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Resumo 

Este artigo explora práticas experimentais de biomateriais no design, visando as relações de 

aprendizagem e invenção provocadas a partir da vivência. Os experimentos apresentados foram 

produzidos com resíduos do cultivo de guaraná, um fruto tipicamente brasileiro, por meio do 

processo de injeção de fibras em poli (ácido lático). O foco no processo permitiu aprender como um 

material compósito pode ser concebido, considerando variáveis do processo, influência dos 

equipamentos e comportamento de resposta dos materiais. O maior aprendizado obtido com a 

experiência foi que uma atividade de pesquisa também produz resultados a partir do erro, com 
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aquilo que não deu certo, promovendo mudanças de rotas e a habilidade de lidar com as incertezas. 

Perspectivas futuras surgiram no estudo de valorização das cascas de guaraná.  

Palavras Chave: Biodesign, Material Experimental, Biocompósito, Guaraná, Resíduo Agroindustrial. 

Abstract  

This article explores experimental practices of biomaterials in design, aiming the apprenticeship 

and invention from the perception. The experiments presented were produced with residue of the 

guaraná’s cultivation, a typical brazilian fruit, through the fibers injection process at the Polylatic 

Acid (PLA). The focus on the process allowed the learning of how a composite material can be 

conceived, considering process variables, equipment influence, and the material performance. The 

greater apprenticeship obtained with the experience was that a research activity also produces 

outputs from mistakes, from what did not work out, promoting changes of routes and the ability to 

deal with uncertainty. Futures perspectives arised in the study of valorization of the guaraná husks. 

Keywords: Biodesign, Experimental Material, Biocomposite, Guaraná, Agroindustrial Residues. 

 

Introdução 

A experimentação em design é uma prática heterogênea, que não tem regras, não se baseia em 

métodos analíticos e não impõe um rigor científico (MAINSAH; MORRISON, 2013; MINEIRO, 2016). 

Ela possibilita o uso da criatividade, para que novas possibilidades de invenção e inovações surjam. 

Os resultados da experimentação em design podem originar novos materiais e processos, e ao 

mesmo tempo podem servir apenas de aprendizado, sem essencialmente acarretar algo para um 

fim específico (MAINSAH; MORRISON, 2013; STEFFEN, 2014). É em razão disso que os autores antes 

citados abordam que ela é uma pesquisa em design conduzida pela prática experimental.  

Assim, o presente artigo trata de uma perspectiva experimental da pesquisa em design para a 

geração de conhecimento. Considera-se por um lado a importância de se pensar em práticas 

sustentáveis e por outro o desperdício gerado pelas indústrias de beneficiamento do guaraná. Só 

no Brasil a produção desse fruto em 2019 alcançou 2,7 mil toneladas, sendo apenas a amêndoa e o 



 

 

 

IV Congresso Internacional e X Workshop: Design & Materiais 2021 

casquilho do guaraná utilizados como insumos, as cascas, que representam 30% do peso total da 

produção, são descartadas no meio ambiente (FAGUNDES, 2019; MARAVALHAS, 1965). 

É sabido que a humanidade já usufruiu tanto da natureza que a biocapacidade de produção do 

planeta Terra é superada desde a década de 1970 (MEADOWS et al., 1973). Este é um cenário que 

obriga a sociedade repensar seus processos e buscar alternativas sustentáveis, como o uso de 

matérias-primas de origem natural e renováveis. Dentro deste prospecto, o reaproveitamento de 

resíduos agroindustriais e o uso de biopolímeros, como o PLA, têm se destacado. 

O poli (ácido láctico), também chamado de PLA, é um biopolímero proveniente de açúcares 

derivados de cultivos agrícolas, normalmente do milho, logo, proveniente de fonte renovável, 

biodegradável e que tem proporcionado a possibilidade de substituição de uso de outros materiais 

mais agressivos ao meio ambiente (FLETCHER; GROSE, 2011).  Desta forma, o foco trazido para este 

artigo consiste em aprender sobre biomateriais no design, por meio de uma prática experimental 

de elaboração de um compósito em PLA com incorporação de pó de cascas de guaraná, além de 

especular sobre a potencialidade de reuso da casca de guaraná, fomentando a inventividade e 

futuras pesquisas. É importante reforçar que visto o caráter experimental e de aprendizagem do 

estudo, o material que se buscou conceber não apresenta uma finalidade de aplicação específica, 

nem é uma pesquisa aprofundada de sugestão de substituição de algum outro material. Mineiro 

(2016, p.160) menciona que “experimentos técnicos também podem ser conduzidos sem que a 

motivação seja necessariamente um problema técnico, mas visando a aprendizagem de como as 

coisas funcionam ou poderiam funcionar”.   

Para o desenvolvimento desta prática foram definidos o uso de filamentos de PLA com a 

incorporação de frações mássicas de 5% e 10% de pó de casca de guaraná. Esses percentuais foram 

definidos a partir da literatura de estudos de compósitos de PLA reforçados com fibras naturais. A 

saber: Spohr, Sánchez e Marques (2021) incorporaram pó de madeira ao PLA; Santos, Passador e 

Montagna (2020) estudaram biocompósitos de PLA reforçados com fibras de coco e borra de café; 

Bueno e Miranda (2019) caracterizaram compósitos de PLA com a fibras de bambu. A intenção deste 

estudo, a partir de diferentes frações mássicas de pó de cascas de guaraná, era de comparar a 

influência dessas proporções tanto em relação ao processo de produção dos materiais 

experimentais quanto ao comportamento de resposta destes a ensaios de resistência à tração.  



 

 

 

IV Congresso Internacional e X Workshop: Design & Materiais 2021 

O potencial do guaraná 

O Brasil é praticamente o único produtor mundial de guaraná. Em 2018, por exemplo, segundo 

Fagundes (2019), em relatório técnico da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a área 

destinada ao cultivo do fruto obteve um total de 10,1 mil hectares, com concentrações nas regiões 

Norte e Centro-Oeste. Quase toda a produção de guaraná é consumida pelo mercado nacional na 

forma de pó, bastão, xaropes e extratos, sendo utilizada em maior quantidade (estima-se 70%) pela 

indústria de bebidas e o restante por produtores de sorvetes, fármacos, cosméticos entre outros 

(SEBRAE, 2016; SILVA et al., 2018). Nestes processos, as mesmas fontes ainda indicam que são 

considerados predominante o uso da semente (amêndoas) do guaraná e em alguns casos do seu 

casquilho também. Em relatório sobre a cadeia produtiva de guaraná de Maués, Silva et al. (2018) 

afirmam que as cascas não apresentam um fim específico, são destinadas como rejeitos. 

A cultura de guaraná é considerada pouco explorada na literatura. As pesquisas de modo geral 

se concentram em aspectos econômicos, produtivos e comerciais, já nas décadas de 30 a 80, estas 

foram voltadas para a sua origem, uso terapêutico, genética, germinação e formação de mudas e 

doenças e pragas (NAZARÉ e FIGUEIREDO, 1982). Entretanto: 

[...] mesmo depois de tantos anos de pesquisas, pode-se considerar que ainda são 

poucas as informações capazes de proporcionar um embasamento definitivo sobre a 

cultura, sendo que, em alguns aspectos, pode-se até mesmo dizer que essas 

informações praticamente inexistem (NAZARÉ e FIGUEIREDO, 1982, p. 6).  

 Neste artigo realizou-se pesquisas de novas informações sobre o cultivo, especificamente, sobre 

a caracterização das cascas de guaraná. No entanto, o único registro encontrado foi de Angelucci et 

aI. (1978) que comparou as propriedades das cascas e amêndoas provenientes de duas 

procedências (Maués no Amazonas e Pariquera-Açu em São Paulo). Sendo essa a mesma fonte 

utilizada pelos autores antes citados em 1982. Percebe-se que os estudos que avançaram 

concentram-se em compreender as possibilidades das amêndoas e não das cascas; deixando essa 

matéria carente de pesquisas e aplicações. As únicas publicações achadas referentes ao uso da casca 

foram: Squinello (2011) que considerou a potencialidade das substâncias (biomoléculas) dos 

casquilhos e das cascas de guaraná na formulação de bioprodutos, utilizando líquidos iônicos e 

adsorventes poliméricos. Também uma iniciativa da Refiam (Reciclagem de Fibras da Amazônia) 

utilizou resíduos da produção de guaraná (casca e casquilho) na transformação de papéis. Ainda, 
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Alves et al. (2021) em condições experimentais incorporou cascas de guaraná na produção de uma 

cerveja tipo pilsen. Todavia, essas fontes não apresentam a caracterização físico-química das cascas 

e, visto que este é um estudo experimental, não foi intenção deste artigo realizar. Contudo, uma 

parceria já foi estabelecida com um grupo de pesquisa do país, consolidado em estudos de materiais 

poliméricos e na utilização de resíduos agroindustriais, para a produção desses dados em 

comparação aos achados de Angelucci et aI. (1978).  

Assim, entendendo que há um potencial de exploração da casca de guaraná, pelo viés da 

sustentabilidade e do desenvolvimento regional, escolheu-se neste estudo aprender e especular 

sobre esse resíduo, por meio de um processo que vem sendo denominado de biodesign. Ao fazer 

isso, segundo Mainsah e Morrison (2013), existe relevância e necessidade de aplicação do método 

experimental no design pelo fato dele proporcionar e possibilitar que a pesquisa em design se 

aprofunde em práticas acadêmicas e produtivas através de situações práticas.  

 

Materiais e método 

A experimentação em design é baseada em três principais atividades, diretamente, 

interconectadas, sendo essas: a construção do conhecimento; os diferentes modos de investigação 

e a inovação metodológica (MAINSAH; MORRISON, 2013). Este é um método que se utiliza para 

explorar a criatividade, pensar em novas hipóteses e teorias, criar estratégias de design e contribuir 

para o conhecimento (STEFFEN, 2014; MAINSAH; MORRISON, 2013). Logo, para sustentar essa 

prática, pressupõe-se operar por meio da transdisciplinaridade.  

Para o desenvolvimento da prática experimental deste estudo, além de levantamentos 

documentais e bibliográficos acerca do cultivo de guaraná e do uso de fibras naturais na formulação 

de biocompósitos, foram utilizados os laboratórios de Modelos e Protótipos e de Caracterização e 

Valorização de Materiais, ambos da universidade promotora do estudo. Ainda antes de chegar 

nesses espaços, o estudo permeou por um processo caseiro de preparação ou beneficiamento das 

matérias-primas utilizadas (cascas de guaraná e PLA) antes de serem misturadas, processadas em 

filamentos e transformadas em chapa nos devidos laboratórios.   
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Duas amostras de materiais foram propostas com frações mássicas variadas, essas foram: a) 

Amostra A, com 5% de casca de guaraná e b) Amostra B, com 10% de cascas de guaraná. Para ambas 

as formulações os procedimentos adotados foram: (i) secagem das cascas; (ii) trituração e 

peneiração das cascas; (iii) secagem do PLA; (iv) mistura prévia das proporções de PLA e das cascas 

de guaraná; (v) extrusão em filamentos; (vi) prensagem térmica para formação de chapas e corpos 

de prova para a realização de ensaios de tração.  A Tabela 1 detalha estes a seguir. 

 

Materiais Beneficiamento Mistura Extrusão Prensagem Térmica 

Pellets de  
PLA 4043d 
da marca Natura 
Works  

- Secagem em bowl de 
inox em uma estufa 
artesanal, por cerca de 
1h em temperatura 
média de 27 °C 
 

- Amostra A:  
150 g de PLA (95%) 
e 7,89 g de pó de 
casca de guaraná 
(5%)  
 
- Amostra B:  
150 g de PLA (90%) 
e 16,67 g de pó de 
casca de guaraná 
(10%)  
 

Formação de 
filamentos em 
extrusora portátil 
mono rosca 
modelo EVO 
desktop da marca 
Felfil em 
temperatura de 
200 °C e rotação 
de rosca em 6 rpm  

Formação de chapas 
em prensa hidráulica 
PHVB 40 da marca 
FKL em temperatura 
de 180 °C com 
tempos, 
temperatura de 
resfriamento, força 
em Kilonewton, e 
moldes metálicos 
variados  

Cascas de Guaraná 
fornecidas pela 
Cooperativa dos 
Agricultores 
Familiares do Baixo 
Sul - COOPAFBASUL 
(Ituberá – BA) 

- Secagem em forno a 
100 °C por 3 horas 
- Trituração em pó 
em liquidificador 
doméstico de 800W 

- Peneira de 20 cm e 
malha fina 

Tabela 1: Insumos e procedimentos na formação de biocompósito de PLA e cascas de guaraná. Fonte: Autores (2021) 

Na sequência o agenciamento destes insumos e procedimentos são narrados, junto ao fazer da 

prática experimental, bem como as aprendizagens obtidas ao longo do processo são discutidas. 

 

Experimento de PLA com cascas de guaraná 

Para a realização da prática foram obtidas 3 kg de cascas de guaraná junto à COOPAFBASUL de 

Ituberá/BA. Essas foram fornecidas em seu estado natural e congeladas até a sua utilização. Assim, 

as cascas antes de serem incorporadas ao PLA foram secadas em forno a 100°C por 3 horas e em 

seguida trituradas em liquidificador até atingirem o formato de pó, sendo submetidas a um processo 

de peneiração fina, para obtenção de uma unidade de granulometria. Já o PLA, utilizado em forma 

de pellets, também foram secos (por estarem armazenados em congelador) em temperatura de 
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27°C durante 1 hora e 10 minutos, antes do processamento em filamentos. Os pellets PLA 4043d 

trata-se de um biopolímero transparente próprio para extrusão, que pode ser usado para tipos 

diferentes de impressoras e para uma ampla gama de aplicações de impressão. Na Tabela 2 são 

descritos os dados técnicos do material (valores estes que são fornecidos pelo fabricante).  

 

Propriedades Valores Método ASTM 

Densidade 1,24 g/cm³ D792 

Índice de fluidez 6 g/10min D1238 

Temperatura de transição vítrea 55ºC - 60ºC D3418 

Temperatura de fusão 210ºC - 

Tabela 2: Ficha técnica do PLA 4043d. Fonte: Nature Works (2019). 

Após o beneficiamento do PLA e das cascas, 150 g de PLA foram postos em um recipiente de 

vidro com tampa, juntamente com os 7,89 g de pó de casca de guaraná, e previamente misturados 

para a obtenção da “Amostra A” (equivalente a 5 % de pó de casca de guaraná). Em seguida foram 

colocados em extrusora, que levou cerca de 2 horas para produzir os filamentos. O modelo de 

extrusora utilizado é de pequeno porte, logo, produz pequenas quantidades de material e assume 

fins experimentais.  

Para a formulação do material com teor de 10% de pó de casca de guaraná (Amostra B) repetiu-

se os mesmos procedimentos da amostra anterior. Contudo, os filamentos não foram gerados, eles 

foram extrusados apenas por aproximadamente 15 minutos, parando logo depois. Isto ocorreu, 

possivelmente, devido ao pó da casca de guaraná ser muito fino, o que pode ter entupido a 

máquina, considerando um teor de fibras mais alto utilizado em relação à Amostra A. Aqui está a 

primeira aprendizagem do processo bem como a primeira incerteza promovida. Com isso, a 

experimentação seguiu um novo caminho, desestruturando a ideia inicial de comparação das 

amostras de 5% e 10%. Uma tentativa com 7,5% chegou a ser realizada, mas o problema se repetiu. 

Assim, a narrativa desse percurso continua apenas com a experimentação da Amostra A. Na figura 
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1-A é possível verificar os materiais inseridos no dosador da extrusora, enquanto a Figura 1-B mostra 

os filamentos obtidos da “Amostra A”. 

 

 

Figura 1 – A) Materiais na extrusora no lado esquerdo e B) filamentos produzidos no lado direito. Fonte: Autores (2021). 

Os filamentos da Amostra A seguiu o processo sendo prensados para sua transformação em 

chapas e em corpos de prova. Para isto os filamentos foram cortados em tamanhos aleatórios antes 

de serem colocados na prensa. A partir daqui novas adversidades sucederam-se em diversas 

tentativas sem sucesso de formação das chapas e dos corpos de prova para a realização dos ensaios 

de tração, conforme mostra a Figura 3 (A, B, C e D). 

 

Figura 3 – Da esquerda para a direita: A) os filamentos cortados antes de serem prensados; B) o material prensado e 

grudado no molde; C) estado do material quando desgrudo, colocado em um molde menor para ser prensado 

novamente; D) únicos corpos de prova que foram obtidos. Fonte: Autores (2021). 
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Ao longo das tentativas de prensagens, o biomaterial ao ser aquecido acabou grudando nos moldes, 

impossibilitando a realização dos ensaios de tração estipulados. Assim, foram sendo realizadas 

tentativas de reaproveitamento dos materiais já prensados, para a obtenção mínima de corpos de 

prova. Contudo, ao final das 5 tentativas de prensagens (Tabela 3), foi possível obter 2 corpos de 

prova, sendo que um deles estava com leves rupturas. Logo, não foi possível ir adiante com a 

experimentação. 

 

Amostra A Prensagem 1 Prensagem 2 Prensagem 3 Prensagem 4 Prensagem 5 

Quantidade 
de filamento 
e 
observações 

Utilizou-se  
140 g de 
filamentos 
extrusados  

Utilizou-se a 
amostra 
anterior já 
prensada, 
pois a 
tentativa 1 
não obteve 
sucesso. 

Utilizou-se, 
mais uma 
vez, a 
amostra 
anterior já 
prensada, 
pois a 
tentativa 2 
também não 
obteve 
sucesso. 

Utilizou-se os 
pedaços que 
foram 
desgrudados das 
amostras 
anteriores em 
um novo molde 
com papel 
manteiga entre 
as chapas. 

Utilizou-se os 
pedaços que 
foram 
desgrudados 
das amostras 
anteriores (1, 
2 e 3) em um 
novo molde. 
Foi colocado 
um spray anti-
aderente. 

Molde 19,7 cm X 
19,7 cm 

19,7 cm X 
19,7 cm 

19,7 cm X 
19,7 cm 

7,7 cm X 13,8 
cm 

1,9 cm X 5 cm  

Aquecimento 
e Tempo 

180 ºC /  
2 minutos 

180 ºC /  
3 minutos 

180 ºC /  
3 minutos 

180 ºC /  
3 minutos 

180 ºC/  
3 minutos 

Resfriamento 
e tempo 

170 ºC / 
1 minutos 

100 ºC / 
3 minutos 

160 ºC / 
3 minutos 

120 ºC / 
3 minutos 

120 ºC/ 
1 minutos 

Força 100 Kn 100 Kn 60 Kn 100 Kn 100 Kn 

Resultados Grudou no 
molde e na 
chapa 

Não 
desgrudou do 
molde 

Não 
desgrudou 
do molde 

Grudou no papel 
manteiga 

Grudou no 
molde e na 
chapa 

Tabela 3: Tentativas de formação de chapas e corpos de prova do material experimental e resultados obtidos. 

Fonte: Autores (2021). 
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Com o ocorrido levantou-se a hipótese de as fibras derivadas das cascas de guaraná apresentarem 

algum fator aglutinante. Para a continuação deste estudo, novos teores de fibras de guaraná 

injetadas no PLA podem ser experimentados em uma extrusora mais potente. 

 

Considerações finais 

O objetivo principal do artigo foi aprender sobre biomateriais no design por meio de 

experimentos com a incorporação de frações mássicas de cascas de guaraná em uma base 

polimérica de PLA. O foco do aprendizado estava tanto em compreender como um material é 

concebido, que variáveis são consideradas, que equipamentos são utilizados, quais as influências 

desses nos processos, qual seria o comportamento dos materiais quanto aos procedimentos 

empregados e como se avalia a resistência de um material. Contudo, mais que essas questões, o 

maior aprendizado com a prática foi que uma atividade de pesquisa também gera resultados com o 

erro, com aquilo que não deu certo, com as mudanças de rotas e com a habilidade socioemocional 

de lidar com as incertezas. A partir das incertezas mobiliza-se o pensamento criativo e estratégico a 

fim de construir novos caminhos. 

Também com o artigo tinha-se a intenção de especular o potencial de um rejeito de um 

processo produtivo tipicamente brasileiro. As cascas de guaraná configuram-se como uma matéria-

resíduo pouco explorada. Com isso, levanta-se a possibilidade de estudos futuros na relação entre 

o design e a engenharia de materiais bem como de alimentos. Nesse sentido, parcerias já estão 

sendo formadas e fontes de financiamento estão sendo obtidas para avançar em novas pesquisas 

em direção a concepção e o desenvolvimento de um biomaterial derivado das cascas de guaraná 

com potencial de impacto socioambiental e sociocultural. 
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