
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

COMPÓSITO LAMINADO HIBRIDO DE MATRIZ POLIMÉRICA 
REFORÇADA POR FIBRAS DE COCO E VIDRO: COMPORTAMENTO 

MECÂNICO EM FLEXÃO 
  
  

 MACHADO1, C. S. C. MILAGRE2, M. X. SILVA3, R.V. 
 IFES, Coordenadoria de Metalurgia – Avenida Vitória, 1729 – 29040780 -Vitória – ES 

1caruline_kru@hotmail.com, 2marianamilagre@yahoo.com.br, 3rosanavilarim@yahoo.com.br 
 
Resumo: A fabricação de compósitos híbridos (com fibras sintéticas e naturais) aparece como uma 
alternativa de aplicação das fibras de coco, ressaltando benefícios como baixo custo e reciclagem, 
além de ampliar as possíveis aplicações do compósito reforçado apenas com fibra de coco. Este 
trabalho visa desenvolver e caracterizar um compósito híbrido formado por uma matriz de resina 
poliéster reforçada por fibras de vidro-E e coco. O desempenho mecânico do compósito foi avaliado 
através do ensaio de flexão em três pontos. Além do compósito híbrido foi também avaliado um 
compósito não-híbrido, apenas com fibras de vidro-E, que serviu de base para comparação. Fez-se 
ainda teste para determinação de teor de constituintes e análises microestrutural e da fratura. O 
compósito híbrido mostrou-se um interessante substituto aos compósitos com fibras de vidro visando 
aplicações em estruturas tais como painéis e divisórias.  
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 INTRODUÇÃO 
 
À medida que as aplicações ficam mais 
sofisticadas, torna-se cada vez mais difícil 
determinar um material que atenda a todos os 
requisitos para dada situação, nesse sentido, 
conjugar materiais, formando um material 
compósito, tem sido uma boa alternativa para 
atender as propriedades desejadas [1]. Nos 
compósitos estruturais, o reforço na forma de 
fibra sintética muitas vezes tem um custo 
elevado, o que incentiva a pesquisa por outras 
fibras que possam ser utilizadas. Além de 
baixo custo, características como 
biodegradabilidade, boas propriedades 
mecânicas específicas, não-abrasividade, 
entre outras tem justificado a aplicação de 
fibras naturais em compósitos [2]. Um exemplo 
de fibra natural que vem sendo pesquisado 
são as fibras de coco. Além de possuir as 
características de fibras naturais, sua 
utilização ajuda na redução dos problemas 
ambientais causados pelo descarte 
inadequado da grande quantidade de cocos 
consumidos no Brasil [3]. No entanto, à baixa 
resistência à umidade e o desempenho 
mecânico pobre são algumas desvantagens 
que limitam seu uso em compósitos. A 
utilização conjunta de fibras naturais e 
sintéticas para formar um compósito híbrido, 
mostra-se uma alternativa viável para a 
utilização dessas fibras. Neste caso, as 
desvantagens de um tipo de fibra são 
compensadas pela outra gerando um 
compósito híbrido de boa qualidade e que 
possa competir com os compósitos que 
utilizam apenas fibras sintéticas. Neste 

contexto o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver um compósito híbrido formado 
por fibras de vidro e coco, e avaliar o seu 
comportamento mecânico em flexão.  
 
A técnica empregada para a fabricação do 
compósito foi a moldagem manual. Como 
matriz foi utilizada a resina poliéster ortoftálica. 
O material de reforço consiste de fibras de 
vidro-E (manta de fibras curtas com 450 g/m2) 
e fibras de coco. O compósito tem a forma 
estrutural de um laminado com a seguinte 
disposição de camadas: 
vidro/coco/vidro/coco/vidro. Além do laminado 
híbrido foi fabricado um laminado unicamente 
com fibras de vidro e mesmo número de 
camadas. A dimensão final dos laminados foi 
de 32 x 32 cm com 0,43 (0,3) cm de 
espessura para o laminado de fibra de vidro e 
0,48 (0,2) cm de espessura para o laminado 
híbrido. 
O compósito apenas com fibras de vidro 
apresentou 29,8% de fibras de vidro, 60% de 
resina e 10% de vazios (frações em volume). 
O compósito híbrido apresentou 22,8% de 
fibra de vidro; os demais constituintes não 
podem ser determinados pela técnica utilizada 
(matriz calcinada em mufla segundo a norma 
ASTM D3171-99 [4]). 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O ensaio de flexão foi realizado seguindo a 
norma ASTM D790 [5]. Após o ensaio de 
flexão foi realizada uma análise das 
características da fratura nos corpos de prova. 



 

 

As propriedades mecânicas em flexão são 
apresentadas na tabela 1. Como esperado, o 
desempenho do laminado híbrido foi inferior 
ao do laminado de fibra de vidro. Houve 
redução de 40% na resistência à flexão, 49% 
no módulo de elasticidade e 24% na deflexão. 

Este comportamento deve-se às propriedades 
mecânicas inferiores da fibra de coco, 
comparativamente á fibra de vidro, e à 
presença de vazios. 
 

 
Tabela 1. Propriedades mecânicas em flexão dos compósitos (os valores entre parênteses 

correspondem à dispersão dos resultados). 
Compósito Resistência à flexão (MPa) Módulo em flexão (GPa) Deflexão máxima (%)
Fibra de vidro 404,51 (± 27,21) 6,7 (± 1,3) 2,89 (± 0,21) 
Híbrido 243,15 (± 17,57) 3,4 (± 0,98) 2,21 (± 0,15) 

 
A figura 1 apresenta a região da fratura (vista 
da espessura) de dois corpos de prova pós-
ensaio. Para ambos a fratura foi bastante 
localizada não sendo observado delaminação 
entre as camadas. A fratura inicia-se na face 
trativa do corpo de prova e se propaga em 
direção à linha neutra, caracterizando a típica 
fratura por flexão-em-três-pontos. Foi 
observado que a extensão do dano foi maior 
no laminado de fibra de vidro e nenhum dos 

corpos de prova apresentou ruptura completa. 
Estas características, particularmente a 
ausência de delaminação, demonstram um 
bom desempenho dos laminados frente ao 
carregamento em flexão-em-três-pontos, e 
também que o processo de hibridização não 
afeta o comportamento à fratura do material, 
apesar da redução nas propriedades 
mecânicas. 

 

 
Figura 1. Corpos de prova após o ensaio de flexão. a) laminado híbrido b) laminado de fibra de vidro. 
 
 CONCLUSÃO 
 
O processo de hibridização não afetou o 
comportamento à fratura do material 
(destaque para a ausência de delaminação), 
apesar da redução nas propriedades 
mecânicas do compósito híbrido, comparado 
ao compósito de fibra de vidro. Os resultados 
mostram-se promissores para a aplicação 
sugerida, indicando a necessidade de 
melhoramento do processo para redução do 
número de vazios. 
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