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Resumo - A grande oferta de coco no país viabiliza o estudo do aproveitamento de suas fibras em materiais 

compósitos, mas o seu baixo desempenho mecânico e característica hidrofílica limitam as aplicações. São 

alternativas para melhorar as propriedades desses compósitos: a hibridização com fibras sintéticas e aplicação de 

tratamentos superficiais nas fibras de coco. Este trabalho propõe o estudo de um compósito hibrido formado por 

fibras de coco e vidro, impregnadas com resina poliéster ortoftálica, cujas fibras de coco foram tratadas com 

solução alcalina. O comportamento mecânico em flexão do compósito foi avaliado e comparado com um 

compósito unicamente de fibra de vidro e um híbrido com fibras sem tratamento. Os resultados foram 

promissores. 
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Abstract - The large supply of coconuts in the country enables the study of coir fibers in composite materials, 

but their poorr mechanical performance and hydrophilic characteristic are problems. There are alternatives to 

improve the properties of these materials like: the hybridization with fiberglass and surface treatment of the coir 

fiber. This research proposes the study of a hybrid composite with coir and glass fibers, impregnated with 

polyester ortoftalic resin. The coir fibers were treated with alkaline solution. The flexural mechanical behavior of 

the composite was evaluated and compared with a hybrid composite with coir fibers without treatment and with 

a composite only with fiberglass. The results were promising. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o coco é consumido principalmente quando imaturo para aproveitamento de 

sua água, sendo a produção anual de 900 milhões [1], o que gera um resíduo orgânico 

volumoso, representado por sua casca. Para minimizar este problema as fibras podem ser 

extraídas de seu mesocarpo e aproveitadas como reforço em compósitos poliméricos. Estes 

são geralmente utilizados em substituição à madeira ou ao plástico em diversas aplicações. 

Fibras de coco apresentam baixo teor de celulose e alto teor de lignina e polioses [2], 

além de outras características comuns as fibras vegetais o que as torna uma boa opção para 

substituição aos reforços de fibras sintéticas (geralmente a fibra de vidro) que são caras e tem 

seu uso justificado em aplicações nobres [3].  Porém, apresentam limitações como baixa 

resistência à umidade (as fibras são hidrofílicas) e desempenho mecânico pobre. Estes 

problemas podem ser minimizados com a hibridização, utilização de dois tipos de fibras, e 

com o tratamento superficial da fibra de coco. Para a hibridização uma boa opção é a fibra de 

vidro, que apresenta boas propriedades mecânicas, tem baixo custo e aplicação amplamente 

difundida. Já o tratamento superficial das fibras vegetais com hidróxido de sódio, promove o 

inchaço da mesma e a remoção parcial da hemicelulose e lignina, melhorando a adesão com a 

matriz polimérica [2]. Neste trabalho foram avaliadas as propriedades mecânicas em flexão de 



 

 

um compósito híbrido formado por fibras de coco e vidro em matriz de resina poliéster 

ortoftálica. As fibras de coco foram submetidas a um tratamento superficial com solução 

alcalina (NaOH 10%). 

 

METODOLOGIA 

 A técnica empregada para a fabricação do compósito foi a moldagem manual seguida de 

compressão. Foi utilizado um molde de aço, tipo macho/fêmea, com dimensões de 29 x 17 

cm. 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/m
2
) e fibras de coco cortadas com 

aproximadamente 17 mm, estas são distribuídas aleatoriamente formando camadas com 

gramatura de 243,41 g/m². O compósito tem a forma estrutural de um laminado com a 

seguinte disposição de camadas: vidro/coco/vidro/coco/vidro. Após a confecção do laminado 

corpos de prova foram extraídos para o ensaio de flexão seguindo as recomendações da norma 

ASTM D790 [4]. As propriedades mecânicas em flexão do compósito foram avaliadas e 

comparações com um compósito unicamente de fibra de vidro e com um compósito híbrido 

com fibras sem tratamento foram realizadas. 

 

RESULTADOS 

As propriedades mecânicas em flexão são apresentadas na Tabela 1. Como esperado o 

compósito de fibra de vidro é o que apresenta melhor desempenho, devido às propriedades 

mecânicas superiores da fibra de vidro, seguido do compósito híbrido com fibras tratadas. Em 

termos gerais os valores das propriedades do compósito híbrido com fibras tratadas foram 

aproximadamente a metade dos valores das propriedades do compósito com fibra de vidro. 

Destaque para o módulo de elasticidade que apresentou um valor muito próximo ao do 

compósito com fibra de vidro. 

Estes resultados são promissores considerando a grande discrepância de propriedades 

entre as fibras de vidro e coco. É importante destacar a influência dos vazios nas propriedades 

dos compósitos; estes atuam como concentradores de tensão e reduzem as propriedades 

mecânicas. Comparando apenas os compósitos híbridos constata-se ganho nas propriedades 

mecânicas com o tratamento alcalino o que é explicado pela superfície “mais limpa” da fibra 

de coco que permite uma maior interação fibra/matriz. 

A Figura 1 mostra uma vista lateral e outra superior de um corpo de prova de flexão 

após o ensaio. Observa-se boa aderência entre as camadas de fibras de vidro e coco, sem 

delaminação; comportamento semelhante foi observado para todos os compósitos. Bolhas e 

vazios, frequentes em processos de moldagem manual, são encontrados com facilidade. 

 

Tabela 1. Propriedades mecânicas em flexão dos compósitos. 

Compósito 
Resistência à flexão 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

Deflexão Máxima 

(%) 

Fibra de vidro 241,67 (±15,3) 9,24 (± 0,3) 2,84 (±0,2) 

Híbrido Tratado 112,69 (±16,7) 8,47 (±1,0) 1,50 (±0,3) 

Híbrido Não 

Tratado 
60,97(±17,0) 3,96(±1,2) 1,67(±0,6) 

 

 



 

 

(a)                                            (b) 

Figura 1. (a) vista lateral de um corpo de prova do compósito híbrido após o ensaio de flexão; 

(b) vista superior onde são observadas bolhas e vazios. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O tratamento alcalino aplicado às fibras de coco promoveu aumento nas propriedades 

mecânicas em flexão do compósito híbrido, em relação ao compósito com fibras não-tratadas, 

aproximando o desempenho deste, ao do compósito com fibra de vidro. 

Com relação ao modo de falha macroscópico comportamento semelhante foi observado 

para todos os compósitos. Não houve delaminação entre as camadas, o que demonstra a 

eficiência da configuração adotada. 
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