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Resumo: No presente trabalho foi realizado o tratamento alcalino seguido de tratamento ácido em fibras de fontes 

vegetais de curauá e juta para remoção da parcela amorfa e para facilitar sua fibrilação. Utilizando a técnica de 

difração de raios X foi possível observar que os tratamentos químicos geraram uma melhor organização das 

microfibrilas de celulose e consequente aumento do índice de cristalinidade. Com o uso da análise 

termogravimétrica notou-se uma leve queda da estabilidade térmica das fibras de celulose tratadas quimicamente, 

porém nada que prejudicasse seu uso como carga na matriz polimérica. Através das micrografias de SEM foi 

possível observar que o tratamento químico reduziu as dimensões das fibras in natura. Foram preparados 

compósitos de policaprolactona em uma extrusora dupla-rosca com diferentes teores de celulose de diferentes 

fontes (as obtidas a partir de fibras vegetais de curauá e juta, celulose comercial e celulose amorfizada), mantendo 

temperatura e tempo de processamento constante. Com o uso da técnica de difração de raios X foi verificado em 
algumas misturas a possibilidade da celulose ter atuado como agente nucleante, resultando num aumento do índice 

de cristalinidade do compósito. Nas micrografias de SEM foi possível observar a adesão das fibras de curauá e juta 

tratadas quimicamente na matriz polimérica. Através da análise dinâmico-mecânica (DMA) foi verificado um 

incremento do módulo dos compósitos contendo 2, 5 e 20% m/m de carga.  
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Development of composites of Polycaprolactone wthif Cellulose  

 
Abstract: In the present work, alkaline followed by an acid treatment were performed in plant sources of curauá and 

jute fibers to remove the amorphous portion and to aid fibrillation. Using the technique of X-ray diffraction it was 

observed that the chemical treatments led to a better organization of cellulose microfibrils and, consequently, the 

increase in their crystallinity index. Using the thermogravimetric analysis it was noted a slight decrease in thermal 

stability of the chemically treated cellulose fibers, however it did not impairs its use as filler in the polymer matrix. 

Through the SEM micrographs it was observed that the chemical treatment reduced the dimensions of the fibers in 

natura. Polycaprolactone composite was prepared in a twin-screw extruder at different amounts for several cellulose 

sources (those obtained from vegetable fibers, curauá and jute, commercial cellulose and amorphous cellulose) at  and 
maintaining the process time and temperature constant.  
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Introdução  

A policaprolactona (PCL) é um polímero sintético semi-cristalino biodegradável e biocompatível, 

que Tg de -60 °C e pode ser obtido por polimerização por abertura de anel do monômero ɛ-

caprolactona [1, 2]. Pode ser utilizado em vários segmentos da indústria, tais como no setor de 

embalagens, em sistema de liberação controlada, em engenharia de tecidos (pele, osso, vaso 

sanguíneo), entre outras áreas médicas, tais como filamento de suturas [2, 3].  
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Com a finalidade de promover uma melhora nas propriedades da matriz de PCL utiliza-se carga na 

matriz polimérica pode levar à formação de um compósito ou nanocompósito. Existe um grande 

interesse em estudar adições de cargas na matriz de PCL para a formação de um compósito que 

apresente ganhos em suas propriedades mecânicas, térmicas e resulte em baixa densidade, de forma 

que este material seja capaz de ser utilizado em diversos setores. Porém, existe uma dificuldade de 

dispersão das fibras de celulose na matriz polimérica devido à hidrofilicidade das fibras e à 

hidrofobicidade da policaprolactona [4]. No presente trabalho foi estudada a aplicação de fibras de 

celulose de curauá e juta, tratadas quimicamente, e outras fontes de celulose (comercial e 

amorfizada), usadas como referência, como carga de reforço na matriz de policaprolactona e 

avaliado o desempenho nas propriedades do compósito.  

 

Experimental  

Fibra de curauá – Pematec Triangel do Brasil, utilizada após moagem e peneiramento (<1 mm); 

celuloses comerciais puras Arbocel BWW40 e Arbocel BC1000: kremer-pigmente, Alemanha; 

Fibra Arbocel amorfizada por moinho de bolas: doadas pelo IPCB-CNR, Napolis, Itália.  
 

Tratamento Alcalino 

Foram empregados três sucessivos tratamentos alcalinos para que a hemicelulose e a lignina sejam 

efetivamente separadas da celulose. Para cada tratamento alcalino, com duração de 1 h, foi 

adicionada solução 5,0% de NaOH a 80 ºC sob agitação constante. A suspensão foi então lavada 

com água deionizada usando o funil de Büchner. O ciclo de lavagem foi repetido até que o pH 

constante. Por fim, as fibras foram secas a 60 ºC sob vácuo, para remoção de umidade [5]. 

 

Tratamento ácido 

No processo da hidrólise ácida, foi utilizada água deionizada à celulose proveniente do terceiro 

tratamento alcalino. A suspensão água/celulose foi então colocada sob agitação, ao mesmo tempo 

em que foi adicionada uma solução de ácido sulfúrico 10%. A solução foi aquecida durante 240 min 

a 40 °C sob agitação. A suspensão foi lavada com água deionizada utilizando funil de Büchner. O 

ciclo de lavagem foi repetido até pH constante. Por último, a amostra foi seca a 60 °C com a 

utilização de bomba a vácuo até peso constante. 
 

Condições de processamento 

Realizou-se uma variação da composição dos compósitos contendo 2%, 5% e 20% de fibra de 

curauá, de juta, Arbocel BWW40, Arbocel BC1000 e fibra amorfizada mantndo a temperatura 

constante de 80°C e velocidade de rotação dos parafusos no sentido da extrusora foi fixada em 60 

rpm, o sentido escolhido foi o contra-rotacional e o tempo de extrusão foi de 10 minutos. Foram 

utilizadas as técnicas de DMA, TGA, XRD, SEM e ensaios de tração. 

 

Caracterização 

As análises de XRD foram realizadas para se determinar o grau de cristalinidade das fibras e 

compósitos produzidos. As fibras analisadas estavam em pó e os compósitos estavam em pedaços 

pequenos que foram cortados com tesoura. O difratômetro de raios X empregado trabalhou com 

uma diferença de potencial no tubo de 30 kV e corrente elétrica de 15 mA. A varredura foi realizada 

na faixa de 2θ de 2° a 40°, com velocidade do goniômetro de 0,05°/min. A radiação utilizada foi a 

de CuKα de λ = 1,5418 Å. O índice de cristalinidade foi calculado pelo método da área, é 

expresso pela razão entre a área total das regiões cristalinas e a área total do material x 100%. 

Foram realizadas análises dinâmico-mecânicas dos compósitos produzidos. O aparelho utilizado foi 

o analisador dinâmico-mecânico TA Q800, com taxa de aquecimento de 3 ºC/minuto na faixa de     

-80 ºC a 60 ºC, frequência constante de 1 Hz, força de 0,01 N utilizada e deformação de 0,1%.  As 

medidas foram realizadas no modo de deformação tension film. Os corpos de prova foram 

preparados em prensa hidráulica a 80 ºC por 10 min em pressão de 6,9.10
7
 Pa. Posteriormente 
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foram resfriados com banho de circulação até a temperatura de 30 ºC.  As dimensões dos corpos de 

prova foram de 14 x 6,8 x 2 mm. As análises de TGA foram realizadas em equipamento TA - série 

Q - modelo Q 500. As amostras foram aquecidas na faixa da temperatura ambiente até 700 °C, em 

atmosfera inerte, com taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

 

Resultados e Discussão  

Mistura no Fundido das Fibras com e sem Tratamento com a Matriz de Policaprolactona 

Foram preparadas misturas entre a matriz de policaprolactona e as fibras de curauá e juta 

mercerizadas e então tratadas com ácido sulfúrico, bem como as fibras comerciais Arbocel BWW40 

e Arbocel BC1000 e a celulose amorfizada. As misturas foram realizadas em mini-extrusora dupla-

rosca no sentindo contra-rotativo, com um tempo de 10 minutos, velocidade de 60 rpm. 
 

Tabela 1: Identificação dos compósitos obtidos por mistura no fundido entre a matriz de policaprolactona e 
as fibras com e sem tratamentos em processamento a 80 ºC e índice de cristalinidade 

Amostra Tipo de fibra 

Teor de 

fibra 

(%) 

IC (%) 

PCL-P- - 0 35 

PCL-FCH2SO4 2% Fibra de curauá tratada com H2SO4 

2 

40 

PCL-FJH2SO4 2% Fibra de juta tratada com H2SO4 41 

PCL-ARB-BC1000 2% Arbocel BC1000 37 

PCL-ARB BWW40 2% Arbocel BWW40 40 

PCL-CELULOSE AMR 2% Celulose amorfizada 21 

PCL-FCH2SO4 5% Fibra de curauá tratada com H2SO4 

5 

41 

PCL-FJH2SO4 5% Fibra de juta tratada com H2SO4 35 

PCL-ARB BC1000 5% Arbocel BC1000 47 

PCL-ARB BWW40 5% Arbocel BWW40 42 

PCL-CELULOSE AMR 5% Celulose amorfizada 24 

PCL-FCH2SO4 20% Fibra de curauá tratada com H2SO4 

20 

31 

PCL-FJH2SO4 20% Fibra de juta tratada com H2SO4 39 

PCL-ARB BC1000 20% Arbocel BC1000 44 

PCL-ARB BWW40 20% Arbocel BWW40 49 

PCL-CELULOSE AMR 20% Celulose amorfizada 32 

 

Análises de XRD dos Compósitos por Mistura no Fundido 

Na Tabela 1 são apresentados também os cálculos do índice de cristalinidade dos compósitos 

produzidos. Foi possível observar que na série dos compósitos contendo 2% de fibra extrusada a 80 

ºC, as misturas PCL-FCH2SO4 2%; PCL-FJH2SO4 2%, PCL-ARB BWW40 2% e PCL-ARB1000 

2% tiveram um aumento da cristalinidade provavelmente devido à celulose ter atuado como agente 

nucleante para o polímero. O decaimento do grau de cristalinidade dos compósitos contendo 

celulose amorfizada foi devido à adição de uma celulose com um caráter amorfo, que afetou 

negativamente a cristalização da matriz de PCL.  

Por sua vez, os compósitos contendo 5% de fibra tiveram um aumento da cristalinidade 

provavelmente devido ao efeito nucleante da celulose, contudo somente o compósito PCL-FJH2SO4 

5% não teve aumento da cristalinidade, provavelmente porque, pela carga não está bem dispersa na 

matriz polimérica. Através da análise de XRD observou-se que nos compósitos com 20% de fibra, 

as fibras comerciais Arbocel promoveram um aumento significativo da cristalinidade em 

comparação às de curauá (FC) e juta (FJ) tratadas com H2SO4. Isto seria devido à maior 

homogeneidade dessas fibras pela matriz polimérica, que fariam uma nucleação mais efetiva [6]. 

Análise das Propriedades Térmicas dos compósitos 

A Tabela 2 mostra os resultados de TGA dos compósitos contendo fibras. Os compósitos 

produzidos na temperatura de 80
0
C contendo 2%, 5% e 20% tiveram uma leve queda da 

estabilidade térmica em comparação com a matriz pura. Porém nos compósitos contendo 20% das 
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celuloses comerciais Arbocel BC1000 e Arbocel BWW40, além daquele com celulose amorfizada, 

foi possível observar o aparecimento de duas temperaturas de degradação Tonset e TMax, o que pode 

ter sido devido à não homogeneização, com separação de fases entre a matriz PCL e a celulose, 

indicando que a carga não foi bem dispersa pela matriz polimérica. 

 

Análise das Propriedades Mecânicas por DMA 

Nos compósitos contendo 2% de fibras, foi possível observar que 2% de fibras (compósitos PCL-

FCH2SO4 2% e PCL-FJH2SO4 2%) não foram suficientes para se dispersar por toda matriz gerando 

um decréscimo do modulo de armazenamento E’ (Tabela 2). No entanto houve um aumento do E’ 

da mistura PCL-ARB BC1000 2%, bem como nas amostras PCL-Celulose AMR 2% devido ao 

efeito de preenchimento de volume livre promovido pela celulose armofizada. A fibra Arbocel 

BC1000, que possui um alto teor de celulose e alta razão de aspecto, promoveu um elevado 

aumento do módulo. Apesar da fibra Arbocel BWW40 ter atuado como agente nucleante para o 

PCL, esta não foi a que resultou em compósito com maior módulo e sim o compósito com Arbocel 

BC1000. A fibra de celulose amorfizada também gerou um aumento do E’. 
 
Tabela 2: Resultados de TGA e DMA dos compósitos produzidos por mistura no fundido a 80 ºC, entre a 

matriz de policaprolactona e as fibras com e sem tratamento 

Amostras 
Tonset 

(ºC) 

TMax 

(ºC) 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

E’ 

-80ºC 

(MPa) 

E’ 

25ºC 

(MPa) 

Tg 

Tan δ 

(ºC) 

Tg 

E’’ 

(ºC) 

E” 

-80ºC 

(MPa

) 

E” 

25ºC 

(MPa

) 

Tan δ 

Máx 

PCL-P 389 412 99 2739 486,1 -39,7 -48,1 119,4 19,5 0,0955 

PCL-FCH2SO4 2%  385 409 99 2267 385,8 -42,1 -49,0 116,3 17,4 0,1000 

PCL-FJH2SO4 2%  - - - 2341 407,7 -40,2 -46,1 76,2 18,6 0,0930 

PCL-ARB BC1000 

2%  
389 409 98 2539 575,1 -48,7 -53,8 350,7 33,4 0,1455 

PCL-ARB BWW40 
2%  

387 409 98 2304 400,7 -40,3 -48,6 101,9 17,6 0,0907 

PCL-CELULOSE 

AMR 2%  
384 407 98 2878 538,3 -41,4 -47,5 169,2 21,5 0,1034 

PCL-FCH2SO4 5%  385 409 98 3219 598,5 -39,3 -46,5 117,2 26,8 0,0896 

PCL-FJH2SO4 5%  383 406 98 3054 571,9 -40,4 -50,1 184,8 23,1 0,0993 

PCL-ARB BC1000 

5%  
383 408 99 945 445,1 -34,3 -40,3 73,3 18,3 0,0752 

PCL-ARB BWW40 

5%  
386 410 98 2428 529,1 -52,8 -54,6 300,2 24,4 0,1279 

PCL-CELULOSE 

AMR 5%  
385 408 98 1856 498,9 -46,4 

-------

-- 
457,5 29,9 0,2682 

PCL-FCH2SO4 20% 80 378 405 97 3851 875,1 -51,4 -53,5 342,6 52,6 0,0947 

PCL-FJH2SO4 20%  385 413 97 3604 940,6 -45,7 -47,4 529,3 51,2 0,1542 

PCL-ARB BC1000 

20% 
329/391 355/413 97 2239 667,9 -48,9 ----- 454,5 58,2 0,2084 

PCL-ARB BWW40 

20%  
331/392 349/392 96 4744 1371 -51,9 -46,9 407,9 75,6 0,0943 

PCL-CELULOSE 

AMR 20%  
308/389 332/410 97 2833 690,7 -49,1 -51,7 364,6 38,9 0,1267 

 

Houve um aumento do módulo de perda E’’ para quase todos os compósitos, indicando que esses 

materiais possuem uma boa capacidade de conversão de energia mecânica em calor na região da 

transição vítrea através dos movimentos micro-Brownianos dos segmentos da cadeia principal.  Em 

relação à Tg calculada pela tan δ, pode-se verificar que houve pouca variação, contudo uma 

tendência para o decréscimo, indicando que esses materiais se tornaram mais resistentes a menores 

temperaturas. Foi também observado um aumento da tan δ para os compósitos com 2% de fibra, 
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que é um indício do aumento da rigidez desses materiais. Pode-se verificar que nos compósitos com 

5% de fibras teve-se um aumento tanto do E’, Fig. 1, como em E’’, indicando que os materiais 

possuem uma maior rigidez e boa capacidade de conversão de energia mecânica em calor, 

respectivamente. Os valores da Tg pelo tan δ das amostras PCL-FCH2SO4 5% e PCL-FJH2SO4 5% 

mantiveram-se praticamente inalterados em relação ao polímero puro. O valor da tan δ Máxima 

aumentou para os materiais produzidos mostrando um incremento da rigidez com uma diminuição 

do amortecimento do material. Porém, o compósito PCL-FCH2SO4 5% proporcionou a diminuição 

do Tan δ Máxima, sugerindo que a adição da fibra não gerou uma perda da tenacidade desse 

material. A Tg pelo tan delta apresentou um decréscimo para os compósitos PCL-ARB BWW40 

5% e PCL-Celulose AMR 5%, mostrando que estes materiais são mais resistentes a menores 

temperaturas. É possível observar que nas misturas contendo 20% de fibra, as fibras promoveram 

um elevado aumento do modulo de armazenamento e de perda, o que é devido à grande quantidade 

de carga reforçadora adicionada na matriz polimérica. A Tg determinada por tan δ também sofreu 

um decréscimo. 

 
Figura 1- Módulo de armazenamento dos compósitos com 5 e 20% de carga, produzidos a 80 

0
C 

 

Conclusões  

Os compósitos contendo a fibra amorfizada resultaram em menores módulos elásticos, como 

observado pela técnica de DMA. A incorporação de fibras tratadas quimicamente na matriz de PCL 

pode atuar como agente nucleante, aumentando o grau de cristalinidade do compósito, confirmado 

por XRD e DSC. Dentre os compósitos de PCL com melhores propriedades térmicas e mecânicas, 

aqueles com 5% de fibras de curauá e juta tratadas com H2SO4 se destacaram. 
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