
 ESTUDOS DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS DE 

POLI(Ɛ-CAPROLACTONA)/LÍNTER DE ALGODÃO 

 
 
 

E. B. Bezerra*; D. C. França; D. D. S. Morais; E. M. Araújo; M. F. Rosa 

 
*Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais - UAEMat - Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, B. Universitário, 882, CEP 58429-140, 

Campina Grande - PB. E-mail: elieberbarros@hotmail.com 

 
 
 
 

RESUMO 
 

O problema ambiental gerado pelo consumo e descarte de plásticos na 

natureza tem sido amplamente discutido devido ao grande impacto que estes 

causam ao meio ambiente. Desta forma, pesquisas envolvendo o uso de 

polímeros biodegradáveis em substituição aos polímeros sintéticos são 

intensificadas. Neste trabalho, compósitos foram obtidos utilizando a PCL e o 

línter de algodão. Inicialmente, foram preparados concentrados poliméricos de 

PCL/línter de algodão e estes foram adicionados à PCL, na proporção de 1, 3 e 

5% em peso de línter, em uma extrusora de rosca dupla corrotacional e, 

posteriormente, foram moldados por injeção. As amostras foram estudadas por 

difração de Raios-X (DRX) e submetidos a ensaios mecânicos. Os resultados 

de DRX evidenciaram a presença dos dois picos característicos referente à 

PCL. A partir do ensaio de resistência ao impacto foi observado que a presença 

da fibra reduziu esta propriedade, sendo também observado um aumento na 

resistência à flexão. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, devido a problemas ambientais como aquecimento 

global, aumento do preço do petróleo e também pressões de ambientalistas 

para controle da poluição e geração de resíduos, tem surgido um aumento na 

pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de novos materiais 

que sejam menos nocivos ao meio ambiente e potencialmente biodegradáveis 

(1). 

Inserido neste contexto, o estudo sobre o uso de fibras vegetais como 

material de reforço tem aumentado nas últimas décadas, devido ao seu custo, 

ser uma matéria-prima proveniente de recurso renovável e por produzir 

materiais com boas propriedades mecânicas. O Brasil tem um grande potencial 

para fabricar e comercializar diferentes fibras. Porém, muitas fibras como as de 

coco, línter, abacaxi e bananeira são majoritariamente descartadas, ou seja, 

correspondem a resíduos agrícolas, sendo que a sua utilização em diversas 

aplicações proporcionaria a possibilidade de obtenção de recursos à população 

de regiões carentes (principalmente do norte e nordeste) nas quais essas fibras 

são normalmente são obtidas (2). 

Para que os polímeros e fibras naturais substituam, na medida do 

possível os polímeros sintéticos, deve ocorrer uma competitividade em termos 

de custo, produção e de propriedades. Deve-se salientar que, considerando o 

avanço da legislação referente ao impacto ambiental, em alguns casos, o 

benefício obtido quando um material biodegradável substitui um material que 

não seja, supera o efeito de um eventual acréscimo no custo (3). 

 O objetivo deste trabalho é produzir sistemas poliméricos utilizando um 

polímero biodegradável, poli(ε-caprolactona) (PCL), como matriz e uma carga 

obtida a partir do subproduto da cultura algodoeira (línter de algodão). Os 

compósitos poliméricos obtidos a partir da matriz PCL e do línter, foram 

caracterizadas através de suas propriedades mecânicas (tração e impacto) e 

por difração de raios-x (DRX). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais Utilizados 
 

 Os materiais utilizados neste trabalho foram:  

 Poli(ε-caprolactona)-PCL de nome comercial CAPA 6500®, 

Mw=50000, IF=7g/10min (160°C/2,16 Kg). 

 Línter de algodão, cultivar Delta Opal, colhido em 2011 em Luis 

Eduardo Magalhães, Bahia, Brasil. Material que cedido pela Embrapa 

Algodão, Campina Grande/Paraíba. 

 
Metodologia 
 

 Os concentrados poliméricos de PCL com línter de algodão na 

proporção de 95/5 foram preparados pelo método de intercalação por fusão, 

usando um misturador Termocinético, modelo MH-50H da marca MH 

equipamentos. 

O material obtido foi moído em moinho de facas, e posteriormente 

adicionado à matriz polimérica em quantidades necessárias para atingir a 

concentração nominal de 1, 3 e 5% em peso de línter utilizando uma extrusora 

dupla-rosca corrotacional Coperion Werner-Pfleiderer ZSK-18. O material 

resultante foi granulado logo após sua extrusão e seco em estufa sob vácuo a 

40°C por 24h. Corpos de prova foram confeccionados para os ensaios de 

resistência à flexão e impacto, segundo as normas ASTM D790 e D256 em 

uma injetora da Fluidmec, modelo H 30/40. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Difração de Raios-X (DRX) 

 
Na Fig. 1 estão ilustradas as curvas de DRX do línter de algodão, da 

PCL pura e de seus respectivos compósitos. 

 Para o difratograma da fibra de línter de algodão, verifica-se que os 

picos em torno de: 14,44°, 16,38°, 22,66° e 34,99° indicam a presença de 

celulose tipo I, sendo esses atribuídos aos planos (101), (10 1  ), (002) e (004) 

(4-5). 
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O difratograma referente à PCL pura apresenta os dois picos 

característicos da mesma: o primeiro em aproximadamente 21,1° e o segundo 

por volta de 23,5°, atribuídos aos planos de reflexão (110) e (200) (6-9). 

A semelhança entre os difratogramas da PCL pura e dos compósitos 

(PCL/Línter), mostram que a adição dos teores (1, 3 e 5%) de fibra não 

exerceram influência significativa sobre a cristalinidade destas amostras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Difratogramas de DRX da PCL pura, do línter de algodão e dos 

compósitos. 

 
Resistência à Flexão 

 
A Tab. 1 apresenta o resultado da propriedade mecânica obtida através 

do ensaio de resistência à flexão da PCL e dos sistemas PCL/Línter (1, 3 e 

5%). 
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Tab. 1: Ensaio mecânico de resistência à flexão. 

Material Resistência à Flexão (MPa) 

PCL (Pura) 28,2±0,3 

PCL/Línter (1%) 27,7±2,1 

PCL/Línter (3%) 29,1±2,7 

PCL/Línter (5%) 29,5±1,1 

  
A partir dos ensaios de flexão (Tab. 1), é possível observar que a adição 

da fibra de línter de algodão na matriz PCL não proporcionou melhoria na 

resistência à flexão dos sistemas. Percebe-se que na medida em que se 

aumenta o teor de línter nos compósitos, promove uma discreta melhora em 

sua resistência. Pode-se atribuir esses resultados possivelmente a uma má 

distribuição da fibra durante o processamento e/ou uma fraca adesão, o que 

influenciou diretamente visto que, os pontos críticos para obter reforço em 

compósitos com fibras vegetais são a dispersão, as condições de 

processamento e a adição de um agente compatibilizante (10-13).  

 
Ensaio Mecânico de Resistência ao Impacto 

 
A Tab. 2 apresenta os resultados das propriedades mecânicas obtidas 

através do ensaio de resistência ao impacto da PCL e dos sistemas PCL/Línter 

(1, 3 e 5%).  

 
Tab. 2 Ensaio Mecânico de Resistência ao Impacto. 

 
A partir dos valores apresentados na Tab. 2, pode-se dizer que houve 

uma diminuição na resistência ao impacto nos sistemas PCL/Línter, visto que a 

resistência ao impacto esta associada à força das interações interfaciais entre 

a fibra e a matriz, que alteram o mecanismo de absorção de impacto, o que 

para os sistemas apresentados isso não ocorreu (14). 

Material Resistência ao Impacto (J/m) 

PCL (Pura) 239,0±9,9 

PCL/Línter (1%) 133,0±5,9 

PCL/Línter (3%) 104,3±5,3 

PCL/Línter (5%) 107,6±5,6 
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Ainda na Tab. 2, observa-se que polímero puro apresenta valor de 

resistência ao impacto superior aos dos compósitos com fibras de línter de 

algodão. Este comportamento se deve ao aumento da rigidez do composto, 

aumentando a fragilidade do material e, conseqüentemente, diminuindo a 

resistência. Esse comportamento pode ser atribuído a uma má dispersão das 

fibras na matriz, resultando em baixa contribuição como reforço mecânico, ou 

ainda, devido aos baixos teores de fibras, onde a matriz não é suficientemente 

ancorada pelas fibras e deformações locais elevadas ocorrem na matriz a 

baixas tensões, o que faz com que a ligação fibra-matriz se rompa, e a matriz 

seja diluída por fibras não reforçantes (14-15). 

  
CONCLUSÕES 
 
 A realização deste trabalho teve como objetivo o estudo das 

propriedades mecânicas da PCL e dos sistemas de PCL/Línter (1, 3 e 5%). 

Com o referido estudo, obtiveram-se as seguintes conclusões: Os 

difratogramas de DRX dos compósitos de PCL/Línter, a adição dos teores de 

fibra na matriz polimérica de PCL não influenciou significativamente a 

cristalinidade dos sistemas estudados. Os picos característicos da PCL foram 

preservados. A presença do línter de algodão promoveu um sensível aumento 

no valor de resistência à flexão. Por meio do ensaio de resistência ao impacto 

foi observado que a presença do línter de algodão reduziu significativamente 

esta propriedade. 

 
AGRADECIMENTOS 
 
 Os autores agradecem à Embrapa Algodão (Campina 

Grande/Paraíba/Brasil), a Embrapa Agroindústria Tropical 

(Fortaleza/Ceará/Brasil), o Labmat (Laboratório de Engenharia de 

Materiais/CCT/UFCG), MCTI/CNPq e à CAPES, pelo apoio financeiro. 

 
REFERÊNCIAS 
 
1. TAIPINA, M. O. Nanocristais de Celulose: obtenção, caracterização e 

modificação de superfície. 2012. Dissertação (Mestrado em Química), 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas.  

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2738



2. RAZERA, I. A. T. Fibras Lignocelulósicas como agente de reforço de 

compósitos de matriz fenólica e lignofenólica. 2006. Tese (Doutorado em 

Ciências Físico-química), Universidade de São Paulo, São Carlos. 

3. MORGADO, D. L. Biocompósitos a partir de celulose de línter: filmes de 

acetatos de celulose/celulose e quitosana/celulose. 2009. Tese (Doutorado 

em Ciências Físico-Química), Universidade de São Paulo, Instituto de Química 

de São Carlos, São Carlos. 

4. ADEL, A. M.; EL-WAHAB, Z. H. A.; IBRAHIM, A. A.; AL-SHEMY, M. T. 

Characterization of microcrystalline cellulose prepared from lignocellulosic 

materials. Part I. Acid catalyzed hydrolysis. Bioresource Technology, vol. 

101, p. 4446-4455, 2010. 

5. SAHA, P.; MANNA, S.; SEN, R.; ROY, D.; ADHIKARI, B. Durability  of  

lignocellulosic  fibers  treated  with  vegetable  oil–phenolic  resin. 

Carbohydrate  Polymers, vol. 87, p. 1628-1636, 2012.  

6. JIANG, S.; JI, X.; AN, L.; JIANG, B. Crystallization behavior of PCL in hybrid 

confined environment. Polymer, vol. 42, p. 3901-3907, 2001. 

7. KIM, H-W.; KNOWLES, J. C.; KIM, H-E. Hydroxyapatite/poly(Ɛ-caprolactone) 

composite coatings on hydroxyapatite porous bone scaffold for drug delivery. 

Biomaterials, vol. 25, p. 1279-1287, 2004.  

8. VERTUCCIO, L.; GORRASI, G.; SORRENTINO, A.; VITTORIA, V. Nano clay 

reinforced PCL/starch blends obtained by high energy ball milling. 

Carbohydrate Polymers, vol. 75, p. 172-179, 2009. 

9. GAUTAM, S.; DINDA, A. K.; MISHRA, N. C. Fabrication and characterization 

of PCL/gelatin composite nanofibrous scaffold for tissue engineering 

applications by electrospinning method. Materials Science and Engineering 

C, vol. 33, p. 1228-1235, 2013.  

10. SUTHERLAND, L. S.; SHENOI, R. A.; LEWIS, S. M. Size and scale effects 

in composites: I. Literature review. Composites Science and Technology, 

vol. 59, p. 209-220, 1999. 

11. SAPUAN, S. M.; LEENIE, A.; HARIMI, M. BENG, Y. K. Mechanical 

properties of woven banana fibre reinforced epoxy composites. Materials and 

Design, vol. 27, p. 689-693, 2006. 

12. AHMED, I.; PARSONS, A. J.; PALMER, G.; KNOWLES, J. C.; WALKER, G. 

S.; RUDD, C. D. Weight loss, ion release and initial mechanical properties of a 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2739



binary calcium phosphate glass fibre/PCL composite. Acta Biomaterialia, vol. 

4, p. 1307-1314, 2008. 

13. TAKAGI, H.; ASANO, A. Effects of processing conditions on flexural 

properties of cellulose nanofiber reinforced “Green” composites. Composites: 

Part A, vol. 39, p. 685-689, 2008. 

14. FUNG, K. L.; LI, R. K. Y.; TJONG, C. Interface modification on the 

properties of sisal fibre reinforced polypropylene composites. Journal of 

Applied Polymer Science, vol. 85, p. 169-176, 2002. 

15. ARRAKHIZ, F. Z.; EL ACHABY, M.; MALHA, M.; BENSALAH, M. O.; 

FASSI-FEHRI, O.; BOUHFID, R.; BENMOUSSA, K.; QAISS, A. Mechanical and 

thermal properties of natural fibers reinforced polymer composites: Doum/low 

density polyethylene. Materials and Design, vol. 43, p. 200-205, 2013. 

 
 
 

STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE OF POLY(Ɛ-
CAPROLACTONE)/COTTON LINTER 

 
The environmental problem caused by the consumption and disposal of plastic 

in nature has been widely discussed due to the large impact that these have on 

the environment. Thus, research involving the use of biodegradable polymers to 

replace synthetic polymers are intensified. In this work, composites were 

obtained using the poly(ε-caprolactone) PCL and cotton linter. Initially, polymer 

master was prepared from PCL/cotton linters and this was added to the PCL at 

1, 3 and 5 wt% of linter, in a co-rotating twin screw extruder and then was 

injection molded. The samples were studied by X-ray diffraction (XRD) and 

evaluated mechanically. The XRD patterns showed the presence of two 

characteristic peaks related to the PCL. By impact strength test was observed 

that the presence of fiber reduced to this property. It was also observed an 

increase in flexural strength. 

 
 
Keywords: Poly(ɛ-caprolactone), cotton linter, composites. 
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