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As preocupações com as gerações futuras e a produção frenética de resíduos 

impulsionaram a criação da os materiais biodegradáveis são a chave 

para seu desenvolvimento. Nesse cenário, o biocompósito de matriz biológica e reforço 

vegetal é tido como potencial, pois atende as esferas social, econômica e ambiental. 

Uma matriz que despertou interesse da ciência nos últimos anos foi o micélio, ou seja, 

a rede filamentosa de hifas que constitui a estrutura dos fungos. A manufatura do 

biocompósito, ainda recente, envolve um controle de proporção de substratos, escolha 

do isolado e condições de prensagem e aquecimento. Diante do exposto, o presente 

estudo visa analisar o impacto de diferentes tratamentos térmicos nas respostas física, 

química, térmica e mecânica do biocompósito constituído pelo isolado Pycnoporus 

sanguineus associado ao pó de coco e farelo de trigo. As análises apontaram que o 

micélio cresceu no substrato de modo aleatório, degrada-o e atua como aglutinante 

entre as partículas. O crescimento aleatório formou uma rede micelial densa e compacta 

na superfície do biocompósito e o tratamento térmico induziu a porosidade. Os 

tratamentos alteraram a intensidade de bandas de FTIR correspondentes ao grupo OH, 

NH e referente a lipídeos, além de modificar a semi-cristalinidade e reduzir a 

temperatura de degradação térmica. O aumento do tempo e temperatura de secagem 

intensificou as perdas de massa e volume, bem como reduziu a densidade, deformação 

compressiva, resistência à compressão e tenacidade. De modo geral, obtivemos um 

biocompósito leve, com resistência à compressão entre 134-200 kPa. Desse modo, os 

resultados apontaram que através de alterações no tratamento térmico obtém-se um 

biocompósito micelial com diferentes comportamentos, expandindo as possibilidades de 

escolha de propriedades do material em função de sua aplicação. 

Palavras-chave: biocompósito; micélio; resíduo agrícola; tratamento térmico. 
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Concerns about future generations and frantic waste production boosted the 

development. In this scenario, the biological matrix and vegetable reinforcement 

biocomposite has potential, because meet demands social, economic and 

environmental. The matrix that aroused the science interest in recent years was the 

mycelium, that is, the filamentous network of hyphae that constitutes the structure of the 

fungi. Biocomposite manufacture, still recent, involves control of substrate proportion, 

select of isolate and pressing and heating conditions. Given the above, the present work 

aims to analyse the impact of different heat treatments on the physical, chemical, thermal 

and mechanical responses of the biocomposite composed by the isolate Pycnoporus-

sanguineus associated with coconut powder and wheat bran. The analyses showed that 

the mycelium grew on the substrate at random, degrades it and acts as a binder between 

the particles. The random growth formed a dense and compact mycelial network on the 

surface of the biocomposite and the heat treatment induced porosity. The treatments 

changed the intensity of FTIR bands corresponding to the OH, NH group and referring 

to lipids, in addition to modifying the semi-crystallinity and reducing the temperature of 

thermal degradation. The increase in drying time and temperature intensified losses of 

mass and volume, as well as reduced density, compressive deformation, resistance to 

compression and toughness. In general, we obtained a light biocomposite, with 

resistance to compression between 134-200 kPa. Thus, the results showed that through 

changes in heat treatment, a mycelial biocomposite with different behaviours is obtained, 

expanding the possibilities of choosing material properties depending on its application. 

Keywords: biocomposite; mycelium; agricultural waste; heat treatment. 
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1 INTRODUÇÃO

O consumo exacerbado dos recursos naturais e a dependência por recursos 

energéticos datam do século XVIII, a partir da grande Revolução Científico-Tecnológica, 

isto é, da Revolução Industrial [1]. A Revolução promoveu um intenso crescimento 

econômico, com promessas de prosperidade e melhores condições e qualidade de vida. 

Contudo, ela também provocou profundas alterações no ambiente natural e para atingir 

o crescimento econômico, grande quantidade de energia e recursos naturais foram 

utilizados, configurando um quadro de degradação contínua do meio ambiente [2]. 

Como consequência do consumo desmedido, da industrialização e do 

crescimento populacional desordenado surgiram problemas de contaminação do ar, do 

solo e das águas, bem como o desmatamento. Com o intuito de dirimir tais problemas, 

o mundo começou a ser visto a partir de valores ecocêntricos, ou seja, a ideia de 

sustentabilidade é o âmago para o desenvolvimento e a matéria-prima não é tida apenas 

como mera mercadoria [3]. Assim, a partir desse viés subjetivo, a matéria-prima é 

consumida de modo consciente e antes do descarte definitivo do produto é esgotado o 

desenvolvimento de alternativas para reciclagem ou reutilização do material. 

Nesse contexto, na década de 60 foi instaurada uma visão crítica a respeito do 

desenvolvimento e na década de 90 a ideia de desenvolvimento humano, somada à 

criação do Índice de Desenvolvimento Humano pelas Nações Unidas, fomentaram ao 

conceito de desenvolvimento outros elementos de valorização como a preservação da 

natureza e não apenas seu entendimento como algo utilitário ou econômico [4]. Nasce 

então o conceito de sustentabilidade. Esse conceito ideológico soma a satisfação das 

necessidades humanas com a garantia da preservação de recursos para as gerações 

futuras [1]. O resultado é o equilíbrio entre o econômico-social-ambiental e o respeito a 

limitação dos recursos naturais e ao tempo que a natureza demanda para se 

reestabelecer. 

Entretanto, os ideais de sustentabilidade ainda são vetados pelos ideais 

capitalistas. Tal fato pode estar relacionado ao conceito inicial de desenvolvimento 

firmado em bases imperativas, ligado a imagem de prosperidade e ascensão 

disseminadas pelo discurso norte americano e europeu, mas que instaurou um cenário 

dicotômico, ou seja, a imagem de um mundo desenvolvido-subdesenvolvido, pobre-rico, 

avançado-atrasado [4]. É inegável a existência de uma consciência ambiental na 

sociedade, ou seja, uma preocupação com a natureza e limitação de seus recursos, 

porém o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis ainda é diminuto em relação às 

tecnologias convencionais. 
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Um exemplo disso é o crescimento significativo na produção de materiais 

sintéticos nos últimos anos, como os polímeros. Estima-se um aumento de 1,5 milhões 

de toneladas na década de 50 para 299 milhões de toneladas em 2013 [5]. Esse número 

reflete nas questões relacionadas a degradação ambiental, sobretudo porque muitos 

materiais poliméricos necessitam de centenas de anos para serem decompostos pela 

natureza por serem de baixa solubilidade, bem como por não apresentar nutrientes para 

os micro-organismos saprófitas. 

Tomando dados do cenário Europeu, dentre as demandas requisitadas dos 

polímeros petroquímicos, o maior percentual (39,6%) é solicitado pelo setor das 

embalagens, seguido do setor da construção civil com 20,3% [6]. No cenário brasileiro, 

ao tomar o poliestireno expandido (EPS) como parâmetro, de acordo com os dados da 

Associação Brasileira da Indústria Química [7] o consumo do EPS aumentou de 40 mil 

toneladas em 2003 para 100 mil em 2013. Em um ano o setor da construção civil atingiu 

o topo do segmento no país ao superar o setor de embalagem e passou a demandar 

56% da produção em 2012, onde em 2011 representava apenas 36% [7]. 

Além da questão ambiental, a esfera econômica também é afetada, uma vez que 

os materiais poliméricos são derivados da indústria petroquímica e ficam dependentes 

do petróleo e do carvão, que possuem reservas limitadas e apresenta oscilação de 

preço de commodities em detrimento às crises políticas e econômicas mundiais [6]. 

Estes materiais ficam ainda dependentes dos países que detém o mercado, o que não 

é o cenário do Brasil atualmente, mas é condição de países europeus que possuem 

recursos limitados no que tange ao petróleo e fica vulnerável ao controle do mercado 

externo [6]. 

De acordo com Aquino et al [1], o petróleo ainda tem a tendência de permanecer 

como a principal fonte energética por um bom tempo, embora já se observe redução de 

aproximadamente 30% de sua participação no mercado. Contudo, esse é um cenário 

de risco. Ao observar a história, povos como os gregos e romanos atingiram seu declínio 

ao firmarem-se na utilização de recursos não-renováveis. E, ao mesmo tempo que 

alcançaram o auge de seu desenvolvimento, atingiram também o declínio em virtude da 

durabilidade dos recursos energéticos utilizados [1].  

Nossos antepassados valeram-se da ideia de desenvolvimento amparada 

unicamente em um viés antropocêntrico. De acordo com Almeida et al [3], os valores 

antropocêntricos incentivam o homem a ver o meio ambiente como um meio de 

satisfação de suas necessidades e de seus interesses, ou seja, como uma mercadoria, 

como citado outrora. As consequências dessa visão são a ruína do sistema econômico 
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quando a matéria-prima se esvai, bem como as alterações climáticas e impactos 

ambientais vivenciados atualmente. 

De forma alternativa, pesquisas com a inserção de sistemas biológicos vivos na 

ciência e engenharia dos materiais, com o intuito de criar novos materiais sustentáveis, 

vem sendo desenvolvidas mundialmente [8], visando a substituição dos materiais 

poliméricos sintéticos e outros. Esses materiais podem ser oriundos de fontes naturais 

como a celulose, lignina, proteína de plantas e animais, poliésteres de bactérias e 

plantas, fungos, entre outros, todos sustentáveis, biocompatíveis e biodegradáveis, 

apresentando uma gama de propriedades distintas, selecionadas de acordo com a 

aplicação do material fim [8]. 

A inserção dessa indústria verde  na sociedade e na economia ainda é um 

desafio, mas é considerada promissora para concretização do conceito de 

desenvolvimento promulgada na década de 90 e amparar a ideia de sustentabilidade. 

Essa indústria visa minimizar a utilização de produtos cuja fonte são recursos não-

renováveis e está voltada para utilização de não poluentes e de materiais oriundos de 

fontes sustentáveis. Essas fontes reduzem o impacto aos sistemas ecológicos, 

prezando pela reutilização quando os materiais se dispõem a reciclagem e ao descarte 

consciente e não agressor ao ambiente. 

Nesse cenário, o fungo é visto como aliado e alternativa para utilização e 

substituição de alguns materiais poliméricos sintéticos. Os fungos são conhecidos 

popularmente como mofos ou bolores e é de praxe nos referirmos a eles como uma 

fonte de doenças ou fonte danosa para plantas, alimentos e animais. Contudo, existem 

inúmeros benefícios que os fungos podem proporcionar à sociedade que vão desde a 

fermentação de alimentos, contribuição para indústria de combustível, medicina e 

farmacologia, até a engenharia de materiais [9].  

A parte do fungo que despertou interesse da ciência nos últimos anos para 

estudo biotecnológico foi o micélio. Os materiais sustentáveis à base de micélio 

apresentam potencial e possuem alternativa a essa transição da economia tradicional 

 Os produtos à base de micélio utilizam os fungos 

comestíveis (cogumelos) como matéria prima para sua produção, justificada não apenas 

pelas propriedades que podem conferir, mas também por sua fácil colonização e cultivo, 

bem como capacidade de degradar materiais lignocelulósicos [10] [11]. 

Esses materiais lignocelulósicos são decompostos por fungos de podridão 

branca, através da ação de enzimas oxidativas como as peroxidases e as lacases, que 
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são responsáveis pela decomposição da lignina e apresentam ao final da degradação

do material a coloração esbranquiçada [10] [12] [13]. A degradação ocorre por meio da 

penetração das hifas, as quais produzem uma diversidade de metabólitos extracelulares 

responsáveis pela degradação da parede celular vegetal, a qual serve como fonte de 

nutrientes e de energia ao metabolismo fúngico.  

O pó de coco é um exemplo de material lignocelulósico comumente encontrado 

na região Nordeste do Brasil. O consumo do coco está basicamente voltado para a 

indústria alimentícia com o aproveitamento da água e polpa. O mesocarpo, parte fibrosa 

do fruto, é utilizado na produção de peças artesanais como vasos, tapetes, cordas 

dentre outras variações do gênero. Também é amplamente utilizado na fabricação de 

compósitos estruturais e enchimentos para diversas indústrias de larga escala, como a 

automotiva. Apesar de seu uso em diversos setores na fabricação de materiais 

estruturados e compósitos de matriz polimérica e cerâmica, as fibras ainda são 

subutilizadas, gerando volumes de resíduos dispostos no ambiente e consequente 

impacto ambiental devido à sua difícil decomposição [14] [15]. 

Os fungos de podridão branca são potenciais degradadores desse tipo de 

material, pois possuem a capacidade de degradar lignina presente na fibra do coco e 

utilizá-la como fonte de nutrientes e de energia. Dentre os fungos de podridão branca, 

o basidiomiceto Pycnoporus sanguineus, também conhecido como orelha-de-pau, vem 

sendo relatado em aplicações para tratamento de água com metais pesados, locais 

poluídos com óleo, na degradação de lixo florestal lenhoso ou na medicina, no 

tratamento de doenças e atividade antiviral [16].  

Devido às suas características e propriedades químicas e físicas, o micélio é 

tido como potencial para uso como biocompósito, pois é capaz de agregar as fibras 

vegetais e acelerar a decomposição de materiais. A utilização da matéria-prima 

lignocelulósica colonizada por fungos filamentosos pode resultar em um composto 

biodegradável e de propriedades mecânicas competitivas com os materiais existentes 

no mercado como o poliestireno expandido (EPS), sobretudo após processamento e 

síntese do composto formado após completa colonização. 

Uma das formas de produção disposta na literatura é a descrita na patente 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  INPI [17] e desenvolvida pela professora 

Dr.ª Regina Marino e colaboradores. Os autores desenvolveram uma metodologia de 

produção do biocompósito a base de resíduos lignocelulolíticos da agroindústria e 

micélio.  
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De acordo com a patente [17], os resíduos que podem ser palha em geral, bem 

como bagaço, fibra ou pó de coco, polpa de frutas e papel são suplementados com 30 

a 80% de farelos de cereais. Essa mistura é umedecida com água e acondicionada em 

recipientes para ser autoclavada a temperaturas superiores a 120ºC por 1 hora e após 

o resfriamento, a mistura de substrato é inoculada com o micélio de fungos de podridão 

branca (basidiomicetos) em câmara asséptica e incubado à temperatura ambiente ou a 

25ºC, até a completa colonização do substrato.  

O resultado da bioprodução é um biocompósito de estrutura rígida, decorrente 

da ação agregadora das partículas dos resíduos lignocelulolíticos pelo micélio, que, 

após seu uso como embalagens ou isopor, o material pode ser descartado no ambiente, 

como adubo ou fertilizante, condicionador de solo ou substrato para produção de mudas 

por produtores orgânicos e/ou convencionais [17]. 

Dito isso, conhecer a respeito do composto inicial, ou seja, dessa mistura 

heterogênea de isolado e substratos, e como o tratamento térmico influencia em suas 

propriedades mecânicas é de suma importância, pois, a partir da caracterização do 

biocompósito é possível estabelecer parâmetros para síntese e processamento e 

consequentemente, determinar as propriedades que se deseja obter ao final do 

processo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA

As preocupações recorrentes com o ambiente e as gerações futuras estão 

norteando 

economicamente viáveis. Trata-se de possibilidades que garantam o equilíbrio entre 

sociedade-economia-natureza, ou seja, produtos que atendam as demandas da 

população, possuam preço competitivo e para sua produção são empregados recursos 

naturais como matéria-prima, de modo consciente e que seu descarte não resulte em 

danos aos ecossistemas. A utilização do micélio como uma alternativa para substituição 

de polímeros sintéticos, oriundos de fontes não-renováveis, está em ascensão na 

indústria de biotecnologia, apesar de que esse crescimento ainda é moderado.  

O biocompósito à base de micélio e substrato vegetal possui características 

como baixa densidade, biodegradabilidade e boas propriedades de isolamento térmico 

e acústico. Além disso, dependendo do tipo de substrato de cultivo, do isolado fúngico, 

das condições de crescimento e de processamento, o biocompósito pode apresentar 

também propriedades como resistência mecânica elevada e baixa densidade, e quanto 

a aplicação é associado ao comportamento do poliestireno expandido (EPS) e outras 

espumas ou aos painéis de isolamento acústico [11]. 

O micélio é formado por um conjunto de hifas e corresponde a uma parte do 

fungo. Na formação dos compósitos fúngicos, o fungo secreta enzimas extracelulares 

capazes de degradar macromoléculas a moléculas menores do substrato que serão 

incorporadas e utilizadas como nutrientes e fonte de energia para o metabolismo 

microbiano [10]. Desse modo, as hifas promovem a degradação do substrato de cultivo 

e a substituição da biomassa vegetal por biomassa fúngica [11]. A rede micelial promove 

a ação agregadora das partículas do substrato e confere resistência ao biocompósito 

formado [11] [18] [19] [20].  

O crescimento micelial está intimamente ligado às fontes de nutrição do meio, 

sobretudo fontes de carbono. Além disso, o meio de cultura pode influenciar no 

crescimento micelial, a depender da interação meio versus isolado fúngico. A literatura 

aponta, por exemplo, que o emprego do meio de cultivo à base de batata dextrose e 

ágar (BDA) como fonte de crescimento do fungo, estimulou o crescimento e a produção 

de polissacarídeos pelo basidiomiceto Pycnoporus sanguineus, porém este mesmo 

meio limitou o crescimento do ascomiceto Morchella elata [16]. 
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2.1 Morfologia e fisiologia fúngica

Os fungos são conhecidos popularmente como mofos ou bolores, que podem 

ser patogênicos às plantas, alimentos e animais. Contudo, existem inúmeros benefícios 

que os fungos podem proporcionar à sociedade que vão desde a fermentação de 

alimentos, contribuição para indústria de combustível, medicina e farmacologia, até a 

engenharia de materiais [20] [21] [22] [23].  

Os fungos são seres eucariotos, uni ou multicelulares, constituídos por células 

agrupadas em filamentos tubulares denominados hifas [21]. De modo geral, as hifas 

possuem de 1 a 30 icrometros 

podendo chegar a metros de ramificação, com crescimento médio de 1 mm.h-1 [21] [24].  

O crescimento da hifa se dá inicialmente de forma isotrópica, porém depois 

dessa fase seus filamentos passam a apresentar crescimento e distribuição aleatórios 

[22]. A densidade da rede de ramificação e sua topologia, por sua vez, são controladas 

pelas condições ambientais e nutricionais. Essa rede constituída pelo agrupamento de 

hifas forma o micélio (Figura 1). 

 

  
Figura 1: Morfologia do fungo Filo Basidiomycota (a), hifa (b) e parede celular da hifa (c).  

Fonte: Google Imagens; [8]. 

As hifas (unidades celulares) são separadas umas das outras por uma parede 

transversal porosa denominada septo, a qual confere proteção das hifas e fornece 

resistência mecânica ao corpo do micélio como um todo [8]. A parede celular do fungo, 

por sua vez, é constituída principalmente p -glucanos e proteínas, os quais 

conferem características específicas ao organismo.  

Parede celular 
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O -glucano, abundante na superfície externa, serve como mucilagem, ou seja, 

confere retenção de água e aumento de volume. Já a quitina e outros polissacarídeos, 

presentes nas microfibras da camada interna, fornecem à hifa rigidez mecânica e 

resistência [22]. A quitina é um polímero natural, no reino Fungi, é o principal 

componente que confere proteção e resistência e proporciona rigidez a estrutura 

vegetativa, por ser um polissacarídeo -N-acetil-glucosamina) de cadeia linear com alta 

resistência à tração [8].  

A parte do fungo que despertou interesse da ciência nos últimos anos para 

estudos biotecnológicos foi o conjunto de hifas denominada de micélio. O crescimento 

do micélio ocorre de forma apical, ou seja, através da expansão do ápice da hifa [22]. 

Em meio adequado, o micélio coloniza o substrato e por meio de pressão física e 

secreção enzimática, promove a decomposição de polímeros naturais em nutrientes que 

são facilmente absorvidos e transportados, como os açúcares [8]. 

Na produção de biocompósito e biopolímero, o emprego do micélio produz um 

aumento do módulo de elasticidade e consequentemente rigidez [24]. A presença da 

quitina lhe confere uma variabilidade de propriedades mecânicas e térmicas, onde 

suas características podem ser ajustadas quando manipulado o meio de cultura ou 

substrato [8]. Além disso, é um material biodegradável, solução para o atual cenário 

mundial no que tange as questões ambientais. 

De acordo com a classificação fúngica e as respectivas atuações dos fungos nos 

substratos, o Filo Basidiomycota apresenta potencial para ser estudado como 

biomaterial. Os fungos desse filo são conhecidos como cogumelos e orelha de pau, 

sendo sua maioria terrestre [9].  

Muitas espécies desse filo são degradadoras de madeira podendo ser divididas 

em dois grupos: fungos causadores de podridão branca e os causadores de podridão 

parda. Os primeiros, através dos processos enzimáticos, são capazes de converter 

moléculas de celulose, hemicelulose e lignina em água e CO2. Já os fungos de podridão 

parda não são capazes de degradar a lignina, o que confere ao material a coloração 

parda [21]. 

Dentre os fungos de podridão branca encontra-se o P. sanguineus que é uma 

das quatro espécies que fazem parte do gênero Pycnoporus da ordem Polyporales. O 

P. sanguineus é uma espécie pan-tropical encontrada em ambos os hemisférios e é 

degradador eficiente de materiais lignocelulósicos. O basidioma do P. sanguineus 

possui cor vermelho alaranjado quando jovem, ao passo que quando vai envelhecendo, 
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Fase contínua 
(matriz) Interface 

Fase dispersa 

o laranja passa a ser a cor dominante [25]. Este basidiomiceto é de fácil cultivo e vem 

sendo considerado uma grande promessa para aplicações biotecnológicas devido à 

capacidade de produzir enzimas envolvidas na transformação de compostos 

aromáticos [26]. 

Os fungos desse gênero não produzem manganês peroxidase (MnP) ou lignina 

peroxidase (LiP), mas tem capacidade de produzir em excesso lacases de alto potencial 

redox como enzimas lignocelulósicas com alto grau de estabilidade ao pH e mudanças 

térmicas [12] [13]. A literatura aponta que um grupo de fungos pertencente a ordem 

Polyporales, considerado de podridão branca, secretou lacases em maior quantidade 

que os fungos de podridão parda [27]. Essas enzimas têm a capacidade de catalisar a 

oxidação de um amplo espectro de compostos fenólicos a partir da redução de elétrons 

do oxigênio da molécula de água [13]. 

Os nutrientes disponibilizados pela ação mineralizadora pelos fungos são 

utilizados no crescimento micelial e formação da -glucanos, proteínas, lipídeos 

e vitaminas, sendo os carboidratos os componentes chave do citoesqueleto celular e 

requisito importante para crescimento micelial [16]. As nanofibras de quitina presentes 

na parede da hifa formam uma rede que é covalentemente reticulada com -glucanos, 

com porcentagem de quitina na faixa de 34 a 68% [23]. Além disso, os nutrientes 

disponibilizados podem ser importantes na síntese de pigmentos miceliais. No caso 

específico do P. sanguineus, o micélio alaranjado é decorrente da formação de um 

pigmento denominado cinabarina [10]. 

2.2 Biocompósito 

Os compósitos são normalmente materiais reforçados que consistem em duas 

ou mais fases, ou seja, a matriz que é a fase contínua e as partículas ou fibras formam 

a fase dispersa [28] [29] (Figura 2). 

 
Figura 2: Ilustração genérica de material compósito com indicação das fases. 
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Normalmente a matriz é composta por polímeros (matriz polimérica), metais ou 

ligas (matriz metálica), cimentos inorgânicos ou vidro (matriz cerâmica) e o reforço é 

composto por materiais diferentes da matriz, cuja composição pode ser natural, 

sintética, metálica, orgânica ou inorgânica [29]. Com relação a seu comportamento, os 

materiais compósitos exibem as melhores qualidades dos seus constituintes e em 

determinadas situações, podem apresentar qualidades diferentes daquelas possuídas 

por seus constituintes [30].  

Os compósitos naturais já existem na natureza a milhões de anos, como por 

exemplo a madeira, bambu e os tecidos ósseos. Porém, a fabricação de compósitos 

sintéticos pelo homem é relativamente recente. A primeira evidência de um material 

compósito sintético foi os tijolos de barro reforçados com palha e a partir de então, com 

os avanços tecnológicos, foram desenvolvidos materiais compósitos de matriz 

polimérica reforçados com fibra e outras matrizes inorgânicas como matriz cerâmica, 

metálica e carbono-carbono [28]. 

Com relação à função de seus componentes para formação do compósito, a 

matriz funciona como aglutinante, estabilizando a fase dispersa que constitui o reforço 

[29], ou seja, une o reforço numa unidade estrutural, protegendo-o contra danos 

externos [31]. Além disso, é função da matriz transferir e distribuir as cargas recebidas 

ao reforço e contribuir com algumas propriedades como ductilidade, tenacidade ou 

isolamento elétrico [31].  

O material de reforço, por sua vez, pode ser na forma de partícula ou fibra [29]. 

Segundo Jones [30] são aceitos quatro tipos de materiais compósitos, classificados de 

acordo com o reforço utilizado: materiais compósitos laminados, combinados, fibrosos 

e particulados. Os compósitos laminados são constituídos de camadas com diferentes 

materiais. Entretanto, nos combinados, como o nome acusa, as características exibidas 

podem ser aquelas presentes nos compósitos fibrosos, particulados e laminados, de 

modo combinado, como por exemplo, compósitos laminados reforçados com fibras ou 

o concreto armado [30]. 

Os compósitos fibrosos são constituídos por uma matriz reforçada com fibras 

naturais ou sintéticas, cuja relação comprimento-diâmetro da fibra é alta [30]. O 

compósito fibroso pode ser subdivido ainda em três categorias: de fibras contínuas, 

descontínuas ou híbrido [29]. Nos últimos anos os compósitos reforçados com fibras 

naturais estão sendo utilizados em substituição a outros tipos de compósitos poliméricos 

reforçado com fibras sintéticas, pois as vantagens de usar fibras naturais como reforço 
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em polímeros estão relacionadas a sua natureza não abrasiva e baixo consumo de 

energia [29]. 

Os compósitos particulados são formados por partículas metálicas ou não 

metálicas suspensas em uma matriz de material distinto, como por exemplo o concreto 

[30]. No caso dos compósitos reforçados com partículas, o material fim é classificado 

por seu mecanismo de reforço, ou seja, se as partículas são pequenas o mecanismo 

está a nível molecular, se grandes, em um nível macro ou se as partículas estão 

dispersas ou precipitadas as propriedades vão variar em virtude da quantidade e tipo de 

dispersão [29]. 

As partículas, além de funcionar como reforço, podem também funcionar como 

enchimento. Desse modo, as partículas podem ser consideradas reforço [29] ou podem 

ser um terceiro elemento no compósito [31]. Nesse último caso, ele é misturado com a 

matriz durante o processo de fabricação e não é usado para melhorar as propriedades 

mecânicas, mas para melhorar outros aspectos do composto como redução de massa, 

custo, proteção contra radiação ultravioleta ou como retardante de chama [31]. 

Com relação às propriedades do compósito, geralmente a matriz possui menor 

densidade, rigidez e resistência mecânica que as fibras ou partículas de reforço e a 

combinação da matriz com o reforço pode resultar em um aumento de resistência e 

rigidez, com a preservação da baixa densidade [30]. Os materiais que constituem o 

reforço e a matriz devem ser quimicamente compatíveis, para que não ocorram reações 

indesejáveis na interface, ou seja, é desejável haver uma eficaz ligação na interface 

entre a matriz e reforço [31]. Essa interação deve existir para que a matriz e o reforço 

não apresentem baixa compatibilidade e então, dificulte a adesão matriz-reforço [32]. 

Além disso, a interface reforço-matriz é importante, pois é a área que 

compreende a transferência de cargas da matriz para o reforço. A carga aplicada 

diretamente na matriz é transferida para as fibras mais próximas da superfície, a qual é 

transferida de fibra para fibra via matriz e interface. Se a interface possui baixa 

resistência, a distribuição de carga fica prejudicada e as propriedades mecânicas do 

compósito não são atingidas [29]. 

Com uma interface bem definida, a qual assegura interação reforço-matriz, é 

garantido aos materiais compósitos flexibilidade na transferência de cargas. Ou seja, 

quando há aumento de esforços e rigidez, naturalmente áreas de tensões críticas são 

geradas no material. Além disso, ao comparar as propriedades mecânicas dos 

compósitos às dos materiais isotrópicos, de acordo com a literatura [28] esses últimos 
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costumam ser penalizados, pois apresentam propriedades iguais em todas as direções. 

Já os compósitos fibrosos, por possuir natureza anisotrópica, o aumento de carga não 

compromete o material, pois suas propriedades mecânicas são em função da orientação 

e geometria do reforço dispersos na matriz [28]. 

Como mencionado outrora, materiais compósitos apresentam vantagens em 

relação aos demais materiais de engenharia, em virtude da combinação das 

propriedades destes e a natureza anisotrópica do compósito. Quando são utilizadas 

fibras naturais como reforço, outros benefícios são assegurados, como redução de custo 

e densidade, resistência similar a fibras sintéticas (fibra de vidro, por exemplo), boas 

propriedades mecânicas de resistência à tração e ao impacto, além do baixo consumo 

de energia para sua produção [33]. 

Contudo, os compósitos reforçados com fibras naturais também possuem 

desvantagens. As fibras naturais normalmente são muito expansivas em comparação 

ao aço ou alumínio e, além disso, seu processo de fabricação pode ser lento [28]. Os 

compósitos a base de fibras vegetais contam ainda com a natureza hidrofílica do reforço 

devido ao alto teor de hidroxila presente na celulose. Esse alto teor de hidroxila causa 

uma incompatibilidade com matrizes poliméricas apolares, a qual resulta numa interface 

frágil [29]. 

Apesar das desvantagens apresentadas pelas fibras naturais, que carecem 

atenção no processo de formação do compósito, esses materiais mostram-se 

promissores no que tange ao desenvolvimento biotecnológico e sustentável. Em virtude 

da preocupação recorrente em proteger o ambiente, a busca por materiais oriundos de 

recursos naturais renováveis no desenvolvimento de compósitos é uma demanda 

crescente [29]. 

O biocompósito é um exemplo de material onde um de seus componentes é um 

recurso natural renovável, sendo considerado um substituto para os compósitos 

sintéticos à base de petróleo, cuja fonte é não renovável. Os materias utilizados podem 

ser procedentes da indústria agrícola, como a utilização de resíduos agrícolas ou fibras 

naturais derivadas de fonte animal, vegetal ou mineral. Além dos derivados da madeira, 

outros produtos orgânicos podem ser utilizados como reforço/enchimento, como por 

exemplo a celulose, sisal, amido, banana e coco [29].   

Dentre as possibilidades de reforçadores naturais, as fibras do coco podem ser 

consideradas para desenvolvimento do biocompósito, visto que, em função do consumo 

total, sobretudo em regiões turísticas, apenas uma pequena porcentagem do coco é 
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aproveitada, sobretudo pela indústria alimentícia. Assim, esforços em pesquisa e 

desenvolvimento têm ocorrido com o intuito de encontrar novos usos para a fibra de 

coco. Quando aplicada como reforço, normalmente são para formação de compósitos 

poliméricos utilizados em peças automotivas e aplicações domésticas e dispositivos 

elétricos [29]. 

Como observado, os compósitos formados são parcialmente biodegradáveis, 

pois mesmo que em sua composição contenham fibras naturais biodegradáveis, a 

degradação é limitada pela matriz polimérica originária de recursos não renováveis. 

Sendo assim, a inovação no campo dos biocompósitos é a substituição dos polímeros 

derivados do petróleo pelos polímeros oriundos de recursos renováveis, ou seja, de 

base biológica [29].  

Além das questões relativas à sustentabilidade, a substituição da matriz sintética 

por uma matriz biológica associada ao reforço natural, soluciona os problemas 

referentes a interação matriz-reforço. Em compósitos poliméricos de matriz sintética, o 

alto nível de absorção de umidade e adesão ineficaz entre fibras de coco não tratadas 

e a matriz polimérica (interface) podem levar o biocompósito a apresentar alta absorção 

de água e deficiência nas propriedades mecânicas [29].  

Desse modo, com o intuito de superar a natureza hidrofílica do reforço e 

hidrofóbica da matriz, e consequente falta de adesão na interface fibra-matriz, métodos 

de modificação química da interface são propostos com a utilização de agentes de 

acoplamento ou inserção de pequenas moléculas com grupos químicos hidrofílicos. 

Outra solução é substituir a matriz polimérica sintética por uma matriz de base biológica 

que interage com os grupos hidrofílicos da fibra natural [34]. De acordo com a literatura, 

materiais de base biológica associados a fibras naturais têm sido o foco de pesquisas 

acadêmicas e industriais, cujo objetivo é dirimir o impacto sobre o ambiente natural [35]. 

Como a matriz e as partículas de reforço tem origem de recursos renováveis e 

são biodegradáveis, o biocompósito torna- . Alguns 

estudos já foram desenvolvidos com bioresinas, oriundas de fontes vegetais, como 

matriz e utilizadas na indústria automobilística, como por exemplo o poli (ácido láctico) 

(PLA) e o poli (L-ácido láctico) (PLLA) [29]. Nesse cenário são utilizadas proteínas de 

soja isolada como matriz, compósitos totalmente celulósicos, onde tanto o reforço 

quanto a matriz são constituídos por celulose, ou aplicação de resinas huminas, que são 

coprodutos do processo de conversão do açúcar [34], ou resinas de tanino vegetal como 

matriz [35]. 
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Nos últimos anos, alguns pesquisadores [36] [37] [38] [39] [40] buscaram usar o 

micélio, ou seja, parte ramificada do fungo constituída por hifas, como um biopolímero 

para fabricação de biocompósitos de fibra vegetal [33], ou seja, utilização do micélio 

como matriz associada a partículas de reforço de fibra natural na formação do compósito 

verde. De acordo com Jiang et al [33], o micélio liga-se as partículas de reforço 

constituídas de substrato agrícola úmido em cinco ou sete dias, e funciona como um 

aglutinante ou cola natural. 

2.3 Resíduos agrícolas  

Na natureza, os fungos filamentosos comestíveis utilizam diversos resíduos 

vegetais para o seu metabolismo, devido a capacidade de secretar várias enzimas 

extracelulares, as quais favorecem a adaptação destes micro-organismos a diferentes 

fontes de carbono e de energia [10]. Na produção de biocompósitos, os resíduos 

vegetais como o farelo de trigo, o pó de coco, o bagaço de cana e o farelo de arroz vêm 

sendo utilizados por estimular o crescimento micelial e conferir resistência mecânica 

[11] [18] [41] [42]. 

Na região Nordeste, o pó de coco, derivado do processamento da fibra da casca 

do coco, é um material abundante, visto que em 2016 foram produzidas 1,8 milhões de 

toneladas de coco para consumo in natura e na indústria [43]. Aliado à sua produção, a 

indústria do coco gera ao final do consumo significativo volume de resíduos [14]. Esses 

resíduos são constituídos basicamente de fibras da casca do coco, que são 

reaproveitados na fabricação de vasos e de composto orgânico [14].  

O coco é constituído pelo exocarpo, mesocarpo fibroso, endocarpo interno com 

alta dureza, copra (polpa) e água [44]. Uma das porções de interesse para indústria de 

biocompósitos é o mesocarpo que é uma estrutura fibrosa, utilizada como reforço barato 

e ecológico [15]. Do fruto são aproveitadas para indústria alimentícia a água e a polpa, 

as demais partes são subaproveitadas para desenvolvimento de peças artesanais ou 

descartadas no ambiente, gerando impacto devido ao tempo de decomposição. O 

mesocarpo, que é a parte fibrosa e espessa do fruto, bem como o endocarpo  parte 

rígida  corresponde a 80-85% do peso do fruto e representa cerca de 70% do lixo 

gerado nas praias do Brasil (Figura 3) [44]. 
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Figura 3: Morfologia do coco.  

Fonte: [44] 

A fibra de coco tem uma das maiores quantidades de lignina, o que a torna mais 

resistente do que a maioria dos outros tipos de fibra natural, ficando atrás da fibra de 

banana que tem maior resistência à tração. Além da resistência mecânica, a fibra tem 

alta resistência à degradação microbiana e à água salgada [19]. O pó do coco, 

subproduto da extração das fibras, apesar de possuir baixa decomposição no meio, é 

considerado um material biodegradável, pois, comparado a produtos poliméricos 

sintéticos, há micro-organismos degradadores deste material lignocelulósico. Além 

disso é um material leve, renovável e similar as melhores turfas encontradas na Europa 

e América do Norte [44].  

Além da utilização como peças artesanais, a fibra do coco tem potencial para 

uso como reforço de compósitos cimentícios e poliméricos [45] ou material de 

enchimento [36]. Uma vez que apresenta propriedades como alto módulo de 

elasticidade e resistência, a fibra pode melhorar a resistência mecânica dos compósitos, 

mas é necessário atentar-se a absorção de umidade que é elevada nesse tipo de 

material, devido a sua natureza hidrofílica [46]. Além disso, o teor de lignina pode 

conferir ao biocompósito proteção as intempéries e o baixo teor de celulose, menor 

absorção de umidade, além de baixa densidade [47]. 

Na revisão de literatura apresentada por Verma e colaboradores, na composição 

da fibra tem-se uma parte solúvel em água (5,25%), pectina e afins (3%), hemicelulose 

(0,25%), lignina (45,84%), celulose (43,44%) e cinza (2,22%) [48]. Contudo, outros 

dados apontam que na fibra de coco sem tratamento é encontrado um percentual de 
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56,8% de holocelulose, 34,9% de alfa-celulose, 29,8% de lignina e 14,4% de pentosana

[19]. 

Em virtude da diferença de percentual de lignina presente no material, outro 

ensaio realizado por Khalil e Alwani revelou 56,3% de holocelulose, 44,2% de alfa-

celulose e 20,5% de lignina [49]. Os valores encontrados por Khalil e Alwani reforçam 

que o percentual de lignina na fibra de coco pode variar de 20 a 30%, inferior ao 

percentual de celulose encontrado na fibra do coco, mas superior ao percentual de 

lignina encontrado em outros substratos agrícolas como o farelo de trigo, por exemplo.  

O farelo de trigo é um subproduto proveniente do processo de moagem, 

composto por camadas variadas chamadas pericarpo, testa, hialina e aleurona, que 

representa cerca de 25% do peso do grão e cerca de 23-27% da produção de moagem 

[50]. A biomassa resultante do farelo de trigo pode ser estimada em 150 milhões de 

toneladas por ano, que são basicamente usadas na indústria de rações, mas também 

podem ser utilizadas como substrato e fonte de nutrição para o fungo [41] [50] [51]. 

Nos estudos de desenvolvimento de biocompósitos, os farelos são utilizados 

como suplemento de fonte de energia e de nitrogênio para o metabolismo do fungo [18] 

[41] [51]. O farelo de trigo é composto, de modo geral, por água (12%), proteínas (13-

18% - principalmente albuminas e globulinas), amido (13-25%), celulose (11%), 

arabinoxilanos totais (pentoses, xilose e arabinose) (11-29%), -glucano total (2-2,5%) 

e carboidratos (56%) [52] [53], além de compostos fenólicos e lignina, encontrados em 

diferentes concentrações dentro do farelo [50]. A fração de carboidratos a qual 

representa o maior percentual compreende o amido, hemicelulose e celulose, sendo o 

amido hidrolisado via tratamento enzimático [50]. 

O farelo de trigo 100% puro não é possível de se obter por qualquer 

procedimento de moagem devido à forte ligação existente entre a camada de células de 

aleurona do grão de trigo e as células do endosperma que se encontram dentro da 

aleurona [53]. Por isso a quantidade expressiva de amido presente no farelo, oriunda do 

endosperma aderente (5% a 20%) [53].   

2.4 Bioquímica do compósito fúngico 

Os substratos à base de carbono, ricos em celulose, lignina e nitrogênio como 

as proteínas, são necessários ao crescimento fúngico. Desse modo, os substratos 

agrícolas à base de resíduos lignocelulósicos fornecem nutrientes ao fungo e são 

responsáveis por seu crescimento e por conseguinte, num processo cíclico, o fungo 

passa a fornecer ao substrato um aglutinante formador do biocompósito, adequado para 
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aplicações na indústria de embalagem, material para transporte marítimo, bem como 

isolamento veicular e para construção [42]. 

De modo geral, os constituintes bioquímicos do biocompósito são 

polissacarídeos como celulose, hemicelulose, quitina e -glucano, e macromoléculas 

aromáticas como presentes na lignina. Assim, as propriedades que o biocompósito 

apresenta podem estar associadas ao tipo de substrato utilizado como fonte de nutrição 

e o tipo de isolado fúngico. De acordo com Kerbauy [54] a proporção de lignina e 

celulose afeta as propriedades mecânicas do tecido vegetal, então, o maior teor de 

lignina resulta em plantas quebradiças, enquanto teores de celulose maiores resultam 

em plantas mais flexíveis. 

Os polissacarídeos são os polímeros mais abundantes na natureza e 

desempenham papel fundamental na sustentação de organismos vivos [55]. Dentre os 

biopolímeros mais abundantes e explorados tem-se a celulose e a quitosana, seguido 

de outros como a lignina, amido, ágar e tanino, todos derivados de uma fonte vegetal, 

animal ou microbiana e não-poluentes [56].  

2.4.1 Celulose 

A celulose (C6H10O5)x - -

1,4 glucano) com regiões cristalinas e amorfas [10] [57]. Esse polissacarídeo é 

composto por monômeros de glicose e dímeros de celobiose, onde o oxigênio liga os 

anéis glicosídicos na posição equatorial (Figura 4) [10]. Cada molécula de glicose é 

disposta em relação a molécula adjacente em uma rotação de 180º [54]. 

 

 

 
Figura 4: Estrutura molecular da celulose. 

Fonte: [54] [58]. 

Glicose 

Celobiose 

Amorfa Amorfa Cristalina 

(a) 

(b) 

Ponte de H Ligação glicosídica 
-1,4 
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Descrição: estrutura molecular da celulose com indicação do monômero de glicose e dímero da 
glicose correspondente a unidade de celobiose (a) e indicação de região amorfa e cristalina (b). 

 
Sendo suas moléculas lineares, ou seja, não ramificadas, a união das moléculas 

de celulose forma um complexo cristalino denominado microfibrila [54]. A celulose é 

composta por D-glicose unidas por ligações glicosídicas, através de força de Van der 

Waals e pontes de hidrogênio intermoleculares entre grupos hidroxila [59] [60]. Quando 

a celulose é arranjada de modo cristalino é formando um grande número de pontes de 

hidrogênio entre as glicoses, o resultado é a redução da água de hidratação das 

hidroxilas. Consequentemente essa redução da água gera desidratação da microfibrila 

e o número de pontes de H faz a microfibrila resistir a grandes forças de tensão [54].  

A celulose é derivada de fontes vegetais e formada quimicamente por 

homopolissacarídeos com alto peso molecular [59] [60]. É o polímero natural mais 

abundante do planeta, biodegradável e hidrofílico [45]. A celulose apesar de ser 

biodegradável, não é um polímero de fácil degradação, visto que essas moléculas não 

se encontram como simples cadeias poliméricas, pois sempre estão associadas 

formando microfibrilas cristalinas, estabilizadas por ponte de H. Além disso, em paredes 

celulares elas estão associadas a outros polímeros como hemiceluloses, lignina e 

substâncias peptídicas [10], que dificultam o processo de degradação. 

A longa cadeia linear e as ligações intramoleculares presentes na molécula de 

celulose contribuem para as propriedades relacionadas à rigidez devido ao seu caráter 

semicristalino [45]. As enzimas utilizadas para despolimerização são as celulases, 

exoenzimas glicoproteicas resistentes a desnaturação, cujo produto final da completa 

digestão da celulose são as glicoses [57]. 

2.4.2 Hemicelulose  

A hemicelulose (C5H8O4)m é composta por misturas complexas de 

polissacarídeos com vários monômeros de açúcar diferentes, como glicose, galactose, 

manose, arbiose, xilose e ácido glucorônico, sendo que sua classificação é de acordo 

com os açúcares residuais presentes que podem ser pentoses ou hexoses [10] [57]. 

Pelo menos dois açúcares entram na composição da hemicelulose, sendo considerada 

um heteropolímero [57] e caracterizada como um composto hidrofílico, tendo alto grau 

de cadeias ramificadas e de natureza amorfa [45]. 

Na parede celular vegetal, esse grupo de polissacarídeos está associado a 

outros componentes, principalmente as microfibrilas de celulose por pontes de H e 

formam união covalente com lignina e compostos fenólicos [10]. A maioria ocorre como 
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heteropolissacarídeos que consistem numa cadeia linear de açúcares unidos por 

-1,4, geralmente com ramificações curtas [10]. Devido a sua estrutura 

aberta contendo grupos acetil e hidroxil, a hemicelulose é parcialmente solúvel em água 

e possui caráter higroscópico [48]. 

2.4.3 Lignina  

A lignina é um polímero natural altamente resistente em relação à degradação 

química e biológica devido à sua arquitetura molecular, onde diferentes unidades 

fenólicas e não fenólicas formam uma rede tridimensional complexa ligada por uma 

variedade de ligações éter e carbono-carbono [26]. As subestruturas não fenólicas 

representam cerca de 90% da lignina total e são mais resistentes à degradação do 

que as fenólicas [26].  

A lignina (C9H10O3(OCH3)0,9-1,7)n é composta basicamente de unidades de 

fenilpropano formando uma macromolécula tridimensional amorfa, a qual envolve a 

[10]. Essa 

macromolécula complexa compõe parte da parede celular das células vegetais junto 

com a celulose e hemicelulose, com a qual pode ter uniões covalentes. De modo geral, 

a lignina é composta por três grandes monolignóis: álcool cumarílico (a), álcool 

coniferílico (b) e álcool sinapílico (c) (Figura 5) [29]. 

 
Figura 5: Estrutura molecular da lignina. 

Fonte: [61] 

Devido a sua baixa suscetibilidade à hidrólise, o micro-organismo ideal utilizado 

para sua degradação deve possuir uma bateria de sistema enzimático que possa 

decompor tanto a celulose cristalina associada quanto a lignina [62]. Os fungos capazes 

de degradar a xilana presente principalmente na hemicelulose associada são 

xilanolíticos, sendo os mais eficientes os degradadores de podridão branca [10]. Os 

Álcool cumárico Álcool coniferílico Álcool sinapílico 

Lignina 
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pois precisam de uma fonte primária de energia [57]. 

Os sistemas enzimáticos são extracelulares e resultam na despolimerização 

oxidativa parcial da lignina com produção de radicais livres [10]. Esse ataque oxidativo 

e não-hidrolítico ocorre sem a liberação de unidades de monômeros no meio e sem 

representar uma fonte primária de carbono e de energia para crescimento do fungo, 

apesar de ser um potencial para tal [57]. Isso ocorre porque a degradação da lignina é 

realizada para facilitar o acesso do fungo aos demais polissacarídeos existentes e que 

 moléculas de lignina [57]. 

2.4.4 Quitina 

A quitina é o segundo biopolímero mais abundante do planeta. É um 

dissacarídeo formado por - (1-4) N-acetil-D-glucosamina unido por ligação 

glicosídica, assim como a celulose (Figura 6) [63]. Na natureza ocorre como microfibrilas 

cristalinas ordenadas dando origem ao exoesqueleto de artrópodes e a parede celular 

de fungos e leveduras [64]. 

 

  

 

 

 

Figura 6: Estrutura molecular da quitina com indicação do dissacarídeo unido por ligação 
glicosídica e ponte de hidrogênio. 

Fonte: [63] (adaptado). 
 

Dentre as duas unidades formadoras da quitina, a 2-acetamido-2-desoxi-D-

glicopiranose e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose, a primeira é predominante na quitina 

e representa 90-95% do biopolímero [63]. As fibrilas de quitina constroem a camada 

basal principal da parede celular e também estão ligadas a todas as macromoléculas 

nas camadas superiores, onde, além das ligações de H, a quitina se liga covalentemente 

a polissacarídeos e a peptídeos [65].  

A quitina pode adotar estrutura polimórfica - - -quitina em 

detrimento ao organismo e seu papel desempenhado (Figura 7) [63].  

Ponte de H 

Ligação glicosídica 
-1,4 
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Figura 7: - - -quitina. 

Fonte: [63]. 

- - -quitina 

ocorrem em estruturas flexíveis embora também resistentes [63]. -quitina é a forma 

mais abundante e estável, possui elevada cristalinidade e alta pureza [64] e, em virtude 

do seu denso empacotamento, há numerosas ligações de hidrogênio entre suas cadeias 

e cadeias adjacentes [63]. Essa estrutura, apesar de ser insolúvel em água, é capaz de 

absorver e reter umidade [63].  

-quitina, mais rara, é encontrada associada a proteínas [64] e devido ao 

empacotamento menos denso absorve mais umidade que a -quitina [63]. Em diferentes 

solventes a quitina possui elevado grau de insolubilidade, sendo sua reologia similar a 

um polissacarídeo semirrígido [64]. 

2.5 Propriedades e produção do biocompósito micelial 

Os estudos desenvolvidos nos últimos anos se concentram em explicar 

propriedades físicas, químicas ou mecânicas do biocompósito. Para tal, o material é 

produzido com isolados e substratos vegetais e adotada uma temperatura de secagem. 

O modo de prensagem ou empacotamento (condição de embalagem  solta ou 

compacta), por sua vez são alterados apenas se forem objeto da análise. Os fungos 

utilizados nos estudos foram o Ganoderma Lucidum, Pleurotus ostreatus, Irpex lacteus, 

Aspergillus niger, Ceriporiopsis subvermispora, Lentinula edodes, Schizophyllum 

commune, Trametes versicolor, Pleurotus eryngii, Pycnoporus sanguineus e Polyporus 

brumalis e para o substrato, subprodutos do trigo, arroz, algodão, bambu, cânhamo, 

soja, pó de coco entre outros resíduos agrícolas [8] [11] [18] [24] [51] [55] [62] [66] [67] 

[68] [69]. 

Apesar da maioria das pesquisas se concentrarem na obtenção de um 

biocompósito e utilizar para sua produção substratos vegetais, Haneef et al [8] buscaram 

a obtenção de filmes fibrosos a partir da combinação do micélio do G. Lucidum e P. 

ostreatus, com meio de cultura à base de polissacarídeo composto por celulose pura e 

um segundo meio à base de batata-dextrose-celulose (BDC). Os autores utilizaram-se, 

nesse caso, de meios de cultura semissólidos para obtenção de um biopolímero. Nesse 
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aspecto, foi observado que o meio utilizado não impactou no tempo de crescimento 

dos fungos, pois ambos apresentaram crescimento em 20 dias.  

Contudo, ainda segundo Haneef et al [8], a morfologia fúngica e o 

comportamento mecânico variaram de acordo com o meio. O cultivo fúngico em celulose 

promoveu a formação de hifas com filamentos mais espessos e ramificações com 

crescimento periférico em suas paredes quando comparado ao cultivo em BDC. Já 

para o comportamento mecânico, o cultivo fúngico em celulose pura resultou em filmes 

de micélio mecanicamente mais rígidos, com módulo de elasticidade mais elevado. 

Já quando cultivados em BDC, o material apresentou maior alongamento, portanto, 

comportamento mais dúctil. 

Com relação a produção do material, ainda não é observado padronização de 

processamento e síntese entre as pesquisas. Contudo, a sequência de produção é 

comum e inicia por uma fase de nutrição do fungo, através do próprio substrato ou de 

outros meios nutritivos como as culturas semissólidas (batata-dextrose-ágar, celulose, 

batata-dextrose-celulose), seguida de uma etapa de secagem ou prensagem e então, 

ensaios para analisar propriedades objeto de estudo (Figura 8).  

 
Figura 8: Sequência de produção do biocompósito. 

 
O tempo de produção pode durar em média quatro dias na fase de inoculação 

ou nutrição inicial do fungo, somada a uma segunda fase com até seis dias, quando os 

estudos são desenvolvidos seguindo os parâmetros da empresa Ecovative Design [20] 

[22] [23]. Nos demais estudos, o tempo de produção é de até quatro semanas [18] [24] 

[41]. O empacotamento das amostras é realizado em moldes poliméricos ou sacos, sem 

compactação na maioria dos estudos. A proporção do substrato, por sua vez, pode ser 

uma mistura de 50% de cada substrato [36] [42], apenas um único resíduo [24] [62] [67] 

ou ainda percentuais distintos [18] [41]. 

A temperatura de secagem também é uma etapa importante no processo de 

produção, visto que cessa o crescimento do fungo, promove sua inativação e reduz 
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fungo Biocompósito
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contaminação da amostra [33] [37]. Entretanto, não foram observados estudos que 

envolvessem variação da temperatura para analisar o comportamento do biocompósito. 

O tempo e temperatura de secagem utilizados nas pesquisas são 4 h-100 ºC [23], 24 h-

60 ºC [55], 24 h-110 ºC [70], 48 h-50 ºC [41] [67], 48 h-60 ºC [51], 72 h-60 ºC [71] e 96 

h-60 ºC [18]. Outras formas de tratamento térmico são através da secagem 

convencional a altas temperaturas para reduzir a umidade 70-80%, associada a 

prensagem a quente para redução de 10-15% da umidade, como proposto por Jiang et 

al [33] ou como estabelecido por Apples et al [11], ao comparar a prensagem a quente 

e frio. 

Com a definição do processo de produção, o biocompósito pode ser 

caracterizado através de variados ensaios. Quando o objetivo é a análise química, as 

pesquisas estudam o biocompósito através da espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier no modo de reflexão total atenuada (ATR), espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios X (XPS), espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS) 

ou isolando polissacarídeos para determinar o potencial degradador do fungo [8] [62] 

[66] [67] [68] [69]. A análise da microscopia, por sua vez, ocorre através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), microscopia de transmissão (MET) ou microscopia de 

força atômica (AFM) [8] [11] [20] [22] [41] [62] [66] [67] [69].  

As propriedades térmicas do biocompósito também se mostraram como um fator 

primordial para definição da estrutura interna e aplicação comercial. De acordo com a 

literatura, a análise térmica é realizada pelos pesquisados através da análise 

termogravimétrica (TGA) [8] [11] [66] [67], coeficiente linear de expansão térmica [70], 

condutividade térmica [55], pirólise [69] e aplicação de chama direta [24]. Dentre as 

propriedades físicas, a determinação da densidade é indispensável para análise do 

biocompósito [11] [18] [23] [24] [41] [42] [55] [70], visto que através dela é possível 

verificar relação com as propriedades mecânicas, direcionar aplicação comercial e 

comparar com materiais preexistentes, como o EPS. Contudo, além da densidade, 

também são avaliadas a expansão por umidade [11], absorção de água [11] [70], perda 

de massa e volume [18] e porosidade aparente [41].  

Ainda dentro do cenário da caracterização do biocompósito, e somado as demais 

análises, é investigado o comportamento mecânico do material. Desse modo, a literatura 

engloba a obtenção da resistência à compressão, resistência à compressão a 10% de 

deformação e tenacidade, além dos ensaio de tração, compressão cíclica, flexão [8] [11] 

[18] [20] [22] [23] [24] [33] [55] [66] [71] e dureza [70]. 
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Com o intuito de compreender a interação do micélio com o substrato e então 

analisar seu comportamento mecânico e demais propriedades físicas, alguns autores 

fixaram variáveis para comparar propriedades. Roman-Ramos et al [24], por exemplo, 

variaram o empacotamento, tempo de cultivo e a densidade. Islam et al [22] alteraram 

a densidade e propuseram uma modelagem 3D do comportamento mecânico. Yang et 

al [55] analisaram o comportamento em função do empacotamento, tempo de cultivo e 

prensagem. Apples et al [11] modificaram as formas de prensagem e Islam et al [23] 

alteraram os tamanhos das partículas do substrato. 

Islam et al [22] analisaram propriedades mecânicas do biocompósito produzido 

de acordo com os parâmetros da Ecovative Design. Os autores verificaram que o 

material apresentava uma resposta linear elástica a pequenas deformações, sofrendo 

enrijecimento por tensão antes da ruptura e na tração o material apresentou ruptura 

abrupta a 25% de deformação. Com relação a densidade, essa é uma variável 

importante na caracterização do material. Em detrimento a densidade, o módulo de 

elasticidade variou de 600 a 2000 kPa, a tensão de escoamento de 40-80 kPa e a tensão 

máxima de 100 a 300 kPa. Quando utilizado o mapa de Ashby para comparar as 

propriedades mecânicas do biocompósito com outros materiais tradicionais, ele pode 

ser tratado como uma bioespuma. 

Na aplicação comercial do biocompósito, há estudos que testaram o 

biocompósito como isolante acústico [42] e como potencial substituto ao EPS [24] [55]. 

O estudo desenvolvido por Román-Ramos et al [24], por exemplo, revelou que os 

valores da resistência à compressão simples a 10% de deformação do biocompósito 

foram superiores ao EPS, condicionando seu uso em diferentes setores da construção 

civil como forma descartável para concretagem ou material isolante, assim como uso 

para embalagens. Contudo, apesar da resistência à compressão e condutividade 

térmica se destacarem, como reforçado por Yang et al [55], a densidade do 

biocompósito ainda é consideravelmente maior que a do EPS. 

Román-Ramos et al [24] avaliaram também o tempo de cultivo do fungo no 

substrato. Eles concluíram que quanto maior o desenvolvimento do fungo no substrato, 

isto é, quando seu desenvolvimento chega ao nível máximo, maior a capacidade de 

suportar carga. Sendo assim, a quantidade de micélio presente no substrato é 

proporcional ao tempo de crescimento e consequentemente à resistência apresentada. 

Contudo, Teixeira et al [18] e Matos et al [71] apontaram que o aumento de resistência 

em função do tempo de cultivo está relacionado ao tipo de isolado fúngico. O LED AJU1 

e LED CHI, por exemplo, apresentaram aumento da resistência à compressão até os 30 
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dias da completa colonização do substrato e redução acentuada aos 45 dias, porém o 

LED 96/18 obteve ganho de resistência contínuo, proporcional ao tempo de cultivo [71]. 

Ao vislumbrar a importância do tempo de cultivo, Yang et al [55] variaram o 

tempo de incubação, somado a diferentes secagens e formas de acondicionamento 

(compactada ou solta) com vários substratos e um fungo de podridão branca, o 

Irpex lacteus. Como resultado os autores verificaram que as amostras não 

compactadas sofreram mais deformações plásticas após o ensaio de compactação. 

Com relação ao tempo de inoculação e condição de secagem, as amostras vivas, ou 

seja, inoculadas por duas semanas e não secas, apresentaram os menores valores de 

módulo de elasticidade e de cisalhamento. Já as amostras inoculadas por duas 

semanas e secas a 60 ºC apresentaram módulo de elasticidade e cisalhamento 40% 

maiores que as amostras inoculadas a 6 semanas, as quais passaram pelo mesmo 

tratamento térmico. 

A análise da resistência à compressão, ainda de acordo com Yang et al [55], 

revelou que as amostras com seis semanas de inoculação apresentaram ganho de 60% 

de resistência comparadas as amostras com duas semanas. Desse modo, o maior 

tempo de inoculação determinou redução na rigidez e aumento na absorção de carga, 

conferindo ao material um comportamento elástico e dúctil. 

Islam et al [23] por sua vez, variou o tamanho das partículas do substrato, cujo 

objetivo da análise foi verificar o comportamento da matriz fúngica como ligante das 

partículas de reforço (resíduo) dentro de sua rede filamentosa. Os autores concluíram 

que o tamanho das partículas não influenciou nas respostas mecânicas do 

biocompósito. Eles observaram que durante o carregamento inicial a uma dada 

deformação, a matriz micelial dominava as respostas mecânicas. Ao passo que as 

tensões foram aumentadas o substrato assumiu o papel de reforço, conferindo 

enrijecimento ao composto. De acordo com os autores, o biocompósito exibiu o efeito 

de Mullins após compressão cíclica, ou seja, para exibir a deformação inicial, a carga 

solicitada é menor que a carga anterior, o qual os autores chamam de amaciamento de 

tensões [23].  

Esse comportamento é comum em elastômeros. Quando tracionados, após 

descarga e recarga, a resposta a nova solicitação de carga igual ou inferior é mais 

suave, porém quando o alongamento é superior ao anterior, a resposta é mais rígida 

[72]. No biocompósito, esse comportamento ocorre devido aos danos causados a nível 

microscópico na rede do micélio, onde durante a compressão e consequente 

deformação, ligações ou cadeias moleculares são quebradas, fazendo com que o nível 
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de energia para prover a mesma deformação seja cada vez menor, já que o dano é 

permanente [23]. 

Os estudos outrora mencionados apontam que o biocompósito desenvolvido 

apresenta comportamento mecânico e características condizentes a materiais sintéticos 

existentes, como as espumas, mas tem como diferencial a não contaminação do meio 

ambiente, em virtude de seu caráter biodegradável. 

Esse material, apesar de possuir características químicas e térmicas similares, 

apresentam comportamento mecânico distinto. A variação de um dos itens da sequência 

de produção, ou seja, do tempo de incubação ou modos de prensagem ou secagem por 

exemplo, altera o comportamento mecânico de modo incisivo. A partir alterações em 

uma ou mais etapas de produção o biocompósito apresenta características no gráfico 

tensão por deformação similar a material frágil, dúctil ou rígido. 

Diante do exposto e compreendendo a complexidade da produção do 

biocompósito micelial, o presente estudo focou na variação do modo de secagem, o qual 

faz parte de uma das etapas de produção e é considerada de suma importância, em 

detrimento da sua função em inativar o fungo no composto. Assim, buscou-se analisar 

as variações de tratamentos térmicos distintos, cuja função não é apenas inativação 

fúngica, mas alteração das propriedades química, física, térmica e mecânica do 

biocompósito. 
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3 OBJETIVOS

3.1 Geral 

O presente estudo busca analisar a influência de diferentes tratamentos térmicos 

nas respostas mecânicas, físicas, químicas e térmicas para produção de biocompósito 

constituído por uma rede filamentosa à base de micélio fúngico e partículas de reforço 

de substrato vegetal formadas por pó de coco e farelo de trigo. Por meio da fixação do 

tipo de substrato de cultivo do fungo e variação da temperatura e tempo de secagem 

pretende-se obter diferentes propriedades do biocompósito e então avaliar qual amostra 

se aproxima das propriedades do poliestireno expandido (EPS) utilizado pelo setor de 

embalagens e como isolante para construção civil.  

3.2 Objetivos específicos 

 Analisar como a mudança de tempo e temperatura afeta o comportamento 

mecânico, térmico, físico e químico do biocompósito.  

 Analisar a microestrutura do biocompósito após completa colonização do isolado 

no substrato vegetal a fim de correlacioná-la com as demais medidas realizadas;  

 Explorar o impacto de diferentes tratamentos térmicos na rede micelial interna e 

externa do biocompósito;  

 Investigar o tratamento térmico que resulta em melhores propriedades para 

substituição de materiais sintéticos preexistentes.  
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4 METODOLOGIA

Os ensaios foram desenvolvidos com base em um experimento fatorial, o qual 

estuda as respostas mecânica e física do biocompósito sob aplicação simultânea de 

temperatura e tempo distintos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

ao acaso (DIC) no esquema fatorial 3 x 3, correspondente ao cultivo do isolado fúngico 

Pycnoporus sanguineus em substrato à base de pó de coco suplementado com 30% de 

farelo de trigo, submetido a três temperaturas (50, 60 e 70ºC) e três períodos de 

secagem (24, 48 e 72 horas), com seis repetições por tratamento térmico (Figura 9). 

 

Figura 9: Fluxograma das variáveis que compõem o bioensaio. 
 

Os diferentes tratamentos térmicos foram executados com o intuito de obter 

microestruturas e propriedades diferentes. As amostras foram secas em estufa com 

circulação e renovação de ar modelo TE-394/3. Essa fase de preparação das amostras 

e secagem foi desenvolvida junto ao Laboratório de Microscopia do Departamento de 

Engenharia Agronômica.  

O projeto foi subdivido em três fases: Matriz I, Matriz II e Bioensaio (Figura 10). 
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Figura 10: Etapas da produção do biocompósito e indicação do tempo de incubação. 

  
A Matriz I correspondeu ao cultivo do fungo em meio de cultura batata-dextrose-

ágar (BDA) para multiplicação do isolado. A Matriz II referiu-se a fase adaptativa e 

correspondeu a mistura dos substratos inoculada com a Matriz I. Por fim, a última fase 

correspondeu ao bioensaio. Nessa etapa o substrato umedecido foi inoculado com a 

Matriz II e posteriormente foram realizados os tratamentos térmicos. 

4.1 Cultura e fabricação das amostras 

O isolado fúngico utilizado para a produção dos biocompósitos foi o Pycnoporus 

sanguineus (Fr.) Murr. Para a produção da matriz primária (Matriz I) transferiu-se um 

fragmento do basidioma para placas de Petri contendo meio de cultura BDA, em câmera 

de fluxo laminar FUV 12. A incubação foi em câmara climática ou incubação BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) a 25 ± 1 ºC, sem fotoperíodo, por um período de sete 

dias.  

Posteriormente, para a matriz secundária (Matriz II), foi realizada a transferência 

de um disco de 5 mm do meio de cultura colonizado pelo isolado fúngico para o substrato 

de cultivo autoclavado em autoclave vertical Phoenix Luferco (120 °C e 1 atm), 

composto pela mistura de pó de coco suplementado com 30% de farelo de trigo, ambos 

com partículas inferiores a 1 mm e umedecidos a 70% com água destilada. O cultivo do 

fungo foi realizado por 20 dias em incubadora BOD a 25 ± 1 ºC, sem fotoperíodo. 

A Matriz II correspondeu a uma fase de adaptação do fungo ao substrato de 

cultivo e obtenção de maior quantidade de inóculo. O intuito dessa matriz foi acelerar o 

processo de obtenção dos biocompósitos na fase do bioensaio. Na matriz primária o 

fungo absorve os nutrientes dispostos no BDA, que são açúcares de fácil digestão. 

Porém, quando o fungo passa a nutrir-se dos compostos dos substratos, o tempo de 

digestão aumenta, pois os componentes químicos dos substratos exigem maior energia 

para serem quebrados e então absorvidos. 

Matriz I Isolado em meio BDA 
(7 dias)

Matriz II Mistura dos substratos + 
Matriz I (20 dias)

Bioensaio
Mistura dos substratos + 

Matriz II (13 dias)
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A produção do bioensaio seguiu os preceitos da matriz secundária, porém a 

inoculação nessa última fase é realizada com a Matriz II, onde o isolado já está adaptado 

ao meio. A mistura dos substratos umedecidos foi acondicionada em moldes cilíndricos 

poliméricos (500 mL). Após a autoclavagem a 120 ºC e 1 atm, por uma hora, transferiu-

se cerca de 13 g da matriz secundária para cada repetição. A incubação foi a 27 ± 1 ºC 

por 13 dias, com a completa colonização do substrato.  

As variáveis analisadas a partir dos ensaios foram: resistência à compressão, 

tenacidade, densidade aparente, perda de massa e volume, além de análise de difração 

de raios X (DRX) e espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV) e análise térmica através de ensaio 

de análise termogravimétrica (TGA). 

4.2 Análise morfológica 

4.2.1 Microscopia Ótica 

A microscopia ótica foi realizada na fase inicial de cultivo em microcultura do 

isolado fúngico em BDA, a fim de verificar como ocorre o crescimento e diâmetro das 

hifas. O diâmetro das hifas do fungo P. sanguineus foi analisado em lâminas contendo 

um disco micelial de 6 mm de diâmetro cultivado em microcultura, até o nono dia. As 

avaliações do diâmetro das hifas foram realizadas através de aumentos de 100x e 400x, 

com auxílio de um retículo micrométrico acoplado à ocular de 10x de um microscópio 

óptico (Edutec, binocular) após 1º, 2º, 4º, 7º e 9º dia de cultivo. Essa fase foi 

desenvolvida junto ao Laboratório de Microscopia do Departamento de Engenharia 

Agronômica. 

4.2.2 MEV 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em microscópio JSM-

5700 da JEOL, aplicada a 6 amostras retangulares (5 x 3 x 2 mm) anteriormente 

metalizadas. As amostras correspondem a área interna e externa do biocompósito. Para 

a área interna, isto é, interação micélio e substrato, foi analisado o tempo dos 

tratamentos térmicos (24, 48 e 72 h), a fim de verificar como ocorre a degradação do 

material lignocelulósico pelo fungo, bem como sua microestrutura após os respectivos 

tratamentos térmicos. 

A área externa corresponde a película micelial, e para tal foi fixada a temperatura 

de 70 ºC e analisada a influência do tempo de secagem (24, 48 e 72 h) na formação da 

película. A temperatura foi escolhida em função da mudança de comportamento no 
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gráfico

comportamento, o que será apresentado posteriormente.  

As amostras foram retiradas do biocompósito após o ensaio de compressão 

axial. A microscopia eletrônica de varredura foi desenvolvida junto ao Laboratório de 

Microscopia Eletrônica do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais 

(DCEM/UFS).   

4.3 Análise química 

As análises de FTIR e DRX foram feitas utilizando-se amostras reduzidas ao pó, 

com partículas inferiores a 106 µm, colocadas anteriormente ao ensaio em dessecador 

para redução da umidade. 

4.3.1 FTIR 

O estudo da espectroscopia vibracional na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) foi conduzido em espectrômetro modelo Varian 640-IR. 

A análise foi realizada em 12 amostras, nove tratadas termicamente, uma sem 

tratamento térmico, além de uma amostra para cada substrato isolado. Os espectros 

foram analisados na faixa de varredura de 4000 a 400 cm-1 a temperatura ambiente, a 

partir da formação de pastilha do biocompósito reduzido ao pó com o brometo de 

potássio (KBr). Essa etapa foi desenvolvida em cooperação com o Laboratório de 

Corrosão e Nanotecnologia (LCNT/NUPEG/UFS).   

4.3.2 DRX 

A difração de raios X do biocompósito foi realizada em difratômetro de raios X 

Shimadzu LabX XRD-6000, aplicando radiação Cu , numa tenção de 40 kV e corrente 

de 30 mA, no intervalo de 12º a 50º. Os difratogramas de raios X (DRX) analisados 

compreenderam as amostras sem tratamento térmico, os dois substratos isolados e o 

biocompósito após os respectivos tratamentos térmicos submetidos (24 h, 48 h e 72 h; 

50, 60 e 70 ºC). A observação e identificação dos picos foi realizado utilizando o Search-

Match. A partir da análise isolada das amostras é possível observar as estruturas 

cristalográficas presentes nos componentes dos substratos, bem como após inoculação 

fúngica e mediante tratamentos térmicos. Essa etapa foi desenvolvida junto ao 

Laboratório de Técnicas de Raio X do Departamento de Ciência e Engenharia de 

Materiais (DCEM/UFS).   
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4.4 Análise térmica

4.4.1 TGA 

A estabilidade térmica do biocompósito foi investigada por análise 

termogravimétrica (TGA), utilizando o aparelho NETZSCH STA 449 F1 Jupiter. A análise 

foi realizada a partir de três amostras referentes aos tratamentos térmicos de 24 h, 48 h 

e 72 h a 60 ºC. O ensaio foi mantido a taxa de aquecimento de 10 K.min-1, em atmosfera 

de N2 a 50 ml.min-1, numa faixa de temperatura de 25 ºC a 700 ºC. Essa etapa foi 

desenvolvida junto ao Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de Ciência e 

Engenharia de Materiais (DCEM/UFS).   

4.5 Análise da densidade e perde de massa e volume 

A densidade foi calculada a partir da massa (g) e volume (cm³) do material após 

a respectiva secagem de acordo com a ASTM C303/2016. A densidade aparente do 

biocompósito foi aferida após as amostras serem retiradas da estufa com circulação de 

ar TE-394/3. A massa das amostras foi aferida em balança semianalítica BK300, 

Gehaka e as dimensões medidas através de paquímetro digital.  

As perdas de massa e volume, por sua vez, foram aferidas logo após a retirada 

da estufa, após 24 h, 48 h e 72 h de secagem e 70 dias e 120 dias após a secagem. 

Com relação a densidade micelial no substrato colonizado, a análise foi realizada por 

inspeção visual no 2º, 6º, 8º e 10º dia de inoculação.  

4.6 Análise mecânica   

A resistência à compressão (kPa) foi realizada em máquina universal Instron 

modelo 3367, de acordo com a norma ASTM 1621/2016, fixando o deslocamento em 4 

mm.min-1, pois 4 mm representa 10% da altura média do material. As amostras foram 

cilíndricas, conforme molde (Ø: 120mm, h: 50mm). A interrupção do ensaio se deu 

mediante formação de fissuras na lateral dos corpos de prova ou, na ausência da 

fissura, interrupção ao ultrapassar 75% de deformação. O ensaio foi desenvolvido junto 

ao Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de Ciência e Engenharia de 

Materiais (DCEM/UFS). 

A tenacidade (J) foi calculada a partir da área abaixo da curva (N.m-2.mm.mm-1) 

mais representativa entre as amostras de cada tratamento térmico a partir da função de 

tendência polinomial grau 6 e método dos trapézios compostos multiplicado pelo 

respectivo volume (m³) da amostra. Para o tratamento térmico a 72 h-70 ºC a área 

abaixo da curva foi obtida através da área do triângulo, pois essa foi a amostra que 
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apresentou comportamento mais próximo de linear e menor erro em relação a reta 

ascendente da regressão linear. 

A recuperação elástica e plástica, por sua vez, foi calculada mediante aferição 

das dimensões do biocompósito antes e após compressão axial através de paquímetro 

digital. A aferição pós compressão foi verificado ao final do ensaio mecânico, bem como 

aos 70 e 120 dias após a secagem. 

4.7 Análise estatística 

As análises estatísticas utilizadas foram estatísticas descritivas como média, 

desvio padrão e erro padrão, análise de variância multivariada (MANOVA), correlação 

de Pearson e regressão multivariada e simples aplicadas as variáveis independentes e 

dependentes estudadas (Figura 11). 

 

Figura 11: Esquema de varáveis da análise estatística. 

 
Antes de iniciar as análises mencionadas foi verificada a normalidade e a 

homogeneidade das variáveis, pois os testes escolhidos são paramétricos, ou seja, são 

testes baseados na distribuição normal e homogênea. A normalidade multivariada foi 

obtida a partir do teste Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade através do teste de 

Levene. O teste Kolmogorov-Smirnov considera como hipótese nula que a distribuição 

da amostra é uma distribuição normal e desse modo o p>0,05, o qual indica que a 

hipótese nula não foi refutada. O teste de Levene informa se as variâncias são 

homogêneas, ou seja, se os escores estão espalhados em torno da média. Ele testa a 

hipótese nula de que as variâncias são homogêneas e desse modo, um p>0,05 indica 

que a hipótese nula é verdadeira. 
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A análise MANOVA foi utilizada para verificar se houve estatística significativa 

entre as variáveis independentes e dependentes, ou seja, se há relação entre os 

tratamentos térmicos aplicados às respostas mecânica e física do biocompósito. A 

correlação de Pearson (r), por sua vez, corresponde a uma medida de relacionamento 

linear entre as variáveis, as quais podem estar positivamente ou negativamente 

relacionadas. Como modo de prever algum resultado (comportamento físico e 

mecânico) a partir de uma ou mais variáveis previsoras (tempo e temperatura) foi 

realizado o teste de regressão simples e múltipla (R²). Desse modo, o modelo de 

regressão explica em percentual o quanto o tratamento térmico prevê e explica as 

respostas do biocompósito. 

A técnica multivariada foi realizada também para avaliar o efeito principal e o 

efeito de interação. O efeito principal, ou seja, o efeito dos fatores isolados (tempo / 

temperatura) sem considerar os níveis (24, 48 ou 72h / 50, 60 e 70ºC) foi analisado 

estatisticamente a partir da MANOVA (Figura 11). A diferença entre os níveis de cada 

fator e o efeito de interação entre os fatores foi analisado a partir do teste post-hoc do 

teste de Tukey para informar em qual nível estava a diferença estatisticamente 

significativa. 

O nível de significância definindo foi p . Essa estatística significativa indica 

que há menos de 5% de probabilidade dos resultados das propriedades mecânicas e 

físicas do biocompósito obtidas serem atribuídos ao acaso e não está relacionado à 

variação do tempo e da temperatura de secagem. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Microscopia  

A microscopia ótica realizada analisou o crescimento do micélio. Essa análise, 

desenvolvida a partir da Matriz I, ou seja, na fase de multiplicação do isolado, revelou 

que as hifas cresceram aleatoriamente e ramificado e atingiu diâmetro máximo no quarto 

dia de observação. 

A microscopia eletrônica, por sua vez, apresentou uma rede micelial e interação 

substrato-micélio comum a todos os tratamentos térmicos. Contudo, a película micelial 

formada na superfície externa do biocompósito apresentou diferença entre os 

tratamentos térmicos aplicados, observou-se aumento da porosidade e redução de 

matriz micelial com o aumento da temperatura de secagem. 

5.1.1 Microscopia ótica 

A microscopia ótica do P. sanguineus revelou crescimento da hifa nos primeiros 

dias, atingindo diâmetro máximo no 4º dia. O diâmetro das hifas foi 1,00 ± 0,00 µm no 

1º dia de observação, apresentando um pequeno crescimento no 2º de 1,25 ± 0,48 µm 

e no 4º dia obteve 4,50 ± 2,00 µm de diâmetro. No 7º dia de observação o diâmetro 

médio foi de 1,50 ± 0,46 µm e no 9º dia,1,38 ± 0,48 µm (Figura 12). 

 

Figura 12: Diâmetro das hifas do Pycnoporus sanguineus analisado no 1º, 2º, 4º, 7º e 9º dia de 
cultivo em microcultura através da microscopia ótica. 

A redução do diâmetro da hifa apontada pelo gráfico não é factual. A microscopia 

revela que até o 4º dia a hifa atinge seu diâmetro máximo e o surgimento das 

ramificações laterais é intensificado. Até esse período o crescimento é dado em uma 

direção, porém a partir do 4º dia de cultivo o crescimento passa a ser aleatório e as 

ramificações laterais formadas tornam a rede cada vez mais densa (Figura 13). 
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Figura 13: Densidade da rede micelial observada no 1º, 2º, 4º, 7º e 9º dia de cultivo em 
microcultura através de microscópio ótico 40X de aumento. 
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Desse modo, como observado na Figura 13, a densidade da rede está associada 

ao aumento do número de hifas que crescem através das ramificações laterais. Isso 

ocorre, pois a rede micelial é densamente formada pela sobreposição de hifas, que 

resulta na formação do micélio. Assim, após o 4º dia é possível aferir as hifas formadas 

a partir das ramificações laterais, cujo diâmetro é inferior a hifa que a deu origem. 

Consequentemente a redução do diâmetro observada na Figura 12 corresponde ao 

diâmetro das ramificações laterais responsável pela densidade da rede, o qual 

impossibilitou aferir o diâmetro da hifa primária. 

A literatura aponta que a partir da microscopia óptica é possível verificar dois 

tipos de hifas: as que crescem formando septos (parede transversal que divide as hifas) 

ou as asseptadas, onde, no caso dos basidiomicetos, os septos possuem associação 

com fíbulas, ou seja, grampos de conexão [10]. Desse modo, pode-se observar que o 

crescimento do P. sanguineus ocorreu de forma apical com formação de septos 

contendo grampos de conexão a partir das ramificações laterais (Figura 14). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Formação de hifas com ramificação lateral e grampos de conexão vistas a partir da 
microscopia ótica ao 2º dia de observação. 
 

 
O modo com o qual as hifas crescem influencia na densidade da rede micelial 

no substrato. Assim, a partir da inspeção visual durante a fase do bioensaio pode-se 

perceber que no 6º dia de cultivo mais de 50% da área externa já estava colonizada 

pelo fungo, apresentando aumento significativo no 8º dia. No 10º dia toda a superfície 

já se apresentava completamente colonizada com formação de densa camada micelial 

na superfície, entre o substrato e molde polimérico (Figura 15). 
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Figura 15: Densidade da rede micelial do P. sanguineus cultivado em pó de coco suplementado 
com farelo de trigo após o 2º, 6º, 8º e 10º dia de cultivo do substrato inoculado, observada através 
da inspeção visual. 

 

A coloração da película formada na superfície foi branca, em virtude da 

degradação branca que esse tipo de isolado produz, e laranja, herdada da coloração 

natural do P. sanguineus. A inspeção visual revelou a densidade da superfície do 

biocompósito. Desse modo, as afirmações do avanço da degradação do substrato pelo 

fungo referem-se a área externa, que, por conter mais oxigênio, torna o crescimento 

mais rápido que internamente [42] [51]. O centro do substrato inoculado, por conter 

percentual de oxigênio menor que a superfície, pode demandar maior tempo para 

colonização micelial.  

Estudos apontam que a decomposição da lignina é dependente da presença de 

oxigênio e que as atividades enzimáticas lignocelulósicas do Lentinula edodes ou 

hitake   um basidiomiceto de podridão branca, durante o crescimento micelial foram 

maiores quando a concentração de oxigênio do substrato era maior [51]. Contudo, toda 

a área do material foi colonizada pelo P. sanguineus aos 13 dias após inoculação 

fúngica (Figura 16). 
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Figura 16: Película micelial (a) e densidade interna (b) da rede micelial do P. sanguineus 
cultivado em substrato à base de pó de coco e farelo de trigo, após 13 dias da inoculação. 

 

A rápida colonização do substrato pelo P. sanguineus demonstra o potencial 

desse isolado na produção de biocompósito, pois o micélio favoreceu a agregação das 

partículas do pó de coco e do farelo, conferindo estabilidade e resistência. A união 

substrato-micélio é possível devido à capacidade do isolado em produzir enzimas 

capazes de degradar os compostos aromáticos presentes na lignina, bem como 

demais polissacarídeos e proteínas dos substratos [26]. 

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura da área interna do biocompósito 

A microscopia eletrônica de varredura realizada na área interna do biocompósito 

revelou o comportamento das hifas para formação da rede micelial e a interrelação com 

o substrato. Independente do tratamento térmico aplicado, as hifas se ligaram aos 

substratos e os envolvem, reduzindo-os a menores partículas para degradá-los e 

absorver seus nutrientes. O aumento da temperatura e tempo do processo de secagem 

do biocompósito não afetou a microestrutura do substrato, porém levou a redução do 

diâmetro das hifas, consequentemente redução da quantidade de matriz micelial.  

Nas áreas onde houve completa degradação e nos vazios entre os substratos 

há formação de um emaranhado de hifas (micélio), os quais são responsáveis por 

conferir estabilidade ao material, pois promovem a união entre as partículas de 

substratos (Figura 17).  
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Figura 17: Microscopia eletrônica de varredura da estrutura interna do biocompósito sob 
tratamento térmico a 24h-60ºC ilustrando os substratos vegetais, rede micelial, vazios da rede 
micelial e a parede do substrato degradada pelo basidiomiceto P. sanguineus. 

 
 
O crescimento é dado inicialmente de modo contínuo até o interior da fonte de 

nutrição (substrato), ou seja, em uma direção, assim como visto na microscopia ótica. 

Os feixes fibrosos do pó de coco são reduzidos a lâminas devido a penetração das hifas 

e consequente degradação. Com a penetração e degradação observa-se crescimento 

aleatório das hifas na parede do substrato, ocorrendo a união substrato-micélio. Em 

relação a incidência de vazios, a superfície correspondente ao substrato mostra-se uma 

região compacta, onde os vazios surgem em função da degradação. Contudo, a região 

correspondente ao micélio é porosa contendo vazios entre 10 a 15 µm.  
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Entretanto, ao comparar os vazios na rede micelial com os vazios entre as 

partículas de substratos, esses últimos foram mais expressivos (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 18: Microscopia eletrônica de varredura da estrutura interna do biocompósito sob 
tratamento térmico a 48h-70ºC ilustrando a rede micelial, hifas isoladas, substratos e vazios entre 
os substratos. 

 
 
Desse modo, os vazios na rede micelial são ínfimos se comparados aos vazios 

observados entre os substratos. Esse fato indica que, apesar de haver variabilidade 

entre o tamanho das partículas do pó de coco e farelo de trigo, o aglomerado de 

partículas inferiores a 1 mm não se acomodou de forma a preencher os espaços não 

ocupados pelas hifas e conferiu porosidade ao material. 
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A porosidade está presente em todas as amostras, independente do tratamento 

térmico. O tamanho do vazio entre os substratos é na ordem de 60 e 130 µm, ou seja, 

três a quatro vezes maior que os vazios da rede micelial (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Microscopia eletrônica de varredura da estrutura interna do biocompósito sob 
tratamento térmico a 72h-60ºC ilustrando a rede micelial, vazios entre os substratos e 
degradação do farelo de trigo pelo P. sanguineus. 

 
 
Desse modo, nem todos os vazios entre os substratos são preenchidos pelo 

micélio, em virtude da razão substrato/rede micelial ser elevada. Isto é, o percentual de 

substrato é superior ao de micélio, e o número de vazios entre os substratos é maior 

que os da rede micelial (Figura 17 e 19), dificultando o preenchimento completo desses 

vazios por matriz micelial. Além disso, o isolado busca a fonte de nutrição, portanto o 

preenchimento dos espaços vazios pelo micélio é consequência do seu crescimento.  
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A Figura 19 ilustra também, além dos vazios entre os substratos, o modo como 

o isolado interage com o substrato para garantir a estabilidade do biocompósito. As hifas 

degradaram as partículas de farelo de trigo, onde, diferente do pó de coco, o farelo 

possui estrutura lisa e compacta e é reduzida a grãos, na ordem de 6 a 7 µm. 

Em relação a influência dos tratamentos térmicos aplicados, observou-se apenas 

a redução do diâmetro das hifas. Na microscopia ótica, onde a hifa não foi submetida a 

tratamento térmico, seu diâmetro atingiu em média 4,5 µm. Contudo, após o tratamento 

térmico, o maior diâmetro observado na microscopia eletrônica foi de aproximadamente 

3 µm. A redução do diâmetro após a secagem pode ser atribuída a evaporação da água 

presente na parede celular. E, em razão dos constituintes da parede do isolado serem 

resistentes a temperatura dos respectivos tratamentos térmicos, é observada apenas 

retração da hifa, e sua parede celular é preservada.  

5.1.3 Microscopia eletrônica de varredura da área externa do biocompósito 

A análise de MEV também revelou particularidades da película micelial. Esta, 

formada em toda superfície do biocompósito e constituída unicamente por micélio, foi 

afetada pelo tempo de secagem. O aumento do tempo favoreceu o surgimento de 

porosidade na película micelial. Além disso, o ensaio de compressão induziu a presença 

de fissuras e também foi verificada através da microscopia das amostras (Figura 20). 

 
Figura 20: Topografia da película micelial vista a partir da microscopia eletrônica de varredura, 
sob tratamento térmico a 24h-70ºC indicando as deformações plásticas e fissuras na película. 

 
 

Com 24 h-70 ºC foi observado deformações plásticas na película, induzidas pelo 

ensaio de compressão. Além disso, a compressão resultou em fissuras de comprimento 

variado e espessura de 2 a 60 µm. O sentido das fissuras também variou, o que pode 

ser atribuído a anisotropia do biocompósito. Para esse tratamento térmico também 

verificou-se uma topografia irregular, com declives de superfície, porém sem presença 

de porosidade (Figura 20).  
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Além disso, o tratamento térmico revelou uma película formada por uma densa 

camada de micélio, com hifas variando de 0,90 a 2 µm (Figura 21).  

  

 
Figura 21: Compacidade e fissura da rede micelial induzida pelos esforços compressivos vistas 
a partir da microscopia eletrônica de varredura sob tratamento térmico a 24h-70ºC. 
 
 

A temperatura, de modo geral, proporcionou a união das hifas de modo uniforme, 

com preenchimento de todos os espaços vazios entre elas. Esse emaranhando formado 

ao encontrar a barreira do molde polimérico e quando aquecido, produziu uma rede 

micelial compacta e homogênea. Abaixo dessa zona compacta foi possível observar 

também um emaranhado de hifas com crescimento aleatório. Essa rede micelial porosa 

corresponde a zona de transição entre a parte externa e interna do biocompósito, a qual 

não foi fortemente afetada pela temperatura, é responsável pela conexão com o 

substrato. 

As fissuras geradas na película expõem de modo nítido a divisão entre o micélio 

compacto e o micélio poroso (Figura 21). Essas fissuras foram geradas pelas tensões 

positivas circunferenciais durante a compressão das amostras e resultam em uma área 

de fratura irregular. Essa zona de fissuração pode ter sido oriunda da fratura das 

diversas hifas que constituem o micélio. 
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O tratamento térmico a 48 h-70 ºC também resultou em uma rede micelial densa, 

porém é notória a presença de porosidade na película, oriunda da secagem, além da 

menor deformação plástica quando comparado ao tratamento térmico anterior, a 24 h-

70 ºC (Figura 22). 

 

 
Figura 22: Topografia da película micelial vista a partir da microscopia eletrônica de varredura, 
sob tratamento térmico a 48h-70ºC, ilustrando as deformações plásticas, fissuras oriundas dos 
esforços compressivos e rede micelial porosa. 
 

A topografia da película a 48 h-70 ºC foi regular e não apresentou os relevos 

presentes do tratamento anterior. Nessa etapa de secagem foi possível vizualizar dois 
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comportamentos da película micelial: uma rede compacta e outra rede contendo elevado

números de vazios.  

Na rede micelial compacta, as hifas estão acomodadas de modo similar ao 

tratamento a 24 h-70 ºC e o diâmetro das hifas, menor que 2 µm, não apresentou 

mudança. Contudo, o tratamento de 48 h-70 ºC revelou presença de poros, cujo 

diâmetro variou de 2 a 12 µm (Figura 22). A presença dessa porosidade quando aplicado 

tratamento térmico a 48 h-70 ºC pode estar associado a redução excessiva de água na 

parede celular, o que proporciona retração da parede, desagregação entre as hifas 

unidas uma ao lado da outra e surgimento dos poros. 

A rede superficial com alto índice de vazios também foi afetada pelo tratamento 

térmico, porém suas características indicam ter sido fortemente influênciadas pelos 

esforços mecânicos oriundos do ensaio de compressão. Essa rede é similar a rede 

micelial interna do biocompósito, onde há um emaranhado de hifas com crescimento 

aleatório, sem acomodação regular. Entretanto, diferente da rede micielial interna, onde 

as hifas estão livres e individualizadas, nessa observa-se regiões com hifas unidas. 

Desse modo, o tratamento a 48 h-70 ºC demostra que essa rede micelial pode 

ter absorvido esforços compressivos circunferênciais, visto que apresenta 

comportamento similar às zonas onde há fissuras. Assim, infere-se que essa região da 

superfície da película, cujo número de vazios é elevado, pode ter apresentado antes da 

compressão a mesma configuração que uma rede densamente homogênea, porém ao 

receber as solicitações mecânicas, houve estiramento da rede micelial, desconexão 

entre as hifas fundidas e surgimento de um número excessivo de vazios, favorecido pela 

porosidade da rede micelial compacta a esse tratamento térmico. 

Diferente do tratamento térmico a 24 h-70 ºC, o estiramento proprocioando pelos 

esforços mecânicos oriundos do ensaio de compressão resultou na deformação 

permanente da rede. Tal fato pode estar atrelado ao surgimento de um novo tipo de 

fissura, visto que o tratamento a 48 h-70 ºC, além de revelar dois tipos de acomodação 

da rede micelial, apresentou também fissuras distintas em cada rede micelial (Figura 

23). 
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Figura 23: Tipificação de fissuras na película micelial vistas a partir da microscopia eletrônica de 
varredura, sob tratamento térmico a 48h-70ºC, ilustrando as fissuras oriundas do rompimento 
sucessivo de hifas e fissura entre a parede celular das hifas na rede micelial compacta. 

 
A primeira fissura foi similar àquela encontrada no tratamento térmico anterior, 

com rompimento das hifas. O segundo tipo de fissura ocorreu na rede micelial densa. 

Essas são fissuras de menor extensão e espessura, variando de 2 a 15 µm de 

comprimento e menos de 1 µm de largura. 

A fissura da rede micelial densa e compacta ocorreu entre a união das hifas e 

indica ter surgido após recebimento das solicitações mecânicas oriundos do ensaio de 

compressão (Figuras 24a e b). 
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Figura 24: Fissura entre a ligação das hifas formadoras da rede micelial densa vista a partir da 
microscopia eletrônica de varredura, sob tratamento térmico a 48h-70ºC. 
 
 

Durante o processo de aquecimento as hifas se ligam e formam a rede micelial 

compacta, homogênea, que se aglomeram de modo contínuo, uma ao lado da outra, 

separadas por sua parede celular. A fissura ocorre nessa zona de transição, a qual 

mostra-se propícia a ocorrência da fissura. Assim, nessa zona ocorrem dois fenômenos: 

descolamento das hifas para formação dos poros induzido pelo tratamento térmico e a 
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fissura estimulada pelos esforços compressivos oriundos do ensaio de compressão 

(Figura 24a). Quando o rompimento se deu para formação dos poros, o diâmetro da hifa 

foi 1,42 µm, porém quando encontrava-se fundida a outras hifas o diâmetro atingiu 1,66 

µm, corroborando o fato da temperatura induzir a retração da hifa para formação dos 

poros. 

A diferença entre os dois modos de ruptura está atrelada a superfície da parede 

celular. Nota-se que quando há ruptura para formação de poros, a superfície da parede 

celular (parede da hifa) é plana, porém quando a ruptura ocorre por indução do 

carregamento compressivo, a parede da hifa é irregular (Figura 24b). 

Nessa etapa do tratamento térmico, a 48 h-70 ºC, conclui-se que a secagem 

modificou a homogeneidade da rede, induziu a porosidade e tornou a rede micelial 

menos suceptível a absorção de cargas, bem como promoveu a redução da 

deformação. As fissuras, tanto na rede micelial contendo vazios quanto na rede 

compacta, foram, por sua vez, induzidas pelas tensões geradas no ensaio de 

compressão.  

Por fim, o tratamento térmico a 72 h-70 ºC revelou porosidade expressiva e 

menores deformações quando comparado aos tratamentos anteriores, além de fissuras 

na rede micelial compacta como ocorrido no tratamento a 48 h-70 ºC (Figura 25). 

 72h 70ºC 

Rede 
micelial 

Deformação 
plástica 

Fissura 

Substrato 



 

50 
 

 
Figura 25: Topografia da película micelial vista a partir da microscopia eletrônica de varredura, 
sob tratamento térmico a 72h-70ºC, ilustrando menores deformações plásticas, fissuras oriundas 
dos esforços compressivos, substratos na película micelial e rede micelial porosa. 
 
 

O tratamento térmico a 72 h-70 ºC tornou a película micelial mais porosa (Ø: 3-

10 µm) e as deformações plásticas mostraram-se menos expressivas, pois o 

biocompósito tratado a esse tempo e temperatura apresentou menor grau de 

deformação até o surgimento da primeira trinca. Além disso, a elevação do tratamento 

térmico resultou em uma película menos espessa, que inclusive permite observar o 

surgimento do substrato na superfície do biocompósito, e diâmetro das hifas menor que 

2 µm. 

A fissura também ocorreu na rede micelial porosa, bem como na região onde a 

rede micelial escontrava-se densamente compactada (Figura 26).  

  
Figura 26: Tipificação de fissura na película micelial vista a partir da microscopia eletrônica de 
varredura, sob tratamento térmico a 72h-70ºC, ilustrando fissuras oriundas do rompimento 
sucessivo de hifas e fissura entre a parede celular das hifas na rede micelial compacta. 
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As fissuras foram similares àquelas apresentadas com tratamento térmico a 48

h-70 ºC, e o comprimento variou entre 3,0 e 6,0 µm e a espessura entre 0,40 e 1,10 µm. 

Essas fissuras na superfície da película foram facilitadas pela presença dos poros. 

Abaixo da película micelial é observado um emaranhado de hifas de crescimento 

aleatório, correspondente a interação com o substrato, como mencionado outrora. As 

fissuras na área densa, por sua vez, foram dirimidas a esse tratamento, visto que há 

redução da área compactada, redução da espessura da película e aumento significativo 

da porosidade. 

Em síntese, a microscopia eletrônica revelou que na rede interna do 

biocompósito foi possível observar a ligação substrato-micélio. Além disso houve 

formação de uma rede micelial pouco compacta, resultado do crescimento do fungo no 

substrato para formação do biocompósito, bem como da degradação do substrato. 

Entretanto, o tamanho dos vazios da rede é inferior ao tamanho dos vazios presentes 

entre as partículas de substratos vegetais.  

Na rede micelial externa formada na superfície é constatado que o aumento do 

tempo de secagem contribuiu para formação de poros na película micelial e 

proporcionou o surgimento de fissuras menores entre as hifas e fissuras maiores 

oriundas do rompimento do emaranhado de hifas. Esse aumento também resultou na 

redução da densidade micelial em virtude da diminuição do diâmetro das hifas. 

5.2 Análise química 

5.2.1 Espectroscopia vibracional de infravermelho (FTIR) 

Os substratos são constituídos por macromoléculas de celulose, lignina e 

hemicelulose, em quantidades distintos, além do amido e proteínas presentes no farelo 

de trigo. A composição bioquímica da amostra sem tratamento térmico, além da 

presença dos compostos citados acima -

glucanos, constituintes da parede do fungo. 

Os espectros do pó de coco e farelo de trigo isolados foram analisados para 

comparar ao espectro do biocompósito sem tratamento térmico e então identificar as 

diferenças das bandas. Os substratos isolados apresentaram bandas semelhantes nos 

espectros de infravermelho (Figura 27).  
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Figura 27: Espectros vibracionais infravermelho dos substratos isolados (pó de coco e farelo de 
trigo) e biocompósito sem tratamento térmico, em KBr. 
 

Nos substratos foi possível observar uma banda em 3324 cm-1, correspondente 

ao estiramento O-H com formação de ponte de hidrogênio referente a presença de 

álcoois e fenóis derivados da celulose e da lignina [73]. Na amostra sem tratamento 

térmico, o espectro de banda larga e intensa em 3448 cm-1 refere-se à deformação axial 

do grupo O-H referente as ligações hidrogênio OH-C=O e OH-O, além da deformação 

axial NH sobreposta, presentes na quitina [63] [74]. 

Os substratos isolados apresentaram ainda vibração CH em 2971 cm-1 

característico da lignina [73] e a vibração C=O em 1739 cm-1, apenas no pó de coco, 

correspondente aos grupos acetil da hemicelulose e carbonil da lignina, assim como 

encontrado nos estudos de Wu et al [75]. A ausência dessas bandas na amostra sem 

tratamento térmico reforça a ocorrência da degradação da lignina com a inoculação do 

fungo no substrato e consequente redução da vibração. 

A banda em 1606 cm-1 no pó de coco é atribuída ao estiramento C=O do grupo 

carboxílico presente na lignina [73]. No farelo de trigo a banda 1660 cm-1 é atribuída a 

vibração C=O, a qual está presente nos aminoácidos constituintes das proteínas do 

farelo de trigo. Essa banda apresenta-se deslocada na amostra sem tratamento térmico, 

inoculada pelo cogumelo P. sanguineus, e pode ser condizente a presença da amida I 

-quitina [8] [63] [74]. De acordo com estudo desenvolvido por Hong e Ying [76] -

quitina exibe duas bandas características em 1660 e 1620 cm-1 -

quitina que possui apenas uma banda em 1650 cm-1. 

Duas bandas bem definidas não se distinguem no espectro, pois podem se 

- -quitina em 

estruturas flexíveis [63]. O basidiomiceto usado como matriz possui uma estrutura rígida, 

-quitina. 

Pó de coco 

Farelo de trigo 

Sem tratamento 



 

53 
 

As bandas localizadas entre 1500 e 700 cm-1 dos substratos isolados 

apresentaram as principais diferenças entre os substratos e o biocompósito. Nos 

substratos foi possível observar uma série de bandas adicionais. Essas bandas podem 

estar relacionadas à lignina e polissacarídeos presentes na bioquímica dos substratos 

[73]. De acordo com a literatura [77], a região entre 1300-900 cm-1 apresenta um padrão 

complexo de bandas que normalmente não são analisadas, contudo a presença de 

bandas mais intensas entre 1300-1000 cm-1 podem ser consideradas. Desse modo, a 

partir da espectroscopia realizada em pó de coco por Wu et al [75], a absorção em 1514 

cm-1 foi associada à vibração de alongamento do anel aromático em C=C na lignina e a 

absorção em 1265 cm-1 à vibração de alongamento dos grupos acetil da hemicelulose. 

A ausência dessas bandas no compósito sem tratamento térmico reafirma o 

potencial que o P. sanguineus possui em degradar lignina e os demais carboidratos da 

biomassa vegetal. O espectro do biocompósito sem tratamento ainda apresenta uma 

banda em 1050 cm-1 (Figura 22), que pode corresponder aos estiramentos CO, CC e 

COH referentes a celulose, hemicelulose e lignina [73] não degradadas pelo fungo. 

Ramirez-Chan et al [78] analisaram o efeito do basidiomiceto P. chrysosporium 

no substrato vegetal e observaram bandas em 1244 cm-1 e 898 cm-1, correspondentes 

aos componentes das fibras de coco (celulose, hemiceluloses e lignina) e em 1368 cm-

1 e 898 cm-1, associadas à holocelulose. Os autores verificaram que à medida que o 

fungo se desenvolvia no substrato, havia redução das bandas, corroborando a 

capacidade do basidiomiceto utilizado em degradar a fração de fibra natural do 

compósito vegetal. 

As amostras do biocompósito tratado termicamente mostraram-se semelhantes 

a amostra sem tratamento, ou seja, de modo geral a temperatura e tempo aplicados não 

alteraram de modo significativo a bioquímica do biocompósito micelial. O tratamento 

térmico a 24 horas resultou em espectros de infravermelho similares entre as 

temperaturas aplicadas e com a amostra sem tratamento térmico (Figura 28). 
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Figura 28: Espectros vibracionais infravermelho do biocompósito submetido a tratamento 
térmico por 24 horas a 50, 60 e 70ºC comparado ao espectro do biocompósito sem tratamento 
térmico, em KBr. 

 
 
As bandas observadas nos espectros com tratamento térmico (Figura 28), assim 

como no biocompósito sem tratamento térmico, indicam presença da quitina (3448 cm 1) 

[74] e estiramento assimétrico do CH2 (2925 cm 1). Na vibração CH2 pode haver 

sobreposição de bandas, a qual justifica seu alargamento, e pode ser indicativo de 

lipídeos presentes no fungo [8] [79], bem como presença de polissacarídeos (celulose 

e hemicelulose) [76] resultantes da não degradação dos substratos. A banda 1650 cm 1 

é atribuída a -quitina [74] [76] e as bandas de impressões entre 1650-1050 

cm 1 são referentes a lignina [73]. 

O tratamento térmico das amostras a 48 e 72 horas de duração foi semelhante 

ao de tratamento a 24 horas (Figura 29). A diferença está relacionada a redução da 

intensidade e deslocamento da banda 3448 cm 1 nas temperaturas de 60 e 70ºC, com 

redução acentuada em 72h-70ºC.  

 
Figura 29: Espectros vibracionais infravermelho do biocompósito submetido a tratamento 
térmico por 48 e 72 horas a 50, 60 e 70ºC comparado ao espectro do biocompósito sem 
tratamento térmico, em KBr.  
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Em virtude dessa banda apresentar grupo hidroxila, a redução da intensidade 

indica perda da umidade em virtude do aumento da temperatura de secagem. Estudos 

similares foram desenvolvidos com basidiomicetos distintos, mas resultados e espectros 

semelhantes foram identificados. Khamrai et al [79] analisaram um filme de micélio puro 

oriundo do basidiomiceto Phanerochaete chrysosporium e verificaram picos de 

absorção em 3280 cm-1 referente ao alongamento OH em polissacarídeos, estiramento 

assimétrico do CH2 em 2934 cm-1 de lipídeos e banda 1074 cm-1 referente ao 

alongamento CO de polissacarídeos.  

Haneef et al [8], quando avaliaram filmes fibrosos a base de micélio fúngico, 

notaram espectros distintos com relação as espécies, independente do meio de cultura 

utilizado. Os autores observaram bandas mais intensas atribuídas a polissacarídeos 

presentes no P. ostreatus e no G. Lucidum, as mais intensas correspondiam a lipídeos. 

De modo geral foram observados espectros de absorção no infravermelho dos micélios 

associados às biomoléculas que os compõem, como lipídeos (3000-2800 cm 1,  1740 

cm 1), proteínas (amida I a 1700-1600 cm 1, amida II e III a 1575-1300 cm 1), ácidos 

nucleicos (1255-1245 cm 1) e polissacarídeos (1200-900 cm-1). 

Ao observar as bandas em função do tratamento térmico foi verificado que o 

aumento do tempo de secagem reduz principalmente as bandas de hidroxila e aquela 

referente a lipídeos. Essa redução pode estar atrelada ao aumento de porosidade na 

rede micelial e a redução do diâmetro das hifas, também afetadas pelo aumento do 

tempo de secagem, assim como constatado na microscopia eletrônica de varredura. 

5.2.2 Difratograma de raios X (DRX) 

Os difratogramas analisados a partir do DRX mostraram que os substratos 

possuem estrutura amorfa e após inoculação fúngica é observado pico cristalográfico 

de baixa intensidade no biocompósito produzido (Figura 30). 

 
Figura 30: Difratogramas de raios X dos substratos isolados (pó de coco e farelo de trigo) e 
biocompósito sem tratamento térmico. 
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O pó de coco e farelo de trigo possuem uma região halo amorfa entre 15 e 25º, 

mais intensa no farelo de trigo (Figura 30). Essa região pode ser justificada pela 

sobreposição de planos cristalinos de celulose e amido. Wu et al [75] ao analisar o pó 

da fibra de coco, localizaram uma região larga com intensidade máxima em torno de 16º 

e outra região em torno de 22º, relacionados aos planos (101) e (002), respectivamente, 

onde o primeiro é condizente a celulose e o segundo a lignina e hemicelulose. 

Após inoculação dos substratos pelo P. sanguineus, um pico de baixa 

intensidade surge em aproximadamente 26,3º, indicando ser representativo da 

acetilglucosamina, polímero policristalino constituinte da quitina (Figura 30). Resultado 

similar foi encontrado por Hassainia, Satha e Boufi [80] -quitina do 

cogumelo A. bisporus, verificaram, dentre os picos encontrados, um em 26,3º 

-quitina comercial. A 

redução da sobreposição dos planos entre 15º e 25º pode indicar degradação da 

celulose presente nos substratos após inoculação fúngica. 

Os tratamentos térmicos revelaram que o tempo de secagem contribuiu para 

organização das cadeias e conferiu ao biocompósitos grau de cristalinidade com 

tratamento até 60ºC, pois com 70º C os picos reduzem em função do aumento do tempo 

de secagem (Figura 31). 
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Figura 31: Difratogramas de raio X do biocompósito após tratamento térmico a 50, 60 e 70ºC 
por 24, 48 e 72 horas de duração. 

 
 

A 50ºC observa-se surgimento de novos picos cristalinos a 48 e 72 h em 20,5º, 

indicativo da celulose, junto ao pico da acetilglucosamina em 26,3º (Figura 31). A 60 ºC 

a estrutura cristalina se mantém até 48 h, porém a 72 h novos picos surgem em 40º e 

42º podendo ser indicativos da alfa-celobiose resultante da decomposição da 

macromolécula de celulose. 

A temperatura de 70 ºC revelou redução significativa da intensidade dos picos 

com o tempo. Não foi observado uniformidade de comportamento com o aumento da 

temperatura, visto que, com o aumento da temperatura a 24 e 48 h de secagem o 

biocompósito mostrou-se heterogêneo. Entretanto, a 72 horas, o biocompósito reduziu 

o grau de cristalinidade com o aumento da temperatura. 

Ao analisar o tempo de secagem, pode-se verificar que a 24 h de secagem a 

estrutura cristalina se mantém estável, com aumento apenas da intensidade do pico em 
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26º aproximadamente. A secagem a 48 h não apresentou relação com o aumento da 

temperatura, visto que o aparecimento ou ausência de picos independeu da secagem. 

Com 72 h de secagem, o aumento da temperatura tende a reduzir a cristalinidade do 

compósito, resultando em um material, a 70 ºC, com características similares aos 

substratos isolados. 

O aumento do grau de cristalinidade em 50 e 60 ºC com o tempo pode estar 

relacionado a reconfiguração das cadeias poliméricas mediante exposição ao calor. 

Esse fato pode ser associado ao fenômeno da quemicristalização que ocorre em 

polímeros durante um processo de degradação química ou térmica [81] [82]. A 

quemicristalização representa um rearranjo molecular na região amorfa por meio da 

cisão da cadeia molecular [81] [82], ou seja, a degradação promove a quebra das 

cadeias na região amorfa e proporciona mobilidade para formação de novos cristais 

[83]. 

A literatura [84] aponta que esse rearranjo possui um limite de adequação e 

quando o tempo de exposição é intenso, a cristalização diminui em função da elevada 

degradação. A redução da cristalinidade no biocompósito a 70 ºC pode estar associado 

a esse processo reverso de quemicristalização, visto que 70 ºC foi a maior temperatura 

aplicada entre os tratamentos, e nesse bloco observou-se redução do grau de 

cristalinidade do biocompósito com o aumento do tempo de secagem.  

5.5 Análise térmica 

As curvas termogravimétricas (TG) das amostras do biocompósito constituído por 

farelo de trigo, pó de coco e o basidiomiceto P. sanguineus, submetido a diferentes 

tratamentos térmicos, apresentaram perfis térmicos semelhantes, ou seja, mostraram-

se padrões de degradação semelhantes entre os tratamentos térmicos (Figura 32). 

 
Figura 32: Análise termogravimétrica (TGA) de biocompósito micelial com tratamento térmico a 
24 [1], 48 [2] e 72 horas [3] a 60ºC. 
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As curvam apontam que o biocompósito possui massa levemente instável a 

temperaturas inferiores a 100ºC, visto que o patamar inicial de massa não é constante, 

ou seja, há perda de massa a partir do início do aquecimento a 25ºC (Figura 32). De 

modo geral, observa-se perda de massa a cerca de 90ºC, entre 8-10%, referente ao teor 

de umidade. A degradação ocorre entre 150ºC e 400ºC, com aproximadamente 40% de 

perda de massa, referente a degradação dos constituintes do biocompósito. 

Em estudos semelhantes de análise térmica, outros pesquisadores encontraram 

resultados similares. Apples et al [11] observaram redução do teor de água a 100ºC com 

perda de 6-10% de massa e degradação dos substratos de cultivo a 225-242ºC, com 

redução lenta da massa quando esses substratos não estavam colonizados, concluindo 

que a colonização fúngica torna o substrato mais acessível à degradação térmica. 

Entretanto, mesmo que o isolado favoreça a degradação térmica do biocompósito, a 

temperatura para tal ainda é elevada. 

Beltrame et al [85], ao extrair polissacarídeos da parede celular do cogumelo 

Craterellus tubaeformis, observou que os polissacarídeos se decompõem em uma faixa 

de temperatura relativamente curta, entre 196 295°C, e a evaporação da água entre 

25 196°C, assim como o biocompósito em questão. Desse modo, a degradação dos 

polissacarídeos até 300ºC refere-se aquelas frações de polímeros com menor peso 

molecular, visto que sua ligação glicosídica rompe a temperaturas mais baixas [85]. 

Contudo, associada a degradação dos polissacarídeos, outras degradações podem 

ocorrer até 441°C [75]. Com isso, assim como afirmado por Haneef et al [8], a alta 

temperatura de degradação comprova a estabilidade térmica do biocompósito micelial, 

a qual impacta nos campos de aplicação para fins comerciais. 

Quando analisados os gráficos separadamente, observa-se que as curvas DTG 

apresentaram comportamento térmico distinto entre as amostras (Figura 33).  
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Figura 33: Análise termogravimétrica (TGA) de biocompósito micelial tratado termicamente a 24 
(a), 48 (b) e 72 (c) horas a 60ºC. 

 
De acordo com as curvas, é exibido um primeiro estágio de perda de massa que 

atinge pico em 90ºC, comum a todas as amostras e relativo à evaporação gradual da 

água contida no biocompósito. Apesar do tratamento térmico do presente estudo ter 

sido aplicado até 70ºC, a TGA confirmou a presença de água no biocompósito após 

secagem, visto que a água que pode estar ligada as cadeias poliméricas foi evaporada 

apenas a temperatura acima de 100ºC [76].  

O segundo estágio corresponde a degradação térmica dos componentes 

bioquímicos que ocorre em uma faixa de temperatura entre 140 a 380ºC. Nele ocorrem 

reações diferentes, duas reações simultâneas quando o biocompósito foi tratado 

termicamente a 24 horas e reações parcialmente sobrepostas quando o biocompósito 

foi tratado a 48 e 72 horas.  

Além da distribuição dos estágios, as curvas TG e DTG também forneceram 

alguns parâmetros para as amostras analisadas, como: quantidade de água retida entre 
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25-175ºC, temperatura de início e fim da degradação, pico de temperatura e perda de 

massa (Tabela 1).  

Tabela 1: Parâmetros da estabilidade térmica de biocompósito micelial tratado termicamente a 
24, 48 e 72 horas a 60ºC. 

Estágio Parâmetros 24 horas 48 horas 72 horas 

Primeiro  

Tinicial (ºC) 25 25 25 

Tfinal (ºC) 175 155 140 

Pico (ºC) 90 90 90 

 10 9,5 8 

Segundo  

1º pico 

Tinicial (ºC) 175 155 140 

Tfinal (ºC) 290 290 290 

Pico (ºC) 270 270 270 

 22 20 17 

Segundo  

2º pico 

Tinicial (ºC) 290 290 290 

Tfinal (ºC) 370 380 380 

Pico (ºC) 310 310 310 

 16 20 23 

 

A perda de massa no Estágio I, entre 8 a 10%, foi reduzida com o aumento do 

tempo de secagem, assim como a temperatura máxima da perda de umidade, a qual 

reduziu de 175ºC em 24h para 140ºC a 72h. A perda de massa e o intervalo de 

temperatura similares foram observados em outros estudos. Jones et al  [67], ao analisar 

um biocompósito a base de grão de trigo e T. versicolor seco a 50°C por 48h, 

verificaram que o primeiro estágio de degradação (25-200°C), atribuído à evaporação 

da água livre, resultou em uma perda de massa de 5% entre 100 e 200°C. Wu et al 

[75], ao analisar a estabilidade térmica do pó da fibra de coco, verificaram redução de 

massa por perda de umidade entre 44-110ºC. Hassainia et al [80] constataram perda de 

7,75% de massa entre 30-100ºC, referente a porção de água presente na quitina 

extraída do fungo A. bisporus. 

No Estágio II observam-se dois picos em 270 e 310ºC, e aproximadamente 40% 

de perda de massa (Tabela 1). De acordo com Jones et al [67] esse estágio ocorre 

devido à decomposição dos constituintes orgânicos do biocompósito como 

aminoácidos, polissacarídeos, quitina, entre outros.   

O primeiro pico, entre 140-290ºC, pode ser atribuído a despolimerização térmica 

da hemicelulose, assim como obtido no estudo desenvolvido por Wu et al [75] com o pó 

da fibra de coco. De acordo com a literatura a decomposição da hemicelulose ocorre 
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entre 180-340°C [86] [87]. Em decorrência da constituição da hemicelulose por 

monômeros de açúcares, como o xilano, cujo monômeros estão distantes uns dos 

outros na formação da longa cadeia polimérica, resulta na melhora da estabilidade 

térmica do composto orgânico [88].  

O intervalo entre 140 e 290ºC pode apresentar também sobreposição de picos, 

deduzindo que além da hemicelulose, pode haver início da degradação da quitina. 

Estudos térmicos (DSC) revelaram pico endotérmico em 148,65ºC, com intervalo entre 

229,97-285,94ºC da quitina isolada do cogumelo shitake [89]. Já com o Termitomyces 

albuminosus a degradação foi iniciada a 280ºC [76].  

O segundo pico, entre 290-380ºC, é resultado da degradação da lignina e da 

celulose [75]. A celulose possui melhor estabilidade térmica que a hemicelulose, porém 

degrada-se rapidamente quando atinge temperatura de 350ºC [88]. De acordo com 

estudo de Mishra e Mohanty [87], a celulose possui uma faixa mais estreita de 

decomposição entre 280-380ºC. Já a lignina, em virtude de sua complexidade 

molecular, contendo anel benzênico de difícil degradação, decompõe-se lentamente e 

a altas temperaturas, em uma ampla faixa entre 190ºC a 900ºC [87] [88]. 

Entretanto, de acordo com estudo realizado por Hu et al [88], a faixa entre 250 a 

300°C ainda pode indicar decomposição de pequenas porções de hemicelulose e a faixa 

de 300 a 350°C, decomposição da celulose. Essas sobreposições de faixas ocorrem em 

detrimento a complexidade da degradação de biomassa lignocelulósica que envolve a 

degradação da lignina, celulose e hemicelulose [86].  

No segundo estágio da decomposição térmica, além da sobreposição dos 

polissacarídeos, pode haver ainda sobreposição dos picos da quitina presente no 

isolado. Estudo desenvolvido para extração da quitina do cogumelo Agaricus bisporus 

revelou perda de massa de 63,37% entre 200ºC e 400ºC, atribuída a degradação das 

cadeias de quitina [80]. Já a quitina extraída do cogumelo Ganoderma lucidum revelou 

pico de degradação a 313,57°C, atribuído a estrutura sacarídica da molécula, incluindo 

desidratação dos anéis sacarídicos e a polimerização e decomposição das unidades 

acetiladas e desacetiladas da quitina, com degradação completa do polímero na faixa 

de 400 a 500°C [90]. 

A partir dos parâmetros obtidos, pode-se observar que o biocompósito do 

presente estudo possui perda de umidade entre 25-175ºC e redução de 8 a 10% da 

massa, a qual representa maior perda quando comparada aos estudos mencionados 

outrora. O início da degradação térmica dos polissacarídeos e demais constituintes 
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químicos do biocompósito variou entre 140-170ºC e o início da degradação ficou 

condicionado ao fim da perda de umidade do estágio anterior.   

A perda de massa no primeiro intervalo (140-290ºC) do Estágio II soma 17 a 22% 

e no segundo intervalo (290-380ºC), compreende de 16 a 23%. Ambos os intervalos são 

referentes a degradação da hemicelulose, celulose, lignina e quitina. Os resultados 

apresentados por TG/DTG estão em acordo com o FTIR, visto que a composição 

química apresentada na espectroscopia não variou em função do aumento do tempo de 

secagem, assim como não houve variação significativa da estabilidade térmica. 

5.6 Densidade, perda de massa e volume 

A densidade, perda de massa e volume que o biocompósito apresenta estão 

ligadas, de modo geral, a temperatura [F(2,49)= 50,419; p<0,001] e ao tempo [F(2,49)= 

195,327; p<0,001] do processo de secagem. A análise estatística revelou nível de 

significância menor que 0,001 e afirma que as variações das respostas do 

comportamento físico do biocompósito ocorre em decorrência do tempo e da 

temperatura de secagem. O teste de  confirma os dados, mas apontou que 

o tempo de secagem explica menor as perdas que a temperatura, em virtude de seu 

baixo valor de  (Figuras 34 e 35). 

Desse modo, como esperado, quanto maior a temperatura menor a densidade e 

maiores foram as perdas de massa (Figuras 34 e 35).  

 
Figura 34: Densidade do biocompósito sob tratamento térmico a 50, 60 e 70ºC por 24, 48 e 72 
h de duração. 
Descrição da estatística de regressão -0,831; t= -16,263; p<0,001]; Temperatura: 

-0,420; t= -8,230; p<0,001]. Equações: (50ºC) y=-0,0595x + 0,416 R²=0,9897 / (60ºC) y=-
0,0805x + 0,412 R² = 0,9862 / (70ºC) y=-  (horas). 

(50 ºC) 

(60 ºC) 

(70 ºC) 
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Figura 35: Perda de massa do biocompósito sob tratamento térmico a 50, 60 e 70ºC por 24, 48 
e 72h de duração. 
Descrição da estatística de regressão
0,284; t= 7,681; p<0,001]. Equações: (50ºC) y=18,691x + 6,4612 R² = 0,996 / (60ºC) y=19,509x 
+ 17,842 R² = 0,9425 / (70ºC) y=15,629x + 30,755 R² = 0,8708 .  

 
A análise de regressão resultou em um modelo estatisticamente significativo 

para a densidade [F(2, 51)= 166,114; p<0,001; R² = 0,862], perda de massa [F(2, 51)= 

339,112; p<0,001; R² = 0,927] e perda de volume [F(2, 51)= 130,440; p<0,001; R² = 

0,830], confirmando que os tratamentos térmicos são previsores do comportamento 

físico do biocompósito e explicam 86,2%, 92,7% e 83% das variações da densidade, 

perda de massa e de volume, respectivamente. Ao analisar a relação entre tratamento 

térmico e propriedade física do biocompósito, a correlação de Pearson mostrou que 

para a densidade há correlação negativa e forte (r= - 0,83; p<0,001) com o aumento do 

tempo de secagem e correlação negativa e moderada (r= - 0,42; p<0,001) para a 

temperatura de secagem, isto é, quanto maior o tempo e temperatura de secagem, 

menor é a densidade do biocompósito.  

A perda de massa e volume, como esperado, também mostrou correlação 

positiva forte com o tempo, mas correlação fraca com a temperatura de secagem. Desse 

modo, quanto maior o tempo, maiores foram as perdas de massa e volume (r= 0,92 e 

r= 0,84, respectivamente) para p<0,001 e quanto maior a temperatura de secagem (> 

50 ºC), maior a perda massa (r= 0,28; p<0,05) e volume (r= 0,37, p<0,001), porém o 

tempo de secagem mostrou-se melhor correlato e explica diretamente a variação da 

perda de massa e volume. 

Essa perda de massa que o biocompósito apresentou pode estar relacionada ao 

decréscimo de umidade presente no substrato e na parede celular do micélio durante o 

tratamento térmico, assim como apresentado através da análise termogravimétrica no 

(70 ºC) 

(60 ºC) 

(50 ºC) 
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primeiro estágio de decomposição e na análise de FTIR, que apresentou redução das 

bandas condizentes ao grupo hidroxila.  

Além disso, percebe-se que os tratamentos térmicos a 24 h de duração e o 

tratamento a 48 h-50 ºC concentraram as menores perdas de massa. Tal fato pode estar 

atrelado a homogeneidade da película como revelado pela análise de MEV. Como foi 

observado, o tratamento térmico a 24 h resultou em uma película micelial densa e 

compacta, sem porosidade, a qual pode ter funcionado como uma barreira para 

eliminação de água durante a secagem, concentrando a umidade nos vazios do 

biocompósito e consequentemente, reduziu a perda de massa. 

Quando as perdas de massa se intensificaram, houve aumento de vazios no 

biocompósito conforme verificado pela análise de MEV e retração desses durante o 

processo de secagem, que resultou na redução de volume do biocompósito (Figura 36). 

 
Figura 36: Perda de volume do biocompósito sob tratamento térmico a 50, 60 e 70ºC por 24, 48 
e 72h de duração. 

 Equações: 
(50ºC) y = 9,726x - 1,626 R² = 0,9675 / (60ºC) y = 10,067x + 4,5475 R² = 0,9646 / (70ºC) y = 
9,938x + 6,6454 R² = 0,9087 tempo (horas). 

  
As menores perdas de volume estão concentradas nos tratamentos que levam 

a menores perdas de massa, ou seja, nos tratamentos a 24h de duração e 48 h-50 ºC. 

Nesses tratamentos, a redução do volume foi inferior em virtude de os vazios estarem 

ocupados por água, que dificultou a retração. Com o aumento do tratamento térmico, a 

perda de massa se intensifica e consequentemente a perda de volume aumenta.  

Contudo, nota-se que a perda de volume do biocompósito foi aproximadamente 

50% menor que a perda de massa. Tal fato pode ser atribuído ao tamanho dos vazios 

observados na análise de MEV, visto que os vazios entre os substratos são inferiores a 

(50 ºC) 

(60 ºC) 
(70 ºC) 
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130 µm e os da rede micelial menores que 15 µm. Durante o processo de secagem, a 

redução do volume do biocompósito deu-se por retração dos espaços vazios mediante 

saída da água, porém essa redução não é tão expressiva quanto a saída de água e 

desse modo a redução de volume não é tão expressiva quanto a redução de massa. 

A redução da densidade, por sua vez, foi relacionada com a perda de massa e 

a perda de volume. Desse modo, menores valores de perda de massa e volume 

resultaram em biocompósitos de maior densidade e ao passo que a perda se 

intensificou, foram obtidos biocompósitos mais leves. 

A interação entre os tratamentos térmicos e as propriedades físicas, por sua vez, 

revelou em quais grupos foram encontradas as diferenças significativas. Ao analisar o 

comportamento da temperatura de secagem em função do tempo, percebeu-se que a 

secagem a 50ºC e 60ºC resultaram em perda de massa e volume acentuadas e redução 

da densidade constante com o aumento do tempo (p<0,001). Com a temperatura de 

secagem de 70ºC tempo superior a 48h não houve diferença significativa (p>0,05) na 

densidade e na perda de volume do biocompósito, porém a massa ainda pode ser 

afetada com o aumento do tempo de secagem (p<0,001). 

De modo geral, os resultados apontaram que, para temperaturas acima de 60ºC, 

tempo superior a 48h não resulta em perda expressiva de massa, volume ou densidade, 

pois o intervalo entre as perdas com tratamento superior a 48h-60ºC foi menor que 6%, 

enquanto tratamentos mais baixos variaram entre 10-20%. De acordo com estudo 

realizado por Teixeira et al [18], após realização de secagem de biocompósito inoculado 

com o P. sanguineus a 60 ºC por 96 h, a perda de massa foi em média 72,4% e a de 

volume 35,3%, similar as perdas encontradas no presente estudo a 72 h-60 ºC, com 

73,59% e 33,63%, respectivamente. 

Ao fixar o tempo em função da temperatura de secagem, observa-se que o bloco 

de 24 h apresentou as densidades mais altas, em função das baixas perdas de massa 

e volume. Este resultado pode ter sido devido ao alto teor de umidade ainda presente 

nos vazios, cujo tratamento térmico não foi capaz de evaporar. Nesse bloco, diferença 

significativa (p<0,001) para perda de densidade e volume foi apenas observada quando 

o tratamento térmico possui um intervalo de 20ºC entre as temperaturas aplicadas. 

Desse modo, constata-se que o tratamento térmico a 24 h proporcionou apenas a 

inativação do fungo, exigindo atenção quanto a contaminação por outros micro-

organismos devido a presença de umidade. 
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O bloco de 48h mostrou-se como um tratamento térmico de transição ao exibir

propriedades do bloco de 24h e de 72h. A 50ºC a perda de volume foi apenas 15,77%, 

condizente com a perda a 24h-70ºC, já a 60ºC foi de 26,91% e 70ºC com 30,16%, 

condizentes com o bloco de 72h. Nesse bloco, de acordo com a interação entre as 

temperaturas, a análise revelou que para haver perda de densidade e volume foi 

indicado fixar os intervalos de temperatura também em 20ºC, para então obter diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05). 

No tratamento térmico a 72h era esperado que o bloco apresentasse os maiores 

valores de perdas de densidade, massa e volume, devido ao maior tempo de secagem. 

Contudo, não se observou diferença estatisticamente significativa de perda de massa 

(p>0,05). A temperatura de 50ºC apresentou valores divergentes do bloco, cuja 

densidade, perda de massa e volume foram similares ao bloco 48h-60ºC. Além disso, o 

tratamento a 72h-50ºC mostrou-se heterogêneo, com elevada variação de perda de 

massa (±13,67 g), o qual mostra ser um tratamento ineficaz em virtude dos altos desvios 

padrões. 

As temperaturas de 60ºC e 70ºC do bloco de 72h apresentaram propriedades 

físicas similares. Com essas temperaturas os maiores valores de perda de massa, 

volume e densidade foram obtidos, os quais resultaram em um biocompósito leve, 

homogêneo e com propriedades físicas estáveis. O baixo teor de umidade evitou que o 

material modificasse sua massa ao longo do tempo mediante temperatura ambiente, 

além de reduzir ou inibir a possibilidade de contaminação. 

Essa estabilidade de massa e volume está atrelada a aferição das variáveis a 

temperatura ambiente aos 70 e 120 dias após a secagem. O material, a temperatura 

ambiente, continuou perdendo massa e consequentemente houve redução da 

densidade. Aos 70 dias a massa do biocompósito, independente do tratamento térmico, 

foi de 48,60 ± 1,64 g e densidade 0,12 ± 0,02 g.cm-³. 

A densidade final do biocompósito, independente do tratamento térmico, ficou 

entre as menores encontradas na literatura. A densidade obtida foi menor que a 

densidade dos materiais estudados por Ramán-Ramos et al [24] ao produzirem um 

biocompósito com densidade que variava entre 0,45 e 0,55 g.cm-³, Yang et al [55] entre 

0,165 e 0,280 g.cm-³ e aquele produzido por Arifin e Yusuf [41] com proporção de 30% 

de trigo e 70% de palha de arroz cuja densidade foi 0,28 g.cm-³. O biocompósito 

produzido por Ziegler et al [70] (0,10-0,14 g.cm-³) e Appels et al [11] (0,10-0,17 g.cm-³) 

possuiu densidade aproximada ao presente estudo, mas o estudo de Islam et al [23], 

com partículas pequenas e médias (entre 0,4 e 1,7 mm), apresentou densidade igual. 
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A forma do biocompósito não foi alterada e sua aparência conservada, porém 

houve grande perda de massa, sobretudo nos blocos com teor de umidade elevado. A 

temperatura ambiente, no decorrer de 70 dias, equilibrou a massa de todas as amostras. 

O resultado ao final do processo de fabricação foi um biocompósito que corresponde a 

cerca de 20% da massa úmida do bioensaio após inoculação com a matriz secundária.  

Desse modo, conclui-se que o biocompósito, ao longo do processo de produção, 

passa por três alterações de massa. A primeira corresponde a etapa do bioensaio com 

perda de 7,27% de massa, perda correspondente aos 13 dias de cultivo, ou seja, entre 

a inoculação e a completa colonização. Essa perda de massa foi resultado da 

decomposição do substrato pelo fungo, assim como verificado nas análises de FTIR 

com a redução dos espectros de infravermelho condizentes a lignina e demais 

polissacarídeos constituintes do substrato vegetal. Nessa etapa há substituição da 

biomassa vegetal por biomassa fúngica, mais leve.  

A segunda alteração ocorreu após o processo de secagem, com perda variada 

em função do tempo e temperatura. Essa perda acentuada, como mencionado outrora 

está atrelada a evaporação da água utilizada no processo de produção, bem como a 

água naturalmente presente na parede celular fúngica e aquela liberada através do 

processo enzimático de degradação do substrato pelo fungo. As análises de FTIR, cuja 

banda referente a hidroxila foi reduzida com o aumento do tratamento térmico, e a TGA, 

com redução da massa no primeiro estágio de decomposição térmica, corroboraram os 

valores encontrados. Por fim, a última perda de massa ocorre a temperatura ambiente, 

resultado do decréscimo do teor de umidade que ficou retido no biocompósito.  

A aferição aos 120 dias não revelou variação de massa, bem como variação de 

volume. Sendo assim, pode-se confirmar que houve inativação do fungo, pois não se 

observou degradação do substrato. A perda de massa a temperatura ambiente pode 

estar relacionada a umidade retida nos vazios entre os substratos e na rede micelial, 

em virtude dos espaços diminutos. Além disso, a análise termogravimétrica revelou que 

a eliminação total da água ocorre apenas entre 140ºC e 175ºC, ou seja, acima de seu 

ponto de ebulição. Desse modo, a natureza hidrofílica do pó de coco pode ter 

contribuído para retenção da umidade, pois pode haver água presente em suas cadeias 

poliméricas complexas.  

5.7 Resistência mecânica 

O comportamento mecânico do biocompósito variou conforme o tratamento 

térmico aplicado. De acordo com as análises estatísticas, a variação do tempo de 
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secagem mostrou-se significativa [F(2,49)= 7,441; p<0,001], isto é, para obter 

determinado desempenho mecânico é indicado adotar uma temperatura e variar o 

tempo de secagem. Não foi observada diferença estatisticamente significativa ao fixar o 

tempo e variar a temperatura de secagem [F(2,49)= 0,490; p>0,05]. 

A resistência à compressão máxima (kPa) variou de 134 kPa a 202 kPa. A 50ºC 

houve redução da resistência com o aumento do tempo, porém a 60 e 70ºC não foi 

observado padrão de perda ou ganho de resistência ao elevar o tempo de secagem 

(Figura 37).  

 
Figura 37: Resistência à compressão máxima sob tratamento térmico a 50, 60 e 70ºC por 24, 
48 e 72h de duração. 
 

A correlação revelou que quanto maior o tempo de secagem, menor foi a 

resistência à compressão (r= - 0,42; p<0,001). A análise de regressão múltipla, utilizada 

para prever o comportamento mecânico, evidenciou de modo geral, um modelo 

estatisticamente significativo [F(1, 52)= 12,346; p<0,001; R² = 0,176], porém o baixo 

coeficiente de determinação indica pouca representatividade da variação dos resultados 

ao considerar o tempo e a temperatura de secagem como previsores. 

Desse modo, assim como a análise multivariada, o teste de hipótese apontou 

que -0,438; t= -3,500; p<0,001] foi previsor para a 

resistência à compressão e a temperatura de secagem não apresentou influência 

-0,096; t= -0,769; p>0,05]. Os coeficientes de previsão 

 revelam que o tempo se mostrou melhor previsor (-0,438) quando comparado a 

temperatura de secagem (-0,098), ou seja, o tempo de secagem prevê 

aproximadamente 4 vezes mais o comportamento mecânico que a temperatura. Desse 

modo, ao incluir o aumento do tempo de secagem como previsor, espera-se melhora na 

qualidade das respostas mecânicas. 
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5.7.1 Desempenho mecânico do biocompósito micelial

De acordo com o observado no ensaio de compressão, a deformação máxima 

ocorreu em três etapas: interrupção natural em aproximadamente 75% de deformação, 

interrupção por surgimento de fissura aos 72 e 53% e por fim, interrupção por 

surgimento de fissura a cerca de 34% de deformação (Figura 38).  

  
Figura 38: Deformação máxima (%) do biocompósito sob tratamento térmico a 50, 60 e 70ºC por 
24, 48 e 72h de duração. 
 

As deformações elástica e plástica variaram em função da deformação máxima 

durante o esforço compressivo e surgimento da fissura na superfície. Nessa etapa pode-

se observar o efeito que a matriz micelial exerceu nas propriedades mecânicas do 

biocompósito.  

Como verificado nas Figuras 37 e 38, o tratamento térmico revelou 

particularidades do biocompósito e pluralização de resultados entre os blocos de 

temperatura ou de tempo. Desse modo, para facilitar a interpretação dos resultados, os 

tratamentos foram agrupados de modo que houvesse uniformização de comportamento 

mecânico e nível de deformação (Figura 39). 



 

71 
 

 

Figura 39: Organograma do comportamento mecânico do biocompósito em função do 
tratamento térmico. 

O tratamento térmico a 24h-60ºC e 48h-60ºC está no centro da pirâmide, pois 

exibiram comportamento comum aos três blocos. O primeiro tratamento apresentou 

resistência mecânica condizente aos Blocos B e C, porém deformação máxima em 

concordância com o Bloco A. O tratamento térmico a 48h-60ºC, por sua vez, apresentou 

resistência à compressão consoante ao Bloco A, porém deformação de 72,71%. Essa 

deformação intermediária entre os Blocos A e B caracteriza a secagem a 48h-60ºC 

como um tratamento térmico de transição, ou seja, um divisor de comportamento 

mecânico do biocompósito. O tratamento térmico a 48h-60ºC determinou o início do 

surgimento das fissuras na superfície, redução da deformação e início da mudança de 

comportamento elastomérico para o comportamento linear elástico. 

Desse modo, tomando como base a Figura 39, os tratamentos térmicos do Bloco 

A resultaram em um biocompósito sem fissura na superfície e deformação compressiva 

média de 75%. Além disso, esse bloco, juntamente com a secagem a 48h-60ºC, 

recuperaram 40% da sua forma original após retirada da carga compressiva e 36% de 

deformação permanente (Figura 40).  

 

 

 

 

 

24h50ºC

24h70ºC

48h50ºC

48h70ºC

72h50ºC

24h60ºC

48h60ºC

72h60ºC

72h70ºC

Bloco A: 
Resistência à compressão 

acima de 195kPa e 
deformação acima de 75%. 

Bloco B: 
Resistência à compressão 

de 130-150kPa e 
deformação de 50%. 

Bloco C: 
Resistência à compressão 

de 130-150kPa e 
deformação inferior a 35%. 
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 Início do ensaio de 
resistência à compressão 

Deformação máxima Deformação após descarga 

24 h 

 
 

 

48 h 

 

  

Figura 40: Deformação do biocompósito de comportamento elastomérico durante o ensaio de 
compressão e após relaxamento, tratado termicamente por 24 h a 50, 60 e 70 ºC e 48h a 50 ºC 
e 60 ºC,.  
Seta: indicação da deformação elástica.  

 
 
A partir desses tratamentos térmicos notou-se também que a coloração da 

película micelial, branca-avermelhada, foi condizente a coloração antes do biocompósito 

ser submetido ao tratamento térmico, ou seja, mesmo após a secagem houve 

conservação da sua cor natural. 

As respostas mecânicas do biocompósito, ao analisar seu comportamento no 

apresentaram inicialmente comportamento elastomérico e após o 

tratamento térmico a 48h-60ºC as curvas começam a modificar e apresentar 

comportamento linear (Figuras 41 e 42). 
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Figura 41: a 50, 60 e 70ºC por 24h 
duração. 
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Figura 42: a 50, 60 e 70ºC por 48h 
duração. 
Descrição: (eixo y) tensão compressiva variando de 0 a 300 kPa e (eixo x) deformação entre 0 e 
80%. 
 

O tratamento do Bloco A resultou nos maiores valores de resistência à 

compressão e deformação máxima. O bloco apresentou valor de resistência à 

compressão constante e menor que 50 kPa até 50% de deformação, e acima desse 

limite, observa-se ganho de resistência. O aumento da resistência à compressão, entre 

50% e 75% de deformação, foi expressivo, cujo desempenho mecânico máximo foi 

quatro vezes maior que a resistência até 50% de deformação. Contudo, a temperatura 

de 60ºC foi a exceção à regra do Bloco A, visto que a resistência máxima apresentou 

redução de aproximadamente 20%. 
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Na literatura, comportamento similar foi observado. Ziegler et al [70] verificaram 

que o biocompósito formando por uma estrutura sanduíche de substrato vegetal envolto 

por tecido natural e colonizado por fungo, seco a 24h-110ºC, apresentou variação da 

resistência à compressão quando os limites de deformação excederam 60%. Além do 

ganho de resistência a partir de um limite específico de deformação, o comportamento 

da curva do presente estudo também foi similar aos achados por Ziegler et al [70], Islam 

et al [23] e o biocompósito a base de P. sanguineus de Teixeira et al [18], ou seja, 

deformações iniciais com baixo ganho de resistência e posterior ganho expressivo de 

resistência à baixos níveis de deformação, ou seja, como o comportamento 

elastomérico. 

No Bloco A os resultados da resistência à compressão podem estar atrelados a 

flexão das hifas para absorção dos esforços [20], acomodação das partículas nos vazios 

e posterior transferência dos esforços excedentes para o substrato e subsequentemente 

para a película superficial. Islam et al [23] também associaram que a matriz micelial, 

dúctil, assume inicialmente a absorção das cargas e as transfere para o enchimento 

(partículas de substrato) à medida que a compressão aumenta. Por fim, as partículas 

por serem rígidas diminuem as tensões localizadas e impedem o colapso.  

A deformação excessiva e consequentemente a elevada resistência pode ser 

facilitada pela presença de três fatores: umidade, teor de lipídeos e polissacarídeos não 

cristalizados. As análises de FTIR e TGA revelaram que no tratamento térmico do Bloco 

A, havia presença de umidade na banda condizente ao estiramento OH e no primeiro 

estágio de decomposição térmica. A umidade estava presente em dois níveis 

microscópicos: na parede celular do biocompósito e preenchendo os vazios entre os 

substratos.  

A umidade presente na parede celular permitiu que a rede micelial externa 

apresentasse homogeneidade e compacidade, pois impediu a retração e não favoreceu 

a presença de poros, como verificado na microscopia eletrônica. Como consequência 

da ausência de porosidade, a indução de fissuras macroscópicas na superfície do 

material foi dirimida, o que fez o material suportar maior esforço compressivo sem 

apresentar fissura, a qual foi critério para interrupção do ensaio. Além disso, podemos 

conjecturar que a parede micelial é por si, elastomérica, e, portanto, mais afeita a 

deformações. Nos vazios entre os substratos, por sua vez, a água presente pode ter 

funcionado como um lubrificante e também como um microamortecedor, 

proporcionando aumento das deformações e ganho de resistência. 
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O modo de ruptura das hifas da rede micelial externa, ou seja, da película 

superficial também pode contribuir para o entendimento, ou esclarecimento, do aumento 

da resistência mecânica. A análise de MEV mostrou hifas com ruptura induzida pelas 

deformações compressivas, a qual evidencia ter ocorrido deformações plásticas antes 

da fratura da rede micelial. Consequentemente, ao ocorrer deformações plásticas na 

rede, o biocompósito resiste a maiores solicitações mecânicas até os esforços serem 

transferidos para as partículas de substratos rígidas. 

A presença de banda de lipídeos em 2934 cm-1, de acordo com análise de FTIR, 

também pode explicar o aumento das deformações e ganho de resistência. Os lipídeos 

também funcionam como lubrificantes naturais e podem facilitar a movimentação das 

cadeias poliméricas e consequente deformação do biocompósito [8]. Como os lipídeos 

se encontram presentes no micélio, essa hipótese pode ser reforçada em virtude desse 

tratamento térmico não ter afetado negativamente a rede micelial, o qual é corroborado 

pela conservação da coloração da película. 

A coloração reforça ainda o último contribuinte para altas deformações e 

resistência à compressão do biocompósito: polissacarídeos não cristalizados. Durante 

a degradação do substrato pelo cogumelo, os polissacarídeos como a celulose e 

hemicelulose são reduzidos a moléculas menores de açúcares. Esses açúcares, 

quando afetados pela temperatura, podem mudar a coloração da superfície do material, 

escurecendo-o. Os tratamentos térmicos do Bloco A não alteraram a coloração do 

biocompósito. Desse modo, não havendo cristalização e rigidez das cadeias 

poliméricas, o biocompósito passa a exibir comportamento flexível.  

Apesar dos esforços de tração não serem objetos da presente análise, foi 

observado, sobretudo durante a compressão do biocompósito, que a película micelial 

se mostrou resistente às tensões circunferenciais positivas. A literatura aponta que a 

parede celular fúngica é composta por 34-68% de nanofibras de quitina, que por sua 

vez, possui alta resistência à tração [20] [33]. Desse modo, deduz-se teoricamente que 

as nanofibras também podem ter contribuído para o ganho de resistência do 

biocompósito quando tratados termicamente de acordo com o Bloco A.  

As amostras submetidas ao tratamento térmico a 48h-60ºC se comportaram 

como o Bloco A, porém já deram indícios de modificação na estrutura do biocompósito 

com o aumento do tratamento térmico. De acordo com o gráfico (Figura 40), a 

deformação limite que mantém a resistência aproximadamente constante reduz para 

cerca de 20% e a partir de então já é observado aumento da resistência à compressão. 

Aos 60ºC também, o biocompósito já apresentara fissura na superfície e mudança do 
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gráfico similar ao um elastômero, para linear, 

típico de materiais lineares elásticos. 

O tratamento térmico a 48 h-70 ºC, integrante do Bloco B juntamente com o 

tratamento a 72 h-50 ºC, pode ser considerado um tratamento de transição do 

comportamento mecânico. A rede micelial, cujo indício de dano já foi observado no 

tratamento a 48 h-60 ºC, apresenta características que induzem a afirmar que a 

absorção dos esforços pela flexão das hifas foi reduzido e a maior parcela dos esforços 

passa a ser transferida para o substrato, que por ser mais rígido, culmina no colapso 

estrutural [20]. 

De acordo com a deformação máxima, o Bloco B (48 h-70 ºC e 72 h-50 ºC) 

apresentou deformação de 52% e surgimento de fissura na superfície, além de 

deformação permanente de 19% e 35% de deformação elástica (Figura 43).  

 Início do ensaio de resistência 
à compressão 

Deformação máxima Deformação após descarga 

48 h 

  

 

72 h 

 

  

Figura 43: Deformação do biocompósito com comportamento de transição durante ensaio de 
compressão e após relaxamento, tratado termicamente a 48h-70ºC e 72h-50ºC.  

 
Entretanto, apesar de pertencentes ao mesmo bloco, a coloração da película 

micelial mostrou-se escurecida apenas no tratamento a 48 h-70 ºC. Tal fato pode ser 

explicado em função do tratamento a 72 h-50 ºC ainda conservar umidade na película 

micelial, dificultando a cristalização dos açúcares que são responsáveis pela mudança 

da coloração. De acordo com Appels et al [11], o escurecimento do material pode ser 

causado através das reações de Maillard que envolvem açúcares e proteínas presentes 

nas paredes das células fúngicas e no material vegetal, devido a caramelização de 

açúcares vegetais e fúngicos, o que é favorecido pelo baixo teor de umidade na região. 
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A análise de FTIR mostrou ainda que os tratamentos térmicos do Bloco B 

apresentaram redução da banda condizente ao estiramento OH, confirmando a 

evaporação de água no material, assim como na análise termogravimétrica. Além disso, 

já se observa início da cristalização dos polissacarídeos. Esse conjunto de fatores, ou 

seja, cristalização dos polissacarídeos e redução do teor de água, resulta em uma matriz 

porosa de ruptura de menor ductilidade. Como consequência, há redução da 

deformação e da resistência à compressão.  

O tratamento térmico a 72 h-50 ºC apresentou comportamento heterogêneo, 

como mencionado na análise das propriedades físicas. Esse tratamento resultou, além 

a elevada variação de perda de massa e volume, elevada variação da deformação 

(±13,69%) e resistência à compressão (±45,08 kPa) após a secagem, além da 

heterogeneidade do comportamento mecânico, revelando ser uma secagem de baixa 

eficiência para produção do biocompósito (Figura 44). 
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Figura 44: a 50, 60 e 70ºC por 72h. 
Descrição: (eixo y) tensão compressiva variando de 0 a 300 kPa e (eixo x) deformação entre 0 e 
80%. 

 
O gráfico revela ainda fato já mencionado anteriormente e corroborado por 

dados da literatura [23] [70]. O limite de deformação para um valor de resistência 

constante torna a reduzir com o aumento da temperatura do tratamento térmico. No 

Bloco A o limite foi de 50%, no tratamento a 48h-60% cerca de 20% e para o Bloco B, a 

deformação limitou-se a 10% e posterior a essa deformação os valores de resistência à 

compressão se eleva. O Bloco C não dispersa da regra, o limite de deformação reduziu 

em relação ao anterior e encontrou-se a cerca de 5% de deformação. 

Os resultados apontaram que as deformações são comandadas pela flexão da 

rede micelial. Desse modo, quando a rede não é afetada pela temperatura, os limites de 

deformação são maiores, pois essa rede filamentosa porosa e flexível é capaz de 

deformar significativamente. 

Os tratamentos do Bloco C revelaram ganho aproximadamente linear de 

resistência ao elevar a temperatura de secagem. Nesse último bloco, com secagem a 

72 h-60 ºC e 70 ºC, a deformação compressiva máxima foi de 35%, recuperação de 

29% e deformação permanente, portanto, de 6% (Figura 45). 
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 Início do ensaio de resistência 
à compressão 

Deformação máxima Deformação após descarga 

72 h 
 

60ºC 

  

 

72 h 
 

70ºC 

  

 

Figura 45: Deformação do biocompósito com comportamento de transição durante ensaio de 
compressão e após relaxamento, tratado termicamente a 72h-60ºC e 72h-70ºC. 

 
A película micelial apresentou coloração escurecida, explicada através das 

reações de Maillard. No Bloco C a deformação foi reduzida à metade em relação aos 

tratamentos térmicos anteriores, porém a resistência reduziu apenas cerca de 30%. O 

aumento da temperatura modificou a estrutura do biocompósito e conferiu ao material 

capacidade de absorver maiores esforços a baixos níveis de deformações, visto que, à 

medida que a temperatura aumentou, a resistência à compressão elevou. Nesse bloco, 

é provável que o substrato seja o responsável por absorver as maiores solicitações de 

carga, pois a temperatura afetou o micélio, tornando a rede micelial menos dúctil ou 

menos flexível, assim como é o substrato. 

A análise de FTIR revelou redução significativa da banda condizente a presença 

de lipídeos e a referente a hidroxila. Essa última banda, de acordo com a 

espectroscopia, também pode ser condizente a quitina sobreposta. Desse modo, 

conclui-se que houve eliminação não apenas da água, mas também a quitina presente 

no micélio pode ter sido afetada. A microscopia eletrônica revela também elevada 

porosidade na película micelial, a qual favorece o surgimento das fissuras na superfície 

e consequente redução da deformação. 

A película da superfície, formada unicamente de micélio, está em maior 

exposição ao calor que a estrutura interna do biocompósito. Essa exposição reduz o 

percentual de água, favorece o surgimento de poros, o que reflete consequentemente a 

menor capacidade de absorção de carga pela película micelial e faz surgir a fissura na 

superfície, atingindo menores níveis de deformação. 
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Desse modo, conclui-se que tratamento térmico inferior 48h-60ºC confere à

superfície do biocompósito maior elasticidade e capacidade de absorção de carga e a 

parede micelial externa pode ser um contribuinte para o desempenho do produto. 

Segundo Appels et al [11] a película fúngica é mais elástica do que o substrato 

colonizado e, portanto, rompe com tensão maior quando comparado com a parcela do 

substrato. De acordo com estudos, de forma isolada, a quitina possui resistência à 

tração variando de 29 a 77 MPa e módulo de elasticidade de 2 a 5 GPa [20]. Portanto, 

apesar da resistência à tração da película não estar no cerne das análises, a película 

micelial, que possui elevado teor de quitina, pode ter contribuído para absorção dos 

esforços em virtude da alta resistência à tração e do baixo módulo. 

A quantidade e integridade da matriz fúngica também pode ter influenciado o 

aumento das deformações e da resistência, visto que até 48 h-60 ºC é a rede micelial 

que comanda as maiores deformações e principais respostas mecânicas. A análise de 

MEV confirma que o biocompósito com comportamento elastomérico não teve sua rede 

micelial afetada negativamente pelo tratamento térmico. As imagens revelaram que o 

tratamento contribuiu para conexão das hifas, homogeneidade e compacidade da 

película. 

O comportamento das curvas do biocompósito no presente estudo se mostrou 

particular e revelou a complexidade do material. Na literatura, comportamento similar a 

um elastômero, com altas deformações a baixo ganho de resistência inicial foi 

observado nos estudos de Ziegler et al [70], Islam et al [23] e em Teixeira et al [18] com 

o P. sanguineus. Já o comportamento linear, com ganho constante de resistência e 

comportamento linear no gráfico tensão por deformação, o qual foi condizente aos 

tratamentos do Bloco C, foi observado em Teixeira et al [18] com o fungo P. ostreatus.  

Os resultados das demais pesquisas que envolveram biocompósitos miceliais, 

foram distintos dos achados do presente estudo. Assim como nas pesquisas 

desenvolvidas por Islam et al [22], Román-Ramos et al [24] e Yang et al [55], o gráfico 

tensão por deformação descrito pelos autores mostrou biocompósitos com ganho de 

resistência inicial expressivo a baixo nível de deformação, semelhante a curva de 

materiais dúcteis. Os resultados encontrados na presente pesquisa e aqueles achados 

na literatura confirmaram a complexidade e a importância do controle da produção do 

material e da escolha do fungo, pois esse conjunto de variáveis pode afetar diretamente 

as propriedades do biocompósito. 

Como observado, os biocompósitos tratados termicamente por 24 h e 48 h a 50 

e 60 ºC apresentaram comportamento elastomérico, onde inicialmente observa elevada 
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deformação em virtude da rede micelial que possui maior elasticidade e um ganho de 

tensão compressiva devido às partículas de reforço representadas pelo substrato. Além 

disso, o biocompósito apresentou um comportamento de transição quando tratado a 48 

h-70 ºC e a 72 h-50 ºC. Nessa fase notou-se que a rede micelial já começava a ser 

negativamente afetada pela temperatura e tempo de secagem. 

Por fim, a 72 h-60 ºC e 72 h-70 ºC obteve-se um biocompósito de comportamento 

mecânico linear. As deformações foram menos expressivas em virtude da rede micelial, 

elástica, ter sido afetada pelos tratamentos térmicos. Nessa fase as partículas de reforço 

comandam as respostas mecânicas e por ser rígido, culmina no colapso do material. 

5.7.2 Comportamento mecânico para aplicação do biocompósito micelial 

As possíveis aplicações do biocompósito micelial é apontada pela literatura 

potencial como uso alternativo ao poliestireno expandido e outras espumas [18] [24] [55] 

[70]. Nesse cenário, com o intuito de comparar com materiais sintéticos poliméricos 

existentes, analisou-se a resistência à compressão a 10% de deformação (Figura 46).  

 

Figura 46: Resistência à compressão a 10% de deformação do biocompósito sob tratamento 
térmico a 50, 60 e 70ºC por 24, 48 e 72h de duração. 
 

Os tratamentos térmicos com duração de 24h e 48h e a 72h-50ºC resultaram em 

comportamento similar a espumas flexíveis de poliuretano, pois sua resistência à 

compressão a 10% foi inferior a 15 kPa. Contudo, o comportamento do biocompósito 

com tratamento a 60ºC e 70ºC por 72h foi condizente a espumas semirrígidas com 

resistência entre 15 e 80 kPa [91].  

Na pesquisa desenvolvida por Román-Ramos et al [24] a resistência à 10% de 

deformação variou entre 20 e 200 kPa, permitindo a aplicação do biocompósito como 

material para embalagem ou isolamento em edificações. Em Yang et al [55], os autores 
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não mediram a resistência à 10% de deformação, porém eles compararam com os 

valores de resistência à compressão, onde o biocompósito produzido apresentou de 

350-570 kPa com 60% de deformação, enquanto o EPS comparado variou entre 69 a 

400 kPa. 

A tenacidade, por sua vez, medida através da área abaixo dos gráficos tensão 

por deformação, permitiu comprar a capacidade do biocompósito em absorver energia 

quando submetido a um carregamento externo. De acordo com os resultados estimados 

através deste método da medida de área, o decréscimo da tenacidade mostrou relação 

apenas com a temperatura de 50ºC e 70ºC em função do aumento do tempo e 48h em 

função do aumento da temperatura (Figura 47). 

   
Figura 47: Tenacidade do biocompósito sob tratamento térmico a 50, 60 e 70 ºC por 24, 48 e 72 
h de duração. 
 

Como mencionado outrora, o tratamento térmico a 24 h 60 ºC apresentou 

comportamento distinto em comparação ao comportamento mecânico do Bloco A e a 

72 h 50 ºC houve variação entre as amostras tratadas a esse tempo e temperatura. Em 

virtude da inconstância e inviabilidade de reprodução, esses dois tratamentos foram 

excluídos das considerações sobre a tenacidade. Desse modo, após exclusão, 

podemos afirmar que a tenacidade reduz com o aumento do tempo de secagem e as 

reduções mais acentuadas ocorrem a 70ºC, visto que a tenacidade foi estimada através 

da área abaixo da curva e à medida que havia alteração de comportamento elastomérico 

para comportamento linear no gráfico 

consequentemente a área era diminuía. 

Matos et al [71] ao analisar um biocompósito micelial também obtiveram um 

material de comportamento linear-elástico quando tratado termicamente a 72 h-60 ºC. 

A partir dos resultados os autores constataram que os valores de tenacidade variaram 

de acordo com o isolado e tempo de crescimento micelial após completa colonização. 
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Os valores de tenacidade foram similares ao presente estudo quando utilizado o isolado 

LED 96/18 após 45 dias da completa colonização e o LED AJU1 após 30 dias, cuja 

tenacidade foi 6,26 J e 7,04 J, respectivamente.  

A partir dos resultados pode-se inferir que biocompósitos flexíveis possuem 

maior tenacidade, visto que eles apresentaram as maiores deformações e resistência à 

compressão. Contudo, quando o aumento da temperatura conferiu menor flexibilidade 

a rede micelial, reduziu as deformações e absorção das solicitações mecânicas, como 

mencionado outrora, essa mudança de comportamento mecânico afetou a tenacidade, 

reduzindo-a.  
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6 CONCLUSÃO

No presente estudo foi fabricado um biocompósito micelial a partir de diferentes 

condições de tratamento térmico, mas fixando o isolado e proporção dos substratos 

vegetais. O principal ensaio realizado foi resistência à compressão axial e somado a 

esse foram aferidas densidade e perda de massa e volume. Como técnicas auxiliares 

foram realizadas microscopia e análises químicas e térmica, cujo objetivo dessas foram 

esclarecer o comportamento mecânico e físico do biocompósito. 

A partir das análises e resultados obtidos pode-se constatar que: 

 O tratamento térmico proporcionou conexão das hifas da rede micelial externa 

(película micelial), porém, à medida que o tempo de secagem aumentou, poros 

surgiram na rede em virtude da desconexão das hifas. 

 A porosidade na película micelial foi favorecida pelo aumento do tempo de 

secagem e a incidência de poros contribuiu para redução da resistência à 

compressão, bem como surgimento de fissuras na superfície com o aumento 

das solicitações mecânica. 

 O aumento do tempo e temperatura de secagem afetou as propriedades 

químicas do biocompósito reduzindo as bandas condizentes ao estiramento O-

H e sobreposição NH, além da banda referente a presença de lipídeos as quais 

contribuíram para redução das propriedades físicas e mecânicas.  

 Tratamentos térmicos superiores a 48h-60ºC afetaram a película micelial do 

biocompósito e resultou em uma película escurecida, de baixa elasticidade, além 

de ser o tratamento que indicou a a  

-elástico  

 O tempo de secagem apresentou ser melhor indicativo para estimativa das 

propriedades mecânicas do biocompósito, sendo indicado fixar uma temperatura 

e aumentar a duração da secagem para obter melhor controle das respostas. 

 O aumento do tempo e temperatura de secagem favoreceu a perda de massa e 

volume, porém o biocompósito se mostrou instável a temperatura ambiente e 

perdeu massa até 70 dias após a secagem e atingiu uma massa de equilíbrio 

independente do tratamento térmico aplicado. 

 A secagem a 72h-50ºC resultou em amostras heterogêneas, com 

do grupo, mostrando ser um tratamento ineficaz para a produção do 

biocompósito. 



 

86 
 

 Todos os tratamentos térmicos resultaram em um biocompósito de resistência à 

compressão competitiva com os materiais poliméricos sintéticos existentes como 

espumas flexíveis e semirrígidas e a escolha da melhor temperatura e tempo de 

secagem cabe ao tipo de aplicação do biocompósito. 
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7 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTURO

 Estudar o aumento da matriz micelial e propriedades do biocompósito utilizando 

como substrato vegetal o bagaço da cana-de-açúcar triturado associado ao 

farelo de trigo, visto que o bagaço possui alto teor de polissacarídeos de fácil 

digestão pelo fungo.  

 Analisar a resistência à umidade do biocompósito através de ensaio de absorção 

de água e simulação de ambiente com umidade extrema, a fim de analisar o 

tempo de degradação e ataque por outros micro-organismos. 

 Analisar a resistência a propagação de chama através de ensaio de 

inflamabilidade com utilização do biocompósito sem e com a película micelial. 

 Estudar o grau de toxicidade do biocompósito através de testes que analisem o 

impacto à vida marinha, meio ambiente e ser humano, simulando nesse último, 

a possibilidade de ingestão acidental e contato com a pele. 

 Estudar as propriedades mecânicas do biocompósito com e sem a película 

micelial, através de ensaio de compressão axial, tração e flexão. 

 Investigar as propriedades do biocompósito sob diferentes tratamentos térmicos 

após atingir a massa de equilíbrio sob temperatura ambiente. 
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