shimadzu Ray Ny EDX-720 (Foto do autor) (RECAT).

Para a realização dos ensaios foi retirado uma parte cilíndrica de cada bioproduto com
diâmetro de 1cm. Primeiramente, para o início do procedimento, um filme de polipropileno
foi destacado e adaptado como um fundo do porta-amostra, que foi encaixado ao fundo do
cilindro. A amostra, então, foi colocada dentro do cilindro, de forma a ocupar apenas a parte
inferior do porta-amostra e coberta com o filme de polipropileno. A argola foi encaixada ao
cilindro, assim o filme foi vedado. Por último, foi realizado três furos, com o auxílio de uma
agulha, no filme colocado sobre o porta-amostra (CARVALHO et al., 2015)
Após a estabilização da temperatura, o equipamento foi configurado e as análises
executadas. Cada análise apresentou uma duração de 10min e após cada ensaio foi necessário
esperar 30min para a redução da temperatura. O procedimento de todas as análises apresentou
uma duração total de 4h e foi necessária a utilização de 3,0 L de nitrogênio líquido no
reservatório do espectrômetro.

3.4.

CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL
A técnica apresentou medidas qualitativas e quantitativas a respeito das mudanças

físicas e químicas que envolvem processos endotérmicos ou exotérmicos, tais como transições
de fase ou reações capazes de causar variações de temperatura entre a amostra e a referência
(IONASHIRO, 2004). Para o procedimento foram realizadas três análises diferentes:
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Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Termogravimetria (TG) e Análise Térmica
Diferencial (DTA).
3.4.1. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)
O equipamento de análise térmica utilizado foi Shimadzu DSC-60A situado no
RECAT - Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (TEQ/UFF). Foi utilizado o
equipamento Shimadzu DTG-60H para a coleta dos dados referente às massas de cada
bioproduto, que também foi utilizado para análise termogravimétrica e para análise
diferencial. Na Figura 8 estão apresentados os equipamentos usados para as análises de DSC e
TG.

Figura 8: Shimadzu DSC-60A (à esquerda) e Shimadzu DTG-60H (à direita) (Foto do autor).

O analisador Shimadzu DTG-60H, que foi usado para pesagem, contém dois suportes
para cadinhos de alumina, o da esquerda considerado como referencial e o da direita
responsável por receber as amostras. Primeiro foi necessário zerar a voltagem e a massa
medida no equipamento, posicionando os dois cadinhos vazios no suporte. Depois, foi
retirado o cadinho da direita e a amostra foi inserida no recipiente de alumina. Então, o
cadinho com a amostra foi colocado no suporte da direita e foi realizada a pesagem até a
obtenção de uma massa constante. A Tabela 3 contém as massas que foram utilizadas em cada
análise.
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Tabela 3: Amostras utilizadas para análise DSC e as respectivas massas.
Amostras

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Massa (mg)*

32,910

15,650

20,040

11,660

18,660

23,070

12,870

14,566

19,149

*Massas pesadas no analisador Shimadzu DTG-60H

Após a pesagem, cadinho contendo amostra a ser analisada e um referencial foram
inseridos no equipamento Shimadzu DSC-60A, com o auxílio de pinça ponta agulha. Os
ensaios foram realizados iniciando na temperatura de 30ºC até 500ºC com rampa de
acréscimo de 10ºC/min em atmosfera inerte de nitrogênio. Após cada análise foi necessário
esperar que o equipamento retornasse a temperatura inicial de 30ºC, para que todas as análises
partissem da mesma temperatura. A duração total do procedimento, incluindo o tempo de
análise com o período necessário para o retorno a temperatura inicial em cada um dos
experimentos, foi de aproximadamente 2h. O processo descrito foi realizado mantendo os
mesmos parâmetros para todo o conjunto de amostra.
3.4.2. Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA)
O equipamento de análise térmica utilizado foi Shimadzu DTG-60H situado no
Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT) (TEQ/UFF).
O procedimento inicial de estabilização do equipamento, calibragem dos parâmetros
necessários e de pesagem foi similar ao utilizado na análise de Calorimetria Diferencial de
Varredura.
Os ensaios ocorreram no intervalo de temperatura de 30ºC até 500ºC com rampa de
acréscimo de 10ºC/min e com vazão de ar atmosférico de 50mL/min. Após finalizada cada
análise foi necessário esperar que o equipamento retornasse à temperatura inicial de 30ºC.
Incluindo o tempo de análise e o tempo de espera, o experimento durou um total de 3h. Após
o procedimento foi elaborada a Tabela 4 contendo as massas de cada ensaio realizado.
Tabela 4: Amostras utilizadas para análises de TG e DTA e as respectivas massas.
Amostras

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Massas (mg)*

20,65

7,74

7,38

4,13

7,72

9,59

6,71

7,90

8,54

*Massas pesadas no analisador Shimadzu DTG-60H
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Além dos bioprodutos, também foram analisadas amostras contendo somente barro,
argila e óleo canola com a finalidade de realizar uma análise de branco para esses
componentes. As massas utilizadas no ensaio foram apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5: Amostras e massas utilizadas para análise de branco.
Amostras

Barro

Óleo de Canola

Argila

Massas (mg)*

41,22

50,25

60,13

*Massas pesadas no analisador Shimadzu DTG-60H
Assim, tem-se apresentada a metodologia de desenvolvimento deste estudo, que reúne
sinteticamente as informações no processo de caracterização dos bioprodutos analisados e as
condições experimentais aplicadas nos ensaios realizados.

40

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras analisadas foram cedidas por BioLab (UFF), cuja proposta de trabalho foi

criar produtos na forma de compósitos. As matérias-primas utilizadas na fabricação das
amostras foram coletadas no Sítio São José do professor João Carlos Lutz Barbosa (TDT),
localizado na região da Serra de Bocaína, divisa do Estado do Rio de Janeiro com São Paulo.
O barro e a água foram coletados na UFF, e em relação ao óleo de canola e o desmoldante
foram utilizadas marcas comerciais.
As amostras originais recebidas estão apresentadas nas Figuras 9-17.

Figura 9: Amostra 2 contendo argila, água, serragem, barro, óleo e massa de papel (foto do autor).

Figura 10: Amostra 4 contendo beterraba líquida e massa de papel (foto do autor).
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Figura 11: Amostra 6 contendo argila, água, serragem, óleo e massa de papel (foto do autor).

Figura 12: Amostra 8 contendo açafrão e massa de papel (foto do autor).

Figura 13: Amostra 10 contendo massa de papel (foto do autor).
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Figura 14: Amostra 12 contendo argila, água, serragem e massa de papel (foto do autor).

Figura 15: Amostra 14 contendo cunhã e massa de papel (foto do autor).

Figura 16: Amostra 16 contendo argila, água, serragem e óleo (foto do autor).
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Figura 17: Amostra 18 contendo argila, água, serragem, desmoldante e massa de papel (foto do autor).

As análises foram realizadas com objetivo de caracterizar os materiais motivados pela
fabricação de objetos que estão sendo utilizado no Coworking localizado na Escola de
Engenharia da UFF, primeiro andar do Bloco E do Campus Praia Vermelha.
Os objetos foram produzidos artisticamente, sem uma padronização de quantificação e
qualificação dos materiais. As peças produzidas estão localizadas na Figura 18, letradas de (a)
a (l).

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
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(j)
(k)
(l)
Figura 18: Objetos criados a partir de compósitos e que se encontram no Coworking da Escola de
Engenharia da UFF, letradas de (a) a (l) (fotos do autor).

A listagem com as matérias-primas referente a cada amostra foi concedida ao LISA
(UFF), fornecidas pelo BioLab (UFF). Assim, foi possível separar as amostras em dois grupos
distintos: um grupo (A), nos quais os materiais apresentam-se como compósitos cerâmicos
enriquecidos com fibras, enquanto o grupo (B) apresenta materiais com apenas característica
fibrosa.
Considerando o perfil das amostras fornecidas e das utilizações iniciais dos
compósitos desenvolvidos, foram propostas as análises de Microscopia Óptica (MO),
Espectroscopia de Raios X por Dispersão em Energia (EDX), Calorimetria Diferencial de
Varredura (DSC), Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA), onde as
duas últimas são realizadas simultaneamente pelo analisador.

4.1.

MICROSCOPIA ÓPTICA (MO)
As análises de MO foram realizadas para verificar a possibilidade de diferenciação

entre os materiais quanto à estrutura e quanto às fibras. Os resultados da microscopia óptica
referentes ao grupo A (amostras 2, 6, 12, 16 e 18) estão apresentados nas Figuras 19-23,
letrados (a) e (b), onde (a) foi realizado com a lente Olympus Plan 10x/0.25 e (b) foi realizado
com a lente Olympus Plan 20x/0.40. As análises foram realizadas no LISA (TEQ/UFF).
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(a)
(b)
Figura 19: Resultados de microscopia óptica da amostra 2 contendo argila, água, serragem, barro, óleo e
massa de papel (fotos do autor).

(a)
(b)
Figura 20: Resultados de microscopia óptica da amostra 6 contendo argila, água, serragem, óleo e massa
de papel (fotos do autor).

(a)
(b)
Figura 21: Resultados de microscopia óptica da amostra 12 contendo argila, água, serragem e massa de
papel (fotos do autor).

47

(a)
(b)
Figura 22: Resultados de microscopia óptica da amostra 16 contendo argila, água, serragem e óleo (fotos
do autor).

(a)
(b)
Figura 23: Resultados de microscopia óptica da amostra 18 contendo argila, água, serragem, desmoldante
e massa de papel (fotos do autor).

O grupo A é composto pelas amostras 2, 6, 12, 16 e 18, nas quais apresenta argila,
responsável pelo caráter cerâmico (SENNA, 2003), adicionada a materiais como serragem ou
massa de papel, garantindo o perfil fibroso (BARBOSA, 2011), identificado na microscopia
óptica.
Segundo Callister Jr. (2002), o termo “cerâmico” significa “matéria-prima queimada”
em grego, indicando que as propriedades físicas e químicas dos materiais são atingidas
através de tratamento térmico a alta temperatura.
Na indústria da cerâmica vermelha, três etapas fundamentais estão presentes:
preparação da matéria-prima, conformação e o processamento térmico, sendo a queima a
etapa final do processo de fabricação da cerâmica, cujo objetivo principal é criar condições
para que ocorram as transformações físicas e químicas (GUIMARÃES, 2017). São exemplos
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das modificações a desidratação física e química, a oxidação dos carbonetos por calcinação e
a formação de vidro (SILVA, 2016).
A partir dos resultados obtidos para análise de MO do grupo A e comparando as
colorações das amostras fornecidas ao LISA através do BioLab, supõe-se que a amostra 2
possua maior percentual de argila que as demais do grupo.
Os resultados da microscopia óptica referentes ao grupo B (amostras 4, 8, 10 e 14)
estão apresentados nas Figuras 24-27, letrados (a) e (b), onde (a) foi realizado com a lente
Olympus Plan 10x/0.25 e (b) foi realizado com a lente Olympus Plan 20x/0.40. As análises
foram realizadas no LISA (TEQ/UFF).

(a)
(b)
Figura 24: Resultados de microscopia óptica da amostra 4 contendo beterraba líquida e massa de papel
(fotos do autor).

(a)
(b)
Figura 25: Resultados de microscopia óptica da amostra 8 contendo açafrão e massa de papel (fotos do
autor).
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(a)
(b)
Figura 26: Resultados de microscopia óptica da amostra 10 contendo massa de papel (fotos do autor).

(a)
(b)
Figura 27: Resultados de microscopia óptica da amostra 14 contendo cunhã e massa de papel (fotos do
autor).

Em relação ao grupo B, as amostras que compõem são as de numeração 4, 8, 10, e 14.
Apresentam, teoricamente, apenas caráter fibroso, visto que não há nenhum material cerâmico
na composição. Pode-se associar a característica à massa de papel contida em todas as
amostras do grupo, que fornece fibras vegetais a partir da celulose, componente principal da
madeira (KIZILTAS et al., 2011).
A celulose é um polissacarídeo utilizado para produzir papéis, produtos da indústria
têxtil e até materiais superabsorventes, por ser um biopolímero com alta natureza hidrofílica
(KARIMI, 2015; ZULKIFLI et al., 2015). As moléculas formam interações de hidrogênio
intramoleculares e intermoleculares, cujo primeiro exerce a função da rigidez da cadeia
carbônica e o segundo a da formação da fibra celulósica (DONINI et al., 2010). As
características colaboram com a produção de materiais resistentes a quedas, propriedade
importante para as peças produzidas e utilizadas no espaço do Coworking UFF.
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Comparando os resultados das amostras do grupo A em relação às do grupo B, todas
obtiveram um perfil fibroso semelhante, observados na Microscopia Óptica, portanto não
houve diferenciação quanto à estrutura e as fibras nas amostras dos compósitos analisados.
Uma característica observada através da análise é que as fibras das amostras, tanto do
grupo A quanto do grupo B, são descontínuas e orientadas de forma aleatória. Segundo Silva
(2014), a forma fibrosa apresenta vantagens como elevada resistência à tração e alto módulo
de elasticidade, atenuando a propagação de falhas no material.
Segundo Hibbeler (2004), a resistência a tração significa o máximo de tensão que o
material suporta. Quanto maior o valor da resistência, maior a pressão que o objeto sustenta
até o rompimento. Já o módulo de elasticidade significa o máximo de tensão que, ao retirar a
carga sob o material, este voltará à sua forma original. Quanto maior o módulo de
elasticidade, mais rígido será o objeto.
Menezes (2018), que estudou o enriquecimento de malha de poliéster com fibras
vegetais de juta, verificou o aumento expressivo nas propriedades mecânicas à tração de
acordo com o aumento do percentual do material de reforço. A resistência à tração aumentou
em 86% e o módulo de elasticidade em 112% em relação à malha de poliéster. Portanto,
conclui-se que compósitos enriquecidos com fibras possuem vantagens mecânicas perante as
malhas sem fibras.
A partir da análise de MO foi possível confirmar a estrutura macroscópica dos
bioprodutos fornecidos ao LISA (UFF). Todas as amostras apresentaram característica
fibrosa, o que confere aos compósitos maior rigidez e resistência a cargas, caracterizando-os
como fisicamente apropriados para utilização como suportes (Figura 18d-k).

4.2.

ESPECTROSCOPIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO EM ENERGIA (EDX)
As análises de EDX foram realizadas para qualificar os elementos químicos metálicos

nas amostras, com potencial de toxicidade ao ser humano. Uma das utilizações dos objetos
produzidos é de suporte de alimentos que serão ingeridos posteriormente, o que evidenciou a
necessidade do estudo.
O analisador de espectroscopia de raios X por dispersão em energia pode fornecer
informações sobre a composição química de uma amostra para todos os elementos químicos
que estão na faixa de número atômico Z=11, sódio, e Z=92, urânio.
Os resultados da análise de EDX estão apresentados na Tabela 6. As análises foram
realizadas no RECAT (TEQ/UFF).
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Tabela 6: Resultados de percentual mássico de composição das amostras através da análise de EDX.

Analitos
Fe
Si
Al
K
S
Ti
Ca
Mn
Sr
Rb
Zn
Ba
Cu
P
V
Zr

Argila
64,78
19,85
10,06
1,16
0,11
3,42
0,14
0,06
0,15
0,28

nº 2
63,79
13,31
6,99
0,88
0,15
3,18
10,14
0,19
0,07
1,32
-

nº 4
9,11
38,87
18,92
11,92
0,80
10,05
10,06
0,26
-

nº 6
13,17
16,87
3,77
3,22
0,21
2,82
58,83
0,20
0,09
0,11
0,09
0,61
-

Amostras
nº 8
nº 10
9,85
0,62
42,30
0,92
20,18
0,28
6,01
0,21
1,00
0,07
7,78
11,03 97,85
0,32
0,06
0,16
1,36
-

nº 12
11,56
19,61
4,46
3,34
0,17
2,67
57,80
0,15
0,07
0,09
0,07
-

nº 14
8,89
32,12
16,19
16,47
1,36
8,54
11,63
0,34
0,25
4,22
-

nº 16
13,89
16,10
3,54
3,25
0,17
3,23
59,28
0,18
0,10
0,12
0,13
-

nº 18
9,66
19,13
4,05
3,11
0,22
2,19
60,63
0,17
0,05
0,06
0,63
0,10

*Amostras contendo: nº 2: argila, água, serragem, barro, óleo e massa de papel; nº 4: beterraba líquida e massa
de papel; nº 6: argila, água, serragem, óleo e massa de papel; nº8: açafrão e massa de papel; nº 10: massa de
papel; nº 12: argila, água, serragem e massa de papel; nº 14: cunhã e massa de papel; nº 16: argila, água,
serragem e óleo; nº 18: argila, água, serragem, desmoldante e massa de papel.

A amostra de argila utilizada na manufatura dos objetos apresentou cor avermelhada
em sua estrutura original, sem queima do material, e aproximadamente 65% de Fe,
verificados pela análise de EDX. Segundo Cabral Jr. et al.(2008), a coloração pode estar
relacionado com a presença de teores de ferro acima de 4% na amostra. Desta forma, torna-se
necessária uma comparação das composições com argilas de coloração semelhante de outras
regiões do Brasil.
Na Tabela 7 são apresentadas as composições químicas de argilas de queima
avermelhada de algumas regiões do país.
Tabela 7: Características químicas de algumas argilas brasileiras de queima avermelhada.

Elementos

Composição química (%)
Panorama - SP

Campos dos Goytacazes - RJ

Recôncavo Baiano - BA

Si

60,41

52,61

59,66

Fe

10,08

11,87

9,00

Fonte: Adaptado de MOTTA et al. (2004).
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Motta e colaboradores (2004) descrevem a composição química dos elementos
encontrados nas argilas, sob a forma dos óxidos metálicos. Com intuito de facilitar a
comparação com os resultados verificados nas análises de EDX, para os compósitos
analisados, a Tabela 7 foi adaptada de modo a fornecer o percentual dos elementos na forma
metálica.
Foi possível observar que as amostras das três regiões apresentam percentual de ferro
abaixo de 20%, enquanto a argila fornecida apresentou porcentagem de aproximadamente
65%. Em contrapartida, o percentual de silício encontrado por Motta et al. (2004) foi acima
de 50%, enquanto a da argila fornecida foi abaixo de 20%. Os aspectos descritos em relação
às características químicas divergem entre os modelos analisados. Assim, confirma-se a
presença de um perfil diferenciado de argila na região da Serra da Bocaína.
Devido às camadas geológicas brasileiras possuírem vastas coberturas sedimentares e
às constantes mudanças do relevo terrestre ao longo dos anos, as reservas de argilas dispõe de
ampla distribuição de composição em todo território nacional (CABRAL JR. et al., 2008), o
que justifica a diferença importante na comparação entre a amostra recebida e as de demais
locais.
Ferreira (2010), que caracterizou argilas de dois depósitos do Quadrilátero Ferrífero
(MG), constatou em uma amostra coletada um alto percentual de Fe, aproximadamente 44%.
Verificou através de análises físicas e químicas que a presença do elemento químico aferiu
maior resistência mecânica à tração, maior densidade e maior estabilidade térmica. Assim,
infere-se que amostras do grupo A possuam tais características, o que garante às amostras 2,
6, 12, 16 e 18 resistência mecânica e tenacidade à degradação térmica.
Comparando os resultados obtidos descritos na Tabela 6 para a argila com os
encontrados para as demais amostras do grupo A, observa-se que a de número 2 apresentou
percentual de ferro mais próximo da quantidade verificada na argila, aproximadamente 64%.
Confirma-se então, a hipótese apurada pela análise de MO, cuja amostra que apresentava
maior turbidez de cor avermelhada possuía maior percentual do material argiloso. Portanto,
conclui-se que as propriedades referentes aos produtos cerâmicos estão mais presente na
amostra de número 2 do que nos demais representantes do grupo.
Em relação ao cálcio, quantitativamente não foi possível justificar o valor de
aproximadamente 98% para a massa de papel, já que a matéria-prima da amostra é a celulose,
composto orgânico que não apresenta metais em sua estrutura molecular (SIMONELLI, 2013;
DONINI et al., 2010). No grupo B, a massa de papel está presente nas amostras de números 4,
8 e 14, cujo percentual de cálcio foi em torno de 11%. Portanto, foi necessária a comparação
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com fibras de celulose de outras fontes naturais, a fim de avaliar a presença de elementos
químicos diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio.
Simplicio (2017) estudou através da análise de EDX as fibras de celulose provenientes
do bagaço da cana-de-açúcar e de engaços de dendê. Os resultados estão descritos na Tabela 8
com ênfase apenas para os metais potássio e silício.
Tabela 8: Elementos químicos identificados nas fibras de bagaço de cana-de-açúcar e de engaços de dendê
por EDX.

Bagaço de cana-de-açúcar

Engaços de dendê

Elemento químico

Porcentagem (%)

Elemento químico

Porcentagem (%)

K
Si

49,66
40,68

K
Si

46,51
43,83

Fonte: Adaptado de SIMPLICIO (2017).

A partir da Tabela 8, verifica-se que as fibras de celulose produzidas a partir dos
bagaços de cana-de-açúcar e de engaços de dendê são compostas majoritariamente por
potássio, entre 50 e 46%, e silício, entre 40 e 44%. As fibras obtidas a partir da massa de
papel contida na amostra 10 apresentaram, aproximadamente, 0,2% de potássio e 0,9% de
silício. Consequentemente é possível concluir que a quantidade de fibras de celulose presente
na amostra de massa de papel é pequena comparada às demais matérias-primas.
Os resultados verificados das análises do grupo B assemelham-se no percentual de
silício, entre 32 a 43% para as amostras de número 4, 8 e 14. Já para o potássio apresentou
grande diferença, alcançando, no máximo, 16,5% na amostra de número 14. Assim sendo, é
possível concluir que os produtos naturais utilizados como matéria-prima para a produção dos
compósitos do grupo B foram colocados em maiores proporções em relação à massa de papel.
Foi possível verificar nas amostras que possuem serragem na composição apresentam
alto percentual de cálcio em relação às demais, em torno de 58 a 61% nas amostras de número
6, 12, 16 e 18. Garcez et al. (2016) analisou serragens de madeira provenientes da Pinus
elliottii através da técnica de EDX e constatou o percentual de, aproximadamente, 48% de
cálcio. Segundo Foelkel (2005), o cálcio é encontrado nas cascas e nos ramos das árvores e,
segundo Diaz-Rodriguez et al. (2018), a existência do metal nas amostras permite melhoria na
resistência à compressão . É possível concluir então que a serragem de madeira e a massa de
papel são as matérias-primas responsáveis pela presença do cálcio nos bioprodutos analisados.
Importante destacar que foram encontrados ao menos um dos elementos como cobre e
zinco nos bioprodutos analisados. O cobre está presente nas amostras de número 4 e 14,
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aproximadamente 0,25%; e o zinco nas de número 6, 8, 12 e 16, entre 0,09 e 0,16%. Os
metais indicados são classificados como metais pesados que apresentam toxicidade.
Por definição, os elementos químicos situados na tabela periódica desde o cobre, de
número atômico Z=29, até o chumbo, de número atômico Z=82, que possuem densidade
maior ou igual a 4g/cm³, são considerados metais pesados tóxicos. Alguns são essenciais para
o metabolismo do corpo humano como cobre e zinco, no entanto podem ser prejudiciais à
saúde dependendo da massa ingerida (SHIBAMOTO, 2014).
A Tabela 9 mostra os metais pesados encontrados nos bioprodutos, as massas diárias
associadas à toxicidade e os efeitos que podem acarretar a ingestão excessiva.
Tabela 9: Metais pesados, consumo diário considerado tóxico e os riscos à saúde com a ingestão excessiva.

Metais
Cobre

Consumo tóxico
Efeitos do consumo excessivo
(mg/dia)
10mg/dia
Presença de vômitos, diarréia, insuficiência hepática e túbulo renal.
Caso inalado, o cobre metálico pode causar pneumonite química ou
caso em contato com os olhos pode levar à necrose ocular e
cegueira.

Zinco

50mg/dia

Presença de náuseas, vômitos, dor epigástrica, diarréia, mal-estar,
cansaço, ulcerações gástricas e lesão renal. Além disso, pode
causar anemia, pois o excesso de zinco reduz a absorção de ferro
pelo organismo.

Fonte: Adaptado de SARGENTELLI et al. (1996); OLSON et al. (2014); SIZER (2017).

Como apresentado na Tabela 9, o consumo excessivo de cobre e zinco é prejudicial à
saúde, podendo comprometer o funcionamento de órgãos e sistemas do corpo humano.
Sargentelli et al. (1996) sugere a quantidade de 2 a 5mg de cobre por dia, respectivamente
Sizer (2017) propõe a quantidade de 40mg de zinco por dia. No entanto, as análises de EDX
realizadas não foram capazes de confirmar se há possibilidade de contaminação caso seja
utilizado como recipiente. Assim sendo, a aplicação dos compósitos para suporte de líquido
pode não ser recomendada em um primeiro momento, sendo necessária a análise gravimétrica
com abertura por água (BACCAN et al., 1979) para identificar se haverá desprendimento
desses metais.

4.3.

CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC)
As análises de DSC fornecem informações acerca das características térmicas das

reações que ocorrem nas amostras. O analisador elabora um gráfico cujo eixo das abscissas
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apresenta o valor de DSC em miliwatts e no eixo das ordenadas a temperatura do experimento
em graus Celsius. A partir do desenvolvimento do gráfico, pode ser observada uma curva
onde há pontos de mínimo e máximo local, chamados de picos.
Se o pico possuir concavidad
concavidadee para baixo, ou seja, existir um ponto de máximo local, é
caracterização de um processo exotérmico (liberação de calor).. Caso contrário, se a
concavidade for para cima, ou seja, existir um ponto de mínimo local, caracteriza
caracteriza-se um
processo endotérmico (abs
(absorção de calor).. O ensaio pode fornecer a quantidade de calor
envolvido na reação através da integração dos picos associados (PEREIRA et al., 2013).
O estudo foi realizado com a finalidade de identificar os processos térmicos que
ocorrem nos bioprodutos ddee acordo com o aumento da temperatura. As curvas da análise de
DSC obtidas através do Shimadzu DSC-60A
60A referentes ao grupo A (amostras 2, 6, 12, 16 e
18) estão apresentadas nas Figuras 28-32. As análises foram realizadas no RECAT
(TEQ/UFF).

Figura 28:: Resultado da análise de DSC da amostra 2 contendo argila, água, serragem, barro, óleo e
massa de papel.
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Figura 29:: Resultado da análise de DSC da amostra 6 contendo argila, água, serragem, óleo e mas
massa de
papel.

Figura 30:: Resultado da análise de DSC da amostra 12 contendo argila, água, serragem e massa de papel
papel.
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Figura 31:: Resultado da análise de DSC da amostra 16 contendo argila, água, serragem e óleo.

Figura 32:: Resultado da análise de DSC da amostra 18 contendo argila, água, serragem, desmoldante e
massa de papel.

É possível observar que a amostra de número 2 apresentou perfil distinto das amostras
do grupo A, caracterizado por um pico endotérmico entre as temperaturas de 250ºC e 290ºC e
o subseqüente perfil de queda. A diferença na composição da amostra 2 para às ddemais é a
presença significativa da argila, confirmada através das análises de DSC e EDX realizadas
anteriormente.
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Foram selecionadas argilas de coloração avermelhada, ou seja, que apresentam teor de
ferro acima de 4%, de alguns estados do Brasil para a comparação da presença do pico
endotérmico. Zanfolim et al. (2003), Macedo et al. (2008) e Savazzini-Reis et al. (2016)
realizaram análises de DSC para argilas vermelhas. Os resultados verificados foram inseridos
na Tabela 10, que apresenta as faixas de temperatura dos vértices da análise de três estados
distintos e as características térmicas associadas.
Tabela 10: Características térmicas de argilas de coloração avermelhada de alguns estados do Brasil.

Estado proveniente
Mato Grosso do Sul

Paraíba
Espírito Santo

Faixa de temperatura (ºC)
25 - 120ºC
230 - 310ºC
450 - 520ºC
120 - 140ºC
545 - 575ºC
Em torno de 100ºC
Em torno de 260ºC

Característica térmica

Todos os picos
endotérmicos

Fonte: Adaptado de ZANFOLIM et al. (2003); MACEDO et al. (2008); SAVAZZINI-REIS et al. (2016).

A partir da Tabela 10, foi possível observar os picos endotérmicos em temperaturas
distintas para diferentes argilas e desta forma foi possível avaliar os resultados verificados
para as amostras do grupo A.
Na figura 28, o gráfico destaca que o primeiro consumo de energia ocorre na
temperatura ambiente até 120ºC, o segundo de 250ºC a 290ºC e um possível terceiro após
350ºC. Segundo Macedo et al. (2008) e Savazzini-Reis et al. (2016), a atribuição da
característica térmica à perda de água livre presente nas amostras são indicadas por picos
endotérmicos abaixo de 140ºC. Essa característica foi igualmente observada entre todas as
amostras do grupo.
Uma amostra de argila do Mato Grosso do Sul, analisada por Zanfolim et al. (2003),
descreveu um pico endotérmico na faixa de temperatura de 230ºC a 310ºC, que compreende o
intervalo observado para a amostra 2, de 250ºC a 290ºC. Atribuíram a característica à perda
de água da GOETITA – FeO(OH), mineral encontrado em alguns solos (ALMEIDA, 2012),
cuja reação consiste em: 2FeO(OH) → Fe2O3 + H2O. Savazzini-Reis et al. (2016)
acrescentaram que as amostras que apresentam hidróxidos em sua estrutura necessitam
absorver energia para decomporem, ou seja, produzirem os respectivos óxidos e liberarem
água.
É possível observar nas análises de DSC da amostra de número 2 que, após 350ºC há
um perfil de queda, indicando uma possível reação ou processo endotérmico a temperaturas
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acima de 500ºC. Macedo et al
al. (2008) e Zanfolim et al. (2003)) observaram a existência do
processo e associaram a desidroxilação dos argilominerais, o que acarreta na mudança
estrutural do material. No entanto, Souza (2008) verificou que a alteração na estrutura pouco
afeta as propriedades físicas e me
mecânicas dos materiais
teriais argilosos. A constatação implica na
estabilidade para o material, que pode ser aquecido sem que haja o comprometimento da
estrutura.
As curvas da análise de DSC obtidas através do Shimadzu DSC-60A
DSC
referentes ao
grupo B (amostras 4, 8, 10 e 14) estã
estão apresentadas nas Figuras 33-36
36. As análises foram
realizadas no RECAT (TEQ/UFF).

Figura 33:: Resultado da análise de DSC da amostra 4 contendo beterraba líquida e massa de papel
papel.

Figura 34: Resultado da análise de DSC da amostra 8 contendo açafrão e massa de papel
papel.
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Figura 35:: Resultado da análise de DSC da amostra 10 contendo massa de papel
papel.

Figura 36:: Resultado da análise de DSC da amostra 14 contendo cunhã e massa de papel.
papel

Analisando os resultados gráficos do grupo B, é possível observar que a amostra 8,
apresentado na Figura 34 e que possui açafrão e massa de papel na composição, apresentou
três picos exotérmicos a partir de 300
300ºC.
ºC. Hornung (2018) associou a primeira e a segunda
flutuação,, entre 320º e 400ºC, à degradação e oxidação da matéria orgânica. A presença do
terceiro pico exotérmico na amostra, entre 400ºC e 450ºC, foi associada à decomposição
térmica da amilopectina, cad
cadeia polimérica de glicose encontrada
da no amido de açafrão
(DENARDIN,, 2009; HORNUNG, 2018).
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Segundo Albanus (2011), a amilopectina é um polissacarídeo solúvel em água, por
possuir inúmeras ligações de hidrogênio em sua estrutura, e que compõe aproximadamente
70% do polímero de amido. Peres (2013) analisou termicamente a molécula de amilopectina e
encontrou o valor de temperatura de degradação de, aproximadamente, 124ºC. Portanto, é
possível concluir que há intensa interação da matéria orgânica presente na amostra com a
amilopectina, o que aumenta a estabilidade térmica do material. É possível confirmar através
da observação do início do pico exotérmico na amostra 4 estar em aproximadamente 330ºC,
enquanto o das amostras 10 e 14 iniciam a 300ºC.
Através dos resultados obtidos pela análise de DSC para ambos os grupos, foi possível
verificar que os gráficos de todas as amostras apresentaram pico endotérmico entre 50ºC e
100ºC, atribuído à perda de água dessorvida presente nos bioprodutos. Inicialmente o material
absorve energia para secagem, e, como conseqüência, ocorre o rompimento das ligações
químicas entre os componentes estruturais e a água contida na superfície (PEREIRA et al.,
2013).
Além disso, todas as amostras analisadas apresentaram ao menos um pico exotérmico
a partir de 280ºC, ainda que forma branda. Segundo Menezes et al. (2003), nesta região os
picos são atribuídos a degradações térmicas das amostras, principalmente da matéria orgânica
presente.
A identificação da temperatura de decomposição foi relevante para garantir que as
amostras não são suscetíveis à quebra ou perda estrutural conforme o uso diário dos
compósitos.
Embora não tenha sido possível identificar os produtos da reação de degradação, a
finalidade da observação foi verificada. Caso haja a necessidade da utilização dos bioprodutos
em temperaturas acima de 300ºC, outra técnica analítica pode ser realizada para identificar os
gases produzidos a partir da decomposição térmica, como por exemplo, o TG acoplado a
espectrômetro de massas (MAURYA et al., 2016).
Foi possível observar, através das análises de DSC, as reações e processos térmicos
que ocorrem nos bioprodutos a partir da temperatura de 30ºC até 500ºC. É importante
enfatizar que, até 140ºC, os materiais apresentaram somente o pico endotérmico associado à
perda de água livre nos compósitos, sendo os demais processos apenas acima de 200ºC.
A constatação das temperaturas dos picos observados corrobora positivamente com a
aplicabilidade dos bioprodutos analisados e os objetos produzidos, apresentados na Figura 18,
visto que os materiais, no caso da aplicabilidade do espaço do Coworking, não serão
submetidos a temperaturas acima de 100ºC.
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4.4.

TERMOGRAVIMETRIA (TG) E ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL
(DTA)
As análises de TG e DTA foram realizadas para verificar a quantidade de estágios de

degradação térmica e a perda de massa dos materiais referente a cada estágio de acordo com o
aumento da temperatura (MENEZES, 2018), visto que os materiais em teste podem ser
expostos a situações de maior aquecimento por condução, como por exemplo, alimentos com
temperaturas acima da ambiente e a utilização no formato de abajur, que recebem energia
dissipada pelas lâmpadas (vide Figura 18a-18c, página 46).
O TG é capaz de medir a massa do objeto ao decorrer do aumento de temperatura e a
DTA é capaz de medir o fluxo de calor durante o experimento. A análise de DTA possui a
mesma interpretação gráfica que o DSC, sendo um processo endotérmico caracterizado pela
curva com concavidade para baixo e um processo exotérmico com concavidade para cima. A
diferença entre as análises é que o valor obtido através da DTA não é convertido em um fluxo
de calor equivalente (GABBOTT, 2008).
Segundo Wendlandt (1984), o TG - DTA é uma técnica proficiente para o estudo da
estabilidade térmica de uma substância, que é atribuída à capacidade de manter as
propriedades físicas aproximadamente inalteradas durante o aquecimento.
A fim de certificar maior confiabilidade aos resultados e obter uma comparação
qualitativa entre as análises, foram realizados os testes de TG e DTA para a argila fornecida e
o óleo de canola, além dos testes nas amostras dos bioprodutos.
As curvas das análises de TG e DTA, obtidas através do Shimadzu DTG-60H, para a
argila fornecida, o óleo de canola e para o grupo A (amostras 2, 6, 12, 16 e 18), estão
apresentadas nas Figuras 37-43. As análises foram realizadas no RECAT (TEQ/UFF).
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Figura 37:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra de argila fornecida ao LISA
LISA.

Figura 38:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra de óleo fornecida ao LISA
LISA.
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Figura 39: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 2 contendo argila, água, serragem, barro, óleo
e massa de papel.

Figura 40:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 6 contendo argila, água, serragem, óleo e
massa de papel.
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Figura 41:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 12 contendo argila, água, serragem e massa de
papel.

Figura 42:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 16 contendo argila, água, serrage
serragem e óleo.
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Figura 43:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 18 contendo argila, água, serragem,
desmoldante e massa de papel.

Através do resultado da análise de TG – DTA para a argila fornecida,
fornecida apresentado na
Figura 37, foi possível observar um pico endotérmico indicado no DTA começando na
temperatura ambiente até 150ºC, aproximadamente, com perda de massa indicada no TG.
Além disso, há a presença de um pico exotérmico entre 270ºC e 350ºC com perda de massa
praticamente imperceptível.
Segundo Paiva et al. (2008), a existência do pico endotérmico começando na
temperatura ambiente está atrelada à dessorção de água e, segundo Miranda (2014), a
presença do pico exotérmico entre 270ºC e 350ºC está atrelado à combustão e volatilização de
compostos orgânicos presente.
ente. Importante observar que a argila fornecida apresentou perda de
massa abaixo de 0,01% no intervalo descrito, o que indica presença desprezível de matéria
orgânica. Os resultados observados corroboram com a análise de Zanfolim et al. (2003),
apresentada na Tabela 10 e discutida no item 4.3.
Imprescindível
indível salientar que a argila fornecida pelo BioLab (UFF) foi estável
termicamente até a temperatura final do experimento, aproximadamente, 500ºC. A
constatação contribui positivamente com a estabilidade térmica das amostras 2, 6, 12, 16 e 18,
materiais cuja
uja matriz é cerâmica.
É possível observar através da análise de TG – DTA na amostra de óleo de canola,
canola
apresentado na Figura 38, dois eventos importantes: sequência de cinco picos exotérmicos
consecutivos a partir de 250ºC, verificados pelo DTA, e a estabilidade térmica até
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aproximadamente 300ºC, verificado no TG. Segundo Faria et al. (2002), óleos e gorduras são
formados por glicerol e ácidos graxos na estrutura química e, segundo Fonseca (2009), a
presença da sequência dos picos exotérmicos está relacionada com etapas de oxidação e
termodegradação das moléculas orgânicas presentes na amostra.
A estabilidade térmica de um óleo está associada à proporção de ácidos graxos
saturados e insaturados, sendo que quanto maior a presença dos saturados, mais estável o
composto (FARIA et al., 2002). Rampazzo (2015) observou na análise de TG em uma
amostra de óleo de canola adquirida em Curitiba a ocorrência da degradação inicial à 384ºC,
aproximadamente. Segundo U.S.D.A. (2018), o óleo de canola apresenta aproximadamente
91,4% de ácidos graxos insaturados na composição, e, segundo a análise de TG e DTA,
apresentada na Figura 38, preservou a massa inicial até aproximadamente, 300ºC. Foi possível
concluir, então, que o óleo utilizado foi apropriado para os fins térmicos da elaboração dos
bioprodutos.
A partir das análises de TG - DTA para as amostras 6 e 16, apresentadas nas Figuras
40 e 42, é possível observar a presença de quatro picos exotérmicos consecutivos, a partir de
300ºC. De modo igual, é possível constatar a existência dos eventos exotérmicos na análise de
TG e DTA para o óleo de canola, na Figura 38. Portanto, foi possível confirmar a influência
positiva do óleo nas propriedades físicas das amostras 6 e 16, que apresentaram estabilidade
térmica até, aproximadamente, 260ºC.
O uso do óleo de canola foi apropriado para a formação dos bioprodutos, pois
contribuiu para a estabilidade térmica nas amostras 6 e 16. De acordo com as informações
obtidas por Faria et al. (2002), podem ser utilizados, além do óleo de canola, óleos vegetais
que possuam maior quantidade de ácidos graxos saturados, caso necessário. A utilização do
óleo de cozinha já utilizado, por exemplo, pode trazer um novo destino de reciclagem ao óleo,
ao passo que mantém a estabilidade térmica dos compósitos produzidos.
É possível observar através dos resultados da análise de TG – DTA para as amostras
12 e 18, apresentadas nas Figuras 41 e 43 e que não possuem óleo na composição, a existência
de três picos exotérmicos: dois consecutivos entre as temperaturas de 320ºC e 390ºC e outro
pico de 400ºC à 500ºC. Ernesto (2009) e Hideno et al. (2008) associaram a presença dos três
picos à decomposição oxidativa da celulose presente na serragem, além da volatilização dos
compostos orgânicos, verificado por Varzacacou (2009). Devido à temperatura de
decomposição ser acima de 320ºC, foi possível confirmar a influência positiva da serragem
nas propriedades físicas das amostras 12 e 18, que apresentaram estabilidade térmica até,
aproximadamente, 270ºC.
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As curvas das análises de TG e DTA, obtidas através do Shimadzu DTG-60H, para o
grupo B (amostras 4, 8, 10 e 14), estão apresentadas nas Figuras 44-47
47. As análises foram
realizadas no RECAT (TEQ/UFF).
Q/UFF).

Figura 44:: Resultado análises de TG e DTA da amostra 4 contendo beterraba líquida e massa de papel
papel.

Figura 45:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 8 contendo açafrão e massa de papel
papel.
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Figura 46:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 10 contendo massa de papel
papel.

Figura 47:: Resultado das análises de TG e DTA da amostra 14 contendo cunhã e massa de papel
papel.

Através dos resultados obtidos pela análise de TG – DTA para o grupo B foi possível
observar um perfil de queda semelhante, verificado no TG a partir de 250ºC e no DTA por, no
mínimo, dois eventos exotérmicos consecutivos. Segundo Moura et al. (2020), o primeiro
pico,, entre 300ºC e 350ºC, é atribuído à sublimação parcial da amostra e os picos
subseqüentes,, acima de 350ºC, referem-se
se à oxidação da matéria orgânica presente nos
materiais. A verificação dos eventos é relevante para estabelecer faixas de temperatura
seguras de exposição do material
material, até aproximadamente 250ºC, sem que haja um
comprometimento da estrutur
estrutura.
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Em todas as amostras de bioprodutos foi possível notar, através da análise de TG, a
perda de massa, e no DTA, a existência de um pico endotérmico, da temperatura ambiente até
aproximadamente 120ºC. Assim como fora observado por Chateauminois et al. (1994) e
corroborando com o observado através das análises de DSC, o pico está associado à água livre
nos analitos. Na Tabela 11 estão apresentados os valores percentuais mássicos de água
adsorvida nas amostras da argila fornecida e dos grupos A e B, apresentadas na Figura 37 e
nas Figuras 39-47, respectivamente.
Tabela 11: Percentual mássico de água nas amostras analisadas no TG e DTA.

Amostra
Argila
2
4
6
8
10
12
14
16
18

% água
20,76%
2,09%
6,30%
3,13%
6,05%
3,87%
4,45%
6,22%
3,74%
4,41%

Foi possível observar que o percentual de água contido na amostra de argila,
aproximadamente 20,8%, é muito elevado em relação às demais amostras, acima de três vezes
do resultado da amostra 4, com segundo maior percentual, que foi de 6,3%. O resultado
verificado pode ser atribuído a uma secagem prévia insatisfatória do material na estufa que
não foi realizada. Segundo Pires (2013), o alto percentual encontrado é conseqüência de um
forte caráter higroscópico presente nas argilas, propriedade que os materiais possuem de
absorção de água.
Foi possível verificar que as amostras de número 4, 8 e 14, liberaram maior
porcentagem de água, aproximadamente 6,2%, enquanto às demais amostras liberaram, no
máximo, 4,45% de água. Os compósitos produzidos a partir das amostras 4, 8 e 14 possuem
massa de papel em alto percentual na composição, verificado pelas análises anteriores. A
propriedade observada através da análise de TG foi associada à característica hidrofílica das
fibras de celulose, que interagem com a água através de intensas ligações de hidrogênio
(MOREIRA, 2009). A propriedade verificada do material faz com que mais água seja
adsorvida, auxiliando na secagem de objetos úmidos posicionados em cima dos bioprodutos.
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Através dos resultados das análises de TG – DTA foi possível observar a perda de
massa total das amostras de bioprodutos após o aquecimento até 500ºC, temperatura final do
experimento. Os resultados estão apresentados na Tabela 12.
Tabela 12: Perda de massa percentual nas amostras de bioprodutos analisadas.

Amostra
Argila
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Massa inicial (mg)
61,13
20,65
7,74
7,37
4,13
7,72
9,59
6,71
7,89
8,54

Massa final (mg)
47,17
12,27
1,70
3,00
0,98
2,70
4,14
1,61
3,24
3,63

Perda de massa (%)
22,84%
40,58%
78,04%
59,29%
76,27%
65,03%
56,83%
76,01%
58,94%
57,49%

Através dos resultados apresentados na Tabela 12 foi possível averiguar maior perda
de massa nos bioprodutos pertencente ao grupo B. Às amostras 4, 8, 10 e 14 foram eliminados
entre 65% e 80% de massa aproximadamente, enquanto às demais amostras, pertencentes ao
grupo A, perderam entre 40% e 59% de massa. Comparativamente, o resultado observado
pode ser atribuído à presença da argila nas amostras do grupo, pois o material perdeu apenas
22,8% de massa, sendo 20,8% de água inicial, verificado na Tabela 11. Portanto, assim como
Kashiwagi et al. (2008) observou, o uso da argila como matriz de compósitos naturais diminui
a perda de massa durante o aquecimento, assim como diminui a absorção de água nos
compósitos, verificado na Tabela 11. É possível, então, confirmar que o uso da argila nos
compósitos do grupo A foi relevante no que tange à estabilidade mássica, podendo ser
utilizados para produzir novos objetos sustentáveis para o Coworking, como por exemplo,
lixeiras, molduras para quadro e vasos de plantas.
Através dos resultados de TG- DTA foi possível observar que todas as amostras de
bioprodutos possuem estabilidade térmica até 200ºC, liberando apenas água adsorvida na
faixa de 30ºC a 140ºC. Os compósitos produzidos então foram caracterizados como bons
suportes térmicos de produtos aquecidos, pois não há perda na estrutura física do material
caso submetido a aquecimento até temperatura usual de manuseio.
Portanto, é possível concluir que os objetos produzidos para o Coworking da UFF
suportam o aumento da temperatura necessária para as aplicações citadas na Figura 18, como
abajur, porta-copos e bandejas, sem que haja decomposição térmica.
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5.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento de novos materiais a partir de recursos renováveis, como os

bioprodutos, além de contribuir positivamente para a redução de resíduos sólidos, também
corrobora com o desenvolvimento sustentável. O aumento da utilização de produtos à base de
fontes naturais e renováveis apresenta alta relevância na sociedade contemporânea, cuja
principal fonte de energia é não-renovável, a fóssil. Devido aos fatores socioambientais, este
trabalho realizou análises físicas a fim de propor a substituição de utensílios plásticos pelos
bioprodutos produzidos na UFF.
A partir da técnica de MO foi possível observar a estrutura macroscópica dos
bioprodutos analisados e, conseqüentemente, foi possível observar a característica fibrosa
presente em cada amostra de compósito produzido, que conferiram capacidade de absorção de
água devido ao caráter hidrofílico das fibras de celulose inseridas.
Os resultados das análises de EDX definiram a composição metálica dos bioprodutos e
possibilitou a constatação de um perfil específico de argila, que apresentou aproximadamente
65% de ferro, peculiaridade da região da Serra de Bocaína. As amostras cuja matéria-prima
majoritária é a serragem, apresentaram percentual de cálcio acima de 50%, o que evidenciou a
existência de fibras de celulose com perfis distintos de acordo com a matriz natural utilizada.
A constatação caracterizou os produtos como novos referenciais de compósitos de fibras
vegetais, que vinculam a sustentabilidade ao design, modernidade e funcionalidade.
A princípio, a utilização dos compósitos em forma de copos, pratos ou objetos que
interajam com produtos alimentícios pode não ser totalmente segura, uma vez que foram
encontrados percentuais de zinco e cobre nas amostras, cujo consumo excessivo pode ser
nocivo à saúde. Entretanto, foi possível constatar que as peças produzidas pelo BioLab,
expostas no Coworking da UFF e apresentadas na Figura 18, podem ser utilizadas como
abajur, suporte de objetos não-alimentícios, bandejas e porta-copos.
Através das análises térmicas (DSC, TG e DTA) foi verificado que todas as amostras
de compósitos apresentaram estabilidade até a temperatura de 200ºC, liberando apenas água
adsorvida. O uso do óleo de canola contribuiu com o aumento da estabilidade, uma vez que a
degradação térmica dos materiais iniciou em 260ºC.
Essa conclusão sugere como perspectiva o uso do óleo de cozinha reaproveitado, como
uma possibilidade eficiente, reduzindo os impactos ambientais do descarte desses materiais,
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viabilizando a reciclagem, enquanto agrega na ampliação da aplicabilidade dos bioprodutos,
consequência do acréscimo na estabilidade térmica.
Além disso, foi verificado pela análise de TG – DTA que as amostras do grupo A, com
maior perfil cerâmico que possuem argila como matriz, apresentaram menores valores
relacionados à perda mássica e absorção de água quando comparado ao grupo B, com maior
caráter fibroso.
O uso da argila então indica importante influência quando se refere a estabilidade
mássica, possibilitando a confecção de novos objetos sustentáveis para o Coworking, como
lixeiras, molduras para quadro e vasos de plantas.
A caracterização dos bioprodutos a partir das análises de MO, EDX, DSC, TG e DTA
apresentou relevância para determinação na aplicação dos materiais, pois evidenciam as
propriedades dos objetos analisados de forma concreta e confiável.
Atualmente, projetos que envolvam o desenvolvimento de bioprodutos, visando
agregar redução dos impactos ambientais, operacionalização simplificada e empoderamento
da comunidade envolvida, trazem uma nova perspectiva para um engajamento real no cenário
dos processos sustentáveis.

5.1.

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para atender a demanda de desenvolvimento de novos produtos sustentáveis, algumas
análises são sugeridas com o objetivo de expandir as possibilidades de aplicações para os
bioprodutos. Segue como sugestões realizar:


Refazer as análises de MO, EDX, DSC, TG e DTA em corpos de prova com
caracterização quantitativa e qualitativa conhecidos



Ensaio de tração nas amostras.



Análise da composição orgânica nos materiais.



Testes térmicos em todas as matérias-primas utilizadas.



Testes térmicos com temperaturas mais elevadas para encontrar o ponto de fusão
do material e, assim, calcular a entalpia associada.



Análises de cromatografia para identificação dos produtos de degradação térmica.



Teste de absorção de água e realizar testes físicos e químicos após sofrerem
expansão por umidade, comparar a vida útil dos bioprodutos e se produzirá falhas
nas estruturas dos materiais.
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Testes de adsorção a metais pesados em águas residuais.



Análise gravimétrica com abertura por água para identificar possíveis interações
entre os metais presentes na amostra (Zn e Cu) com a água.



Testes de condutividade térmica para verificar o uso como isolantes.
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