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Resumo: Em decorrência da demanda em desenvolver materiais que tenham 

propriedades promissoras, mas que apresentem menor impacto ao meio ambiente, novas 

técnicas estão sendo desenvolvidas para obtenção de nanofibra proveniente de resíduos 

da indústria. Nesse sentido, a explosão de vapor tem sido amplamente estudada, visto 

que, desagrega os componentes amorfos e aglomerados da fibra por meio da pressão de 

vapor, obtendo-se assim, a celulose nanofibrilada. No presente estudo, avaliou-se a 

influência dessa técnica nas propriedades térmicas da fibra proveniente do resíduo da 

indústria cafeeira. 
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Abstract: As a result of the demand to develop materials that have promising properties, 

but which present less impact to the environment, new techniques are being developed to 

obtain nanofiber from industrial waste. In this sense, the vapor explosion has been 

extensively studied since it disaggregates the amorphous and agglomerated components 

of the fiber by means of vapor pressure, thus obtaining nanofibrillated cellulose. In the 

present study, the influence of this technique on the thermal properties of the fiber from 

the coffee industry residue was evaluated. 
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1. Introdução 

O emprego de fibras naturais em compósitos poliméricos vem ganhando destaque em 

pesquisas recentes, visto que, são amplamente disponíveis e podem ser obtidas até 

mesmo dos resíduos da indústria, uma vez que, cerca de 30 a 50% da massa do café é 

considerado sem utilidade a nível comercial, dessa forma, reaproveita-se o descarte e o 

torna em produtos de alto valor, produzidos a baixo custo. Além disso, tais fibras 

auxiliam no melhor desempenho do compósito, influenciam e destacam propriedades 

mecânicas, térmicas e de biodegradabilidade [1].  

O componente mais explorado da fibra devido suas excelentes propriedades é a 

celulose, polímero semicristalino que fornece as propriedades mencionadas e atua como 

agente de reforço. Para converter a fibra lignocelulósica à estrutura de celulose 

nanofibrilada (NFC), esta que possui elevada razão de aspecto e maior estabilidade 

térmica [2] e por consequência, espera-se que tenha melhor desempenho no compósito, é 
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necessário que a fibra passe por um tratamento, para que os componentes amorfos da 

fibra, tais como, hemicelulose e lignina, sejam desagregados, possibilitando assim, que 

haja maior eficiência na adesão à matriz [3].  

A técnica de explosão de vapor para obtenção da NFC proveniente de fibras naturais, 

tem se mostrado atrativa, pois não é necessário o uso demasiado de reagentes e possui 

maior eficiência energética. Tal técnica consiste em submeter o material lignocelulósico a 

uma determinada pressão de vapor d’água dentro de um reator que realize a 

despressurização rapidamente, esta promove a expansão da água no interior das fibras, e 

rompe parte da estrutura lignocelulósica. Nesse sentido, o presente trabalho, visa avaliar 

o impacto da técnica de explosão de vapor d’água na estabilidade térmica da fibra 

proveniente do resíduo do café verde para que em trabalhos posteriores, esta seja inserida 

em compósitos. 

 

2. Materiais e Métodos 

A fibra natural utilizada nesse estudo, chamada de torta de café verde, foi fornecida 

pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé- Brasil (Cooxupé). 30 g de tal 

resíduo foram previamente macerados para se obter dimensões uniformes dos grãos, e 

foram adicionados a um béquer com cerca de 110 mL água. Após 24 horas, o material foi 

alocado com mais 390 mL de água no reator de 1L da BüchiGlassuster e submetido à 

temperatura de 120ºC e pressão manométrica de 1 bar sob fluxo de nitrogênio. A 

despressurização do reator foi realizada após 30 min (1 ciclo), em que uma alíquota foi 

retirada e, submeteu-se novamente a amostra às condições mencionadas e repetiu-se o 

processo por mais 5 ciclos. As amostras foram nomeadas da seguinte forma, TCV-A1P, 

TCV-A2P, TCV-A3P, TCV-A4P, TCV-A5P, TCV-A6P, TCV-APfinal. As amostras foram 

caracterizadas por termogravimetria (TGA) em equipamento TA - série Q - modelo Q 500 

e foram aquecidas na faixa da temperatura ambiente até 700 °C, em atmosfera inerte, com 

taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

Por meio dos resultados obtidos por análise termogravimétrica (TGA), o teor de 

umidade foi caracterizado pela porcentagem de perda de massa até 120 °C, a Tonset é a 

temperatura de início da degradação do material, Tmáx é a temperatura em que a taxa de 

degradação é máxima e, por fim, a porcentagem de resíduo a 700 °C. 

3. Resultados e Discussão 

De acordo com as análises de TG/DTG, é possível observar que a explosão de 

vapor d’água afetou a estabilidade térmica da fibra proveniente da torta de café verde 

(TCV), visto que, à medida que esta foi realizada, a temperatura na qual a velocidade de 

degradação aumenta como demonstrado na figura 1 tendo por referência a amostra 

padrão de torta de café verde. Entretanto, muitos ciclos de explosões não influenciaram 

significativamente essa temperatura e que, portanto, para obter essa propriedade não seria 

necessária a exposição da fibra por mais de 2 horas e 30 minutos de reação, dado que, a 

partir do quinto ciclo de explosão, a fibra perde um pouco da estabilidade adquirida 

(Tabela 1).   
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Figura 1 – Análise termogravimétrica (DTG) referente aos ciclos de explosão de vapor. 

 

Pode-se notar que conforme a fibra foi submetida às explosões, o teor de umidade 

foi aumentado. Essa observação deve-se à característica hidrofílica da celulose, e como 

nesse tratamento as fibras ficam mais expostas, há uma retenção maior de água. 

 

Tabela 1 – Dados relativos às curvas de TG e DTG dos ciclos de explosão de vapor. 

Amostra Teor de 

Umidade 

(%) 

Tonset 

(ºC) 

Tmáx (ºC) Resíduo 

(%) 

TCV 7,036 221 270 23,8 

TCV-A1P 10,31 249 285 6,8 

TCV-A2P 9,174 246 286 17,1 

TCV-A3P 9,605 246 285 15,8 

TVC-A4P 9,966 247 285 16,4 

TCV-A5P 10,31 249 287 14,9 

TCV-A6P 9,985 246 285 4,6 

TCV-AP 

final 

8,892 252 284 14,3 

 

Nos resultados de TGA pode-se constatar que a fibra de torta de café verde 

apresentou os picos característicos de degradação que se referem à perda de umidade (em 

torno de 100ºC) da amostra, ao início da degradação de hemicelulose (em torno de 245 

ºC) e à degradação final de lignina e celulose (em torno de 330ºC) apresentado na Figura 
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2, assim temos que as amostras explodidas possuem uma temperatura de degradação 

maior que a amostra padrão, evidenciando maior estabilidade térmica das fibras após 

tratamento. 

 

Figura 2 – Análise termogravimétrica (TG) referente aos ciclos de explosão de vapor.   

4. Conclusões 

O processo de explosão de vapor teve êxito em aumentar a estabilidade térmica da 

fibra padrão, uma vez que todas as amostras submetidas ao processo iniciaram sua 

degradação em temperaturas maiores (Tonset), e ainda assim, a temperatura em que a 

taxa de degradação é maior (Tmáx) foi também deslocado para valores superiores. 

Ademais, como analisado no gráfico da DTG a taxa de degradação obteve máximos 

superiores comparadas com a fibra padrão. Concomitante, o resíduo final para os 

resultados com maior estabilidade térmica foram menores, provavelmente, por conta das 

fibras estarem mais isoladas e obtendo maior área de superfície potenciando a degradação 

das cadeias mais expostas e livres. O número de ciclos ótimos deduzidos foi da amostra 

TCV-A5P com tempo ótimo de 2 horas e 30 minutos por apresentar resultados mais 

relevantes demonstrados pelos valores do teor de umidade, Tonset e Tmáx. 
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