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RESUMO 
 

Este trabalho objetiva fabricar e caracterizar um compósito hibrido plástico, com 

matriz à base de resina de poliéster isoftálica e tendo como reforço fibras de vidro e 

o endocarpo do coco seco (Cocos Nucífera Linn) na forma de particulado como 

carga. O compósito foi confeccionado industrialmente na Tecniplas Indústria e 

Comércio LTDA. na forma de placa, e o processo de fabricação utilizado foi à 

laminação manual (Hand Lay up). A partir da placa foram preparados corpos de 

prova para ensaios de densidade volumétrica, absorção de umidade, tração uniaxial 

nos estados seco e úmido, e ensaio de flexão, além de estudos sobre o 

comportamento da fratura, macroscópica e microscópica, gerada nos ensaios 

mecânicos. Todos os ensaios foram feitos de modo a achar as aplicações mais 

viáveis ao compósito hibrido fabricado. Nos ensaios de tração e flexão foram 

analisadas as propriedades de tensão última, módulo de elasticidade e deformação. 

A partir dos resultados observa-se que o percentual de umidade absorvido foi de 

3,03%. A presença de umidade no ensaio de tração significou uma queda de 

19,77% da resistência última, e 5,26% no módulo de elasticidade. Para os ensaios 

de flexão obteve-se o valor médio de 69,13 MPa de resistência à flexão. Os 

resultados apontam a aplicação do compósito hibrido estudado em estruturas leves, 

ambientes internos, onde exijam solicitações de tração de baixo/médio desempenho, 

e onde envolvem solicitações de flexão. 

 

Palavras-chave: endocarpo do coco seco, fibra de vidro, compósito, hibridização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to manufacture and characterize a hybrid plastic composite with the 

matrix isophthalic polyester resin base and having as reinforcing glass fiber and the 

dry endocarp of coconut (Coco nucifera Linn) in the form of particles as filler. The 

composite was made industrially in Tecniplas Industry and Trade LTDA. in the form 

of plate, and was manufactured process made by the manual lamination (Hand Lay 

Up). From the plate they were prepared test specimens for testing density, water 

absorption, uniaxial traction in dry and wet states, and testing of bending, as well as 

studies on the behavior of the generated fractures, macroscopic and microscopic, in 

mechanical tests through. All tests were performed in order to find the most viable 

applications the hybrid composite manufactured. The tensile and bending tests were 

analyzed last tensile properties, elasticity and deformation module. After the studies, 

it is observed that the percentage moisture absorbed was 3.03%. The presence of 

moisture in the tensile test meant a decrease of 19.77% from last stand, and 5.26% 

in the elastic modulus. For bending tests gave an average value of 69.13 MPa 

flexural strength. The results show the application of hybrid composite studied in 

lightweight structures, indoors, which require low / medium performance traction 

demands, and which involve flexural requests. 

 

Keywords: dry endocarp of coconut, fiberglass, composite, hybridization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos dos produtos modernos exigem materiais com combinações incomuns 

de propriedades que não podem ser atendidas individualmente pelos materiais 

convencionais. Portanto, fez-se necessário criar uma nova geração de materiais 

para atender a essas exigências, os materiais compósitos. (SILVA, 2003) 

No projeto de compósitos, são combinados de maneira engenhosa vários 

tipos de materiais, entre eles os metais, as cerâmicas e os polímeros, para produzir 

essa categoria de materiais com características que não são encontradas nesses 

materiais separados. Um material compósito é formado por uma mistura ou 

combinação de dois ou mais microconstituintes ou macroconstituintes que diferem 

na forma e na composição química e que, na sua essência, são insolúveis uns nos 

outros. (FARIA, 2007). 

Para melhorar as propriedades de alguns compósitos, têm-se investido na 

hibridização desses compósitos. A hibridização ocorre quando um compósito 

apresenta dois ou mais tipos de reforços diferentes. A utilização combinada de fibras 

de vidro e particulado do coco, formando compósitos híbridos, possibilita o 

incremento significativo das propriedades mecânicas, mantendo algumas das 

características e vantagens das duas classes de materiais. 

É notável o aumento do uso de fontes lignocelulósicas como alternativa para 

reforço em matrizes poliméricas, que são caracterizadas por apresentarem 

propriedades como baixa densidade e custo atrativo, além de serem fontes 

renováveis e biodegradáveis (ORNAGHI JÚNIOR 2009). Assim, usando materiais 

alternativos, como é o caso do endocarpo do coco seco, como carga para reduzir a 

utilização das fibras de vidro e dessa forma gerar economia na fabricação de novos 

materiais à base de plásticos reforçados com fibra de vido. 

O desafio persiste na busca de novas configurações, principalmente 

envolvendo materiais alternativos, seja pensando na preservação do meio ambiente, 

com redução na emissão de gases tóxicos ou até mesmo na utilização de resíduos 
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industriais, porém sempre com o objetivo final de se obter uma relação melhor entre 

desempenho mecânico e um baixo custo. 

Desta forma este trabalho tem como objetivo fabricar e caracterizar um 

compósito híbrido polimérico à base de resina poliéster, reforçado com fibra de vidro 

tendo o endocarpo do coco seco como carga e analisar o comportamento mecânico 

e físico desse compósito. 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral:  

 

o Desenvolver um compósito híbrido polimérico à base de resina poliéster, 

reforçado com fibra de vidro tendo o endocarpo do coco seco como carga e 

analisar o comportamento mecânico e físico desse compósito. 

 

1.1.2 Específicos:  

 

o Fabricação do compósito hibrido; 

o Analisar o comportamento físico, quanto à absorção de água e 

densidade, do compósito híbrido fabricado; 

o Caracterizar o comportamento mecânico do compósito híbrido por meio 

dos ensaios de tração nos estados seco e úmido; 

o Caracterizar o comportamento mecânico do compósito híbrido por meio 

dos ensaios de flexão no estado seco; 

o Estudar o comportamento da fratura gerada nos ensaios mecânicos do 

compósito híbrido fabricado 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 
 
 Um compósito é o resultado da combinação de dois ou mais materiais 

diferentes, ou formas diferentes do mesmo material, que permanecem distintos e 

separados por uma interface. O material resultante apresenta propriedades não 

obtidas por quaisquer das fases constituintes separadamente. 

Os compósitos são formados por duas fases, uma fase conhecida como 

matriz e uma fase reforço. A matriz é responsável por unir as fibras umas as outras, 

pela transferência de carga para as fibras quando uma tensão é aplicada 

externamente, e proteção das fibras contra danos superficiais. Já as fibras são 

materiais policristalinos ou amorfos, que possuem pequenos diâmetros, e tem como 

funções a resistência mecânica, módulo de elasticidade e condutividade térmica e 

elétrica (CALLISTER, 2002). 

O comportamento mecânico de um compósito reforçado com fibras depende, 

basicamente, da resistência das fibras e do seu módulo, da força da matriz e de sua 

estabilidade química, e da eficácia ligação de interface entre a matriz e as fibras 

para permitir a transferência de carga. Uma interface bem aderente, que é essencial 

para a transferência de tensão a partir da matriz para a fibra, é uma exigência 

primária para a utilização eficaz de reforço. A adesão interfacial fibra/matriz é um 

parâmetro muito importante no controle da dureza de um material compósito, 

resultando em melhoria significativa das propriedades mecânicas.  

Os materiais compósitos estão sendo preferidos cada vez mais, em vez de 

aços e outros metais devido à sua elevada resistência e ao seu baixo peso 

específico. Por causa de sua boa combinação de propriedades, os compósitos 

poliméricos reforçados com fibras são utilizadas principalmente nas indústrias 

automotiva e de aeronaves (fabricação de naves espaciais e veículos marítimos) 

(PIHTILI, 2009). 

Na Tabela 2.1 são mostrados alguns dos tipos mais comuns de fibras 

sintéticas. 

 
 
 

http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0014305708005442
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Tabela 2.1: Características de diversos materiais usados para reforços com fibras. 

MATERIAL 
DENSIDADE 

RELATIVA 

LIMITE DE 

RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO 

(GPa) 

RESISTÊNCIA 

ESPECIFICA 

(GPa) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

(GPa) 

MÓDULO 

ESPECIFICO 

(GPa) 

Óxido de 

alumínio 
3,95 1,38 0,35 379 96 

Carbeto de 

silicio 
3,0 3,9 1,3 400 133 

Carbono 1,78-2,15 1,5-4,8 0,70-2,70 228-724 106-407 

Aramida 

(Kevlar 49) 
1,44 3,6-4,1 2,5-2,85 131 91 

Vidro E 2,58 3,45 1,34 72,5 28,1 

Fonte: (Adaptado de CALLISTER, 2002). 

2.2 MATRIZES POLIMÉRICAS 
 

Como já mencionado, as matrizes tem por finalidade atuar como transferência 

de carga e proteção dos reforços. As matrizes podem ser poliméricas, cerâmicas e 

metálicas. As matrizes poliméricas são as mais utilizadas por serem mais baratas e 

mais fáceis de processar que as cerâmicas e os metais, porém, há limites menores 

de resistência, módulo e temperatura e baixa condução de eletricidade e calor 

(BARROS, 2006 e CALLISTER, 2002). 

As matrizes poliméricas podem ser classificadas em termofixas ou 

termoplásticas. Esta classificação está relacionada com o comportamento a 

diferentes temperaturas dessas matrizes, que está diretamente relacionada com as 

suas estruturas químicas (VINCENZINE,1995). 

As cadeias poliméricas podem ser classificadas em: cadeia linear sem 

ramificações; cadeia linear com ramificações e cadeia com ligações cruzadas, 

tridimensionais ou reticuladas. Na Figura 2.1 apresenta-se a classificação das 

cadeias poliméricas. 
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Figura 2.1: Classificação das cadeias poliméricas - a) linear; b) ramificada; c) e d) com ligações cruzadas 
(reticuladas) 

 

Fonte: (ADAPTADA DE CANEVAROLO, 2006). 

 

Segundo Canevarolo (2006) os termoplásticos são polímeros capazes de 

serem moldados várias vezes, isto acontece devido às características de se 

tornarem fluidos quando aquecidos a uma determinada temperatura e depois se 

solidificarem quando há uma diminuição desta temperatura. Os polímeros termofixos 

não conseguem se tornar fluidos, pois, no processo de cura sofrem reações 

químicas irreversíveis, devido à formação de uma grande quantidade de ligações 

cruzadas entre as cadeias, tornando-se rígidos, infusíveis e insolúveis. 

As matrizes termoplásticas têm como principais características a alta 

tenacidade, baixo custo de processamento e temperatura de operação de até 225°C, 

os tipos mais comuns são polipropileno, poliamida e os policarbonatos. Como 

principal desvantagem, têm-se a sua baixa resistência mecânica e baixo módulo de 

elasticidade. Já os polímeros termofixos são mais baratos, mais leves e a maioria 

apresenta certa resistência à exposição ambiental. Os tipos mais comuns são a 

resina epóxi, a resina poliéster insaturada e a resina fenólica (GALVÃO, 2011). 

a) b)

c) d)
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Estima-se que mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos 

poliméricos sejam constituídas por polímeros termofixos. Na Tabela 2.2 mostra-se as 

diferenças entre as resinas termoplásticas e termofixas. 

Tabela 2.2: Comparação das características entre termoplásticos e termofixos , 

Termoplásticos Termofixos 

Reciclável Não reciclável 

Tempo ilimitado de armazenamento Tempo limitado de armazenamento 

Alta viscosidade Baixa viscosidade 

Baixa resistência à fluência Alta resistência à fluência 

Temperatura de uso limitada à tg e tm, baixa 
estabilidade térmica e dimensional 

Alta resistência térmica e dimensional 

Fonte: (GALVÃO, 2011) 
 

2.2.1 Resina poliéster 
 
Resinas são compostos orgânicos derivados do petróleo, que passam de seu 

estado líquido para o estado sólido, através de um processo químico chamado 

“polimerização” (SOUZA, 2011). A resina poliéster insaturado contem um número de 

ligações duplas de C=C. Uma reação obtida por álcoois dihídricos ou polihídricos e 

ácidos dibásicos ou polibásicos insaturados que resulta em um poliéster linear que 

contém ligações duplas entre determinados átomos de carbono. O termo insaturado 

significa que há sítios reativos na molécula (CHAWLA, 1998). Na Tabela 2.3 

apresenta-se algumas características da resina de poliéster. 

 
Tabela 2.3: Propriedades da resina de poliéster. 

Propriedades Valor 

Densidade 1100 a 1400 kfg/m3 

Módulo de elasticidade 2100 a 4400 mpa 

Resistência à tração 34 a 100 mpa 

Alongamento 2% 

Fonte: (GALVÃO, 2011) 

 
Atualmente existem vários tipos de resinas poliéster insaturadas, 

comercialmente utilizadas, como Ortoftálica, Tereftálica e Isoftálica, O poliéster 

Ortoftálico tem como base um ácido ortoftálico, enquanto o poliéster Isoftálico um 

ácido isoftálico. São aquelas que na sua composição, são utilizadas como ácidos 

modificadores, o ftálico ou seu anidrido.  Suas propriedades mecânicas e químicas 
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são inferiores às demais, devido à dificuldade de se obter polímeros de alto peso 

molecular.  

 

O anidrido ftálico tem forte tendência de se regenerar a partir dos meios 

ésteres do ácido ftálico (reação reversível), fato que incrementa a presença de 

espécies de baixo peso molecular, altamente sensíveis ao ataque químico. O ácido 

isoftálico não forma anidrido cíclico, não sofre desvantagem de regeneração, como 

no caso das ortoftálicas, e consequentemente, podem ser obtidos poliésteres de alto 

peso molecular, ou seja, com cadeias mais longas.  Tais cadeias conferem ao 

produto final maior resistência mecânica, pois absorvem melhor 

impactos.  Consequentemente tornam-se polímeros de maior resistência química e 

térmica (CHAWLA, 1998). 

 

 Nas Figuras 2.2 e 2.3 apresenta-se a estrutura química da resina ortoftálica e 

isoftálica, respectivamente. 

Figura 2.2: Estrutura química da resina ortoftálica 

 
                         Fonte: (SILAEX, 2015) 

Figura 2.3: Estrutura química da resina isoftálica 

 
                       Fonte: (SILAEX, 2015) 

 

A resina de poliéster insaturado tem resistência à água e a uma variedade de 

produtos químicos, intemperismo, envelhecimento, e, por último, mas não menos 

importante, é muito barato. A temperatura de operação é cerca de 80°C se 

combinado com fibras de vidro. As resinas de poliéster contraem muito durante a 
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cura, cerca de 4 a 8%. Seu processo de cura é exotérmico. Possui propriedades 

mecânicas moderadas, baixa tenacidade e pode causar problemas ambientais e de 

saúde por causa da presença do monômero de estireno. Na Tabela 2.4 apresenta-

se as propriedades da resina isoftálica curada sem adição de reforço. 

 
Tabela 2.4: Propriedades da resina isoftálica, 

CARACTERÍSTICAS VALORES TÍPICOS 

Resistência máxima à Tração (MPa) 60 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,2 

Elongação máxima (%) 2,0 

Resistência à flexão (MPa) 115 

Módulo de elasticidade em flexão (GPa) 3,5 

Fonte: (Adaptada de FIBERCENTER 2014). 

Resinas de poliéster insaturadas estão entre os materiais termoendurecíveis 

mais amplamente utilizados na indústria de compósitos. O interesse comercial em 

compósitos de poliéster reforçado com fibras de vidro é, principalmente, devido à 

sua elevada relação resistência-peso e baixo custo. 

2.3 REFORÇOS USADOS NOS COMPÓSITOS POLIMERICOS  

2.3.1 Fibra de vidro 
 

A utilização de fibras para o reforço de polímeros é uma técnica 

extensivamente empregada na indústria para a obtenção de materiais com melhor 

desempenho mecânico. 

Dentre as fibras sintéticas têm-se a fibra de vidro como sendo a mais 

utilizada. Bastante utilizadas como reforço em matrizes poliméricas, as fibras de 

vidro, se adequam às várias técnicas de fabricação de compósitos. Muitos tipos de 

resinas podem ser utilizadas como matrizes em compósitos poliméricos, sendo a 

mais utilizada às resinas poliésteres. Dentre as suas principais aplicações estão 

carcaças de meios de transporte automotivos e marítimos, tubulações de plásticos, 

recipientes para armazenamento e pisos industriais (LEÃO, 2013). 

Segundo Oliveira (2007) as principais características das fibras de vidro, que 

a tornam tão atraentes, proporcionando vantagens significativas são:  

 Excelente aderência fibra/matriz; 
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 Boas propriedades dielétricas; 

 Baixo custo; 

 Alto alongamento na ruptura; 

 Facilidade no processamento; 

 Alta resistência à tração – comparada com outras fibras têxteis, sua 

resistência à tração especifica (por densidade volumétrica) é superior à 

maioria delas; 

 Resistência ao calor e ao fogo – devido à origem inorgânica (mineral), as 

fibras de vidro são incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão, estas são 

indicadas para aplicações em meios com temperaturas elevada; 

 Resistência química elevada – não sofrem praticamente nenhum tipo de 

ataque ou degradação por parte dos agentes químicos; 

 Resistência à umidade – as fibras de vidro não absorvem umidade, portanto 

não se dilatam ou se desintegram, além de manter em sua máxima 

resistência mecânica na presença de umidade; 

 Resistência térmica – estas fibras apresentam um coeficiente de dilatação 

linear térmico muito baixo e um baixo coeficiente de condutividade térmica, a 

que garante um excelente desempenho em ambientes com variações 

térmicas bruscas; 

 Resistência elétrica – por não serem condutoras, as fibras de vidro são ideais 

para serem usadas como isolantes elétricos. 

São muitos os tipos de fibras de vidro (E, S, M, A, por exemplo). 

Aproximadamente 90% das fibras de vidro utilizadas na indústria são do tipo E, por 

serem mais baratas e por possuírem boa resistência ao desgaste, eletricidade e 

rigidez. As fibras de vidro E são mais baratas se comparadas ao aço e mais 

resistentes à corrosão química. A sua composição é apresentada na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5: Composição da fibra de vidro-E. 

FIBRA SiO2 Al2O3 B2O3 MgO CaO Na2O 

VIDRO-E 52-56 12-16 8-13 0-6 16-25 0-3 

Fonte: (LEÃO, 2013)  
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De acordo com Aquino e Carvalho (1992), apesar das fibras de vidro serem 

comercializadas nas mais diferentes formas, um destaque maior é dado para estas 

duas formas:  

Tecidos – onde dois tipos comerciais são encontrados, sendo eles, tecidos 

unidirecionais onde o número de fios é predominantemente mais elevado em um 

sentido, permitindo a obtenção de elevadas propriedades mecânicas na direção das 

fibras e tecidos bidirecionais onde os fios estão dispostos a 90° uns sobre os outros, 

na forma de trama e urdume.  

Mantas – são constituídos a partir de fibras curtas de aproximadamente 5 cm. As 

fibras estão dispostas de forma aleatória em várias camadas ao longo do tecido. 

As mantas de reforço dos laminados compósitos são produtos com fibras 

dispostas em várias direções. Podem ser dispostas de forma aleatória (figura 2.4b), 

direcionadas ou mesmo entrelaçadas (figura 2.4a). As propriedades mecânicas das 

mantas são influenciadas pelo comprimento das fibras. As fibras curtas, quando 

dispostas aleatoriamente, têm um comportamento isotrópico enquanto que as fibras 

longas são mais resistentes e têm uma maior rigidez.  

Na Figura 2.4 é possível observar fibras de vidro na forma de tecido e manta. 

Figura 2.4: a) Manta com fibras direcionadas e entrelaçadas ortogonalmente; b) manta com 

fibras curtas dispostas aleatoriamente 

 

       Fonte: (Almeida, 2009) 

a[

D

b

[
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2.3.2 Materiais Lignocelulósicos 

 
A grande preocupação com as questões ambientais e com o aquecimento 

global levou a um interesse pela utilização de materiais lignocelulósicos na 

fabricação de compósitos.  

Nos últimos tempos, as fibras vegetais estão se tornando alternativas 

econômicas e ecológicas para o uso como reforços ou cargas em plásticos. As 

vantagens da aplicação de materiais lignocelulósicos como reforço em compósitos 

poliméricos são: a baixa densidade; a baixa abrasividade aos moldes e aos 

equipamentos e o baixo custo (NADOLNY, 2013). 

Na Tabela 2.6, mostra-se um comparativo de valores de algumas 

propriedades mecânicas demonstradas pelas fibras naturais e pela fibra de vidro. 

 
Tabela 2.6: Propriedades mecânicas de fibras vegetais e vidro, 

Fibras 
Densidade 

(g/cm3) 

Resistência 
à Tração 

(MPa) 

Módulo 
à Tração 

(GPa) 

Alongamento 
Máximo (%) 

Resistência 
à Tração* 

(MPa) 

Módulo 
à 

Tração* 
(GPa) 

Fibra de 
vidro 

2,6 1750 - 2,1 2000 70 

Linho - - - - 390 26 

Cânhamo - - - - 580 13 

Sisal 1,3 126 3,8 - 835 37 

Coco 12 149 - 23,8 - - 

Rami 1,4 393 7,3 1,8 900 24 

Banana 1,2 74 2,2 3,2 914 32 

Fonte: (OLIVEIRA, 2007) 
 

Recentemente, há um crescente interesse em resíduos agrícolas como 

substituto de matérias-primas à base de madeira. Entre os vários materiais 

estudados o endocarpo do coco pode ser um material muito interessante usado na 

fabricação de compósitos poliméricos biodegradáveis, devido à sua boa estabilidade 

térmica quando comparado a outros resíduos agrícolas. O endocarpo do coco pode 

ser facilmente esmagado em lascas ou partículas, que é muito semelhante às 

partículas de madeira.  

O endocarpo do coco consiste principalmente de componentes de hidratos de 

carbono, tais como hemicelulose, celulose, e lignina. A celulose é o elemento de 

resistência da fibra, a lignina é o material aglutinante. A celulose e a lignina são 

macromoléculas naturais de estrutura química bastante diferente. A celulose é de 
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natureza polissacarídica e de morfologia fibrilar. Sua grande resistência é devido a 

fortes interações do tipo ponte de hidrogênio, entre as cadeias moleculares. A lignina 

é um material de natureza fenólica, muito reticulado. 

 O teor desses constituintes nas fontes vegetais é variável e através dele é 

possível distinguir uma das outras. A concentração de lignina nas fibras influencia a 

estrutura, as propriedades, a morfologia, a flexibilidade. Fibras com altos teores de 

lignina serão rígidas e fortes. A hemicelulose atua como elemento de ligação entre a 

celulose e a lignina, não estando diretamente correlacionada à resistência e dureza 

das fibras.  

Na Tabela 2.7 apresentam-se as composições de algumas fibras vegetais. 

Estes valores são considerados típicos, apesar das variações existentes, em função 

da origem das fibras e/ou tratamentos a que as mesmas são submetidas. 

  
Tabela 2.7: Composição química de algumas fibras vegetais. 

Fibras 
Celulose 

(%) 
Hemicelulose 

(%) 
Pectina 

(%) 
Lignina 

(%) 
Extrativos 

(%) 
Graxas 
e Pó (%) 

Outros 
(%) 

Algodão 91,80 6,30 - - 1,10 0,70 0,10 

Juta 71,50 13,30 0,20 13,10 1,20 0,60 0,10 

Linho 71,20 18,50 2,00 2,20 4,30 1,60 0,20 

Sisal 73,10 13,30 0,90 11,00 1,30 0,30 0,10 

Rami 68,6 13,1 1,90 0,6 - 0,30 5,5 

Coco 36-43 0,15-0,25 3-4 41-45 - - - 

Kenaf 31-39 21,5 - 15-19 - - - 

Fonte: (OLIVEIRA, 2007) 

 
A literatura mostra muitas pesquisas feitas com o uso de fibras naturais do 

coco reforçando compósitos poliméricos, mas a investigação sobre partículas do 

endocarpo do coco usadas como reforço nestes compósitos é muito rara.  

J. Sarki et. al. (2010) desenvolveu um compósito tendo como matriz resina 

epóxi e o endocarpo do coco como carga na forma de pó. Ele observou que adição 

do endocarpo melhora as propriedades de módulo de elasticidade, resistência à 

tração e dureza quando comparado com as propriedades da resina de epóxi pura. 

A nanotecnologia apresenta inúmeras possibilidades para melhorar os 

biocompósitos como reduzir a biodegradação e a geração de compostos orgânicos 

voláteis e até mesmo, resistência à chama. A utilização de celulose nanocristalina já 

vem sendo pesquisada para uma variedade de utilizações, uma vez que é mais 
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resistente que o aço e mais rígida que o alumínio e em breve, os compósitos 

reforçados com celulose nanocristalina poderá proporcionar um aumento no 

desempenho em relação à durabilidade, valor agregado, vida útil, sem deixar de ser 

uma tecnologia sustentável (NADOLNY, 2013). 

2.4 RESIDUOS AGROINDUSTRIAIS 

 
Os resíduos agroindustriais são provenientes de atividades como agricultura, 

indústrias têxtil, de papel, e devido a sua geração concentrada sua reutilização 

torna-se mais fácil. Inúmeros são os problemas que podem ser reduzidos com a 

reciclagem de resíduos, como: o impacto ambiental e os custos agregados das 

indústrias. O reaproveitamento de resíduos aparece nos dias atuais como questão 

fundamental na melhoria do ambiente, tanto na redução do desperdício de recursos 

naturais, quando na minimização dos impactos ambientais gerados pela disposição 

final desses resíduos (PEREIRA, 2012). 

As informações sobre a produção de lixo no Brasil, divulgadas pelos órgãos 

oficiais dão conta que o país produz cerca de 100 mil toneladas de lixo por dia, mas 

recicla menos de cinco por cento do lixo urbano, contra 40% reciclados nos Estados 

Unidos e na Europa. De tudo que é jogado todo dia no lixo, cerca de 35% poderiam 

ser reciclados ou reutilizados e outros 35%, serem transformados em adubo 

orgânico. 

Atualmente, a maioria das cascas de coco, folhas e cachos do coqueiro são 

queimados ou descartados como lixo nas propriedades rurais produtoras de coco, 

nas ruas das grandes cidades e em lixões. Quando queimados produzem 

substâncias poluidoras do meio ambiente, quando descartados constituem um meio 

adequado para procriação de animais peçonhentos e insetos vetores de doenças, 

servindo como agente poluidor do meio ambiente e de risco para a saúde da 

população. 

Os rejeitos do coco geram volumes significativos de material inaproveitado. 

Estimativas apontam para 6,7 milhões de toneladas de casca/ano, descartadas em 

lixões e aterros, transformando-se em um sério problema ambiental. Outro problema 

causado pelo descarte desse resíduo é a emissão de metano, um dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa. O coco é um recurso produtivo potencialmente 

aproveitável. 
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Desse modo a utilização de resíduos agroindustriais permite não só a 

obtenção de novos produtos de boa qualidade, como também pode influenciar 

positivamente a redução do gasto de energia e preservação ambiental. 

  

2.5 ENDOCARPO 
 

No Brasil é comum o cultivo de dois tipo de coqueiros (Cocos Nucífera Linn), 

que divide-se em dois grandes grupos, o coqueiro gigante e o anão. Há também o 

coqueiro conhecido como hibrido que é um cruzamento do coqueiro anão com o 

gigante. Segundo Leite et al (2014) não há qualquer diferença física ou morfológica 

entre os coqueiros do tipo anão ou gigante. Na Figura 2.5(a) e 2.5(b) é possível 

observar a microestrutura do endocarpo seco gigante e anão. 

Figura 2.5: Microestrutura do endocarpo seco gigante e microestrutura do endocarpo seco 
anão 

  

          Fonte:  (LEITE et al, 2014). 

A partir do estudo micrográfico apresentado pode-se observar que não existe 

diferença na microestrutura dos endocarpos analisados. Além disso, podem-se 

classificar os endocarpos como sendo um material lignocelulósico. Outra observação 

é que o endocarpo é formado por células individuais que se agrupam e se adéquam 

em formas circulares e alongadas como mostra a Figura 2.5(a) e ficam imersas em 

um constituinte que garante a coesão e rigidez do endocarpo seco conforme 

apresenta a Figura 2.5(b) (LEITE et al, 2014) 

O coco é o fruto do coqueiro, formado pelo epicarpo, mesocarpo, endocarpo, 

tegumento e albúmen. Na figura 2.6 têm-se as partes que compõem o coco. 

 
 
 

a

[

b
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Figura 2.6: Partes que compõem o coco seco 

 
                                  Fonte: (COUTINHO 2010). 

 

O endocarpo, também conhecido como a „Quenga” do coco é a parte dura do 

fruto que reveste o endosperma. O endocarpo seco apresenta altos teores de lignina 

em sua composição, além de celulose e hemicelulose em quantidades menores. A 

lignina que é basicamente um polímero aromático constituído de um sistema 

heterogêneo e ramificado sem nenhuma unidade repetidora definida. Ela ocorre na 

maioria das plantas.  

O endocarpo tem-se revelado uma das matérias-primas mais versáteis para a 

manufatura de produtos industriais. Castor (1985), já nesta época, informou que a 

preparação do endocarpo em forma de pó tem sido alvo de exploração comercial, 

principalmente pelos países orientais, por seu valor como enchimento de plásticos 

termoestáveis e resinas e como extendedor para a moldagem de laminados. Castor 

(1985) ainda menciona que na manufatura, estão envolvidas as operações de 

desintegração, pulverização e classificação para a granulometria apropriada, através 

da separação por peneiramento e por ciclone.  

O endocarpo cru pode ser comercializado para a produção de carvão ativado, 

ser usado pelo seu poder calorífico e atualmente é muito utilizado para revestimento 

de paredes e móveis na forma de pastilhas, como também em caldeiras como 

combustível e outros produtos ligados a atividades artesanais. 
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2.6 COMPÓSITOS HÍBRIDOS 

 
Segundo Barros (2006) os materiais compósitos híbridos (CH) são 

caracterizados por apresentar, na sua estrutura, combinação de fibras e partículas 

no mesmo material ou ainda combinando mais de um tipo de fibra ou de partícula no 

mesmo material. 

Os materiais compósitos híbridos vêm se tornando comuns e são geralmente 

confeccionados na forma de placas com várias camadas (laminados), com vários 

tipos de fibras misturadas ou não. As fibras podem ser misturadas em uma única 

placa ou separadas em camada por camada. Alguns materiais compósitos híbridos 

são reforçados com uma mistura de fibras e particulados (ANGRIZANI, 2011). 

Estudos em compósitos feitos recentemente mostram as vantagens da 

hibridização. L.C.F. Silva et al (2011) desenvolveram um compósito hibrido à base 

de poliéster reforçado com fibra de vidro tendo como carga dois tipos de resíduo 

industrial: da indústria de mobiliário e do Cocos Nucifera Linn (coqueiro). Na Figura 

2.7 mostra-se a configuração deste compósito. O objetivo inicial era para determinar 

a viabilidade da utilização de resíduos, principalmente do endocarpo seco, porque 

ele é mais resistente e mais duro do que os resíduos de madeira. Os resultados 

observados mostraram que a configuração alternativa, criada neste estudo, sob as 

condições estudadas, evidencia claramente a influência positiva da hibridização no 

compósito estudado. 

 
Figura 2.7: Modelo do compósito hibrido 

 
                            Fonte: (SILVA, 2011) 
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A hibridização pode ocorrer levando-se em conta vários fatores como: 

diminuição de custo final do compósito, proteção de um reforço em especial, 

melhoramento das propriedades mecânicas em determinada direção de aplicação 

de esforço, diminuição da taxa de absorção de umidade dentre outros (SILVA, 

2012). 

2.7 MECANISMOS DE FALHA 
 

A formação e a propagação da falha dependem de muitos fatores, como: sistema 

fibra/matriz, processo de fabricação, configuração do compósito, tipo de carga 

aplicada, condições ambientais ou de serviço. A Figura 2.8 mostra os principais 

mecanismos de falha em materiais compósitos. 

 

Figura 2.8: Mecanismos de falha em materiais compósitos 

 

Fonte: (ALMEIDA, 2009) 

 

Os tipos de falha para ensaio de tração uniaxial em laminados compósitos, 

segundo a norma ASTM D3039 (2008), podem ser codificadas de acordo com as 

siglas presentes na Tabela 2.8, e ilustradas na Figura 2.9. 
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Tabela 2.8: Codificação dos tipos de falha para o ensaio de tração uniaxial. 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral, dentro da lingueta (tab), e no topo. 

GAT Por desaderência da lingueta (tab), e no topo. 

LAT Lateral, na borda da lingueta (tab), e no topo 

DGM Delaminação na borda do meio do galgo. 

LGM Lateral e no meio do galgo. 

SGM No meio do galgo com fendas longitudinais. 

AGM Angular e no meio do galgo. 

XGM Explosiva e no meio do galgo. 

Fonte: (ASTM D3039(2008)). 

 

Figura 2.9: ilustrações dos tipos de falha para laminados compósitos para o ensaio de tração 

uniaxial. 

 

                             Fonte: (ASTM D3039(2008)). 

 

É bastante difícil prever onde e como o dano se forma ou a sua propagação em 

um material compósito, pois, há uma grande variedade de fatores que podem 

interferir. Os principais danos encontrados nos compósitos laminados são: 
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Microfissuração na matriz: Na maioria dos casos é o primeiro dano a se 

manifestar e para cargas muito baixas. Em geral a sua distribuição tem 

“espaçamento” uniforme ao longo de todo o comprimento do CP. As microfissuras 

internamente na matriz podem gerar 03 (três) tipos de fraturas diferentes: 

 

 Coesiva na matriz – Fissura se propagando na matriz próximo a interface; 

 Coesiva na fibra - Caracterizando ruptura de fibras ao longo do seu eixo e 

não na seção transversal; 

 Adesiva - Desaderência na interface fibra/matriz. 

 

Na Figura 2.10 mostra-se um exemplo de fraturas adesivas e coesivas num 

laminado compósito de fibra de vidro. 

 

Figura 2.10: Fraturas adesiva e coesiva em um laminado 

 
Fonte: (FONTES, 2013) 

 

Delaminação: Tipo de dano que só ocorre em laminados. Há uma 

desaderência entre as camadas dos laminados Tem origem quando as fendas 

originadas das microfissuras iniciais são propagadas através das interfaces do 

laminado. Determina a qualidade da adesão entre as camadas de um laminado 

compósito, influenciando na resistência final do mesmo. A mesma é caracterizada 

por região “esbranquiçada”. Na Figura 2.11 mostra-se um compósito que sofreu 

delaminação. 

 

 



34 
 

Figura 2.11: Delaminação entre as camadas de um laminado compósito hibrido 

 
Fonte: (FONTES, 2013). 

 

Ruptura de fibras: Em geral estão localizadas, em sua maioria, na região de 

fratura final, principalmente para o caso de aplicação de cargas estáticas, é sempre 

o último elemento constituinte a se romper e um pouco antes da fratura final. É uma 

característica de dano que pode ser visualizada pelos dois tipos de análises 

(macroscópica e microscópica), principalmente com a presença de rasgamento.  

Figura 2.12: Ruptura de fibras de vidro 

 
Fonte: (FONTES, 2013) 

 

2.8 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS 

 
Os processos de fabricação utilizados na obtenção de compósitos poliméricos 

são classificados de acordo com o tipo de molde utilizado: molde aberto ou molde 
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fechado. O molde aberto requer um menor investimento, é possível fabricar peças 

em grande tamanho. O molde fechado tem como haver controle de tolerância 

dimensional e há alta qualidade superficial nas duas faces da peça. 

Dentre os processos de fabricação que usam molde aberto os mais utilizados 

são: moldagem manual (hand lay-up), moldagem à pistola (spray-up) e enrolamento 

filamentar (filamento winding). Na Figura 2.13 temos uma representação das 

principais etapas do processo de fabricação de compósitos. 

Figura 2.13: Esquema das principais etapas de fabricação de compósitos poliméricos de matriz 

termofixa. 

 

 

2.8.1 Laminação manual 
 
O processo manual (hand lay up) (Figura 2.14), empregado na fabricação do 

compósito desta pesquisa, é a técnica mais antiga e simples de manufatura de 

componentes. 
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Figura 2.14: esquema do processo de laminação manual 

 

             Fonte: (Almeida, 2009) 

 

As camadas de reforço (unidirecional, tecido, manta, etc) são colocadas 

manualmente sobre a superfície de um molde e a resina é aplicada sobre cada 

camada com pincel, espátula ou spray. A primeira camada é geralmente constituída 

por telas de tecido tipo véu para conferir à superfície um melhor acabamento E 

assim, as camadas são sobrepostas até a espessura desejada, curando à 

temperatura ambiente ou aplicando calor.  

Após a cura da resina e do endurecimento do compósito, é efetuado a 

desmoldagem e realizado o acabamento final da peça. Essa técnica é bastante 

adequada para o uso das resinas poliéster e epóxi.  

As principais vantagens e características desta técnica são: 

 Produção de peças grandes de forma contínua, sem emendas ou 

uniões;  

 Requer baixo investimento inicial;  

 O processo é artesanal (não exigindo grande qualificação de mão-de-

obra) e; 

 Facilidade de construção de painéis-sanduíche.  

 

As principais desvantagens e características desta técnica são: 

 Baixo volume de produção;  

 Requer muita mão-de-obra;  

 Tempo de cura alto (geralmente em temperatura ambiente);  
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 A qualidade depende da habilidade do operário e possibilidade de 

grande porcentagem de refugo (desperdício). 

Na Figura 2.15 mostra-se a fabricação de uma peça usando o processo de 

laminação manual. 

Figura 2.15: Fabricação de peça usando laminação manual. 

 
               Fonte: (FONTES 2013). 
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3 MATERIAIS E METÓDOS 

 
Neste capítulo, serão mostrados os materiais utilizados na fabricação do 

compósito hibrido, e o processo de fabricação utilizado. Também serão detalhados 

todos os ensaios realizados com as suas respectivas normas.  

3.1 OBTENÇÃO DO PARTICULADO DE COCO 
 

Os endocarpos secos (Figura 3.1) foram fornecidos pela empresa Coco e Cia 

situada em São José de Mipibú, estado do Rio Grande do Norte. A empresa atua no 

mercado desde 1990, ficando próxima aos principais produtores de coco do país e 

dispõe, portanto, de uma imensa variedade de produtos derivados do coco. 

 

Figura 3.1 – Endocarpos fornecidos pela Empresa Coco e Cia 

 

 

Os endocarpos secos foram limpos, desengordurados devido à presença de 

resíduo de amêndoa, removidas as fibras, martelados em pedaços menores e 

processados em moinho de martelos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no Laboratório de Geologia e 

Mineração, através de um moinho de martelo (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Moinho de martelo utilizado na trituração dos endocarpos. a) Vista lateral; b) os martelos; 

c) vista frontal. 

 

 

Em seguida, os endocarpos dos cocos secos foram peneirados para obtenção 

de uma granulometria entre 0,6 mm a 1,0 mm (Figura 3.3).  

Figura 3.3: Particulado do endocarpo do coco seco. 

 

a)

b) c)
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3.2 FABRICAÇÃO DO COMPOSITO HIBRIDO 
 

Para a fabricação do compósito hibrido foi utilizado o endocarpo do coco 

seco, além de manta de fibra de vidro-E (Figura 3.4) com gramatura de 600 g/m², 

fornecida pela Tecniplas Indústria e Comércio LTDA. 

Figura 3.4: Manta de fibras curtas de vidro-E. 

 

Como matriz foi utilizada resina de poliéster insaturada isoftálica (Cristalan 

1870, Novapol) para confecção do compósito. Como catalisador utilizou-se o MEKP 

(peróxido de metil-etil-cetona), o catalisador mais usado para a cura a frio. E como 

acelerador foi utilizado o cobalto. Esses materiais também foram fornecidos pela 

Tecniplas Industria e Comércio LTDA. 

Para a fabricação do compósito foi utilizado o processo de laminação manual 

(Hand lay-up). O compósito foi fabricado na forma de placa, confeccionada pela 

Tecniplas Indústria e Comércio LTDA, com 0.5 m² de área superficial e espessura de 

aproximadamente 10,00 mm. 

Cada camada foi impregnada com resina de poliéster. Para separar as 

camadas do endocarpo do coco foi utilizado um tecido muito fino de fibras de vidro 

E, denominado Véu, que teve a finalidade de impedir a penetração do particulado do 

endocarpo do coco seco nas camadas de mantas de fibra de vidro. Para facilitar a 

moldagem do endocarpo do coco, este foi misturado à resina e em seguida 

impregnado nas fibras. A configuração do compósito hibrido ficou da seguinte forma: 
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o Camada 01: manta de fibras de vidro 

o Camada 02: véu 

o Camada 03: particulado do endocarpo do coco seco 

o Camada 04: véu 

o Camada 05: manta de fibras de vidro 

o Camada 06: véu 

o Camada 07: particulado do endocarpo do coco seco 

o Camada 08: véu 

o Camada 09: manta de fibras de vidro 

Na Figura 3.5 ilustra-se algumas etapas do processo de fabricação do 

compósito hibrido, e a Figura 3.6 o compósito hibrido pronto. 

Figura 3.5: Fases da fabricação. a) Camada de manta de fibras de vidro; b) camada de véu; 

c) camada do particulado do coco. 

  

 

 

 

a b 

c 
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Figura 3.6: Compósito hibrido pronto. 

 

3.3 ENSAIO DE DENSIDADE VOLUMÉTRICA 
 

Para a realização do teste de densidade foi utilizada a norma ASTM D792 

(2008). Foram utilizados 05 corpos de prova, com dimensões de 25 x 25 mm. As 

amostras foram pesadas em uma balança da marca Shimadu AUY220, com 

capacidade máxima de 220 g, do Laboratório de Materiais Cerâmicos da UFRN. A 

densidade volumétrica do compósito foi calculada a partir da seguinte equação: 

  
 

     
           

Onde: 

  – massa da amostra seca, sem o fio, no ar (g); 

  – massa do fio parcialmente imerso em água (g); 

  – massa do fio com as amostras imersas em água (g); 

  – densidade volumétrica do laminado em g/cm³ e 

       é o valor da massa especifica da água a 23 oC, temperatura na qual foi 

realizado o ensaio. 

3.1 
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3.4 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 
Os ensaios de absorção de água foram realizados mediante a norma ASTM D 

570 (2010), para água destilada, utilizou-se 05 corpos de prova com dimensões de 

25,4 x 76,2 mm. 

Os corpos de prova foram cortados, medidos e pesados antes de serem 

imersos na água destilada (em temperatura ambiente). Após 48 horas foi realizada a 

primeira medição de absorção de umidade dos corpos de prova e os mesmos foram 

recolocados em imersão, sendo estes medidos a cada 48 horas por um período de 

60 dias. Ao final do ensaio, desenha-se a curva Percentual de absorção (M) x tempo 

de imersão (dias). O percentual de imersão é calculado segundo a equação 3.2. A 

curva representa a média de 05 corpos de prova na condição de imersão em água 

destilada. 

  
     

  
 x 100  

Onde:  

Wi  - peso da amostra para cada pesagem (g) e  

Wo - peso da amostra seca (g). 

Além do tempo de saturação, também foi analisado o coeficiente de difusão 

(D) ou coeficiente de Fick, este parâmetro representa a velocidade que a água é 

absorvida pelo material. O coeficiente de difusão pode ser calculado através da 

equação 3.3. 

 

Onde:  

D - coeficiente de Fick (mm2/s),  

H - espessura média da amostra (mm)  

Mm - máxima umidade absorvida  

3.2 

3.3 
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t2, t1, M2 e M1 - são pontos de tempo (s) e umidade, respectivamente obtidos 

na região linear (inicial) do ensaio de absorção. 

Na Figura 3.7 mostra-se o percentual de absorção de umidade em relação à 

raiz quadrada do tempo, a parte inicial da curva é consistente com a solução de 

Boltzman para difusão (1989). 

Figura 3.7: Mudança de absorção de umidade com a raiz quadrada do tempo de imersão. 

 

Fonte: (SILVA, 2012) 

 

3.5 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL DOS COMPÓSITOS  
 

Propriedades como resistência última, módulo de elasticidade e deformação 

foram determinadas através do ensaio de tração. Os ensaios mecânicos foram 

realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFRN 

Para a realização dos ensaios, foram confeccionados 05 corpos de prova. Os 

ensaios foram realizados mediante a norma ASTM D3039 (2009). Os ensaios foram 

realizados em uma máquina de Ensaios universais Shimadzu, com capacidade 

máxima de 300 KN (ver Figura 3.8). Todos os ensaios foram realizados a 

temperatura ambiente (25 oC   2) e a uma velocidade de 1mm/min.  
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Figura 3.8: Máquina de ensaios mecânicos universal. 

 

Os corpos de prova foram cortados com um disco diamantado, a seco, no 

laboratório de Energia Solar da UFRN. As dimensões dos corpos de prova são 

mostrados na Figura 3.9. 

Figura 3.9: Dimensões dos corpos de prova para o ensaio de tração uniaxial. 

 

Após o corte dos corpos de prova, os mesmos foram lixados e polidos nas 

faces cortadas pelo disco de corte. Foram utilizadas lixas de números 220, 320, 400, 

Corpo de prova 
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600 e 1200, e o polimento foi feito em uma politriz motorizada, e como abrasivo a 

alumina de 1µm. 

3.6 ENSAIOS DE TRAÇÃO DOS COMPÓSITOS ÚMIDOS  
 

Um dos objetivos do trabalho é a influência da umidade nas propriedades 

mecânicas do compósito hibrido, para isso colocou-se os corpos de prova de tração 

na água destilada, por um período de 30 dias. 

Propriedades como resistência última, módulo de elasticidade e deformação 

foram determinadas através do ensaio de tração. Os ensaios mecânicos foram 

realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFRN 

Para a realização dos ensaios, foram confeccionados 05 corpos de prova. Os 

ensaios foram realizados mediante a norma ASTM D3039 (2009). Os ensaios foram 

realizados em uma máquina de Ensaios universais Shimadzu, com capacidade 

máxima de 300 KN (ver Figura 3.8). Todos os ensaios foram realizados a 

temperatura ambiente (25 oC   2) e a uma velocidade de 1mm/min.  

Os corpos de prova foram cortados com um disco diamantado, a seco, no 

laboratório de Energia Solar da UFRN. As dimensões dos corpos de prova são as 

mesmas mostradas anteriormente (ver Figura 3.9). 

3.7 ENSAIO DE FLEXÃO DOS COMPÓSITOS  
 

Propriedades como resistência última a flexão, módulo de elasticidade à 

flexão e deflexão foram determinadas através do ensaio de flexão. Os ensaios 

mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFRN 

Para a realização dos ensaios, foram confeccionados 05 corpos de prova. Os 

ensaios foram realizados mediante a norma ASTM D790-03 (2003). Os ensaios 

foram realizados em uma máquina de Ensaios universais Shimadzu, com 

capacidade máxima de 300 KN (ver Figura 3.10). Todos os ensaios foram realizados 

a temperatura ambiente (25 oC   2) e a uma velocidade de 3 mm/min.  
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Figura 3.10: Máquina de ensaio de flexão. 

 

Os corpos de prova foram cortados com um disco diamantado, a seco, no 

laboratório de Energia Solar da UFRN. As dimensões dos corpos de prova são 

mostrados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Dimensões dos corpos de prova de flexão. 

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 

DISTANCIA 

ENTRE OS 

APOIOS 

200mm 20mm 10mm 160mm 

 

As equações 3.4, 3.5, e 3.6 foram utilizadas, segundo a norma, para 

determinação do limite de resistência à flexão, do módulo de elasticidade e da 

deformação de flexão respectivamente. 

  
   

    
  

  
   

    
 

                

3.4 

                 3.5 
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Onde:  

   - tensão à flexão (MPa),  

F- corresponde a carga máxima de ensaio (N), 

L - é a distância entre os apoios (mm),  

B - largura do cdp, (mm),  

h - espessura do cdp,  

E - módulo de elasticidade (GPa),  

m - é a inclinação formada pela curva pela carga (N) e deflexão (%), 

   - deformação de flexão e  

D - deflexão máxima no centro do cdp (mm). 

3.8 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE FRATURA FINAL DOS CORPOS DE 
PROVA 

 

Após a realização dos ensaios os corpos de prova foram submetidos a 

análise macroscópica e microscópica. A análise macroscópica foi feita mediante 

imagem proveniente de um scanner digital. Para a realização da análise 

microscópica foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura (MEV). Os tipos de 

fraturas para o ensaio de tração foram definidos segundo a norma ASTM D3039 

(2008). 

 

 

 

 

                 3.6 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capitulo, serão apresentados os resultados obtidos no ensaio de 

Densidade volumétrica do compósito, dos ensaios de tração no estado seco e 

úmido, ensaio de flexão no estado seco, além dos resultados do ensaio de Absorção 

de água. Também será realizado um estudo da caracterização final da fratura dos 

ensaios realizados, através de análises microscópicas e macroscópicas. 

4.1 ENSAIO DE DENSIDADE VOLUMÉTRICA  
 

Na Tabela 4.1 apresenta-se o resultado de densidade volumétrica média do 

compósito estudado. Através dos resultados percebe-se que o compósito apresenta 

densidade volumétrica de 1,16 g/cm³, portanto baixa, caracterizando assim o 

material como próprio para aplicações em estrutura leves. 

Tabela 4.1: Densidade volumétrica do compósito híbrido 

VALOR MÉDIO DISPERSÃO (%) 

Densidade Volumétrica (g/cm3) 1,16 0,41 

 

A absorção de umidade pelo particulado de endocarpo, como também pela 

penetração nos microvazios, promove aumento no peso dos corpos de prova. Esses 

microvazios podem ter surgido na fabricação do CH, tendo em vista o método de 

fabricação do compósito ter sido hand lay-up, ou no corte e preparação dos corpos 

de prova. 

A medida da densidade é afetada pelo tipo e quantidade de carga e fibra 

presente (TEIXEIRA, 2012). A literatura mostra estudos onde a hibridização com 

fibras naturais provoca uma diminuição da densidade do compósito. No estudo de 

Silva (2012) foi fabricado um compósito com 05 camadas de fibras de vidro, onde foi 

obtida uma densidade de 1,51 g/cm3 e outro com substituição de duas camadas de 

fibra de vidro por tecido de sisal onde obteve-se uma densidade igual a 1,17 g/cm3.  

Comparando o valor de densidade do compósito apenas com fibra de vidro 

com o encontrado neste trabalho, a hibridização com o particulado do coco seco 

resultou em uma densidade 23,17% menor, confirmando o que a literatura 
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menciona, que hibridização com materiais lignocelulósicos provoca uma diminuição 

na densidade do compósito. 

Estudos realizados por Melo et. al (2010) diagnosticaram elevados 

coeficientes de correlação entre densidade e propriedades mecânicas, um aumento 

na densidade provocava maiores valores de propriedades mecânicas. 

4.2 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 
  

A seguir será analisado o ensaio de absorção de umidade da placa hibrida. O 

tempo que os CPs ficaram imersos em água destilada foi de 60 dias, o percentual de 

absorção para esse intervalo de tempo foi de 3,03 %. É importante relatar que o 

período de 60 dias não foi suficiente para que ocorresse o estado de saturação, 

segundo a norma, a média no incremento no peso entre três pesagens consecutivas 

seria menor que 1% do total, ou 5,0 mg de incremento para que se considere 

atingido o estado de saturação. Na Figura 4.1 apresenta-se a curva de absorção de 

umidade obtida para ao CH. 

Figura 4.1: Curva de absorção de umidade do CH. 

 

O compósito apresenta um comportamento inicialmente linear, seguido por 

um declínio da taxa de absorção, indicado pela inclinação da curva. Para Silva 

(2008) a absorção se inicia nas interfaces e só depois alcança a carga hibrida.  
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Materiais lignocelulósicos absorvem umidade por efeito de capilaridade (Aquino et al 

2007), onde a hemicelulose é o principal responsável por essa absorção. Terá mais 

absorção de umidade quanto maior a quantidade de carga lignocelulósica. Materiais 

compósitos reforçados com fibra de vidro absorvem um percentual de umidade de 

1,5%, e demoram de 2 a 3 meses para atingir o estado de saturação, já para 

compósitos reforçados com lignocelulósicos este valor varia de acordo com a fibra 

(Margarida e Aquino, 1997). 

Cravo (2013) desenvolveu um compósito hibrido de casca de amendoim e 

fibra de coco verde como reforço e uma matriz de resina poliuretana bi componente 

a base de óleo de mamona, e observou que podem existir pontos no laminado com 

regiões que ocorrem menor absorção de água. Essa absorção era menor nos 

painéis fabricados com maiores quantidades de resina, pois, a resina cura nos 

espaços vazios, resultando assim em menor quantidade de vazios. 

Para Tangjuank (2011) que fabricou compósitos de látex (borracha natural) 

reforçado com fibras de abacaxi, painéis de baixa densidade apresentam maior 

absorção de água devido à característica porosa do material. 

A partir dos valores experimentais encontrados na Figura 4.1, calculou-se o 

coeficiente de Fick para o compósito fabricado neste trabalho, esse valor pode ser 

encontrado na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Resultados obtidos no ensaio de absorção de umidade 

ABSORÇÃO (%) COEFICIENTE DE 
DIFUSIVIDADE 

(mm2/s) 
COMPOSITO HIBRIDO 3,03 3,52 x 10-6 

 

Um material com alto coeficiente de difusão irá absorver uma grande 

quantidade de água rapidamente, o que é indesejável na maioria das aplicações, 

enquanto que um material com baixo coeficiente de difusão demora muito a 

absorver água mesmo que absorva grandes quantidades no final do ensaio.  

Em relação ao coeficiente de difusão, o uso de lignocelulósicos não só 

aumentam a absorção como também a velocidade de absorção. Com isto, 

comparando o CH estudado neste trabalho com o desenvolvido por Silva (2012) 
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fabricado apenas com fibras de vidro (05 camadas) que teve um coeficiente de 

difusão igual a 1,51 x 10-6 mm2/s, o coeficiente de Fick encontrado neste trabalho é 

maior devido, justamente, a presença do particulado lignocelulósico, que aumenta a 

absorção.  

Outro ponto a ser observado é o tempo de absorção máxima do laminado 

fabricado por Silva (2012) apenas com fibras de vidro que teve uma absorção 

máxima de 0,41%, e entrou em estado de saturação em 49 dias, enquanto que o 

fabricado neste trabalho para um período de 60 dias ainda não atingiu o estado de 

saturação e já absorveu uma quantidade de água superior. 

4.3 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL 
 

4.3.1 Analise das propriedades mecânicas dos compósitos no estado seco 
 

No ensaio de resistência à tração foram analisadas as propriedades de 

módulo de elasticidade, resistência à tração e alongamento na ruptura. Na Figura 

4.2 mostra-se o gráfico Tensão x Deformação obtido.  

Figura 4.2: Gráfico Tensão X Deformação – Ensaio dos corpos de prova de Tração no estado seco. 

 

De um modo geral o compósito apresenta um comportamento frágil até a 

fratura final. O compósito analisado apresenta certo comportamento linear entre a 
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tensão e a deformação. Laminados á base de resinas termofixas como o poliéster 

possuem essa característica (FONTES, 2013). Na Tabela 4.3 encontram-se os 

valores médios de tensão última, modulo de elasticidade e deformação de ruptura e 

seus respectivos desvios padrão. 

Tabela 4.3 Propriedades mecânicas – Tração uniaxial no estado seco 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

 
RESISTÊNCIA ÚLTIMA À TRAÇÃO 

(MPa) 
29, 84 2,77 

 
MÓDULO DE ELASTICIDADE 

LONGITUDINAL (GPa) 
 

2,47 0,37 

DEFORMAÇÃO DE RUPTURA (%) 
 

2,04 0,44 

 

Martins (2010) desenvolveu um compósito hibrido com fibras de curauá e 

fibras do abacaxizeiro obtendo valores de resistência à tração de 12,97 Mpa e 

modulo de elasticidade igual a 1,39 GPa. Quando comparado ao presente estudo, a 

tensão ultima foi cerca de 56,54% abaixo do obtido pelo material deste trabalho e o 

módulo de elasticidade 43,72% menor. As mantas de fibras de vidro presentes no 

compósito hibrido desenvolvido neste trabalho influenciaram para obtenção de 

maiores valores, tanto para resistência à tração como de rigidez. 

Fontes (2013) confeccionou um compósito hibrido na forma de placa 

composto por uma matriz de poliéster reforçada com 04 camadas externas de 

tecidos bidirecionais de fibras de juta e 01 camada central de tecido de fibras de 

vidro-E. Analisando assim as propriedades desse painel no ensaio de tração, este 

obteve valores médios de resistência máxima de 40,1 MPa, cerca de 34,38% acima 

do encontrado neste trabalho, enquanto o módulo de elasticidade encontrado foi 

igual a 2,9 GPa, 17,4% acima do encontrado para o compósito em estudo neste 

trabalho. Comparando os módulos de elasticidade encontrados para cada compósito 

é possível observar que os valores encontrados foram próximos, possivelmente, isso 

se deve a presença (em ambos os CH) da camada central de manta de fibra de 

vidro. 

Estudo feitos por Ottoboni (2011), onde compósitos de polietileno de baixa 

densidade reforçados com  celulose modificada, mostraram que quanto menor a 
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granulometria do particulado menor será a tensão máxima e maior a sua 

deformação, uma menor granulometria promove uma maior dispersão e 

uniformidade de carga na matriz polimérica. A partir da literatura mencionada, para 

obtenção de maiores valores de resistência à tensão uma maior granulometria do 

particulado do coco deve ser usada. Esse controle pode ser feito dependendo das 

características finais que se quer obter o compósito. 

4.3.2 Analise das propriedades mecânicas dos compósitos no estado úmido  
 

A Figura 4.3 apresenta o gráfico Tensão x deformação do compósito hibrido 

no estado úmido, assim como observado no ensaio seco o material apresentou 

comportamento praticamente linear até a fratura final.  

Figura 4.3: Gráfico Tensão x Deformação: Ensaio dos corpos de prova de tração no estado úmido. 

 

Na Tabela 4.4 encontram-se os valores médios de tensão última, módulo de 

elasticidade deformação de ruptura e suas respectivas dispersões. 
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Tabela 4.4: Propriedades mecânicas – Tração uniaxial no estado úmido. 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

 
RESISTÊNCIA ÚLTIMA À TRAÇÃO 

(MPa) 
23,94 2,16 

 
MÓDULO DE ELASTICIDADE 

LONGITUDINAL (GPa) 
2,34 0,48 

 
DEFORMAÇÃO DE RUPTURA (%) 

2,21 1,17 

 

Analisando os resultados obtidos no estado seco e comparando com os 

resultados obtidos no estado úmido há uma significativa variação de valores de 

resistência à tração, a absorção de água agiu de forma que houve o 

enfraquecimento dos particulados lignocelulósicos e das fibras de vidro, fazendo 

com que houvesse a queda (de aproximadamente 19,77%), na resistência à tração. 

Quanto ao módulo de elasticidade essa diminuição foi de 5,26% de variação 

percentual. Este resultado pode ser melhor visualizado nas Figuras 4.4 e 4.5, que 

demonstram um comparativo entra as propriedades mecânicas no estado seco e 

úmido. 

Figura 4.4: Comparativo entre o estado seco e úmido para tensão última. 
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Figura 4.5: Comparativo entre o estado seco e úmido para o módulo de elasticidade. 

 

A presença de vazios é também um fator importante no desempenho do CH 

que tem lignoceluloses (seja pela celulose, hemicelulose ou lignina) como carga. 

Esses vazios são preenchidos pela água destilada durante os ensaios de tração na 

condição úmida, que dessa forma diminuem a resistência mecânica do CH. 

Chow (2006) explica que principalmente nos compósitos fabricados com 

fibras naturais a presença de água aumenta o volume da fibra, este fenômeno além 

de diminuir a resistência da mesma, danifica a matriz e diminui a aderência entre a 

fibra e a matriz. 

4.3.3 Característica da fratura para os corpos de prova de tração 
 

A análise macroscópica da fratura para o CP (Figura 4.6) percebe-se a 

ocorrência de uma fratura, segundo a norma ASTM D3039 (2008) do tipo LGM 

(lateral e no meio do galgo). Tanto os cps de tração no estado seco como no úmido 

tiveram o mesmo tipo de fratura.  

A partir das macrografias é notório que houve ruptura total das fibras de vidro, 

esse fenômeno pode ser justificado em função da resistência à tração da fibra ter 

sido menor que a resistência da interface fibra e matriz, e há a presença de 

pequenas microfissuras na região próxima a fratura. Essas microfissuras são linhas 

esbranquiçadas, paralelas entre si e transversais ao carregamento axial aplicado 

nos ensaios e tração (seco e úmido). Na região do endocarpo do coco seco 
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praticamente não houve dano, o que implica que o material permaneceu estável fora 

da região da fratura. 

Figura 4.6 – a) Macrografia da fratura final dos corpos de prova de tração no estado seco; b) Detalhe 

da região da fratura final. 

 

Fazendo análise microscópica dos compósitos através do MEV, o material 

possui fraca aderência fibra e matriz, pois é possível observar as fibras de vidro com 

pouca resina. Na Figura 4.7 a análise feita na secção transversal da fratura final é 

possível observar regiões de arrancamento de fibras de vidro. Este fenômeno de 

“arrancamento de fibras” mostra uma deficiência na interface das fibras de vidro e a 

matriz. 

Figura 4.7: Fotomicrografia obtida por MEV (500x). 
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Na Figura 4.8 tem-se uma região de descolamento das fibras de vidro, e 

região de particulado. Na Figura 4.9 é possivel observar a ruptura das fibras de 

vidro, que sofreram fratura frágil, o que já era esperado para este tipo de fibra. A 

ruptura total das fibras, em geral, caracteriza a fratura final do compósito e sua 

presença é mais forte nessa região. 

Figura 4.8: Fotomicrografia obtida por MEV (500x). 

 

Figura 4.9 Fotomicrografia obtida por MEV (1000x). 
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4.4 ENSAIO DE FLEXÃO 

 

4.4.1 Analise das propriedades mecânicas dos compósitos  
 

No ensaio de flexão foram analisadas as propriedades de módulo de 

elasticidade à flexão, resistência à flexão e deflexão. Na Figura 4.10 mostra-se o 

gráfico Tensão de flexão x Deflexão obtido.  

Figura 4.10: Gráfico Tensão x Deflexão: Ensaio dos corpos de prova de flexão 

 

Na Tabela 4.5 encontram-se os valores médios de tensão última, módulo de 

elasticidade á flexão e deflexão e seus respectivos desvios padrão. 

Tabela 4.5: Propriedades mecânicas – Ensaio de Flexão 

PROPRIEDADE MECÂNICA            VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

 
TENSÃO DE RUPTURA (MPa) 

69,13 3,26 

 
MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa) 

5,20 1,09 

 
DEFLEXÃO MAXIMA (%) 

 
5,75 1,30 

 

Ornaghi Junior (2009) desenvolveu um compósito hibrido reforçado com fibras 

de vidro e sisal em uma matriz de resina de poliéster insaturado, e obteve valores 

médios de resistência à flexão de 133,7 MPa, deflexão de 4,3% e módulo de 
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elasticidade de 3 GPa. Comparando com o CH desenvolvido neste trabalho a 

resistência à flexão foi cerca de 48% menor, a deflexão 25,2 % maior e uma rigidez 

42% maior. 

Silva (2012) estudou um compósito feito com 05 camadas de fibras de vidro e 

obteve os valores de 198,76 MPa, 6,98 GPa e 2,85 % isto para resistência à flexão, 

módulo de elasticidade e deflexão, respectivamente. Em comparação com o CH 

estudado neste trabalho, houve uma diminuição (cerca de 25,5 %) na rigidez do 

material causada pela substituição de duas camadas de fibras de vidro pelas de 

particulado do coco seco. Também houve uma perda na resistência à flexão com o 

uso do particulado lignocelulósico (cerca de 65%), mesmo com isso o uso deste 

compósito pode ser justificado desde que se deseje menor custo de fabricação e 

maior leveza. 

Angrizani (2011) estudou compósitos híbridos de fibra de vidro e curauá, com 

uma matriz de resina de poliéster, onde encontrou valores de resistência à flexão de 

aproximadamente 90 MPa, e deformação de quase 12%. Segundo o autor à 

resistência à flexão é controlada pela camada externa do reforço. No carregamento 

por flexão a distribuição de carga não é uniforme para todas as camadas, as 

camadas externas do compósito estão submetidas a um maior nível de 

carregamento e, por este motivo, são mais influentes no comportamento do 

compósito. No ensaio de flexão à ruptura das fibras aparece primeiro na região de 

tração seguido por delaminação entre as camadas superficiais como consequência 

dos gradientes de alta tensão cisalhante e normal, até a ruptura do compósito na 

região de compressão.  

Para Rozman et al (2000) tanto a lignina quanto a hemicelulose (presentes no 

endocarpo) resiste bem aos esforços transversais, assim as paredes celulares 

sofrem menos alterações em sua estrutura por esses esforços. As regiões ricas de 

endocarpo resistiriam bem à compressão devido à alta quantidade de lignina nessa 

região, e também por serem particulados. Materiais utilizados como reforços na 

forma de particulados tem a característica de resistir bem à compressão. Já a 

celulose favorece a região de tração, maiores quantidades de celulose confere ao 

material uma melhor resistência à tração.  
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4.4.2 Característica da fratura para os corpos de prova de flexão 
 

Na Figura 4.11 apresenta-se um corpo de prova durante o ensaio de flexão. 

 

Figura 4.11: Corpo de prova durante o ensaio de flexão. 

 

 

Todos os corpos de prova romperam por cargas de tração na referida camada 

(camada externa que sofreu tração), indicando que esta é limitante ao 

carregamento, caracterizando assim a fratura por flexão. A camada compressiva não 

sofreu praticamente nenhum dano, provavelmente devido à presença do endocarpo 

(lignina), que como já mencionado neste trabalho tem boa resistência a 

carregamentos compressivos. É possível também observar a presença de 

delaminação no corpo de prova. Na Figura 4.12 ilustra-se um corpo de prova após a 

fratura. 

Figura 4.12: Corpo de prova após a fratura 

 

CAMADA 

COMPRESSIVA 

CAMADA 

TRATIVA 

CARGA APLICADA 

DELAMINAÇÃO 

FRATURA NA 

REGIÃO DE 

TRAÇÃO 



62 
 

A análise microscópica da fratura final no ensaio de flexão em três pontos tem 

características diferentes das de tração uniaxial, devido à particularidade do 

carregamento deste ensaio a trinca se propaga de forma diferente, iniciando sua 

ruptura na camada trativa até encontrar o reforço de fibra de vidro no centro do 

compósito que altera a direção dessa trinca, que retoma a direção após passa-la, 

em seguida se propaga e termina na zona compressiva, desse modo, as trincas 

seriam fechadas na zona de compressão (não há propagação de trinca na zona 

compressiva). Na Figura 4.13 demonstra-se o trajeto dessa trinca e características 

da fratura no compósito.  

Figura 4.13: Sequência de propagação da fratura no ensaio de flexão em três pontos: a) Micrografia 
ampliada 50x da camada tracionada; b) Micrografia ampliada 30x da região central; c) Micrografia 

ampliada 100x da camada compressiva. 

 

 

Em compósitos poliméricos reforçados com fibras, os mecanismos locais de 

falhas que propiciarão a falha do material são: a ruptura das fibras, o descolamento 

das fibras, deformação e surgimento de trincas na matriz, arrancamento das fibras e 

trincas que passam pelas fibras (ponte de fibras). Fazendo uma análise 
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microscópica dos compósitos através do MEV, é possível observar estas falhas bem 

definidas. Na Figura 4.14 mostra-se regiões de descolamento das fibras/matriz, 

trincas na matriz, delaminação e fratura coesiva na matriz. As fibras possuem fraca 

aderência fibra e matriz, pois é possível observar as fibras de vidro com pouca 

resina.  

Figura 4.14: Fotomicrografia obtida por MEV (300x). 

 

Na Figura 4.15 mostra-se uma região de pontes de fibras na camada central 

do compósito. Essas regiões de pontes de fibras são formadas quando a trinca 

passa pelas fibras e algumas não rompem. Essas fibras, provavelmente, impediram 

a propagação da fratura até a região de compressão. 

Figura: 4.15: Fotomicrografia obtida por MEV (250x) 
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5 CONCLUSÕES 

 

 O compósito híbrido (CH) apresentou densidade volumétrica de 1,16 g/cm3, 

possibilitando assim a sua aplicação em estruturas leves; 

 O percentual de absorção de umidade do compósito foi de 3,03%. Essa 

absorção provocou uma diminuição da resistência mecânica do CH, de forma 

significativa, uma queda de 19,77% da resistência mecânica e 5,26% no 

módulo de elasticidade; 

 O coeficiente de difusividade foi igual a 3,52 x 10-6 mm2/s, um valor 

razoavelmente baixo, visto que há presença de material lignocelulosico no 

compósito; 

 De um modo geral, o comportamento do compósito híbrido (CH), submetido 

ao carregamento de tração uniaxial em todas as condições estudadas (estado 

seco e úmido) apresentou o perfil de material “frágil” até a fratura; 

 Quanto ao comportamento da fratura final dos corpos de prova, todos 

apresentaram uma característica de fratura do tipo LGM, assim como também 

do rasgamento das fibras de vidro e microfissuras na matriz; 

 Através das micrografias é possível observar o arranchamento e a ruptura de 

fibras de vidro bem delineados em função do carregamento de tração; 

 O ensaio de flexão, dada a configuração estudada, mostra uma maior 

resistência do CH aos esforços compressivos do que aos trativos; 

 A fratura do corpo de prova de flexão se deu na região de tração. A camada 

de vidro na região central do compósito impediu a propagação da trinca; 

 O CH pode ser usado em ambientes livre de umidade (ambientes internos); 

onde existem solicitações de flexão; pode ser empregado em estruturas de 

baixo/médio desempenho (não superior a 30 MPa). 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

o Realizar estudos onde haja variação da granulometria do endocarpo do coco 

seco, de forma a verificar sua influência. 

o Realizar ensaio mecânico de compressão. 

o Utilizar diferentes tipos de resinas como matriz. 

o Avaliar a mesma configuração para diferentes processos de fabricação. 
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