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RESUMO 

 

 O pó de coco que é um subproduto da indústria de beneficiamento das fibras de 

coco é produzido em grande quantidade e não possui aplicações industriais. O objetivo 

desta pesquisa foi o desenvolvimento de compósitos reforçado com fibra de vidro 

empregando dois tipos de matrizes: poliéster puro e poliéster com pó de coco. A 

redução do tamanho do pó de coco foi realizado através de processamento em moinho 

de bolas obtendo-se alta produção de partículas que passaram na malha de 200 mesh. Os 

compósitos reforçados com fibra de vidro foram produzidos com matriz poliéster 

contendo 10 % de pó de coco (porcentagem em peso). A viscosidade da matriz poliéster 

pura aumentou de 244 cP para 480 cP com a adição de pó de coco. O aumento da 

viscosidade não prejudicou o processamento dos compósitos, pois o reforço (fibra de 

vidro) foi incorporado satisfatoriamente às duas matrizes: poliéster puro e poliéster com 

pó de coco. As propriedades mecânicas foram analisadas através de ensaios mecânicos 

de tração, flexão em três pontos e impacto IZOD. Os resultados dos ensaios de tração 

dos compósitos reforçados com fibra de vidro produzidos com matriz poliéster pura e 

matriz de poliéster com pó de coco apresentaram propriedades semelhantes. A adição 

do pó de coco à matriz não produziu mudanças no seu desempenho. Os ensaios de 

flexão apresentaram redução de 40% na resistência dos compósitos de matriz poliéster 

com pó de coco em relação aos compósitos de matriz poliéster pura. O ensaio de 

impacto IZOD apresentou resultados similares nos compósitos com os dois tipos de 

matrizes. Houve uma redução de 10% nos custos de produção dos compósitos de matriz 

poliéster com pó de coco, com insumos adquiridos no mercado internacional. 

  

 

Palavras Chave: Compósito, poliéster, pó de coco. 
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ABSTRACT 

 

 The excessive quantity of byproduct coconut powder as result of processing of 

coconut fiber, aimlessly industrial application. The objective of this dissertation was the 

development of composites reinforced with fiberglass using two types of matrices: a 

pure matrix composite and matrix polyester modified with coir dust. Reducing the size 

of the coir dust was performed by processing in a ball mill resulting in upper production 

of particles that crossed off 200 mesh. The composites reinforced with fiberglass and 

polyester matrix were produced include 10% coir dust (percentage by weight). The 

viscosity of the pure polyester matrix increased from 244 cP to 480 cP with the addition 

of coir dust. The step up in viscosity not impair processing of composites, for the 

reinforcement (fiberglass) was incorporated satisfactorily the two matrices: pure 

polyester and polyester with coir dust. The mechanical properties were examined 

through tensile test, three point flexion and IZOD impact. The results of tensile testing 

of composites reinforced with glass fiber produced with pure polyester matrix and the 

polyester matrix with coir dust had similar properties. The addition of coconut fiber to 

matrix produced no change in its performance. Flexion tests showed a 40% reduction in 

resistance of the polyester matrix composites with coir dust relative to pure polyester 

matrix composites. The IZOD impact test showed similar results in composites with 

both types of arrays. There was a 10% reduction in production costs of polyester matrix 

composites with coir dust, inputs purchased on the overseas market.  

 

Keywords: Composite, polyester, coconut powder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com a utilização de recursos naturais, impulsionado 

pelo crescimento tecnológico aumenta o consumo de materiais no mundo. O impacto 

desse aumento faz com que diversos setores industriais pesquisem materiais e 

alternativas para um crescimento sustentável. 

O crescimento sustentável pode ser feito de várias maneiras, por meio da 

utilização de energias alternativas, como a energia solar; reaproveitamento de águas, 

como exemplo sua reutilização como uso em plantações; fontes renováveis, como a 

utilização de sacolas plásticas totalmente biodegradáveis e a utilização de resíduos, 

como o aproveitamento do pó de coco. Neste contexto, para obtermos um equilíbrio 

entre crescimento tecnológico e sustentabilidade devemos: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Os compósitos são materiais multifásicos que agregam propriedades mecânicas 

dos materiais envolvidos nesta mistura, e esta combinação de propriedades tem 

resultado em descoberta de materiais avançados, com excelentes propriedades 

mecânicas (ADAMIAN, 2009). 

 Os compósitos de matriz polimérica termofixa são muito empregados, e dentre 

essas matrizes, o poliéster permite a produção de compósitos aplicados industrialmente 

devido às suas propriedades como baixo peso, boa resistência mecânica, boa 

estabilidade térmica, fácil manipulação e bastante conhecido pela sua durabilidade, em 

função destas vantagens são objetos de muitos estudos e grandes aplicações no campo 

tecnológico (FONCECA, 2006). 

 Com o apelo ecológico e a possibilidade de baixar custos, surge então, a ideia de 

se empregar reforços de fibras vegetais em substituição às fibras sintéticas. Diversos 

estudos estão sendo realizados com fibras de sisal, junta, rami, coco e babosa 

empregadas como carga de reforço na produção de compósitos. Os estudos específicos 

de utilização de fibras vegetais têm relevância devido aos baixos preços destas 

praticados em sua comercialização (VIEIRA et al., 2010). Os estudos visam melhorar as 

propriedades mecânicas do compósito, aumentar a aplicação na indústria, além de 

descobrir novas aplicações dos materiais resultante desta mistura (SILVA et al., 2009). 

 Os pós, subprodutos do processamento de algumas fibras, também vêm sendo 

amplamente investigados como carga de materiais poliméricos. O pó de coco é um 



 

2 

 

subproduto do beneficiamento das fibras de coco, sendo o Brasil um grande produtor de 

coco, a quantidade desse rejeito é elevada. No beneficiamento do fruto do coqueiro, 

30% do produto gerado é aproveitado, enquanto o restante, são resíduos sólidos (casca, 

fibras e pó). Nesse contexto o pó de coco é um rejeito que é subaproveitado em relação 

às fibras, (MARTINS e JESUS, 2011). 

 Diante dessas considerações, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 

adição do pó de coco sobre a resistência mecânica de compósitos de matriz poliéster 

reforçada com fibra de vidro, com o intuito de obter um material com propriedades 

equivalentes ao produto atualmente utilizado, podendo substituir um derivado do 

petróleo por um material de fonte renovável, sustentável e contribuindo para redução de 

rejeitos descartados no meio ambiente. 
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1.1.  OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa consiste em avaliar a adição de pó de coco nas 

propriedades mecânicas de compósitos de matriz de poliéster reforçada com fibra de 

vidro, empregando uma matriz modificada com pó de coco, visando obter uma 

alternativa para utilização do rejeito da indústria do coco e reduzir os custos do 

compósito produzido. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o processo mais produtivo do pó de coco com granulometria adequada, 

empregando moinho de facas e moinho de bolas; 

 Determinar os teores máximos de pó de coco incorporados à matriz poliéster, 

onde foi analisada a adição dos teores de 5, 10 e 15% em peso de pó de coco; 

 Analisar o efeito dos teores de pó de coco sobre a viscosidade da matriz 

poliéster; 

 Avaliar as propriedades mecânicas dos compósitos produzidos com matriz 

poliéster pura reforçada com fibra de vidro e matriz poliéster modificada com pó 

de coco reforçada com fibra de vidro; 

 Avaliar a superfície de fratura dos corpos de prova; 

 Analisar os custos das matérias-primas envolvidas na produção dos compósitos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. COMPÓSITOS 

 

 Compósitos são materiais que possuem no mínimo dois componentes ou duas 

fases, sendo que cada uma delas tem composição e propriedades mecânicas distintas. 

Cada fase do compósito mantém suas características, porém quando juntas possuem 

propriedades geralmente superiores em relação às propriedades individuais apresentadas 

separadamente, (MATTHEWS, 1994). Sendo um material multifásico, uma das fases 

atua como reforço e a outra é a fase contínua, ou matriz, que será reforçada, 

(ADAMIAN, 2009; AMICO et al., 2006). Os compósitos podem ser produzidos com 

matrizes metálicas, poliméricas e cerâmicas, nas quais são adicionados diferentes tipos 

de reforços e são empregadas técnicas de produção específicas para cada tipo de matriz. 

O reforço fica distribuído na matriz e apresenta propriedades específicas 

(rigidez, ductilidade, etc.) que são responsáveis pela determinação das propriedades do 

compósito. Um reforço rígido em uma matriz é o responsável por tornar o conjunto 

mais resistente. O reforço pode ser de diferentes materiais, como metais, polímeros ou 

cerâmicas, além de se apresentar em diferentes formas, como fibras e partículas. Podem 

estar dispersos ou organizados na matriz, bem como apresentarem diferentes tamanhos, 

(MI et al., 1998). 

 

 

2.1.1. CLASSIFICAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

Os compósitos são classificados em compósitos reforçados com partículas, 

compósitos reforçados com fibras e laminados, (HULL e CLYNE, 1981). A figura 1 

apresenta a classificação dos compósitos e subdivide essa classificação. 

 



 

5 

 

 

Figura 1. Classificação dos compósitos, (CALLISTER, 2008). 

 

a) Compósitos particulados (partículas envolvidas por uma matriz): Consiste em uma 

matriz reforçada por uma fase dispersa na forma de partículas. O efeito das partículas 

dispersas sobre as propriedades dos compósitos depende das dimensões das partículas, 

tipo de partículas, interação partícula-matriz, dentre outros aspectos, (CALLISTER, 

2008). 

 

b) Compósitos fibrosos: A fase dispersa na forma de fibras, melhora a rigidez do 

material e resistência à fratura, dificultando o crescimento da fratura na direção normal 

à fibra, (CALLISTER, 2008). 

 

c) Compósitos laminados: São compostos de camadas com diferentes orientações ou de 

uma matriz reforçada com uma fase dispersa em forma de folhas. Quando esse 

compósito é formado por várias camadas de fibra com orientações diferentes, é 

chamado de composto multicamadas, (CALLISTER, 2008). 

 

Quando um compósito é fibroso suas características mecânicas não dependem 

somente das propriedades das fibras, mas da ligação interfacial entre as fases 

fibra/matriz, (CALLISTER, 2008). 
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2.1.2. PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS 

 

 As propriedades dos compósitos dependem da proporção e propriedades da 

matriz e do reforço. A relação entre as proporções dos componentes é determinada pela 

regra das misturas, (MATTHEWS, 1994): 

  Xc = Xm m + Xf f,  (Eq. 01) 

Onde: 

Xc = propriedade do compósito analisada; 

Xm = propriedade da matriz; 

Xf = propriedade do reforço; 

m = fração volumétrica da matriz; 

f = fração volumétrica do reforço. 

 A regra das misturas não considera as interações entre a matriz e o reforço, que 

determinam as propriedades do compósito. A interface reforço-matriz é fundamental na 

determinação das propriedades do compósito. Essas considerações são realizadas para 

reforços fibrosos, (MATTHEWS, 1994). Para cargas particuladas e monocristais 

análises são mais complexas e a literatura apresenta poucos trabalhos. 

As propriedades dos compósitos poliméricos dependem: 

a) Propriedades dos componentes individuais e da composição; 

b) Grau de interação; 

c) Relação comprimento-diâmetro e porosidade da carga; 

d) Grau de mistura dos componentes. 

Outros conceitos são fundamentais para compreender bem a dependência das 

propriedades dos compósitos. A interface deve ter uma ligação que resulte na resistência 

da matriz para a carga, originando um compósito com resistência diferente da matriz 

pura. A interfase é a área próxima da interface, contínua e com objetivo de transferir 

tensões entre a fibra e a matriz. A adesão, como o próprio nome sugere, é o contato 

íntimo entre a matriz e a carga e que depende muito da combinação entre os materiais 

envolvidos, (MATTHEWS, 1994). 
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2.1.2.1. INTERFACE MATRIZ-REFORÇO 

 

A interface depende do tipo de reforço: fibras contínuas, fibras curtas, 

monocristais ou partículas. A eficiência das propriedades do compósito está associada 

com a capacidade de transferência de esforço aplicado à matriz para o reforço. A 

transferência ocorre através da interface matriz-reforço, portanto, as características da 

interface determinam as propriedades do compósito, (MATTHEWS, 1994; HULL e 

CLYNE, 1981). 

 

A) Molhabilidade 

 A molhabilidade é definida como a tendência de um determinado fluido espalhar 

ou aderir sobre uma superfície sólida, do ponto de vista macroscópico, é medida pelo 

ângulo de contato entre o líquido e a superfície, da linha de tangente da gota de um 

líquido e a linha horizontal que compreende a superfície. Uma molhabilidade eficiente 

significa que a matriz se espalha sobre todas as irregularidades da superfície do reforço. 

A molhabilidade da matriz depende da viscosidade, desta forma quanto mais baixa a 

viscosidade melhor a molhabilidade, (MATTHEWS, 1994). 

 

B) Ligação Interfacial 

 As ligações, que podem ser: 

 

1) Ligação Mecânica 

 São as ligações resultantes das rugosidades superficiais do reforço que são 

preenchidas pela matriz. 

 

2) Ligação Eletrostática 

 São ligações que ocorrem quando a matriz e o reforço possuem cargas elétricas 

contrárias. 
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C) Ligação Química 

 São produtos que promovem a ligação entre a matriz e o reforço. Exemplo é o 

silano aplicado na superfície da fibra de vidro para promover a ligação com as matrizes 

do tipo poliéster e epóxi. 

 

D) Ligação por Interdifusão 

 São ligações decorrentes da interdifusão dos componentes da matriz e reforço. 

Processo mais comum quando matriz e reforço são polímeros. Para metais e cerâmicas 

ocorre a difusão atômica entre os componentes. 

 

 

2.2. COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

 

 Compósitos poliméricos, também chamados de plásticos reforçados, são 

formados por uma matriz polimérica e um reforço que normalmente pode ser na forma 

de partículas ou fibras. Entre as vantagens de utilizar compósitos poliméricos destacam-

se o baixo peso, resistência a corrosão e excelentes propriedades mecânicas, (BAKSHI 

et al., 2008). 

As matrizes poliméricas são divididas em dois principais grupos: termoplásticas 

e termofixas. Essas matrizes apresentam propriedades e técnicas de processamento 

distintas. As matrizes termorrígidas são as mais utilizadas na produção de compósitos 

poliméricos estruturais por apresentarem algumas vantagens em relação aos 

termoplásticos, tais como maior estabilidade térmica, elevada rigidez, alta estabilidade 

dimensional, boas propriedades de isolamento térmico e elétrico, resistência à fluência e 

à deformação sob carregamento, facilidade de processamento, excelente molhabilidade 

das cargas incorporadas, apresentam um bom conjunto de propriedades mecânicas e 

possuem custo relativamente baixo (ROSATO et al., 2004; CHAWLA, 1998). A tabela 

1 apresenta as principais diferenças entre as duas matrizes, (NETO e PARDINI, 2006). 
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Tabela 1. Comparação das propriedades entre termoplásticos e termorrígidos. 

Termoplásticos 

 

Termorrígidos 

Reciclável mecanicamente Não reciclável mecanicamente 

Tempo ilimitado de armazenamento Tempo limitado no armazenamento 

Alta viscosidade quando fundido Baixa viscosidade durante o 

processamento 

Baixa resistência a fluência Alta resistência a fluência. 

Temperatura de uso limitada a Tg e Tm. Tg maior que Tambiente. 

Baixa estabilidade térmica e dimensional. Alta estabilidade térmica e dimensional. 

 

As resinas termorrígidas mais usadas e mais baratas são os poliésteres, 

poliuretanos, vinil-éster e resinas fenólicas; as quais são empregadas principalmente na 

produção de compósitos reforçados com fibras de vidro. As resinas epóxi são mais caras 

e além das aplicações estruturais, também são muito utilizadas em aplicações 

aeroespaciais por possuírem melhores propriedades mecânicas e melhor resistência à 

umidade do que os poliésteres, poliuretanos e as resinas vinílicas, (GOGOLEWISKI e 

GORNA, 2003). O poliéster é a matriz polimérica mais empregada na produção de 

compósitos devido ao baixo custo e principalmente ao grande número de formulações 

que apresentam propriedades direcionadas para cada tipo de aplicação. 

 Os compósitos apresentam diversos tipos de aplicações, desde utilidades de casa 

do dia a dia, até materiais de engenharia de alto desempenho, com as aplicações 

aeroespaciais. A tendência é aumentar sua utilização incorporando componentes pouco 

utilizados ou mesmo desprezados comercialmente. Desde a antiguidade os compósitos 

já eram utilizados, a exemplo da incorporação da palha na argila na confecção de tijolos, 

(ADAMIAN, 2009). 

 

2.2.1. O POLIÉSTER 

 

As resinas poliéster são resultantes de uma reação de condensação entre um 

diálcool e um diácido, na qual é formado o poliéster com a eliminação de água. 

Dependendo do tipo de ácido utilizado na reação, saturado ou insaturado, obtém-se 
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poliéster com propriedades e finalidades diferentes. Caso um dos constituintes da reação 

for insaturado, ou seja, contém uma ligação dupla reativa entre átomos do carbono, a 

resina resultante é insaturada. 

O poliéster insaturado é fornecido na forma líquida, devido à sua dissolução em 

monômeros para diminuir a viscosidade, e torná-lo adequado a diferentes tipos de 

processamento. A reação de cura do poliéster é realizada com peróxidos, que produzem 

a ligação entre as cadeias poliméricas, transformando o líquido viscoso em um produto 

rígido, infusível e de grande aplicação prática (NETO e PARDINI, 2006). A figura 2 

apresenta a estrutura do poliéster curado. A tabela 2 apresenta os diversos tipos de 

resina poliéster. 

 

Figura 2. Estrutura do poliéster curado. 

 

Tabela 2. Diferentes tipos de resina poliéster. 

TIPOS COMENTÁRIOS UTILIZAÇÃO 
Ortoftálica Resina mais comum, menor custo, 

para usos básicos não nobres. 
Bijuterias, artesanato, laminação 
em reforço de fibra. 

Tereftálica Possui resistências físicas pouco 
superiores à ortoftálica, porém baixa 
resistência à UV. 

Laminação em reforço de fibra, 
embutimento eletrônico, 
artesanato. 

Isoftálica Melhores características mecânicas, 
químicas e térmicas que as 
anteriores. 

Gel coat para exteriores, 
laminados exposto a 
intempéries. 

Isoftálica 
com NPG 

O NGP (neo pentil glicol) melhora a 
resistência à hidrólise. 

Peças e laminados expostos a 
ataques químicos leves e contato 
direto com água; 

Bisfenólica Possui melhores características 
químicas e térmicas. 

Peças e laminados expostos a 
ambientes agressivos e 
temperaturas elevadas; 

Fonte: www.silaex.com.br/poliéster.htm 
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As resinas ortoftálicas, figura 3, são as mais simples, utilizadas em aplicações 

gerais e apresentam menor custo. Em sua composição são utilizados como ácidos 

modificadores, o ftálico ou seu anidrido. Entretanto suas propriedades mecânicas são 

pobres em comparação com outros tipos de poliéster. Como o anidrido ftálico tem 

tendência a se regenerar a partir dos meios ésteres do ácido ftático, o que incrementa a 

presença de espécies de baixo peso molecular, resultando em materiais muito sensíveis 

ao ataque químico, inviabilizando com isso muitas aplicações. 

 

 
Figura 3. Poliéster ortoftálico. 

 

 As resinas tereftálicas, figura 4, apresentam propriedades similares às resinas 

isoftálicas, portanto, suas principais características são resistências química, à hidrólise 

e térmica. Parte dos ácidos da reação é substituída por ácidos tereftálicos. A 

desvantagem desta resina é a baixa resistência a UV, proporcionando uma cor 

amarelada de seus produtos. 

 

 
Figura 4. Poliéster tereftálico. 
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 As resinas isoftálicas, Figura 5, podem formar poliésteres de alto peso 

molecular, com cadeias mais longas, devido ao fato do ácido isoftálico em sua reação 

não formar anidrido cíclico e com isso não sofre a desvantagem da regeneração como 

nas resinas anteriores. As cadeias mais longas proporcionam ao produto uma maior 

resistência mecânica, melhor absorção de impacto, melhor resistência química e 

térmica. 

 

 
Figura 5. Poliéster isoftálico. 

 

 As resinas isoftálicas com NPG (neo pentil glicol) são indicadas para aplicações 

em meios onde a presença de umidade é alta. Devido à substituição do glicol por neo 

pentil glicol ocorre melhoria da resistência à hidrólise do poliéster. 

 As resinas bisfenólicas, figura 6, são utilizadas em peças que sofrem ataques 

químicos. É o poliéster mais indicado para aplicações onde são necessárias resistência 

térmica, química e alta dureza, devido à reação do óxido de propileno e o bisfenol-A, 

resultando no bisfenol-A propoxilado que posteriormente reage com o ácido insaturado. 

O resultado desta reação é um poliéster de estrutura com anéis aromáticos, portanto, 

com estrutura mais fechada. 

 
Figura 6. Poliéster bisfenólico. 
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2.3. CARGAS NATURAIS 

 

 As cargas são aditivos empregados no processamento de polímeros com diversas 

finalidades: promover redução de custos, reforçar, fornecer estabilidade dimensional, 

etc. As cargas são de dois tipos: carga de reforço, empregadas com o objetivo de 

modificar propriedades, e as cargas inertes, empregadas com o objetivo de redução de 

custos. Quando uma carga de reforço é empregada para modificar as propriedades de 

um polímero, tem-se a produção de um compósito de matriz polimérica, (PILATO e 

MICHNO, 1994). Devido às características das fibras naturais como custo reduzido, 

baixa massa específica e baixa abrasividade, viabilizam seu emprego como cargas para 

a produção de compósitos. O fato da carga natural ter valor menor do que as matrizes 

poliméricas é mais um atrativo na sua utilização como cargas em compósitos, 

(FIGUEREDO et al., 2006). 

As cargas naturais são de origem animal, vegetal ou mineral. Sendo 

predominantemente a utilização das cargas naturais de origem vegetal devido à grande 

quantidade de área plantada e a grande variedade de nossa flora. 

 

2.4. FIBRAS VEGETAIS 

 

Com o avanço tecnológico e a descoberta de novos materiais, as fibras vegetais 

passaram a ter menos importância industrial e tecnológica, cedendo lugar às fibras 

sintéticas. Porém nos últimos anos, devido à crise energética e à necessidade de se 

empregar recursos naturais renováveis, foi despertada a atenção e o interesse de 

pesquisadores de todo o mundo, na utilização de fibras vegetais como carga para 

materiais poliméricos. As fibras vegetais possuem um forte apelo ecológico, e 

apresentam propriedades como baixo custo, baixa densidade, são materiais de fontes 

renováveis, são biodegradáveis, são atóxicas e não abrasivas, possuem boas 

propriedades térmicas e alto módulo específico, o que as tornam fortes candidatas para 

aplicações como carga, (BLEDZKI e GASSAN, 1999; FIGUEREDO et al., 2006). A 

tabela 3 compara as propriedades de diversos tipos de fibras vegetais com fibra de 

vidro. 
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Tabela 3. Comparativo das propriedades das fibras. 

Fibra Densidade 
(g/cm3) 

Alongamento 
(%) 

Resistência à 
Tração 
(MPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

(MPa) 
Coco 1,2 30 175 4,0 - 6,0 

Algodão 1,5 - 1,6 7,0 - 8,0 287 – 597 5,0 - 12,6 
Juta 1,3 1,5 - 1,8 393 – 773 26,5 

Linho 1,5 2,7 - 3,2 345 – 1035 27,6 

Cânhamo - 1,6 690 - 

Rami - 3,6 - 3,8 400 – 983 61,4 - 128 

Sisal 1,5 2,0 - 2,5 511 – 635 9,4 - 22,0 
Kraft 1,5 - 1000 40,0 

Vidro 2,5 2,5 2000 – 3500 70,0 

Fonte: Bledzki & Gassan, 1999. 
a- Kraft de madeira leve; 
b- Fibra de vidro dotipo (E). 
 

2.5. PÓ DE COCO 

 

O coqueiro é uma cultura tropical, largamente distribuída na Ásia, África, 

América Latina e região do Pacífico. É cultivada em aproximadamente 11,6 milhões de 

hectares em 86 países. Quase a totalidade da produção mundial é proveniente de 

pequenos agricultores, com áreas de 0,2 a 4 hectares. A maior parte dessa produção, 

cerca de 70%, é consumida internamente nesses países, constituindo-se na principal 

fonte de gorduras e proteínas. No Brasil, não é diferente deste cenário, 70% da 

exploração de coqueiro é obtido com propriedades de até 10 hectares, (ARAGÃO et al., 

2010). 

A produção na maioria dos países é de óleo, como geradora de divisas e como 

cultura de subsistência para os pequenos agricultores, fornecendo alimentos, bebidas, 

combustíveis, ração para animais e abrigo. (SIQUEIRA, et al., 2002) 

Seu aproveitamento vai além de sua importância financeira, o coqueiro tem um 

papel muito importante na sustentabilidade de ecossistemas frágeis, a exemplo das 

comunidades costeiras e dos ilhéus. A tendência de produção levou essa cultura para 

áreas não tradicionais, a exemplo dos perímetros irrigados do Vale do São Francisco, 
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localizados na região semiárida da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, e estados do 

Norte, Centro Oeste e Sudeste (BRASIL, 2010). 

Atualmente, o coqueiro encontra-se em mais de 200 países diferentes, sendo 

encontrado em grandes plantios entre os paralelos 23°N e 23°S (FOALE e HARRIES, 

2009). Na última década, o cultivo mundial do coqueiro registrou acréscimo na 

produção sem alteração substancial de área de plantio e também de colheita. Cerca de 

80% da área plantada com coqueiro situa-se na Ásia (Índia, Filipinas, Indonésia, Sri 

Lanka e Tailândia) e o restante distribuída entre África, América Latina, Oceania e 

Caribe, (WANDERLEY e LOPES, 2010). 

O Brasil, apesar de ser um grande produtor, vem realizando historicamente 

importações de coco desidratado de outros países, fato que tem gerado a queda de 

preços no mercado nacional em virtude de subsídios que estes países oferecem à cadeia 

produtiva de coco, (CINTRA et al., 2010). O crescente aumento da produção no Brasil, 

as pesquisas, os incentivos, treinamentos, favorecem a geração de emprego, consumo do 

fruto, consumo de seus subprodutos, e leva o Brasil a ser um dos líderes em 

produtividade, (ARAGÃO et al., 2010). A produção de coco no Brasil vem crescendo, 

podendo-se conferir esse aumento na figura 7, onde é observada a produtividade ao 

decorrer de cada ano. 

 

 

Figura 7. Produtividade de coco no Brasil de 1990 a 2009. Fonte: IBGE - Produção 

Agrícola Municipal (2009). 
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O Brasil é o quarto maior produtor mundial de coco, com uma produção 

aproximada de 2,8 milhões de toneladas, em uma área colhida de 287 mil ha de 

coqueiros, tabela 4. Esta posição é dada ao país pelo incremento tecnológico em 

quesitos como adubação, sistemas intensivo de cultivos, variedades melhoradas, que 

propiciou aumento da produtividade e, principalmente, pelo avanço da fronteira agrícola 

com cultivo de coqueiros do tipo anão e híbridos. 

 

Tabela 4. Produção e área colhida dos principais países produtores de coco, 2008. 

PAÍS ÁREA COLHIDA 

(ha) 

PRODUÇÃO 

(1000 t) 

Indonésia 2.950.000 19.500.000 

Filipinas 3.379.740 15.319.500 

Índia 1.940.000 10.894.000 

Brasil 287.016 2.759.044 

Sri Lanka 394.840 2.210.000 

Tailândia 245.725 1.483.927 

México 178.500 1.246.400 

Vietnã 138.300 1.086.000 

Papua Nova Guiné 203.000 677.000 

Malásia 174.000 455.408 

Outros 1.339.505 5.081.057 

Mundo 11.230.626 60.713.136 

Fonte: FAO (2011). 

 

O processamento da casca de coco para a produção de fibras longas gera uma 

mistura de fibras curtas e uma considerável quantidade de pó, um subproduto de baixo 

valor de mercado e abundantemente na agroindústria, (MACEDO, 2005). As fibras 

longas são utilizadas na fabricação de cordas, vassouras, tapetes e muitos outros 

produtos, (QUEIROZ et al., 1999). O pó de coco que é um material biodegradável, 

renovável e muito leve, ganhou interesse comercial principalmente na agricultura como 

substrato inerte, substituto da turfa em cultivos, (ROSA et al., 2009). 

O pó de coco é uma carga particulada com relação comprimento-diâmetro 

próximo da unidade, portanto, apresenta baixa capacidade de reforço. Entretanto, 
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espera-se que o processo de trituração do pó de coco forneça partículas com elevada 

área superficial, o que produz aumento de propriedades mecânicas do compósito, 

(RABELLO, 2000). 

 

2.6. FIBRA DE VIDRO 

 

A fibra de vidro é um filamento de vidro finíssimo, normalmente composto de 

calcário, areia, óxido de magnésio e óxido de alumínio, (VAUGHAN, 1998). As fibras 

de vidro têm uma alta estabilidade dimensional, facilidade de processamento, alta 

resistência à tração, baixo custo, não sofrem ataques biológicos, são inertes 

quimicamente e possuem boas propriedades elétricas. Essas propriedades fazem com 

que a fibra de vidro seja utilizada como agente de reforço, (DE e WHITE, 1996). 

 A tabela 5 apresenta a designação das letras para composições comerciais e as 

propriedades mecânicas típicas das fibras de vidro (NETO e PARDINI, 2006; SAINT-

GOBAIN et al., 2012). 

 

Tabela 5. Tipos e propriedades mecânicas das fibras de vidro. 

Tipo de 
Fibra de 

Vidro 

Designação Aplicação Massa 
Específica 

(g/cm3) 

Resistência 
à Tração 

(MPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 
A e AR Vidro de sódio 

resistente à 
álcalis. 

Uso geral, 
resistência 
química. 

2,70 3,5 72 

E Vidro cálcio, 
alumínio, boro e 

silicato. 

Uso estrutural. 
2,54 3,6 72 

ECR Vidro cálcio, 
alumínio, boro, 
zinco e silicatos. 

Uso estrutural, 
resistência 
química. 

2,70 3,4 72 

R Vidro de sódio, 
alumínio, 
zircônia. 

Melhores 
propriedades 
mecânicas. 

2,53 4,4 86 

S Vidro magnésio, 
alumínio, boro e 

silicato. 

Melhores 
propriedades 
mecânicas. 

2,50 4,9 87 
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A utilização das fibras de vidro permite a confecção de peças de formatos 

variados e tamanhos diversos, a aplicação em diferentes áreas de engenharia e em 

diversos ramos industriais. A limitação do uso da fibra de vidro deve-se à baixa 

resistência a fadiga em compósitos, baixo módulo de elasticidade (rigidez), alta 

abrasividade e o manuseio da fibra causa danos à saúde do operador, (CALLISTER, 

2008). 

 

2.7. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo CARVALHO e CAVALCANTE (2004) que avaliaram as propriedades 

mecânicas dos compósitos com matriz poliéster incorporando as fibras de sisal e fibras 

de vidro, concluíram que as propriedades de tração aumentaram com o acréscimo da 

quantidade de fibras e que esse aumento foi ainda maior quando os testes de tração 

realizados foram realizados na mesma direção das fibras de vidro. 

SHARIFAH e colaboradores (2005) modificaram uma resina poliéster para 

torná-la mais compatível com as fibras de celulose e estudaram os efeitos nas 

propriedades mecânicas. Os estudos foram realizados em fibras longas alcalinizadas em 

uma solução com 6% de NaOH, as quais foram empregadas em quatro formulações de 

resinas poliéster: A, B, C e D. Os compósitos de fibra natural forma obtidos por 

prensagem a quente. A resina A utilizada foi uma resina poliéster convencional 

(Crystic2-406PA), insaturada com monômero de estireno. A resina B foi baseada na 

modificação da estrutura molecular da resina A para torná-la mais polar e mais 

hidrofílica, melhorando a interação com a superfície das fibras naturais. Esta 

modificação propiciou a melhoria do módulo de flexão e da resistência à flexão da 

resina B em relação à resina A. No teste de impacto, conforme esperado, a tendência 

oposta para estes resultados foram obtidos. A terceira resina, C, continha um monômero 

adicional, o 2,3-metacrilato de epoxipropil, para melhorar a interação com a superfície 

das fibras naturais. A quarta resina, D, também continha um monômero adicional, 2-

hidroxietil metacrilato, para melhorar a interação da resina com as fibras naturais. Os 

resultados mostraram que dentre as resinas modificadas, a resina B apresentou melhores 

resultados. 



 

19 

 

TOMCZAK e colaboradores (2007) estudaram as propriedades mecânicas das 

fibras de coco brasileiras, analisando a resistência a tração em fibras de coco em relação 

a diâmetros diferentes. Constataram que com o aumento do diâmetro da fibra acontece 

uma diminuição do valor da tensão de ruptura do material, dessa forma, fica claro a 

influência do diâmetro da fibra na resistência mecânica da fibra de coco. Outras fibras 

também foram analisadas, a exemplo de fibras de abacaxi (MUKHERJEE e 

SATYANARAYANA, 1986) e em fibras de linho (ANDERSON et al., 2005) que 

apresentaram resultados similares. Outra observação importante é que com o aumento 

do tamanho das fibras também há uma redução da resistência a tração da fibra de coco, 

fato esse observado em trabalhos com sisal (SREEKUMAR et al., 2007). 

FARIAS e colaboradores (2007) estudaram compósitos de resina poliéster 

insaturada e reforçada com o pó de pupunheira em comparação aos compósitos 

reforçados com fibras de pupunheira. Foram produzidos compósitos fibrosos, com 

fibras de 25 mm distribuídas de forma aleatória na matriz, e compósitos com pó de 

granulometria de 1,18mm. Concluiu-se que o percentual e a forma da carga vegetal 

alteram significativamente as propriedades mecânicas dos compósitos, que a aplicação 

do pó de pupunheira melhora as propriedades de tração do compósito, enquanto o 

ensaio de impacto não obteve variação significativa, entretanto, o resultado de impacto 

foi superior no compósito com fibra. 

Segundo MACEDO e colaboradores (2007) as matrizes biodegradáveis 

apresentam resultados inferiores em relação aos polímeros tradicionais, então o estudo 

do uso fibras naturais como reforço é objeto de pesquisas para solucionar esse 

enfraquecimento. O estudo avaliou a influencia da adição de pó de coco em matriz de 

poliéster, obtendo resistência superior nos corpos de prova com menor quantidade de pó 

de coco na matriz. Foi atribuído que o aumento na quantidade de pó de coco à matriz de 

poliéster dificulte a dispersão deste no processamento e formação de aglomerados 

resultando em enfraquecimentos das propriedades mecânicas do compósito, 

confirmando pelo estudo de (BODROS et al., 2007). O autor também observa que 

tratamentos químicos realizados no pó de coco melhoram as propriedades mecânicas 

devido a melhor adesão do pó à matriz de poliéster (BODROS et al., 2007). 

O estudo das propriedades mecânicas, de compósitos de poliéster reforçado com 

fibra de sisal, realizados por Sangthong (2009), atestou que existe um ponto de 

saturação de fibras de sisal em relação ao volume que é incorporado ao compósito, pois 
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gradativamente foi aumentada a quantidade de fibras até 30% em volume que resultou 

em um aumento de resistência a tração e logo após 40% em volume desta carga há  

redução dos valores de resistência mecânica. Esse comportamento foi confirmado por 

(SREEKUMAR et al., 2007; ZHANG et al., 2005) os quais afirmam que o motivo desta 

redução de propriedades está na dificuldade da resina penetrar entre as fibras, 

apresentando um molhamento inferior e com isso, reduzindo a transferência de tensão 

através da interface fibra-resina (SANGTHONG et al., 2009). 

RAO e colaboradores (2010) fabricaram em condições laboratoriais e realizaram 

estudos das propriedades mecânicas de tração e flexão de compósitos de matriz poliéster 

reforçada com uma nova fibra natural, a vakka, utilizando o método manual de 

processamento. Em seguida comparou os resultados obtidos com a matriz poliéster 

reforçada com fibras naturais de sisal, bambu e banana. Os compósitos foram fabricados 

até uma fração de volume máximo de fibra de 0,37 no caso do teste de tração, e de 0,39 

para o ensaio de flexão. Foi observado que o aumento nas propriedades de tração em 

relação à fração volumétrica de fibra de vakka no compósito foi maior que as dos 

compósitos de sisal e de banana, e comparáveis com os resultados da fibra de bambu. A 

resistência à flexão do compósito de fibra de vakka foi maior que o compósito reforçado 

com bananeira e comparável com o compósito de fibra de sisal. Em relação à fração de 

volume de fibras de vakka, o módulo de flexão é muito maior que os dos compósitos de 

fibra reforçados com banana (8%) e sisal (38%) e também muito mais próximo dos 

valores obtidos para compósitos de fibra reforçados com bambu. (RAO et al., 2010) 

EZEKIEL e colaboradores (2010) abordaram em seu estudo o efeito da 

temperatura e do tempo de aquecimento nas propriedades de tração de fibras de coco, 

sendo essas processadas entre as temperaturas fixas e tempo durante o processamento 

do compósito, as temperaturas utilizadas variam de 100°C até 230°C por períodos de 

tempo de 5min até 30 min. Foi estudado a influencia da degradação química e térmica 

nas propriedades mecânicas da fibra. A resistência à tração e a tensão de ruptura 

diminui com o aumento da temperatura e o aumento das durações de aquecimento e 

concluiu também que o efeito do aumento da temperatura durante o aquecimento é o 

mesmo que aumentar o tempo de aquecimento à mesma temperatura. O resultado desta 

pesquisa pode ser usado para explicar o efeito da temperatura durante o processamento 

das propriedades mecânicas de tração da fibra lignocelulósicas. 
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Segundo HO e colaboradores (2012) os compósitos reforçados com fibras 

naturais, assim como as propriedades dos compósitos reforçados com polímero 

geralmente são melhoradas pelo processo de pré-tratamento da fibra e pelo processo de 

fabricação dos materiais compósitos. Estas propriedades podem ser adaptadas para 

vários tipos de aplicações selecionando de maneira adequada, desde as fibras para o 

reforço, as matrizes, os aditivos, até os métodos de produção. Algumas questões críticas 

como deficiência na molhabilidade e degradação na interface fibra/matriz (efeito 

hidrofílico e hidrofóbico), além do dano da fibra durante o processo de fabricação são as 

principais causas de redução de propriedades mecânicas dos compósitos. Diante desses 

problemas, as propriedades de compósitos (com base nos materiais, nas propriedades 

mecânicas e térmicas das fibras e matrizes) reforçados com fibras naturais, por 

diferentes processos de fabricação, assim como a adequação dos processos para a 

fabricação destes compósitos. Vários tipos de fibras utilizadas como reforço em matriz 

polimérica foram avaliadas. As fibras naturais são as mais promissoras por apresentar 

excelente características, tais como baixa densidade, elevados módulo de tração e 

modulo de flexão. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. MATERIAIS 

 

3.1.1. POLIÉSTER 

 

Foi empregado o poliéster Polylite® 10316-10, fabricante Reichhold, formulado 

para aplicação nos processos de laminação manual (hand lay-up). As propriedades 

viscosidade e tempo de gel são parâmetros fundamentais para o processo de laminação 

manual, pois estão relacionados respectivamente com a incorporação da fibra de vidro e 

tempo disponível para a confecção de produtos. A baixa viscosidade da resina permite a 

incorporação eficiente das cargas, e especificamente neste trabalho, o pó de coco e a 

fibra de vidro. O tempo de gel é o período de tempo decorrido entre a incorporação do 

iniciador e o início do aumento da viscosidade, começo da reticulação. Antes de 

adicionar o iniciador, o pó de coco devidamente preparado, foi incorporado à resina. 

Esse é o período de tempo necessário para efetuar a produção do laminado: colocar essa 

mistura na base molde, incorporar a fibra de vidro, eliminar bolhas e fechar o molde. 

Atingido o tempo de gel, a viscosidade do poliéster aumenta e não há possibilidade de 

eliminação de bolhas e fechamento do molde. A cura do poliéster foi realizada com o 

iniciador peróxido de metil etil cetona (PMEK), adicionado no teor de 2% em relação 

ao peso do poliéster. A tabela 6 apresenta algumas propriedades do poliéster Polylite® 

10316-10 fornecidos pelo fabricante Reichhold. 

 

Tabela 6. Características do poliéster Polylite® 10316-10. 

Característica Especificação 

Viscosidade Brookfield 250-350 cP 

Tempo de Gel 15 minutos 

Temperatura Exotérmica Máxima 180 oC 

Sólidos ( % médio) 63 

Cura PMEK 1% 

Intervalo de reação 8-13 minutos 
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3.1.2. PÓ DE COCO 

 

O pó de coco estudado foi obtido na empresa AGRICOCO - Agroindustrial 

Sergipe Nordeste LTDA, na cidade de Boquim - SE. O pó de coco é um substrato 100% 

natural que é vendido em sacos de 15 kg a R$ 15,00. O custo é de R$ 1,00 por quilo de 

pó de coco nessa indústria de beneficiamento em mercado local. 

O preço do pó de coco comprado nas indústrias Brasileiras é de US$ 360,00 

dólares/tonelada, em caso de importação do Sirilanka o valor está em torno de US$ 

207,00 dólares/tonelada. O custo de R$ 0,73 por quilo no Brasil é reduzido para R$ 0,42 

por quilo se importado. O custo do pó de coco leva em conta o valor de aquisição, não 

foi avaliado o beneficiamento como: secagem, moagem e peneiramento. 

A tabela 7 apresenta características do pó de coco seco, (LACERDA et al., 

2006). 

 

Tabela 7. Características do pó de coco. 

Composição/Característica Quantidade/Especificação 

Lignina 35-45% 

Celulose 23-43 % 

Hemicelulose 3-12% 

Pectina 3% 

ph 5,0-7,0 

Nome científico Cocos nucifera 

Cinza max 3,0% 

Dureza de mohs a 20° C 3-4 

Cor Castanho Claro 

Teor de umidade Max 12% 

Aparência Pó de fluxo livre 
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3.1.3. FIBRAS DE VIDRO 

 

A fibra de vidro tratada com silano para reforço da matriz poliéster foi produzida 

pela Owens Corning®. O custo da manta foi de R$ 20,00 o quilo no mercado local. O 

preço praticado pela indústria é de R$ 9,50 e em caso de importação a fibra de vidro 

custa R$ 4,06 (FOB). 

A Owens Corning® fabrica diferentes tipos de mantas de fibra de vidro. A 

gramatura de 450g/m2 foi escolhida por ser a manta mais utilizada em manutenções de 

equipamentos feitos com resina de poliéster. A tabela 8 apresenta os tipos de mantas, a 

variação da espessura das mantas em seus tipos mais comerciais, e o teor de vidro por 

peso no laminado. 

 

Tabela 8. Tipos de mantas e o seu teor de vidro por peso e espessura da camada em 

milímetro do laminado. 

Tipo Espessura por camada 

(mm) 

Gramatura 

(g/m2) 

Teor de vidro no laminado 

(por peso) 

Mínimo Médio Máximo 

Manta 450 1,0 - 1,1 450 25 30 45 

Manta 300 0,7 - 0,9 300 25 30 45 

Manta 225 0,5 - 0,7 225 20 30 40 

Fonte: Owens Corning 1993. 

 

O custo de todas as matérias-primas é apresentado na tabela 9. Esses dados são 

importantes, pois a pesquisa além da contribuição científica procura a redução custos 

para viabilizar sua utilização. O custo da matéria-prima foi realizado no mercado local, 

com fornecedores em varejo; comprados na indústria produtora em escala produtiva e os 

valores no caso de importações que justifiquem sua compra em países produtores dos 

insumos desejados. 
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Tabela 9. Custo das matérias-primas no mercado local (Sergipe), no Brasil e 

importadas. 

Material Local Quantidade 

(Kg) 

Valor 

(R$) 

Poliéster  

Sergipe 1000 15.000,00 

Indústria 

Brasileira 
1000 7.100,00 

Fibra de Vidro  

Sergipe 1000 20.000,00 

Indústria 

Brasileira 
1000 9.500,00 

Importado 1000 4.062,00 

Pó de Coco  

Sergipe 1000 1.000,00 

Indústria 

Brasileira 
1000 730,80 

Importado 1000 420,21 

 

 

3.2. METODOLOGIA 

 

 

3.2.1. PROJETO E CONFECÇÃO DO MOLDE 

 

O projeto do molde foi desenvolvido levando em consideração informações 

experimentais adquiridas em pesquisas anteriores realizadas no P2CEM, visando tornar 

mais eficiente a laminação. O molde de aço carbono 1045 é dividido em duas partes: a 

base e a tampa, figura 8. A base e a tampa foram fabricadas em tamanhos diferentes 

para facilitar a desmoldagem e retificadas para garantir o acabamento superficial 

perfeito das faces do laminado. Foram considerados no projeto: pinos-guia, pino ejetor, 

calhas nas extremidades e no centro para eliminar bolhas e facilitar a evacuação do 

material em excesso, figura 8. As paredes internas do molde foram projetadas com 

ângulo de 30° visando facilitar a retirada do laminado. A base do molde foi 
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confeccionada em chapa de uma polegada para evitar flambagem durante o processo de 

prensagem do laminado. O projeto do molde pode ser visto em Anexo I. 

 

 

Figura 8. Molde para laminação dos compósitos: base (lado direito) e tampa (lado 

esquerdo). 

 

Os compósitos de matriz poliéster modificada e reforçada com fibra de vidro 

foram confeccionados na forma de placas retangulares com as seguintes dimensões: 260 

x 200 x 4 mm; 260 x 200 x 2,5 mm e 260 x 200 x 3,2 mm, visando atender mais de uma 

norma, a exemplo das normas ASTM 5229/D 5229M, ASTM D 256 , ISO 180, ISO 

179, ASTM 790, ASTM 792. Na base é realizada a laminação do compósito, 

empregando o processo de laminação manual, enquanto a tampa garante a estabilidade 

dimensional e acabamento superficial da face superior do laminado. 

 

 

3.2.2. MOAGEM E GRANULOMETRIA 

 

Inicialmente foi feito uma classificação granulométrica do pó de coco natural 

por meio de peneiramento com o objetivo de conhecer a distribuição da granulometria 

do material sem nenhum processamento. Em seguida foi realizada uma moagem por 

BASE TAMPA 

GUIAS 

EJETOR 

CALHAS 



 

27 

 

meio de duas rotas: moinhos de facas e moinho de bolas. O objetivo da moagem do pó 

de coco foi obter uma redução da granulometria por meio de um processo de baixo 

custo. Nesta etapa, foram determinadas duas variáveis fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho: menor granulometria e maior produtividade. O resultado 

ideal foi aquele onde se alcançou uma alta produtividade de pó com pequena 

granulometria. 

A moagem com moinho de facas foi realizado com quantidade limitada em peso, 

25 g por vez, com tempo de 60 segundos. A moagem de bolas foi realizada com moinho 

de 10 litros, quantidades de 110 gramas de pó de coco, tempo de 180 minutos. O 

moinho de facas utilizado é um moinho empregado para moagem de grãos de café, da 

marca Mr. Coffee, modelo IDS 57, figura 9(a). O moinho de bolas foi da marca Solab, 

modelo SL 34, com capacidade de 10 litros e bolas de cerâmica, figura 9(b). 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 9. Moinhos de facas (a) e Moinho de bolas (b). 

 

O peneiramento, realizado em uma mesa vibratória, empregou a sequência de 

peneiras: 16, 48, 65, 100, 115 e 200 mesh. O pó de coco foi submetido à secagem por 

30 minutos em 120 oC antes do peneiramento, para eliminar a umidade absorvida. A 

tabela 10 apresenta as condições experimentais para modificação da granulometria. 
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Tabela 10. Condições experimentais para determinação da granulometria. 

Pó de Coco Secagem Moagem Condição Peneiramento 

(Mesh) 

Natural 120 oC/30 min. Sem moagem - 16 a 200  

Moído 120 oC/30 min. Moinho de Facas 60 s 16 a 200 

Moído 120°C/30 min. Moinho de Bolas 180 min. 16 a 200 

 

 

Toda moagem resulta em uma diminuição do tamanho das partículas de um 

material sólido e aumento da sua área superficial específica. No peneiramento são 

selecionadas as quantidades de material por faixa de tamanho, que apresentam 

possibilidades de aplicação para fins específicos. O tamanho das partículas influencia as 

propriedades mecânicas dos compósitos, dureza do material, resistência a compressão, 

resistência a abrasão, resistência ao choque. São variáveis da moagem tanto em moinhos 

de bolas como em moinhos de facas: o tipo de material a ser processado, a dimensão das 

suas partículas, forma inicial do material, dureza da partícula, resistência à compressão, 

resistência ao choque, resistência à abrasão, percentual de umidade ou higroscopicidade, 

sensibilidade a variação de temperatura, tendência a aglomeração, (RIBEIRO, et al., 

2001). 

Para uma boa moagem, alguns cuidados devem ser seguidos. A quantidade de 

bolas deve ser suficiente a ocupar de 50-55% da capacidade líquida do moinho, mas 

desta forma ainda restam os espaços entre as bolas dentro do moinho, restando por volta 

de 60% de espaço vazio. A diminuição das partículas acontece por ação da moagem 

devido ao choque entre as bolas e o pó de coco, esmagamento, corte e atrito dos 

materiais, (RIBEIRO, et al., 2001).  

Na moagem em moinho de bolas foi adotado o procedimento de preencher o 

moinho com 50% de bolas e 25% de pó de coco. A quantidade de bolas no tambor de 10 

litros totalizou 166 unidades e pesou 3.500g. Para uma eficiência adequada do moinho 

foi adicionado 110g de pó de coco. O cálculo para atender o preenchimento de 50-55% 

de bolas no moinho, é realizado de acordo com a equação (Eq. 02). 
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                                     (Eq. 02) 

 

Onde: 

P: quantidade de bolas (Kg); 

dB: peso específico das bolas (Kg/l); 

V: volume útil do moinho (L); 

p: taxa de ocupação aparente das bolas (0,50 a 0,55). 

 

 

3.2.3. MODIFICAÇAO DA MATRIZ POLIÉSTER 

 

Nesta etapa foi realizada a modificação da matriz de poliéster, determinado o 

teor máximo de pó de coco que poderia ser incorporado à matriz poliéster e a 

granulometria adequada para o processamento do compósito pelo método manual, sem 

prejudicar as condições de processamento e incorporação da fibra de vidro 

posteriormente. 

 

a) Granulometria 

 

Foram analisadas a molhabilidade do pó de coco pela resina poliéster, a 

condição de incorporação do pó de coco devido à sua elevada densidade aparente e o 

efeito do teor de pó de coco na viscosidade do poliéster. Foram incorporadas diferentes 

granulometrias de pó de coco ao poliéster com material retido nas malhas de 16, 48, 65, 

100, 115, 200 e abaixo de 200 mesh. 

Foi observado que a granulometria abaixo de 200 mesh apresentou maior 

facilidade de molhamento pela resina poliéster e menor quantidade de bolhas formadas. 

Pois ao utilizar granulometrias com tamanho de partículas maiores para a produção de 

compósitos de matriz modificada com fibra de vidro, adicionando o mesmo peso de pó 

com uma granulometria superior, o processamento poderia não acontecer em virtude da 

dificuldade de mistura dos componentes do compósito. 
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b) Produção dos Laminados 

Foi adotada a placa da dimensão (200 x 260 x 2,5 mm) para atender a norma 

ASTM D3039. Inicialmente foi preparado um laminado de poliéster puro, onde se 

utilizou um volume de 210 mL de poliéster que pesou 229 g. Dessa placa padrão foram 

preparadas três outras placas, contendo volumes menores de poliéster, cujos pesos 

foram respectivamente de 218; 206 e 195g. Cada um desses pesos registrados significou 

uma redução de poliéster nos teores de 5, 10 e 15%. Essas quantidades de poliéster, 

retiradas em cada um dos laminados, foram substituídas pelo pó de coco em peso. 

Inicialmente, o volume da placa a ser produzida adicionada de 10% de poliéster é 

pesado, então o teor de pó de coco é calculado a ser incorporado à matriz. O pó de coco 

é adicionado ao poliéster, colocado 2% de PMEK, colocado metade do volume da 

mistura no molde, depois colocado a manta e o restante da mistura, por fim, fechado o 

molde com pressão de 1 tonelada. A tabela 11 apresenta todas as composições. As 

placas foram mantidas com o mesmo peso, havendo apenas a modificação da matriz 

poliéster pela substituição de parte desta pelo pó de coco. Após a cura os laminados 

foram pesados. 

 

Tabela 11. Pesos de poliéster e de pó de coco em relação ao volume da placa 210 mL. 

Material Poliéster 

(g) 

Pó de Coco 

(g) 

Poliéster Puro 229 0 

Poliéster + 5% Pó 218 12 

Poliéster + 10% Pó 206 23 

Poliéster +15% Pó 195 34 

 

 

3.2.4. DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE 

 

Nesta etapa, foi avaliado o efeito do pó de coco na viscosidade do poliéster, com 

o objetivo de determinar as condições de processamento da matriz modificada. O 

poliéster Polylite® 10316-10 empregado possui baixa viscosidade possibilitando um 
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processo de produção manual eficiente que pode ser modificado com o aumento da 

viscosidade. Viscosidades elevadas não permitem trabalhar com um processo manual. 

Neste estudo empregou-se um viscosímetro Brookfield, modelo DVDU-II Pro. 

Inicialmente foi utilizada 600 mL da resina poliéster pura no viscosímetro e verificada 

sua viscosidade. Em seguida foi utilizada 600 mL da resina poliéster e 10% de pó de 

coco de granulometria de 200 mesh para se determinar o aumento da viscosidade, 

ensaio realizado com velocidade de 50 RPM e temperatura de 26°C. A figura 10 mostra 

o viscosímetro e o spindle LV3-63 do equipamento. 

 

  

(a) (b) 

Figura 10. (a) Viscosímetro Brookfield e (b) o Spindle Brookfield LV3-63. 

 

 

3.2.5. PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS DE MATRIZ MODIFICADA 

COM O PÓ DE COCO E REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO 

 

A utilização de uma matriz poliéster modificada com pó de coco altera as 

condições de incorporação da fibra de vidro. Portanto, um processamento eficiente está 

associado com o valor da viscosidade da matriz e com a facilidade de incorporação da 

fibra de reforço. A produção das placas foi realizada de dois modos: a matriz pura com 

uma camada de fibra de vidro e matriz modificada com pó de coco e uma camada de 

fibra de vidro para atender à norma ASTM D3039/D3039M-08. 
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O procedimento da produção das placas: 

a) Limpeza do molde: Para toda placa produzida, a tampa e a base do molde foram 

raspadas com espátula para retirar resíduos de desmoldante e partículas de resina, lixada 

com lixa de 800 e retirada óxidos da superfície com thinner nº 1010; 

b) Aplicação de desmoldante no molde: Para garantir a uniformidade foram 

aplicadas duas camadas de desmoldante a base de cera de carnaúba. Entre cada demão 

foi esperado o tempo de 1 hora para secagem; 

c) Secagem do pó de coco: Para cada placa produzida, o pó de coco foi secado em 

estufa por 30 minutos à 120ºC; 

d) Corte da fibra de vidro: A manta de fibra de vidro foi estendida em uma bancada 

do laboratório, medida e cortada nas dimensões das placas produzidas; 

e) Pesagem do poliéster; 

f) Pesagem do pó de coco; 

g) Incorporação do pó de coco ao poliéster: o pó de coco foi misturado ao poliéster 

até a total dispersão na resina; 

h) Adição do iniciador ao poliéster com pó de coco: Com o pó de coco totalmente 

incorporado, foi adicionado 2% do iniciador peróxido de metil etil cetona (PMEK) à 

mistura; 

i) Processo de laminação: a base do molde foi colocada na prensa hidráulica. A 

quantidade de 100 mL do poliéster com pó de coco e iniciador foi derramada na base do 

molde, em seguida foi inserida a manta de fibra de vidro de 450 g/m2 até ficar imersa no 

fluido. O molde foi preenchido com o restante da resina e fechado com a tampa 

superior. Em seguida foi submetido foi aplicada a pressão de 1 tonelada na tampa. 

 

 

3.2.6. PREPARO DOS CORPOS DE PROVA UTILIZANDO AS PLACAS 

MOLDADAS 

 

Com as placas produzidas no molde metálico, foi realizado limpeza dos 

laminados para retirada de partículas e resquícios de desmoldante, além de observar a 

presença de bolhas, trincas, defeitos ou imperfeições com o auxílio de uma lupa. Então, 

os corpos de provas foram produzidos, sendo retirados das placas laminadas, 
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identificados e serrados com uma serra manual. Após o corte, as bordas dos corpos de 

prova foram lixadas para retirar as rebarbas e excessos de material, até alcançar as 

dimensões recomendadas pela norma ASTM D3039, que são de 250 x 25 x 2,5 mm. A 

figura 11 ilustra os corpos de prova usinados e prontos para o ensaio de tração. 

 

 

Figura 11. Corpos de prova preparados para o ensaio de tração. 

 

 

3.2.7. ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

O ensaio de tração foi realizado com o objetivo de verificar os efeitos do pó de 

coco sobre as propriedades mecânicas do compósito. No ensaio de tração foram 

empregados 15 corpos de prova para o poliéster reforçado com fibra de vidro e 15 

corpos de prova para o poliéster incorporado com pó de coco e reforçado com fibra de 

vidro, seguindo a norma ASTM D3039. Existem outras normas para realizar este teste 

de tração utilizando o molde metálico, como a exemplo a norma ISO 527. 

O ensaio de tração foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Núcleo 

de Ciências e Engenharia de Materiais, na máquina de ensaios universal Instron, modelo 

3367, figura 12. Os corpos de prova foram acondicionados na sala com temperatura de 

25°C e umidade de 55%. Os ensaios foram realizados em uma velocidade de 2 mm/min. 

até a sua ruptura. A aquisição e o tratamento dos dados foram feitos no software 

Bluehill do próprio do fabricante do equipamento Instron. 
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Figura 12. Máquina universal INSTRON - Modelo 3367. 

 

 

3.2.8. ENSAIO DE FLEXÃO 

 

Foi utilizado o ensaio de flexão de três pontos, seguindo a norma ISO 178: que 

normatiza o carregamento em três pontos, as dimensões do corpo de prova, temperatura 

do ensaio de 25° C, célula de carga de 5KN, velocidade de 1% /min. Outra norma 

similar é a ASTM D790, porém as dimensões dos corpos de provas são diferentes. Os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Núcleo de Ciências e 

Engenharia de Materiais, na máquina de ensaios universal Instron, modelo 5567. Foram 

ensaiados 20 corpos de prova. A figura 13 ilustra os corpos de prova preparados para o 

ensaio de flexão e também utilizados nos ensaios de impacto IZOD. 
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Figura 13. Corpos de prova para ensaios de impacto e flexão. 

 

 

3.2.9. ENSAIO DE IMPACTO 

 

O ensaio de resistência ao impacto IZOD seguiu a norma ISO 180:2000. Foram 

ensaiados 20 corpos de prova para cada composição. Os corpos de prova apresentaram 

as dimensões de 80 x 10 x 4 mm. O equipamento empregado foi a máquina de ensaio 

Instron, modelo CEAST 9050, local dos testes foi o Senai-Cimatec de Salvador. 

 

 

3.2.10. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

O objetivo de utilização desta caracterização foi avaliar a superfície de fratura 

dos compósitos, a dispersão e a interação do pó de coco com a resina poliéster. As 

propriedades dos compósitos dependem fundamentalmente da interação matriz/carga. 

Para esta análise foi necessário uma metalização da amostra com ouro para evitar o 

acúmulo de carga negativa e facilitar a visualização, por se tratar de um compósito 

polimérico que é um material não condutor. A metalização foi efetuada em equipamento 

do fabricante Denton Vacuum-DESK V. O microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

empregado foi da marca JEOL JCM, modelo 5700, com aceleração de feixe de 5 KV. A 
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análise foi realizada no Laboratório de Caracterização II do Núcleo de Ciências e 

Engenharia de Materiais. 

 

3.2.11. VOLUME APARENTE 

 

Para avaliar o volume aparente (Va) do pó de coco em relação à resina poliéster 

foram pesados 50 gramas de massa de cada produto e colocados em dois béqueres de 

250 mL. O demonstrativo do volume aparente do pó de coco de 200 mesh em relação ao 

volume da resina poliéster, observado na figura 14(a), mostra para a mesma massa dos 

dois produtos, o pó de coco tem um volume aparente aproximadamente 500% maior do 

o volume da resina poliéster. Outro comparativo qualitativo foi realizado com a mesmo 

peso de 50 gramas do pó de coco de 48 mesh, figura 14(b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 14 (a) e (b). Comparativo entre volume aparente da resina poliéster em relação 

ao pó de coco com 200 mesh (lado esquerdo) e comparativo com o mesmo peso do pó 

com 48 mesh. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. DETERMINAÇÃO DA GRANULOMETRIA DO PÓ DE COCO 

 

Foram efetuados o peneiramento para determinação da granulometria do pó de 

coco em três condições: pó de coco natural (como recebido), moído em moinho de facas 

e moído em moinho de bolas. Foi realizado o peneiramento na sequência de 16, 48, 65, 

100, 115 e 200 mesh em todas as três rotas. A figura 15 ilustra o material moído e 

separado para pesagem nas duas rotas: moído em moinhos de bolas (lado esquerdo) e 

moinhos de facas (lado direito). 

 

 

Figura 15. Resultado do peneiramento nas diversas malhas das moagens de bolas (lado 

esquerdo) e de facas (lado direito). 

 

O pó de coco natural peneirado apresentou maior quantidade de material retido 

na malha de 48 mesh, onde foi obtido 52% do material, seguido por 19% e 13% 

respectivamente nas malhas de 16 e 65 mesh. Para as outras granulometrias inferiores a 

65 mesh a produção foi baixa, conforme dados apresentados na tabela 12. 
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O pó de coco moído no moinho de facas e peneirado apresentou a seguinte 

retenção: 15% na malha de 100 mesh, 21% na malha de 115 mesh e 27% na malha de 

200 mesh. O dado importante foi a obtenção de 20% de material que passou pela malha 

de 200 mesh. O processo no moinho de facas apresentou rapidez de execução, baixo 

custo, reduziu a granulometria do pó de coco e mostrou boa produtividade, tabela 12. 

O pó de coco moído em moinho de bolas apresentou os melhores resultados: 

8,8% retido na malha de 200 mesh, 82,5% passou na malha de 200 mesh e 

aproximadamente 9% ficou retido nas demais peneiras, de 16, 48, 65, 100, 115 mesh, 

observado na tabela 12. O processamento no moinho de bolas apresentou menor 

granulometria e maior produtividade, entretanto, o processo é mais demorado do que o 

processamento no moinho de facas. 

Dentre os três tipos de processos de moagem analisados, este trabalho adotou o 

processo de moagem em moinho de bolas devido à alta produtividade de pó com 

granulometria abaixo de 200 mesh.  

Para aplicações industriais existem equipamentos como britadores, moinhos de 

rolos, tipos de moinhos circulares para diminuir partículas, onde são obtidas 

quantidades suficientes de material para aplicações industriais, desde que sejam rotas de 

baixo custo e de produtividade elevada. 

 

Tabela 12. Comparativo entre os pós de coco natural, triturado e moído. 

Peneira 
(Mesh) 

Pó Natural 
V= 500 mL 

 

Moinho de Facas 
V = 500 mL 

 

Moinho de Bolas 
V = 500 mL 

 
Peso 
(g) 

Produtividade 
(%) 

Peso 
(g) 

Produtividade 
(%) 

Peso 
(g) 

Produtividade 
(%) 

16 8,302 19,1 0,115 0,3 0,06 0,01 
48 22,46 51,7 2,351 5,3 0,64 1,5 
65 5,511 12,7 5,003 11,3 0,66 1,5 
100 3,790 9,0 6,707 15,1 0,84 2 
115 1,702 3,8 9,241 20,8 1,80 4 
200 1,344 3,0 12,147 27,2 4,03 8,8 

> 200 0,359 0,7 8,890 20 37,99 82,5 
 

Na figura 16 é observada a distribuição da granulometria obtida nos três 

processos de moagem. O pó de coco natural apresentou distribuição concentrada entre 
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as peneiras de 16 e 65 mesh, enquanto a distribuição da granulometria do material do 

moinho de facas é ampla, mas dentro da faixa de granulometria pequena. O pó oriundo 

do moinho de bolas apresentou melhores resultados, pois a moagem apresentou alta 

produtividade pós que passou da peneira de 200 mesh. 

 

 

Figura 16. Distribuição da granulometria. 

 

Os compósitos reforçados com fibras possuem propriedades mecânicas 

superiores aos compósitos reforçados com partículas. A maior capacidade de reforço 

das fibras é devida a sua elevada razão de aspecto (L/D > 1), enquanto as cargas 

particuladas que possuem razão de aspecto igual à unidade (L/D = 1) apresentam menor 

capacidade de reforço. Os processos de moagem diminuem o tamanho do pó de coco e 

aumentam sua área superficial, portanto, produzem maior interação do pó de coco com 

a matriz poliéster. Espera-se que haja um acréscimo nas propriedades mecânicas 

decorrente do aumento da área de contato interfacial partícula-matriz, de modo que o 

efeito negativo da baixa razão de aspecto pode ser superado com o ganho de interação 

pó de coco-matriz poliéster. 
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4.2. DETERMINAÇÃO DOS TEORES MÁXIMOS DE PÓ DE COCO 

INCORPORADO À MATRIZ POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE 

VIDRO 

 

Inicialmente, antes da produção das placas no molde metálico, foram realizados 

testes para analisar a capacidade de incorporação do pó de coco. Empregando-se quatro 

béqueres de plástico, foram preparadas amostras de 50 mL, de poliéster puro e poliéster 

com 5, 10 e 15% de pó de coco na granulometria abaixo de 200 mesh. Foram 

verificados: incorporação do pó de coco no poliéster, efeito do pó de coco na 

viscosidade e formação de bolhas ou aglomerados de pó. 

Na incorporação do pó de coco foram observados o molhamento e 

homogeneização no poliéster. A incorporação foi realizada com agitação manual 

seguido de observação visual da mistura. O pó de granulometria abaixo de 200 mesh foi 

incorporado em 2 minutos. Após o molhamento foi observado fácil dispersão e 

homogeneização do pó de coco, processo efetuado com o bastão de vidro, e não houve a 

formação de bolhas e aglomerados de pó no interior do poliéster. 

Testes efetuados com granulometrias maiores, como 48 mesh, apresentaram 

maior dificuldade de incorporação, com tempo de 4 minutos. Foi observado que quanto 

mais fino o pó de coco analisado, menor o volume aparente e melhor a molhabilidade, 

quando comparado à granulometrias maiores. O volume aparente na granulometria de 

48 mesh foi superior em 300% ao o volume aparente na granulometria de 200 mesh, 

enquanto sua molhabilidade foi menor do que a da granulometria de 200 mesh.  

A viscosidade do poliéster aumentou com a incorporação de 5 e 10% de pó de 

coco, entretanto, não impossibilitou a incorporação. O teor de 15% do pó apresentou 

elevada viscosidade e dificuldade de homogeneização com o bastão de vidro. A 

incorporação de 15% de pó só foi conseguida em um período de tempo longo e com 

agitação mais intensa. Em relação ao processo de laminação manual, o teor de 15% de 

pó de coco não apresentou viabilidade de trabalho, pois a elevada viscosidade dificultou 

a incorporação da fibra de vidro. 

Não foi observada a formação de vazios e aglomerados de pó no poliéster com 

10% de pó de coco, indicando que a molhabilidade e a dispersão foram eficientes. Na 

observação da superfície de fratura dos compósitos foi confirmada a dispersão e 
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ausência de defeitos internos. Como a incorporação de 15% de pó de coco a matriz de 

poliéster foi descartada neste estudo devido à dificuldade de processamento. 

A figura 17 apresenta amostras da matriz poliéster pura e contendo com 5 e 10% 

de pó de coco que foram cortadas ao meio para análise do interior do material curado. A 

superfície dos materiais foi analisada em microscópio ótico e nessa escala não foram 

encontrados vazios ou aglomerados de partículas no material. Esses resultados 

confirmaram o teor de 10% de pó de coco como o ideal para o processamento manual 

(hand lay-up). 

 

 

Figura 17. Amostras de resina pura (esquerda), resina com 5% de pó (central) e resina 

com 10% de pó (direita). 

 

A partir dos dados acima obtidos, foram produzidas as placas no molde de aço. 

Primeiro foi produzida uma placa de poliéster puro, cujo peso e custo foram 

determinados. Em seguida foram substituídos por 5 e 10% em peso de pó de coco. A 

figura 18 apresenta dois laminados. 
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(a) (b) 

Figura 18. Placas produzidas com poliéster: (a) contendo 10% de pó de coco e (b) 

poliéster puro. 

 

 

4.3. EFEITO DO PÓ DE COCO SOBRE A VISCOSIDADE DA MATRIZ 

POLIÉSTER 

 

A viscosidade foi analisada em princípio, manualmente, empregando um bastão 

de vidro usado para efetuar o molhamento do pó de coco e sua homogeneização no 

interior da massa total de poliéster. Qualitativamente foi constatado que os teores de 5 e 

10% de pó de coco em peso apresentaram aumento de viscosidade, enquanto o teor de 

15% tornou o poliéster extremamente viscoso. 

Para determinar as modificações na viscosidade do poliéster com a incorporação 

do pó de coco foi empregado um viscosímetro Brookfield. A viscosidade do poliéster 

puro na faixa de 244,5 cP subiu para 480 cP, com a incorporação de 10% de pó de coco 

com a granulometria abaixo de 200 mesh. Essa viscosidade não dificultou a realização 

do processo da laminação manual.  
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A tabela 13 apresenta os resultados do estudo da viscosidade do poliéster puro e 

do poliéster com 10% de incorporação em peso do pó de coco de gramatura abaixo de 

200 mesh. 

 

 

Tabela 13. Determinação da viscosidade Brookfield. 

Poliéster POLYLITE 10316-10® Poliéster POLYLITE 10316-10® + 

10% Pó de Coco 

Tempo 
(min.) 

Viscosidade 
(cP) 

Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min.) 

Viscosidade 
(cP) 

Temperatura 
(oC) 

1 245 28 1 486 26 
2 244 28 2 480 26 
3 244 28 3 478 26 
4 244 27 4 478 26 
5 245 27 5 479 26 

 

 

4.4. ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

As curvas tensão x deformação obtidas nos ensaios de tração apresentam 

características de material com comportamento frágil, figuras 19 (a) e (b). Os resultados 

do ensaio de tração mostraram que ocorreu um pequeno enfraquecimento dos 

compósitos de matriz poliéster modificada com 10% de pó de coco em relação aos 

compósitos com matriz poliéster pura. No Anexo II são apresentadas todas as curvas 

dos ensaios realizados. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 19. Curva do ensaio de tração dos compósitos reforçados com fibra de vidro: (a) 

compósitos de matriz poliéster pura e (b) compósitos de matriz poliéster com pó de 

coco. 

 

 

A tensão de ruptura do compósito de matriz poliéster pura reforçada com fibra 

de vidro apresentou média de 28 ± 4 MPa, enquanto do compósito da matriz poliéster 

com pó de coco reforçada com fibra de vidro a média foi de 26 ± 8 MPa. O desvio 

padrão dos ensaios dos corpos de prova de matriz poliéster pura foi de 3,9, enquanto da 

matriz poliéster com de pó de coco foi de 7,9. Foram analisados estatisticamente a 

média dos resultados e o desvio padrão, feitos testes T e F e comprovado que 
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estatisticamente os dois compósitos possuem mesma resistência mecânica. A média dos 

resultados dos 30 corpos de prova é apresentada na figura 20.  

 

 

 

Figura 20. Resistência à tração dos compósitos reforçados com fibra de vidro: () 

compósitos de matriz poliéster com pó de coco e () compósitos de matriz poliéster 

pura. 

 

 

 A média do módulo de elasticidade em tração para os compósitos de matriz 

poliéster contendo pó de coco foi de 1890 ± 102 MPa, enquanto o módulo dos 

compósitos de matriz poliéster pura foi de 2009 ± 125 MPa, observado na figura 21. 

Esses resultados corroboram os obtidos na tensão de ruptura: valores próximos 

confirmando propriedades semelhantes. 
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Figura 21. Módulo de elasticidade dos compósitos reforçados com fibra de vidro: (  ) 

compósitos de matriz poliéster com pó de coco e () compósitos de matriz poliéster 

pura. 

 

Foram observados que todos os corpos de prova apresentaram o mesmo 

mecanismo de fratura. Os 30 corpos de provas utilizados no ensaio de tração após sua 

ruptura são observados na figura 22. 

 

 

 

Figura 22. Corpos de provas após o teste de tração. 
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4.5. ENSAIO DE FLEXÃO 

 

O ensaio de flexão foi realizado a uma taxa de deformação de 1% /min., até se 

alcançar 3,5% de deformação ou a ruptura. As curvas do ensaio de flexão até a ruptura 

dos compósitos de matriz poliéster pura e reforçada com fibra de vidro são observadas 

na figura 23 (a), enquanto o perfil das curvas dos compósitos de matriz poliéster com pó 

de coco e reforçada com fibra de vidro é observado na figura 23 (b). No Anexo III são 

apresentadas as curvas de todos os ensaios realizados. 
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(b) 

Figura 23. Curva de ensaio de flexão dos compósitos reforçados com fibra de vidro: (a) 

compósitos de matriz poliéster pura e (b) compósitos de matriz poliéster com pó de 

coco. 
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A tensão de flexão no ponto de ruptura foi de 56 ± 8 MPa e 34 ± 8 MPa 

respectivamente para os compósitos de matriz poliéster pura e de matriz poliéster com 

pó de coco, figura 24. O módulo em flexão foi de 2035 ± 209 MPa e 2000 ± 265 MPa 

respectivamente para os compósitos de matriz poliéster pura e matriz poliéster com pó 

de coco, figura 25. 

 

 

 

 

Figura 24. Resistência à flexão dos compósitos reforçados com fibra de vidro: ( ) 

compósitos de matriz poliéster com pó de coco e (  ) compósitos de matriz poliéster 

pura. 
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Figura 25. Módulo em flexão dos compósitos reforçados com fibra de vidro: ( ) 

compósitos de matriz poliéster com pó de coco e (  ) compósitos de matriz poliéster 

pura. 

 

 

 

4.6. ENSAIO DE IMPACTO IZOD 

 

 

Na figura 26 são apresentados os resultados do ensaio de impacto. Os 

compósitos de matriz poliéster pura reforçada com fibra de vidro apresentaram 

resistência ao impacto de 21 ± 7 KJ/mm2, enquanto os compósitos de matriz poliéster 

com pó de coco reforçada com fibra de vidro foi de 22 ± 4 KJ/mm2. Os resultados 

mostram que os valores são muito próximos e indicam que a adição do pó de coco à 

matriz poliéster não produziu modificações significativas nos resultados. 
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Figura 26. Resistência ao impacto Izod dos compósitos reforçados com fibra de vidro:    

(  ) compósitos de matriz poliéster com pó de coco e () compósitos de matriz poliéster 

pura. 

 

 

4.7. A MORFOLOGIA DAS AMOSTRAS ANALISADAS POR MEV 

 

 

A morfologia do pó de coco encontrada é de folhas sobrepostas, estrutura 

esfoliável e o tamanho de suas partículas foram inferior a 30 m, conforme ilustrado nas 

figuras 27a e 27b. O aspecto da morfologia do pó de coco está em acordo com o que foi 

observado nos trabalhos da literatura de MACEDO e colaboradores (2007) e de SILVA 

e colaboradores (2009). 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3

R
ES

IS
TÊ

N
C

IA
 A

O
 IM

PA
C

TO
 (

K
J/

m
m

²)
 IMPACTO IZOD 

COMPÓSITOS COM PÓ DE COCO

COMPÓSITO PURO



 

51 

 

  

Figura 27 (a) e (b). Morfologia das partículas de pó de coco com aumento de 3000X e 

aumento de 2300X. 

 

 

 

 

No microscópio eletrônico de varredura foram observadas as superfícies de 

fratura de corpos de prova dos ensaios de tração. As imagens das superfícies de fratura 

dos corpos de prova de poliéster puro reforçado com de fibra de vidro mostram fratura 

frágil. Não foram observadas imperfeições, como vazios, na microestrutura, figura 28. 

 

 

 

 

(a) 
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(b) (c) 

Figura 28 (a), (b) e (c). Superfície de fratura do compósito de matriz poliéster reforçada 

com fibra de vidro: matriz poliéster pura. 

 

 

As imagens realizadas com os corpos de prova da matriz poliéster com 10 % de 

pó de coco e reforçada com fibra de vidro são observadas na figura 29. A fratura com 

baixa capacidade de deformação é idêntica a da matriz poliéster pura com reforço de 

fibra de vidro. A matriz poliéster com pó de coco não apresentou estrias, não apresentou 

imperfeições, mantendo o comportamento análogo ao da matriz sem o pó. Na figura 29 

(b) ilustra que a matriz contendo pó de coco apresenta comportamento mais liso do que 

a matriz pura, fato este provocado pela incorporação do pó de coco. 

 

 

 

(a) 
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(b) (c) 

Figura 29 (a), (b) e (c). Superfície de fratura do compósito de matriz poliéster reforçada 

com fibra de vidro: matriz poliéster com 10% de pó de coco. 

 

A análise geral no microscópio eletrônico de varredura mostrou que nesta 

caracterização a superfície de fratura apresentou comportamento semelhante nas 

matrizes poliéster pura e modificada com pó de coco: não foi verificada presença de 

vazios, a ruptura foi similar, não foram observados aglomerados do pó de coco, o que 

indicou uma incorporação eficiente. 

 

 

4.8. REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

 

A análise de custos a partir dos insumos adquiridos no estado de Sergipe é 

observada na tabela 14. A redução do custo da matriz poliéster com a adição do pó de 

coco viabiliza o estudo e a aplicabilidade na indústria. A redução de 5 e 10 % de 

poliéster em volume reduz respectivamente o preço em 750,00 e 1.500,00 reais por 

tonelada. A substituição de parte do volume de resina por pó de coco que apresenta 

custo respectivamente de 50,00 e 100,00 reais produz uma economia de 5 e 9 % no 

valor dos compósitos, tabela 14. O valor de referência do pó de coco para esta pesquisa 

foi obtido na compra dos insumos no mercado local, para pequenas quantidades, 

entretanto, para quantidades maiores e valor diminui muito, tornando maior a redução 

de preço da matriz poliéster modificada. 
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Tabela 14. Comparativo da redução de custo com a incorporação do pó de coco insumo 

comprado em Sergipe. 

Material 

(1000 Kg) 

Custo do 

Poliéster 

(R$) 

Custo do 

Pó de Coco 

(R$) 

Redução de 

Custos Sergipe 

(%) 

Poliéster 15.000,00 - 0 

Poliéster + 5% Pó 14.250,00 50,00 4,8 

Poliéster + 10% Pó 13.500,00 100,00 9,5 

Poliéster +15% Pó 12.000,00 150,00 14,4 

 

 

A tabela 14 apresentou o preço da matéria-prima em Sergipe, enquanto as 

tabelas 15 e 16 apresentam os custos para a produção dos compósitos em relação ao 

preço da matéria-prima adquirida em âmbito nacional e internacional. O custo geral do 

material nacional e importado é inferior ao do mercado local e apresentam valores de 

economia reais. O dado marcante é o custo do pó de coco que se apresenta elevado no 

mercado nacional em relação ao produto importado, mesmo sendo o Brasil um grande 

produtor de coco. 

 

 

Tabela 15. Comparativo da redução de custo com a incorporação do pó de coco insumo 

comprado no Brasil. 

Material 

(1000 Kg) 

Custo do 

Poliéster 

(R$) 

Custo do 

Pó de Coco 

(R$) 

Redução de 

Custos Brasil 

(%) 

Poliéster 7.100,00 - 0 

Poliéster + 5% Pó 6.745,00 36,54 4,5 

Poliéster + 10% Pó 6.390,00 73,08 9,0 

Poliéster +15% Pó 6.035,00 109,62 13,4 
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Tabela 16. Comparativo da redução de custo com a incorporação do pó de coco insumo 

comprado em importações. 

Material 

(1000 Kg) 

Custo do 

Poliéster 

(R$) 

Custo do 

Pó de Coco 

(R$) 

Redução de 

Custos Importado 

(%) 

Poliéster 7.100,00 - 0 

Poliéster + 5% Pó 6.745,00 21,01 4,7 

Poliéster + 10% Pó 6.390,00 42,02 9,4 

Poliéster +15% Pó 6.035,00 63,03 14,1 

 

Logo abaixo a representação dos custos de produção do compósito, levando em 

consideração aquisição do pó de coco no mercado local, no mercado brasileiro e de 

importação do Sirilanka, país produtor de coco. A figura 30, representa a redução de 

custo em relação a placa pura com resina em relação a quantidade de incorporação de 

pó de coco. 

 

 

Figura 30. Redução de custo x Custo da tonelada em Reais. 
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O Brasil tem a sua produção de coco crescendo a cada ano, mas apesar de ser um 

grande produtor tem desvantagens no mercado mundial em relação aos países maiores 

produtores devido aos incentivos recebidos por estes países e como consequência, 

queda no preço no mercado nacional. O crescente aumento da produção no Brasil, as 

pesquisas, o clima favorável, aumento do incentivo do governo, maior consumo do fruto 

devido aos benefícios a saúde faz com que cresça os números de trabalhadores 

dependendo diretamente da produção de coco, mesmo com o decréscimo da mão de 

obra gerada pela mecanização no campo. 

A redução de preço é muito significativa quando comparamos o valor pago dos 

insumos comprados no exterior e os insumos comprados no mercado local. Para a 

substituição de 10 % de pó de coco temos uma diferença de 53% no valor pago pelo 

produto, tabela 17. 

 

 

Tabela 17. Custo final de compósito de poliéster e pó de coco. 

Material 

(1000 Kg) 

Custo Sergipe 

(R$) 

Custo Brasil  

(R$) 

 Custos Importado 

(R$) 

Poliéster 15.000,00 7.100,00 7.100,00 

Poliéster + 5% Pó 14.286,57 6.782,00 6.776,00 

Poliéster + 10% Pó 13.573,08 6.464,00 6.432,00 

Poliéster +15% Pó 12.849,62 6.145,00 6.098,00 

 

Nos custos envolvidos na redução da partícula do pó de coco estão sendo 

considerados somente os custos dos materiais (insumos), não está sendo analisados 

custos de energia, transporte, moagem, peneiramento, secagem e homogeneidade do 

compósito.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O projeto e produção do molde metálico para o processo de laminação manual 

possibilitou a produção de laminados que atenderam as normas ASTM e ISO. A melhor 

rota de moagem do pó de coco foi obtida no processamento em moinho de bolas, devido 

à alta produtividade de partículas abaixo de 200 mesh. A adição de 10% em peso de pó 

de coco à matriz poliéster permitiu fácil incorporação, entretanto produziu o aumento da 

viscosidade em 100%. O aumento da viscosidade não prejudicou o processamento dos 

laminados pelo processo manual. 

No ensaio de tração a tensão de ruptura do compósito de matriz poliéster pura 

reforçada com fibra de vidro e do compósito de matriz poliéster com pó de coco 

reforçada com fibra de vidro apresentaram respectivamente valores médios de 28 ± 4 

MPa e 26 ± 8 MPa, enquanto, o módulo de elasticidade apresentou respectivamente 

valores médios 1890 ± 102 MPa e 2009 ± 125 MPa. Análise dos resultados indicou que 

as propriedades são semelhantes nas matrizes com e sem pó de coco. 

No ensaio de flexão a tensão de ruptura do compósito de matriz poliéster pura 

reforçada com fibra de vidro e do compósito de matriz poliéster com pó de coco 

reforçada com fibra de vidro apresentaram respectivamente valores médios de 56 ± 8 

MPa e 34 ± 8 MPa, enquanto, o módulo de flexão apresentou respectivamente valores 

médios 2035 ± 209 MPa e 2000 ± 265 MPa. O pó de coco produziu redução da tensão 

de ruptura. 

No ensaio de impacto IZOD a resistência do compósito de matriz poliéster pura 

reforçada com fibra de vidro e do compósito de matriz poliéster com pó de coco 

reforçada com fibra de vidro apresentaram respectivamente valores médios de 21 ± 7 

KJ/mm2 e 22 ± 4 KJ/mm2, indicando que as propriedades são semelhantes nas matrizes 

com e sem pó de coco. 

A superfície de fratura dos compósitos produzidos, analisados no MEV, 

apresentou comportamento frágil e não foram observados defeito de fabricação, vazios 

ou aglomerados de pó de coco. 

Nas análises de custos da produção dos compósitos foi concluído que as 

matérias-primas adquiridas no mercado internacional têm custo inferior às do mercado 

local e brasileiro. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Analisar a superfície de fratura dos compósitos com MEV para verificar a 

interação da fibra de vidro com os dois tipos de matrizes poliéster: pura e com pó de 

coco. 

Estudar a influência de diferentes granulometias de pó de coco nas propriedades 

mecânicas: realizar ensaios de tração, impacto e flexão. 

Realizar tratamentos químicos no pó de coco e verificar seus efeitos nas 

propriedades mecânicas.  
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ANEXO I 

 

 

- PROJETO DO MOLDE PARA PRODUÇÃO DOS COMPÓSITOS 
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ANEXO II 

 

- GRÁFICOS DOS ENSAIOS DE TRAÇÃO 

 

 

A) Matriz reforçada com fibra de vidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

B) Matriz modificada e reforçada com fibra de vidro. 
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ANEXO III 

 

- GRÁFICOS DOS ENSAIOS DE FLEXÃO. 

 

 

A) Matriz reforçada com fibra de vidro. 
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B) Matriz modificada e reforçada com fibra de vidro. 

 

 

 

 

 

 

 


