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Resumo: No mundo milhares de coco são consumidos todos os dias e os resíduos deste 
consumo, constituem um problema ambiental. A fibra de coco que é extraída da casca tem sido 
estudada para aproveitamento em materiais compósitos, mas o seu baixo desempenho mecânico e a 
sua propriedade hidrofílica são limitações. Uma alternativa para viabilizar o uso dessas fibras nos 
materiais compósitos é a utilização simultânea de outro tipo de reforço que compense suas 
limitações. Compósitos que apresentam dois tipos de reforçamento são denominados híbridos. Este 
trabalho propõe o estudo de um compósito hibrido de fibra de coco e vidro em matriz poliéster 
ortoftálica. O comportamento mecânico em tração deste compósito foi avaliado e comparado com um 
compósito unicamente de fibra de vidro, os resultados mostraram-se satisfatórios. 
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 INTRODUÇÃO 
 
Cerca de 55 bilhões de cocos são colhidos 
anualmente, sendo a Índia e o Sri Lanka os 
maiores produtores mundiais [1]. No Brasil, 
atualmente, estima-se que a produção anual 
de coco seja maior que 1,5 bilhões de 
unidades, gerando um resíduo orgânico, 
volumoso, que provoca grandes problemas 
com relação ao meio ambiente. Da casca do 
coco é extraída a fibra que vem sendo cada 
vez mais utilizada em compósitos de matriz 
polimérica em substituição aos reforços de 
fibras sintéticas que são caras e tem seu uso 
justificado em aplicações nobres [2]. Entre 
outras propriedades estas fibras apresentam 
caráter biodegradável, boas propriedades 
mecânicas específicas, reciclabilidade e baixo 
custo, porém a baixa resistência à umidade 
(fibras naturais são hidrofílicas) e o baixo 
desempenho mecânico restringem o seu uso 
em compósitos estruturais onde o 
desempenho mecânico é imperativo. Uma 
alternativa para a utilização dessas fibras são 
os compósitos híbridos que apresentam mais 
de um tipo de reforço, sendo suas 
propriedades dependentes da natureza dos 
reforços e dos respectivos teores em que são 
encontrados, além é claro, do tipo e teor de 
matriz. Neste contexto, a proposta deste 
trabalho é desenvolver um compósito híbrido 
combinando a fibra de coco (natural) com a 
fibra de vidro (sintética), buscando a 
associação de um bom desempenho 
mecânico a um baixo custo. As possíveis 
aplicações incluem painéis, reservatórios e 
divisórias, em substituição aos compósitos 
apenas com fibras de vidro ou à madeira. 

 
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. Após a confecção dos laminados, 
corpos de prova foram extraídos para os 
testes de teor de constituintes (ASTM D3171 
[4]) e ensaio de tração (ASTM D3039 [5]). O 
primeiro teste nos revelou que o compósito 
apenas com fibras de vidro apresentou 29,8% 
de fibras de vidro, 60% de resina e 10% de 
vazios (frações em volume), já o compósito 
híbrido apresentou 22,8% de fibra de vidro (os 
demais constituintes não podem ser 
determinados pela técnica utilizada de matriz 
calcinada em mufla). 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir do ensaio de tração foram obtidas as 
propriedades mecânicas dos compósitos. Pela 
analise da curva Tensão X Deformação foi 
observado, para o compósito híbrido, uma 
menor extensão do comportamento linear 
comum à maioria dos compósitos com 
matrizes termofixas e fibras sintéticas, o que 



 

 

evidencia certa ductilidade do mesmo. As 
propriedades mecânicas determinadas no 
ensaio de tração são apresentadas na Tabela 
1. O desempenho do laminado híbrido 
mostrou-se inferior ao laminado de fibra de 
vidro. Este resultado já era esperado uma vez 
que os compósitos híbridos apresentam menor 

fração em volume de fibra de vidro (fibra de 
maior resistência mecânica) e, além disso, a 
maior dificuldade de processamento favorece 
a formação de vazios, que agem como 
concentradores de tensão e reduzem as 
propriedades mecânicas. 
 

Tabela 1. Propriedades mecânicas em tração dos compósitos (os valores entre parênteses 
correspondem à dispersão dos resultados). 

Compósito Resistência à tração (MPa) Módulo de Elasticidade (GPa) Alongamento (%) 
Fibra de vidro 110,81 (±4,8) 8,29 (± 0,4) 1,70 (±0,1) 
Híbrido 45,91 (±1,7) 5,38 (±0,3) 1,19 (±0,2) 

 
Com relação à análise da fratura, notou-se 
que, para ambos os compósitos, a mesma 
ocorreu de forma localizada não sendo 
observado delaminação entre as camadas, o 
que indica boa aderência entre as mesmas. 
Enquanto os corpos de prova do compósito de 
fibra de vidro romperam completamente, os do 

compósito híbrido permaneceram ligados por 
algumas fibras de coco que não se romperam, 
contribuindo para o aumento da ductilidade 
deste compósito (ver figura 1a). Foi também 
observado descolamento e escorregamento 
da fibra de coco indicando fraca aderência 
entre fibra e matriz (ver figura 1b). 

 

Figura 1. (a) vista superior e (b) vista lateral de um corpo de prova do compósito híbrido após o 
ensaio de tração. 

CONCLUSÃO 
 
As propriedades mecânicas em tração do 
laminado híbrido foram inferiores ao do 
laminado de fibra de vidro, devido às 
dificuldades do processo de fabricação e 
menor teor de fibra de vidro presente. O 
laminado híbrido mostrou maior ductilidade 
devido o efeito de descolamento e 
escorregamento da fibra de coco, que é um 
indicativo de fraca aderência interfacial 
fibra/matriz. Os resultados mostram-se 
promissores para aplicações sugeridas. 
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