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RESUMO 

Os processos de degradação do meio ambiente tornaram a questão ambiental algo muito popular 

nos últimos anos, tornando o uso de materiais compósitos uma saída para preservação do meio 

ambiente. O desenvolvimento de materiais compósitos reforçados com fibras naturais em geral, 

é um exemplo do avanço das pesquisas que visam à substituição dos compósitos reforçados 

com fibras sintéticas, como exemplo a fibra de vidro. Este trabalho tem como objetivo principal 

avaliar a viabilidade da técnica da substituição da fibra de vidro pela fibra de coco na fabricação 

de um compósito. A avaliação comportamento mecânico será feita por ensaio de tração. 

Pretende-se com os resultados gerados, realizar a análise geral da técnica da substituição da 

fibra de vidro pela fibra de coco na fabricação de um compósito de resina.   
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INTRODUÇÃO 

Existe uma crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente associada a uma 

elevada demanda por produtos ecologicamente corretos. Esse interesse despertou na 

comunidade científica o interesse pela busca de fontes renováveis de matéria-prima para serem 

utilizados na fabricação de materiais de engenharia para os diversos setores industriais. Logo, 

as fibras vegetais vêm como excelente alternativa, visto que são fonte renovável e encontradas 

em abundância em países tropicais como o Brasil (MERLINI, 2011).  

As fibras vegetais possuem propriedades mecânicas que podem aumentar as 

propriedades dos polímeros com elas reforçados, além disso, são biodegradáveis, possuem 

baixo custo de extração e produção, baixa densidade e não possuem propriedades abrasivas. 

(BALZER et al., 2007).  

A fibra de vidro é um material mais usado na fabricação de compósitos devido suas 

propriedades de resistência mecânica, baixo custo, resistente a corrosão e umidade. No entanto, 

existem estudos que comprovam que a exposição contínua a fibra de vidro pode provocar 

doenças respiratórias, pulmonares e aumentam o risco de câncer.  

O presente estudo traz como proposta a análise da viabilidade técnica da utilização da 

fibra de coco verde com resina cristal na fabricação de um compósito e sua comparação com 

um compósito reforçado por fibra de vidro. Abordando a aplicação de materiais de fontes 

renováveis e com a possibilidade de serem empregados em diversos setores tecnológicos. O 

comportamento mecânico do compósito reforçado por fibras será analisado por meio do ensaio 

de compressão. 

OBJETIVOS 



O objetivo geral deste trabalho é avaliar a viabilidade da técnica da substituição da fibra 

de vidro pela fibra de coco na fabricação de um compósito de resina. Os objetivos específicos 

são: desenvolver um compósito com fibra de coco; desenvolver um compósito com fibra de 

vidro; avaliar o comportamento mecânico do compósito reforçado por meio do ensaio 

compressão; comparar as propriedades mecânicas do compósito reforçado com fibra de coco 

tratada quimicamente, com as do compósito reforçado com fibra de vidro; caracterizar a 

influência da natureza das fibras no reforço mecânico do compósito. 

METODOLOGIA 

Foram extraídas fibras de coco do mesocorpo do fruto verde e colocadas para secar ao 

ar livre. Após secas foram realizados o desfilamento e o tratamento com solução química. No 

tratamento químico as fibras foram imersas em solução alcalina de barrilha (100 g de barrilha 

em 1 litro de água) durante 15 horas. Realizou-se a confecção do molde dos corpos de prova 

utilizando silicone, catalisador e chapa em MDF com as dimensões: 15 cm de comprimento x 

15 cm de largura x 2,5 de altura. Para obtenção dos corpos de prova as fibras foram cortadas 

com tamanho de 1,0 cm e encaminhadas para pesagem em balança eletrônica, porções de 

aproximadamente 20 gramas de fibra serão inseridas em cada corpo de prova, posteriormente 

serão orientadas de forma aleatória no molde e misturadas com o polímero utilizado como 

matriz: Resina Cristal Arazn 1.0#00 BB e o catalisador para Resina Butanox M50 – 0,1 Kg na 

proporção de 5%. Para obtenção do corpo de prova utilizando a fibra de vidro proveniente de 

uma manta de 300 g/m³ foi necessário o desmembramento para formação de fiapos, corte e 

pesagem seguindo a mesma proporção e procedimento da fibra de coco. O tempo de cura de 

ambas as amostras do material será de 7 dias. 

DESENVOLVIMENTO 

Existe atualmente a necessidade de desenvolver materiais mais baratos e com a 

durabilidade similar a dos produtos convencionais para serem utilizados pela indústria de 

transformação mecânica, pela construção civil e também pelo agronegócio. O crescente uso de 

fibras naturais em substituição ou em composição com fibras sintéticas demonstra a 

preocupação em se obter materiais mais sustentáveis, que apresentem as propriedades 

especificadas, mas sem causar danos ao meio ambiente (MOTA, 2010). 

As fibras de vidro podem ser produzidas por diversas técnicas, desde processos simples 

a sofisticados. A sua composição química e o método de manufatura são fatores que 

influenciam as propriedades dessa fibra. A utilização entre 3% a 6% de fibra em massa resulta 

em boas propriedades acústicas e térmicas aos compósitos (BERNARDI, 2003). Já “as fibras 

de coco apresentam inúmeras vantagens na sua utilização, pois além de ser um material 



ecológico e facilmente reciclável” (VELOSO et al., 2013, p.93), apresentam propriedades 

físico-químicas adequadas para o desenvolvimento de diversos produtos. Com esse fato 

pesquisadores de todo o mundo vem buscando soluções de aproveitamento para esse 

subproduto.  

RESULTADOS 

Dos resultados obtidos até o momento, tem-se como principal a fibra de coco extraída 

do fruto. Onde a fibra foi tratada quimicamente, com Barrilha concentrada a 10%, obtendo 

assim a fibra com seu PH neutro. Obteve-se após confecção própria, o molde onde foram feitos 

os corpos de prova com fibras dispostas aleatoriamente com a resina. O mesmo molde foi 

utilizado para confecção do compósito com a fibra de vidro, para serem submetidos a ensaios 

de tração para a avaliação do comportamento mecânico do compósito reforçado com ambas as 

fibras. 

Serão realizados ensaios de tração em uma máquina de ensaio universal EMIC DL 60, 

com capacidade máxima de carga de 600 KN. Os corpos de prova serão ensaiados um a um: 

resina pura, reforçado com fibra de coco e reforçado com fibra de vidro, para definir módulo 

de elasticidade e módulo de ruptura. A partir dos dados gerados nos ensaios serão calculadas a 

tensão e deformação de engenharia para determinar as propriedades mecânicas dos compósitos 

reforçados. 
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