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 As cascas de coco são um resíduo gerado em grande quantidade e podem provocar 

impactos ambientais. A utilização das fibras extraídas dessas cascas para reforço de 

componentes de construção é uma alternativa para minimizar o problema. O 

processamento da casca produz como subproduto, fibras curtas que são pouco 

aproveitadas. Dessa forma, neste estudo avaliou-se a viabilidade do aproveitamento 

dessas fibras para produção de telhas à base de cimento, estilo colonial. Inicialmente, 

para definir o volume ideal de fibra para produção das telhas, pastas com 1%, 2% e 3% 

de fibras foram avaliadas quanto a propriedades físicas e mecânicas. Uma mistura auto-

adensável foi produzida para propiciar a dispersão adequada das fibras na matriz. O teor 

de 2% de fibra mostrou-se como o mais adequado para produção das telhas, que foram 

avaliadas quanto à permeabilidade, absorção de água, massa seca, carga de ruptura à 

flexão e durabilidade. Aos 28 dias, as telhas atenderam aos limites aceitáveis 

estabelecidos para telhas cerâmicas do mesmo formato. O envelhecimento acelerado 

realizado, contudo, reduziu em aproximadamente 63% a carga de ruptura na flexão e 

intensificou a absorção de água das telhas. Esses resultados indicaram que é possível 

produzir telhas reforçadas com o resíduo de fibra de coco, contudo, melhorias no 

método de produção devem ser implementadas para aumentar a durabilidade das 

mesmas. 
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The coconut husks are a waste generated in large amounts and can cause various 

environmental impacts. The use of fiber extracted from those shells for reinforcement of 

building components is an alternative to minimize the problem. The processing of the 

husks produces short fibers as byproducts that are little used. Thus, this study evaluated 

the feasibility of using waste coconut fiber for production of cement-based tile, colonial 

style. Initially, a study was carried out to define the optimum content of fiber for 

production of tiles. In this step, pastes with 1%, 2% and 3% of fibers were evaluated for 

physical and mechanical properties. A self-compacting mixture was produced to 

provide adequate dispersion of fibers in the matrix. The results obtained allow to 

provide the content of 2% as the most suitable for manufacturing of tiles, which were 

tested for permeability, water absorption, dry weight, flexural tensile strength and 

durability. At 28 days, the tiles satisfied the acceptable limits established for ceramic 

tiles of the same shape model. Accelerated aging, however, decreased by approximately 

63% of the tensile strength in bending and increased water absorption of tiles. These 

results indicated that it is possible to produce tiles reinforced with the residue of 

coconut fiber, however, improvements in the production method should be implemented 

in order to increase their durability. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O setor agro-florestal é responsável pela geração de grande quantidade de resíduos. 

Segundo Karade (2010), os materiais lignocelulósicos que compõem estes resíduos, 

como por exemplo, casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar e fibras de coco, são 

geralmente incinerados ou dispostos em aterros. Estas práticas, conforme o autor, 

implicam em vários problemas ambientais, incluindo poluição do ar, ocupação de áreas 

e emissão de gases causadores do efeito estufa, como o metano. Sendo assim, é 

importante encontrar maneiras de atenuar esses problemas. Karade (2010) aponta a 

construção civil como uma atividade intensa que consome grandes quantidades de 

materiais, tendo potencial para acolher e utilizar os resíduos lignocelulósicos. O autor 

enumera algumas características vantajosas desses resíduos, tais como baixa densidade, 

abrasão insignificante para os equipamentos e disponibilidade abundante.  

 

Muitos resíduos agroindustriais são materiais fibrosos. Na construção civil, essas fibras 

vegetais surgem como alternativa às fibras de amianto, as quais podem trazer danos à 

saúde, conforme constatado por Capitani et al.(1997), Wünsch Filho (2004) e Castro, 

Ribeiro e Gonçalves (2007), por exemplo. Fibras de sisal e coco são algumas das fibras 

vegetais mais estudadas para reforço de materiais cimentícios (MATHUR, 2006). 

 

As fibras de coco são extraídas da casca do fruto. Segundo a Food and Agriculture 

Organization-FAO (2010), a produção de coco no mundo é bastante elevada. Em 2008, 

61.094.243 toneladas de coco foram produzidas. O Brasil é o quarto maior produtor 

mundial (2.759.044 toneladas em 2008). Dessa forma, há geração de grande quantidade 

de cascas que geralmente são destinadas a aterros e vazadouros (PASSOS, 2005) ou são 

dispostas inadequadamente em praias, estradas e terrenos baldios (VILELA, 2007), 

causando impacto ambiental. A degradação das cascas é lenta e emite metano (um dos 

gases do efeito estufa) (PASSOS, 2005). A utilização das fibras oferece uma opção para 

mitigar o problema. 

 

No processo de extração da fibra de coco, é obtida a fibra longa e, como resíduo, a fibra 

curta e o pó de coco. As fibras longas possuem amplos campos de aplicação, enquanto 
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as fibras curtas têm pouco aproveitamento (SAVASTANO JR., 2000). Neste trabalho, 

foi avaliada a viabilidade do aproveitamento das fibras curtas residuais da casca de coco 

para produção de telhas à base de cimento. As telhas que são comumente utilizadas em 

construções são as de cerâmica e as de cimento-amianto. Contudo, a fabricação de 

componentes de cerâmica pode acarretar a degradação geoecológica das áreas de onde a 

argila é extraída, conforme estudo de Magalhães e Cunha (2007). Quanto às telhas de 

cimento-amianto, foi constatado que a fibra de amianto apresenta potencial cancerígeno, 

além de provocar outras doenças como a asbestose (CASTRO; GIANNASI; 

NOVELLO, 2003) e, por isso, muitos países já proibiram a sua utilização (ABREA, 

2010). Sendo assim, é importante buscar outras opções para componentes de cobertura. 

Telhas à base de cimento reforçadas com fibras vegetais, como as de coco, surgem 

como uma opção interessante, conforme estudos já realizados por Guimarães (1987a) e 

Savastano Jr. (2000), entre outros. As fibras proporcionam a esses componentes maior 

capacidade de absorção de impacto, verificada em trabalhos como os de Savastano Jr. 

(2000) e Roma Jr., Martello e Savastano Jr. (2008). Esta propriedade é importante uma 

vez que, de acordo com Gram (1988b), as telhas estão sujeitas a cargas estáticas e 

dinâmicas durante a produção, transporte e instalação do telhado. A retração plástica do 

produto, a desmoldagem, manuseio e transporte e condições ambientais durante seu 

tempo de serviço (umedecimento e secagem) podem causar fissurações nas telhas. A 

presença de fibras controla a propagação das fissuras, prolongando a vida útil dos 

componentes (GRAM, 1988b).  

 

Portanto, o desenvolvimento deste trabalho indica uma solução para o problema relativo 

ao grande volume de cascas dispostas em aterros, vazadouros e outros locais,  

reaproveitamento-as na construção civil, e oferece uma nova opção de componente de 

cobertura para construções.  

  

O estudo poderá trazer benefícios ambientais, econômicos e sociais. A ampliação da 

vida útil de aterros e vazadouros, a redução significativa dos custos de coleta e dos 

níveis de metano emitidos para a atmosfera representam as consequências benéficas do 

aproveitamento das cascas de coco para o meio ambiente. Outro benefício refere-se à 

possibilidade de obter renda através da comercialização de telhas que incorporam essas 

fibras, um produto que poderá ser competitivo, em virtude do seu menor custo, e mais 

leve (devido à presença das fibras).  
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Tendo em vista o que foi exposto, percebe-se que a aplicação da fibra de coco em telhas 

de cimento representa uma alternativa de agregação de valor a este material, sendo de 

grande utilidade para a construção civil. Pesquisas voltadas para a análise do 

desempenho destas telhas ainda são incipientes, sendo importante que novos estudos 

sejam desenvolvidos nesta área, para que este material possa ser efetivamente aplicado 

em coberturas.  

  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste estudo é utilizar resíduo de fibra de casca de coco para produção 

de telhas à base de cimento.  

 

Os objetivos específicos são: 

• desenvolver uma matriz cimentícia auto-adensável e com reduzido teor de 

hidróxido de cálcio, incorporando resíduo de fibra de coco e resíduos de 

construção; 

• avaliar a influência do uso de resíduo de fibras de coco sobre a consistência, 

resistência à compressão, módulo de elasticidade, deformação de pico, 

resistência à tração por compressão diametral, carga de ruptura à flexão, 

tenacidade, absorção de água, índice de vazios e massa específica de pastas de 

cimento; 

• determinar as características físicas (permeabilidade, empenamento, absorção de 

água, massa seca), mecânicas (carga de ruptura à flexão) e de durabilidade 

(envelhecimento acelerado) de telhas à base de cimento e reforçadas com fibras 

de coco. 
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro expõe a problemática 

relacionada à geração de resíduos lignocelulósicos e aponta a construção civil como 

uma alternativa para aproveitamento desse material. Além disso, apresenta a 

justificativa e objetivos deste trabalho. 

 

O capítulo 2 trata dos compósitos reforçados com fibras vegetais. Aborda os resíduos 

agroindustriais, enfatizando as cascas de coco, cujas fibras foram utilizadas neste 

estudo, e apresenta as características e propriedades das fibras vegetais e dos 

compósitos reforçados com essas fibras. Trata ainda da aplicação desses compósitos em 

componentes de cobertura. 

 

No capítulo 3 está apresentado o programa experimental adotado nesta pesquisa. 

Abrange a descrição das etapas de beneficiamento e caracterização dos materiais 

utilizados, o procedimento experimental seguido para produção das pastas, moldagem 

dos corpos-de-prova e das telhas e os ensaios realizados. 

 

O capítulo 4 contém os resultados obtidos nos ensaios referentes aos corpos-de-prova e 

às telhas, bem como a análise e discussão dos mesmos.  

 

O capítulo 5 apresenta as conclusões deste estudo e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

Por fim, seguem as referências consultadas, anexo e apêndices.       
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2 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 

 

Materiais compósitos são definidos como materiais multifásicos, produzidos 

artificialmente, que possuem uma combinação desejável das melhores propriedades das 

fases constituintes, que geralmente incluem a fase dispersa e a matriz que a envolve 

(CALLISTER JR., 2002). Na Ciência dos Materiais, o termo “compósitos” se refere a 

matrizes reforçadas com fibras (VALENCIANO, 2004). 

  

A inclusão de fibras em matrizes cimentícias visa melhorar seu comportamento 

mecânico e contribuir para prolongar sua vida útil. Este tipo de matriz é bastante frágil 

sob esforços de tração, havendo propagação de fissuras que comprometem a estrutura 

do material e, consequentemente, seu desempenho (BENTUR; MINDESS, 2007). O uso 

de fibras restringe a difusão das fissuras, aumentando a capacidade de absorção de 

energia da matriz, e pode incrementar a resistência mecânica do compósito (BENTUR; 

MINDESS, 2007). Além disso, a inserção de fibras vegetais, um dos tipos de fibras 

utilizados em materiais cimentícios, oferece outros benefícios, como isolamento térmico 

(KHEDARI et al., 2001; ROMA JR.; MARTELLO; SAVASTANO JR., 2008; 

ASASUTJARIT et al., 2007) e acústico (FOULADI et al., 2010) e leveza (KHEDARI et 

al., 2001; ASASUTJARIT et al., 2007). 

  

De acordo com Bentur e Mindess (2007), uma ampla variedade de fibras está disponível 

para esta finalidade, abrangendo fibras naturais e sintéticas. O asbesto ou amianto, uma 

fibra mineral, constituiu o principal material de reforço em matrizes de cimento durante 

muitos anos. O sucesso do asbesto-cimento é atribuído ao alto módulo de elasticidade e 

alta resistência à tração das fibras, além da grande compatibilidade química entre as 

mesmas e a matriz de cimento e grandes volumes de fibra (superiores a 10%) podem ser 

adicionados à matriz (BENTUR; MINDESS, 2007). Todavia, a partir da década de 30, 

constatou-se que a inalação do asbesto pode provocar sérios danos à saúde, originando a 

doença chamada asbestose, que leva à insuficiência pulmonar rapidamente 

(NOGUEIRA et al., 1975), além de apresentar elevado potencial cancerígeno 

(CASTRO; GIANNASI; NOVELLO, 2003). Por esse motivo, o uso dessa fibra já foi 

banido em vários países, dentre os quais estão África do Sul, Alemanha, Argentina, 

Chile, Espanha, França, Holanda, Japão, Itália, Uruguai e Portugal (ABREA, 2010). No 
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Brasil, contudo, o amianto ainda é muito utilizado. Em 2007, o país produziu 254.204 

toneladas de fibra de asbesto crisotila (DNPM, 2008), o único permitido no país pela 

Lei 9055 (BRASIL, 1995). Aproximadamente 37% desta produção foram destinados ao 

consumo interno e quase que exclusivamente (96,8% desta quantidade) para a 

fabricação de telhas e caixas d’água (DNPM, 2008). A comprovação de diversos casos 

de doenças relacionadas à exposição do asbesto (NOGUEIRA et al., 1975; CAPITANI 

et al., 1997; WÜNSCH FILHO, 2004; CASTRO; RIBEIRO; GONÇALVES, 2007) 

mostra que é imprescindível estudar outras fibras capazes de substituí-lo. Existem 

vários tipos de fibras, naturais e manufaturadas. As fibras naturais abrangem as de 

origem animal (seda, lã), vegetal (coco, sisal juta) (REHSI, 1988) ou mineral 

(wollastonita) (FORMAGINI, 2005). As fibras sintéticas compreendem as de aço, 

vidro, polietileno, polipropileno, carbono (BENTUR; MINDESS, 2007). 

 

As fibras vegetais apresentam vantagens interessantes: baixa massa específica; 

capacidade de reciclagem e biodegradabilidade; ausência de substâncias tóxicas; baixo 

custo; estimulam empregos na zona rural; e baixo consumo de energia na produção 

(LEVY NETO; PARDINI, 2006). Essas fibras já eram utilizadas pelo homem desde a 

Antiguidade, quando egípcios incluíam palha em tijolos de barro (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994). Agopyan (1988) também ressalta que o uso de fibras vegetais 

como reforço de materiais de construção é uma prática realizada por várias gerações, 

mas sem amplos estudos científicos. Segundo o autor, pesquisas sobre o tema 

começaram a ser desenvolvidas na Inglaterra, nos anos 70. No Brasil os primeiros 

estudos foram realizados na década de 80, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

(CEPED), situado em Camaçari. Telhas, pias e reservatórios de água foram produzidos 

artesanalmente com argamassas reforçadas com fibras de sisal, coco e piaçava 

(GUIMARÃES, 1987a). Desde então, diversos trabalhos surgiram, investigando as 

propriedades físicas, mecânicas e durabilidade de compósitos cimentícios contendo 

fibras vegetais, tais como: sisal (TOLEDO FILHO, 1997; LIMA, 2004; MELO FILHO, 

2005); coco (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992; TOLEDO FILHO, 1997; 

ASASUTJARIT et al., 2007); bagaço de cana-de-açúcar (SARMIENTO, 1996; 

VALENCIANO, 2004); resíduos de fibras de sisal, coco, banana, malva e polpa de 

eucalipto (SAVASTANO JR., 2000).  
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De acordo com Passos (2005), recentemente fatores econômicos e ambientais têm 

estimulado o aproveitamento das fibras vegetais na elaboração de novos produtos.O 

autor comenta que o desperdício, o acúmulo de resíduos no meio ambiente e o 

esgotamento de fontes de recursos não renováveis representam hoje uma problemática 

ambiental. Dessa forma, é importante o desenvolvimento de pesquisas que envolvam o 

reaproveitamento de resíduos e a reciclagem (PASSOS, 2005; KARADE, 2010). Esses 

estudos apresentam um caráter social, uma vez que oferece oportunidades de geração de 

emprego e renda para populações carentes, particularmente no setor rural (TOMCZAC; 

SYDENSTRICKER; SATYANARAYANA, 2007). 

 

Entretanto, conforme destacado por Savastano Jr. (2000), o emprego de compósitos 

reforçados com fibras vegetais em escala industrial ainda é restrito. Isso se deve à 

necessidade de adaptação dos processos produtivos convencionais, como também 

devido à difusão deficiente de informações sobre a disponibilidade de fibras vegetais 

para o setor da construção.  

 

Mas além desses aspectos, o uso cotidiano dos compósitos cimentícios reforçados com 

fibras vegetais é limitado por alguns problemas relacionados com a durabilidade desses 

materiais. Tais problemas são atribuídos à degradação da fibra, devido à alcalinidade da 

matriz cimentícia, e à instabilidade dimensional da fibra, que debilita a aderência 

reforço/matriz (GRAM, 1988a; BENTUR; MINDESS, 2007). Todavia, soluções como 

o uso de materiais que reduzem a alcalinidade da matriz ou o tratamento superficial da 

fibra vêm sendo avaliadas para atenuar estes problemas. Os resultados de estudos como 

os de Gram (1988a), Gram e Nimityogskul (1987), Lima (2004), Toledo Filho et al. 

(2003) e Toledo Filho et al. (2009) têm sido positivos, indicando a possibilidade de 

utilizar fibras vegetais como reforço de materiais cimentícios, garantindo-lhes uma vida 

útil prolongada. 
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2.1 FIBRAS VEGETAIS 

  

 

As fibras vegetais mais frequentemente estudadas para reforço de compósitos 

cimentícios são as de coco (GUIMARÃES, 1987a, 1987b; SHIMIZU; JORILLO JR., 

1992; TOLEDO FILHO, 1997; SAVASTANO JR., 2000; ASASUTJARIT et al., 2007), 

sisal (GUIMARÃES, 1987a, 1987b; TOLEDO FILHO, 1997; SAVASTANO JR., 2000; 

LIMA, 2004; MELO FILHO, 2005), piaçava (GUIMARÃES, 1987a; SAVASTANO 

JR., 2000), bambu (RAMASWAMY; AHUJA; KRISHNAMOORTHY, 1983; YAO; 

LI, 2003; LIMA JR. et al., 2005) e juta (RAMASWAMY; AHUJA; 

KRISHNAMOORTHY, 1983). 

  

Muitas fibras vegetais constituem resíduos agrícolas/agroindustriais (SAVASTANO 

JR., 2000; PASSOS, 2005; JÚSTIZ-SMITH; VIRGO; BUCHANAN, 2008; KARADE, 

2010). 

 

  

2.1.1 Resíduos agroindustriais 

 

 

O setor agroindustrial é uma potencial fonte geradora de resíduos, envolvendo cascas, 

folhas, caules, sementes, cujo volume tem despertado preocupação em virtude dos 

problemas sócio-ambientais que podem desencadear. O destino final desses resíduos é o 

aterro sanitário, reduzindo a vida útil dos mesmos, ou a incineração, a qual acarreta 

poluição do ar (KARADE, 2010). Além disso, a biodegradação desse material nos 

aterros produz metano, um dos gases causadores do efeito estufa (PASSOS, 2005; 

KARADE, 2010). Sendo assim, a reciclagem desses resíduos, agregando valor aos 

mesmos, tem sido incentivada com o intuito de mitigar esses problemas. Os resíduos 

agroindustriais incluem materiais fibrosos que podem ser utilizados como reforço de 

compósitos (PASSOS, 2005; KARADE, 2010). 

 

Muitos pesquisadores vêm desenvolvendo estudos neste sentido. Savastano Jr. (2000) 

realizou uma pesquisa sobre resíduos oriundos de centros brasileiros produtores e/ou 
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processadores de fibras de sisal, piaçava, coco, algodão, polpa de eucalipto, rami, 

banana e malva. O autor apontou e caracterizou seis resíduos que foram considerados de 

maior potencial de aproveitamento na construção civil: bucha verde de campo do sisal, 

bucha de máquina da produção de baler twine1, fibrinhas extraídas do pó residual do 

coco, rejeito de polpa celulósica de eucalipto, fibra do pseudocaule da bananeira e 

malva tipo 42.  

 

Karade (2010) relacionou vários resíduos lignocelulósicos provenientes da agricultura e 

indústrias de construção e de móveis e versou sobre a utilização dos mesmos em 

compósitos cimentícios. Dentre os resíduos abordados, estão palha de trigo e arroz, 

coco, bagaço de cana-de-açúcar e resíduo de MDF3. Os benefícios e limitações do 

reforço de matrizes à base de cimento com esses resíduos também são discutidos. O 

autor concluiu que é viável essa aplicação, mas ressalta a necessidade de estudos 

complementares para solucionar problemas associados à compatibilidade fibra/matriz, 

aos métodos de produção e à durabilidade dos compósitos. 

 

Um dos resíduos agroindustriais gerados e que apresentam grande relevância são as 

cascas de coco. A produção do fruto, nos âmbitos mundial, nacional (Brasil), regional 

(Nordeste) e estadual (Bahia) tem sido bastante elevada. As informações contidas na 

Figura 1 e Tabela 1 confirmam essa afirmação.  

                                                
1 Fio agrícola para exportação (SAVASTANO JR., 2000) e geralmente utilizado por fazendeiro com o 
objetivo de amarrar os fardos de forragem como feno, alfafas, palhas de milho etc (BALER TWINE, 
2010). 
2 Denominação atribuída à fibra de malva que apresenta as seguintes especificações: umidade de 13,5%; 
resistência normal; coloração variada; defeitos de maceração ou beneficiamento representados pela 
aderência de cutícula, concentrações de substâncias pécticas e calosidades; brilho normal; aspereza em 
toda a extensão da fibra; e comprimento mínimo de 1 m. Comparando com os tipos 1, 2 e 3, a fibra tipo 4 
possui maior aspereza e defeitos (BRASIL, 1982). Constitui um subproduto da obtenção da fibra bruta 
limpa (SAVASTANO JR., 2000). 
3 MDF-Medium density fibreboard. Material lignocelulósico usado na indústria moveleira e na construção 
civil, produzido por compressão a quente de uma mistura de madeira ou outras fibras lignocelulósicas e 
uma resina sintética, geralmente uréia-formaldeído (KARADE, 2010). 
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Índia; 10.894

Filipinas; 
15.319

Indonésia; 
19.500

Brasil; 2.759

Tailândia; 
1.722

Sri Lanka; 
2200

México; 1246

 

Figura 1: Produção de coco (em 1000 toneladas) nos principais países produtores do 
fruto, em 2008 (FAO, 2010) 

  
A partir dos dados apresentados na Figura 1, verifica-se que a Indonésia é o maior 

produtor mundial de coco, seguida das Filipinas, Índia e Brasil. 

 

A Tabela 1 contém os dados de produção de coco-da-baía no Brasil, Nordeste, Bahia e 

Feira de Santana, no período de 2000 a 2008. 

 

Tabela 1: Quantidade produzida de coco-da-baía (mil frutos) no Brasil, Região 
Nordeste, Bahia e Feira de Santana, no período de 2000 a 2008 

ANO BRASIL NORDESTE BAHIA FEIRA DE SANTANA 

2000 1.301.411 932.960 402.937 700 

2001 1.420.547 960.569 424.444 360 

2002 1.928.236 1.398.951 731.208 885 

2003 1.985.661 1.432.992 684.016 1.006 

2004 2.078.226 1.467.822 705.732 1.006 

2005 2.079.291 1.432.211 713.571 1.000 

2006 1.985.478 1.320.933 628.376 1.158 

2007 1.887.336 1.235.530 565.816 1.144 

2008 2.149.322 1.492.112 609.623 1.168 

Fonte: IBGE-PAM, 2008  

 

A quantidade produzida de fruto é muito expressiva, principalmente a nível nacional, 

regional e estadual. Feira de Santana, por não se constituir uma cidade litorânea, 

apresenta uma produção pequena. Entretanto, é provável que cocos provenientes de 

outras localidades sejam comercializados no município. Isso implica em maior volume 

de resíduo de coco sendo gerado na cidade. 
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Os dados da Tabela 1 permitem inferir que, em 2008, a região Nordeste concentrou 

69,4% da produção nacional de coco-da-baía. A produção baiana, por sua vez, 

correspondeu a 40,8% da quantidade produzida nessa região e a 28,4% do total 

produzido no país, sendo a Bahia o maior produtor nacional de coco-da-baía. 

 

O impacto dessa elevada produção do fruto é a geração de uma grande quantidade de 

cascas. A Figura 2 mostra seção transversal do coco, identificando suas partes. A casca 

aparece como a fração predominante do fruto e corresponde, aproximadamente, a 85% 

do peso do coco verde (SENHORAS, 2005) e a 57% do coco seco (NUNES, 2002). O 

peso médio do coco aos 12 meses de idade varia de 700 g a 2000 g, a depender da 

variedade (ARAGÃO et al., 2002). Em volume, a casca representa cerca de 70% do 

fruto4. 

 

 

Figura 2: Seção transversal do coco (van DAM et al., 2004) 
 

De acordo com Passos (2005), as cascas geralmente são conduzidas para aterros 

(sanitários e controlados) e vazadouros. Tais práticas reduzem a vida útil dos aterros, 

uma vez que o fruto apresenta degradação lenta (mais de oito anos), além de 

acarretarem maiores custos de coleta e contribuírem para a emissão de metano (segundo 

gás causador do efeito estufa de maior relevância), resultante da sua degradação 
                                                
4 Este valor foi obtido experimentalmente, a partir de três frutos. Aproximando o formato do coco para 
uma esfera, o volume do fruto e da sua região central (delimitada pelo endocarpo e que contém os 
albúmens sólido e líquido, ou seja, a água) foram calculados a partir dos respectivos diâmetros médios. O 
volume da casca corresponde à diferença entre esses volumes.  

MESOCARPO 

EPICARPO 

ALBÚMEN SÓLIDO 

ENDOCARPO 
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anaeróbia (PASSOS, 2005). Frequentemente, a casca é também depositada em terrenos 

baldios, praias (Figura 3) e margens de estradas, trazendo os mesmos transtornos 

(VILELA, 2007), além de constituir foco para proliferação de doenças (SILVEIRA, 

2008). 

 

   

                (a)                                                                     (b) 
Figura 3: Cascas de coco depositadas em (a) praia e (b) terreno baldio, ambos 

localizados na Praia de Coroa, município de Vera Cruz, Ilha de Itaparica, Bahia, Brasil 
 

Dessa maneira, a valorização desse resíduo torna-se imprescindível. A casca de coco 

(verde ou seco), suas fibras e o pó (subproduto da obtenção da fibra) já são utilizadas 

em estofamentos, capachos, cordas, esteiras, pincéis, vassouras, escovas, esponjas, 

colchões e almofadas (ARAGÃO et al., 2002), xaxim e reforço de polímeros 

(SENHORAS, 2005),  substrato agrícola (CARRIJO; LIZ; MAKISHIMA, 2002; 

CARRIJO et al., 2004; PEDRA; MARINO, 2006; COSTA et al., 2009) , mantas e telas 

para proteção do solo e recuperação de áreas degradadas (ARAGÃO et al., 2002; 

SENHORAS, 2005), painéis de revestimento (JOHN et al., 2005; FOULADI et al., 

2010), telhas (SAVASTANO JR., 2000; PASSOS, 2005), chapas de partículas 

(PASSOS, 2005), tijolos de adobe (GHAVAMI; TOLEDO FILHO; BARBOSA, 1999), 

tendo potencial para ser aplicada na alimentação animal e produção de papel (devido ao 

teor de 35% de celulose) (SENHORAS, 2005), produção de enzimas (COELHO et al., 

2001), preparação de carvão ativado (FERREIRA, 2007), briquetes (CHIN; SIDDIQUI, 

2000; SILVEIRA, 2008) e biosorvente (KHAN; VIROJNAGUD; RATPUKDI, 2004; 

HUAMÁN PINO, 2005; SOUSA et al., 2007). O setor da construção civil aparece como 

uma alternativa adicional de reciclagem desse resíduo, utilizando as fibras de coco, 

assim como outras fibras vegetais, cujas características são favoráveis a esta aplicação. 
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2.1.2 Características e propriedades das fibras vegetais 

 

 

2.1.2.1 Composição química 

 

 

Passos (2005) descreve a composição química das fibras vegetais, as quais são 

constituídas, basicamente, de celulose, hemicelulose, lignina, pectina e minerais. A 

celulose, polissacarídeo linear de alto peso molecular, formado por unidades de glicose, 

confere estabilidade e resistência às fibras. A hemicelulose também é um 

polissacarídeo, mas apresenta outros açúcares, além da glicose, em sua composição e 

possui menor grau de polimerização. Constitui um elemento de ligação entre celulose e 

lignina. A lignina, por sua vez, é um polímero complexo, amorfo, contendo 

constituintes aromáticos e alifáticos. Conecta as fibras celulósicas, formando a parede 

celular e proporciona resistência à compressão ao tecido celular e às fibras (PASSOS, 

2005). Jústiz-Smith, Virgo e Buchanan (2008) ressaltam que o alto conteúdo de lignina 

na fibra oferece alta resistência ao apodrecimento sob condições de secagem e 

umedecimento. A Tabela 2 apresenta a composição química de algumas fibras vegetais. 

   

Tabela 2: Composição química, em massa, de fibras vegetais 
FIBRA CELULOSE (%) LIGNINA (%) HEMICELULOSE (%) 

COCO 53,0¹; 43,4 -53,0² 40,8¹; 38,3-40,8² 14,7² 

SISAL 78,6¹; 74,0-75,2² 9,9¹; 7,6-8,0² 10,0-13,9² 

MALVA 76,0¹; 10,0¹; - 

JUTA 60,0² 15,9² 22,1² 

BAMBU 33,0-45,0² 20,0-25,0² 30,0² 

PIAÇAVA 31,6² 48,4² - 

 Fonte: ¹SAVASTANO JR., 2000; ² SATYANARAYANA; GUIMARÃES; 

WYPYCH, 2007 

 

Um aspecto marcante a ser destacado é a elevada proporção de lignina nas fibras de 

piaçava (48,4%) e de coco (40,8%), o que lhes confere maior resistência e durabilidade 

que as demais fibras vegetais. Na fibra de coco, o teor de lignina é função da idade do 

fruto, sendo de 20% em coco jovem (colhido com 6 meses) e de 35% no fruto maduro 

(11 meses) (van DAM et al., 2004).  
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Quando as fibras vegetais são inseridas em uma matriz cimentícia, a celulose, 

hemicelulose e lignina sofrem ataque pelo hidróxido de cálcio produzido na hidratação 

do cimento Portland. Este problema afeta a durabilidade dos compósitos, pois a 

capacidade de reforço das fibras é comprometida. Por esse motivo, alguns tratamentos 

na fibra ou na matriz devem ser aplicados para minimizar ou evitar o ataque alcalino 

(GRAM, 1988a). Este assunto será abordado mais amplamente na seção 2.2.12. 

 

Além da celulose, hemicelulose e lignina, constituintes principais das fibras vegetais, 

estas também contêm extrativos, que incluem resinas, polifenóis, óleos, graxas e 

açúcares e são liberados pela fibra em solução aquosa. Essas substâncias retardam a 

pega do cimento, fato que deve ser considerado na produção de compósitos à base de 

cimento reforçados com este tipo de fibras (GRAM, 1988b, SAVASTANO JR; 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997). Como resultado, a resistência do material é afetada. 

Biblis e Lo (apud STANCATO, 2006, p. 20) afirmam que quanto maior a quantidade de 

extrativos nos resíduos vegetais adicionados ao compósito, menor a resistência dos 

mesmos. Stancato (2006) explica que períodos longos de reação de hidratação 

conduzem a menor chance de endurecimento do compósito, uma vez que a interferência 

dos extrativos prevalece, favorecendo uma condição inibitória. Pimentel (2000) aponta 

o ensaio de resistência à compressão e o teste do calor de hidratação como os métodos 

mais utilizados para avaliar a compatibilidade química entre biomassa vegetal e o 

cimento. 

 

Alguns tratamentos podem ser aplicados para minimizar o efeito negativo das fibras 

sobre a pega do cimento, dentre os quais estão a lavagem das fibras com água (quente 

ou fria) ou em soluções alcalinas (hidróxido de sódio, cal etc.), imersão das fibras em 

soluções salinas (aluminatos e silicatos), uso de aceleradores de pega ou de cimentos de 

alta resistência inicial e carbonatação da matriz (SARMIENTO, 1996; KARADE, 

2010).  

 

Paramasivan, Nathan e Gupta (1984) imergiram fibras em solução de sabão por 24 h, 

procedendo à lavagem e secagem das mesmas antes da sua utilização como reforço de 

chapas corrugadas de cimento. Os autores visaram remover o vinagre residual, 

proveniente do tratamento prévio sofrido pelas fibras, e graxas das mesmas. 
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Zucco (1999) estudou a influência de casca de arroz sobre a hidratação do cimento (CP 

II-E-32 e CP V-ARI), por meio da avaliação das curvas de hidratação. Foram 

produzidas pastas de fator água/cimento de aproximadamente 0,45, contendo casca de 

arroz (teor de adição de 7,5% em relação à massa de cimento) previamente submetidas a 

diferentes tratamentos: natural (N); lavada em água quente a 80°C, por 2 h, numa 

proporção de 100 g de casca para cada litro de água, sendo em seguida seca ao ar livre e 

estocada em sacos plásticos (L); lavada em solução de cal, cuja concentração foi 0,5% 

(peso/volume), por 24 h, na razão de 10:1 entre a solução de cal e a casca de arroz, 

sendo seca ao ar livre por no mínimo três dias (LSC). Como referência, foi preparada 

uma pasta de cimento puro, de relação água/cimento 0,25. O autor avaliou também a 

interferência da dimensão das partículas de casca de arroz sobre o efeito inibitório da 

pega do cimento. Os seguintes tamanhos de partículas foram avaliados: inferiores a 

0,075 mm; de 0,075 a 0,15 mm; de 0,15 a 0,30 mm; e de 0,30 a 0,60 mm. Para as 

partículas menores, nenhum dos tratamentos aplicados à casca de arroz foi efetivo. 

Todas as misturas contendo a casca, para ambos os tipos de cimento, apresentaram 

temperatura máxima de hidratação abaixo de 50°C, inaceitável para produção de 

compósitos à base de cimento. Nas partículas maiores, ao contrário, os tratamentos 

mostraram-se benéficos. A lavagem em água quente (L) propiciou os melhores 

resultados, seguida da lavagem em solução de cal (LSC). A casca in natura teve maior 

impacto negativo sobre o desenvolvimento da hidratação. Com o cimento CP V-ARI, o 

efeito inibitório da casca sobre a pega foi reduzido (ZUCCO, 1999).   

 

Lopes, Beraldo e Freire ([1999?]) estudaram as curvas de hidratação de pastas com fator 

água/cimento de 0,45 e teor de 7,5% (em relação à massa de cimento) de partículas de 

bambu. Dois tipos de cimento foram avaliados (CP II E-32 e CP V ARI). A temperatura 

máxima de hidratação nas pastas contendo bambu não ultrapassou 30°C, para ambos os 

tipos de cimento, indicando o caráter inibitório desse material em relação à pega.  

 

Os autores investigaram também o efeito do estado (natural e lavado em água a 80°C 

por 2 h), do tratamento das partículas de bambu (uso de cloreto de cálcio e sulfato de 

alumínio como aceleradores de pega, no teor 3% em relação à massa de cimento, e 

mineralização por imersão em solução a 3% de silicato de sódio e solução a 20% de 

sulfato de alumínio) e do tipo de cimento (CP II E-32 e CP V ARI) sobre a resistência à 

compressão de pastas com traço 1:0,35:0,75 (cimento:bambu:água), em massa. A 
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Tabela 3 contém os resultados, os quais foram submetidos a uma análise de variância e 

teste de Tukey para comparação de médias (LOPES; BERALDO; FREIRE, [1999?]).  

 

Tabela 3: Resistência à compressão (MPa) de pastas de cimento com partículas de 
bambu em função do tipo de cimento, estado e tratamento químico do material vegetal 

CP II E-32 CP V ARI TRATAMENTO QUÍMICO 

Natural Lavado Natural Lavado 

Al2(SO4)3 10,210 10,358  12,738   10,426 

Mineralizado 10,084  - - - 

CaCl2 5,201  8,390  4,641  10,528 

Referência 2,016  9,057  1,612 9,528  

 Fonte: LOPES; BERALDO; FREIRE, [1999?]      
 

Houve interação significativa (P<0,01) entre os tratamentos químicos do bambu, tipos 

de cimento e estado de aplicação do bambu. De acordo com essa análise estatística, o 

tipo de cimento não mostrou influência sobre a resistência à compressão dos 

compósitos, exceto para o bambu lavado associado ao acelerador de pega cloreto de 

cálcio e sulfato de alumínio. O bambu lavado ofereceu resistência superior ao natural 

em todos os tipos de cimento e para todos os tratamentos, excetuando-se as pastas com 

sulfato de alumínio e cimento CP II E 32, em que não foi observado diferença entre o 

bambu lavado e o natural. Para as pastas produzidas com o bambu lavado, os 

tratamentos empregados não tiveram influência sobre a resistência. Contudo, nas pastas 

com bambu no estado natural, o uso do sulfato de alumínio e da mineralização 

conferiram maiores benefícios, seguidos do emprego de cloreto de cálcio e referência 

(LOPES; BERALDO; FREIRE, [1999?]).   

 

Stancato (2006) verificou que o cimento CP V ARI proporcionou melhor 

desenvolvimento da taxa de calor durante a hidratação do cimento em misturas com 

resíduos vegetais (Pinus caribaea, Eucalyptus grandis, casca de arroz e sisal). O autor 

investigou a eficiência de alguns tratamentos nos resíduos sobre a hidratação do cimento 

em pastas de relação água/cimento 0,44. Para o sisal, os tratamentos incluíram: lavagem 

em água à temperatura ambiente por 24 h (sisal tratado-ST); sisal tratado associado ao 

acelerador de pega cloreto de cálcio (teor de 3% em relação à massa de cimento); sisal 

tratado combinado com adição de polímero emulsionável estireno-butadieno (SBR), na 

proporção de 5% sobre a massa de cimento. Uma pasta de cimento pura (fator 
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água/cimento 0,25) foi produzida como referência. Na Figura 4, pode ser observado que 

apenas o acelerador de pega cloreto de cálcio minimizou a ação retardadora do sisal.  

 

 

Figura 4: Variação do calor de hidratação do sisal tratado (granulometria passante na 
peneira n° 100) com CPV-ARI (sem adição. Com adição de cloreto de cálcio e SBR) 

(STANCATO, 2006) 
 

Asasutjarit et al. (2007) avaliaram o efeito das condições de pré-tratamento de fibras de 

coco sobre propriedades físicas e mecânicas de chapas à base de cimento reforçadas 

com essas fibras. O traço adotado foi 1:2:1 (cimento:fibra de coco:água), em massa. Os 

tratamentos empregados para as fibras foram: lavagem em água de torneira até a água 

atingir pH igual a 7; fervura em água por 2 h, seguida de lavagem em água de torneira 

até a água ficar com coloração clara. Como referência, fibras de coco não tratadas foram 

utilizadas. A Tabela 4 contém os resultados obtidos para fibras de 1-6 cm de 

comprimento. 
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Tabela 4: Propriedades físicas e mecânicas de placas de cimento reforçadas com fibras 
de coco submetidas a diferentes tratamentos 

PROPRIEDADES FÍSICAS PROPRIEDADES 

MECÂNICAS 

 

PRÉ-TRATAMENTO 

D (kg/m³) U (%) I (%) ABS (%) MOR (MPa) LI (MPa) 

Fibra não tratada 250,00 10,83 31,54 169,12 0,17 0,055 

Lavagem em água de 

torneira 

540,00 9,90 27,68 129,37 0,30 0,080 

Lavagem em água fervente 700,00 8,80 20,12 115,09 4,04 0,370 

D: densidade; U: umidade; I: inchamento; ABS: absorção de água; MOR: módulo de ruptura na flexão; 
LI: ligação interna 
Fonte: ASASUTJARIT et al., 2007 

 

Os dados da Tabela 4 mostram que as fibras lavadas em água fervente apresentaram os 

melhores resultados, devido à remoção mais eficiente dos extrativos, o que favorece a 

formação da aderência efetiva entre fibra e matriz (ASASUTJARIT et al., 2007). 

 

Geimer (1992) utilizou dióxido de carbono para produção rápida de placas de cimento 

com madeira da espécie Southern Pine. Comparando com técnicas convencionais de 

prensagem, nas quais as chapas são submetidas à pressão por 8 a 24 h, o emprego da 

carbonatação reduziu este período para 4,5 minutos. O dióxido de carbono reage com o 

hidróxido de cálcio, produzindo carbonato de cálcio. A formação deste composto 

fornece uma ligação com estágios iniciais da hidratação e precede outras fases de 

cristalização. Dessa forma, minimiza o efeito inibitório do vegetal sobre a pega do 

cimento. As placas produzidas com a injeção de dióxido de carbono tiveram módulo de 

elasticidade e módulo de ruptura até 1,9 e 2,5 vezes, respectivamente, superior em 

relação às chapas convencionais. 

 

A fermentação também pode minimizar o efeito de materiais lignocelulósicos como as 

fibras vegetais sobre a pega do cimento, uma vez que reduz o teor de açúcar nas 

mesmas. Simatupang e Handayani (2001) constataram que partículas de madeira 

fermentadas apresentaram melhor compatibilidade com o cimento na produção de 

compósitos. Biblis et al. (apud PIMENTEL, 2000, p. 6) verificaram que a ação do fungo 

manchador azul (Ceratocystis pilifera) sobre a madeira Southern pine por quatro meses 

provocou uma redução do tempo de pega da mistura dessa madeira com cimento.  
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2.1.2.2 Morfologia 

 

 

A Figura 5 mostra a morfologia característica de fibras vegetais. 

 

                                                           

 

                 (a)                                                                     (b) 

  

Figura 5: Estrutura de uma fibra vegetal: (a) Seção transversal da fibra (COUTTS, 1992 
apud SAVASTANO JR; AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997, p.116); (b) Célula individual 

(GRAM, 1988a) 
 

As fibras vegetais são constituídas de um feixe de células individuais (Figura 5a), as 

quais, por sua vez, são compostas de microfibrilas (GRAM, 1988a). Este feixe de 

células também é denominado de macrofibra (SAVASTANO JR., 2000). 

Particularmente, no caso de fibra de coco, Shimizu e Jorillo (1992) verificaram que cada 

fibra pode conter de 30 até mais de 200 células individuais.  

  

Verifica-se, na Figura 5b, que cada célula é composta por quatro camadas de 

microfibrilas e uma cavidade central denominada lúmen. A macrofibra também pode 

exibir uma região central oca (lacuna) (SAVASTANO JR; AGOPYAN; OLIVEIRA, 

1997). Esta estrutura porosa confere às fibras vegetais uma instabilidade dimensional 

quando as mesmas são submetidas a variações de umidade. As fibras incham quando 

absorvem água e, quando a perdem, retraem-se (BENTUR; MINDESS, 2007). Toledo 

Filho (1997) estudou a absorção de água por fibras de sisal e coco e verificou aumento 

S3 

S2 

S1 

Camada primária 

 Lúmen 

θ 
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de 15% e 9% no diâmetro de fibras de sisal e coco, respectivamente, após oito dias de 

imersão em água. Contudo, o autor verificou que a maior parte da absorção de água já 

ocorre nos primeiros instantes de imersão: aos 5 minutos, as fibras de sisal e coco 

absorveram 82% e 28% de água, respectivamente; após 24 h, as fibras absorveram o 

equivalente a 61% e 68% do total de água absorvido até a saturação. 

  

As características da superfície e da seção transversal das fibras também são 

importantes. Na Figura 6, está mostrada a superfície e a seção de uma fibra coco.  

 

 

(a) 

 

   

(b) 

Figura 6: Microscopia da (a) superfície (WEI; GU, 2009) e (b) seção transversal 
(FAGURY, 2005) de uma fibra de coco 

 

Percebem-se algumas irregularidades na superfície da fibra de coco, contudo com 

cavidades rasas (FAGURY, 2005). A estrutura dessas fibras é mais fechada, por ser 

revestida por uma camada de células epidérmicas (SAVASTANO JR.; AGOPYAN; 

OLIVEIRA, 1997). Além disso, as fibras de coco apresentam poros e tiloses, que 

representam pontos de ancoragem, propiciando uma melhor aderência da fibra à matriz 

em que é inserida (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992). Fagury (2005) também comenta 

que as irregularidades na superfície da fibra proporcionam melhor aderência à matriz.   
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As seções transversais irregulares também contribuem para uma ancoragem mais 

eficiente das fibras na matriz do compósito, segundo Griffin (apud SAVASTANO JR.; 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997, p. 114). As fibras de coco podem exibir seção circular 

a elíptica, conforme verificado por Fagury (2005). A autora afirma que as fibras de 

seção elíptica têm melhor empacotamento que as de seção circular.  

 

 

2.1.2.3 Propriedades físicas e mecânicas 

 

 

A Tabela 5 contém as principais propriedades físicas de algumas fibras utilizadas em 

materiais cimentícios.  

 

Tabela 5: Propriedades físicas de fibras vegetais e sintéticas 
PROPRIEDADES FÍSICAS TIPO DE FIBRA 

ABSORÇÃO DE ÁGUA (%)  MASSA ESPECÍFICA (kg/m³) 

BAMBU 1451,2 11582 

COCO 1271; 117-1712; 130-1804 1180-14503 

JUTA 214,12 15003 

PIAÇAVA 1081; 34,4-108,02 10502,3 

SISAL 2391,2; 60-704 1270-15002,3 

ASBESTO - 26004 

CARBONO (ALTA 

RESISTÊNCIA) 

- 1600-17004 

AÇO - 78404 

VIDRO - 26004 

POLIPROPILENO - 920-9604 

Fonte: ¹GUIMARÃES, 1987a; ² AGOPYAN, 1988; ³ LEVY NETO; PARDINI, 2006; 4 BENTUR; 
MINDESS, 2007 
 

Observando essa tabela, verifica-se que as fibras de polipropileno são as que apresentam 

menor massa específica, seguidas das fibras vegetais e de carbono. As fibras de asbesto, 

vidro e aço são, aproximadamente, de 2 a 7 vezes mais densas que as vegetais.  
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As diferentes fibras vegetais possuem massas específicas e absorção de água bem 

próximas. A estrutura porosa dessas fibras justifica sua menor densidade e elevada 

absorção de água (SAVASTANO JR.; AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997). 

 

A Tabela 6 apresenta as propriedades mecânicas mais relevantes das fibras relacionadas 

na Tabela 5.  

 

Tabela 6: Propriedades mecânicas de fibras vegetais e sintéticas 
PROPRIEDADES MECÂNICAS FIBRA 

σt (MPa) E (GPa) ε (%) 
BAMBU 563,61;575,02 28,0-29,01,2 3,201,2 

COCO 176,51; 95-1492,3; 120-

2004 

2,8-13,71,3; 19-264 23,9-51,41.2; 3,3-5,13; 10-254 

JUTA 320-5003; 250-3504 12-1003; 26-324 3,7-6,52; 1,3-2,83; 1,5-1,94 

PIAÇAVA 1401,2,3 5,51,2,3 5,991,2,3 

SISAL 449,21; 4582; 126-8003; 

280-7504 

14,91; 15,22; 3,8-

623; 13-264 

4,301,2; 2,8-103; 3-54 

ASBESTO 

(CRISOTILA) 

31004 1644 2-34 

CARBONO (ALTA 

RESISTÊNCIA) 

2500-40004 230-2804 0,5-1,54 

AÇO 500-20004 2004 0,5-3,54 

VIDRO 2000-40004 70-804 2,0-3,5 

POLIPROPILENO 450-7604 3,5-104 15-204 

Legenda: σt : resistência à tração; E: módulo de elasticidade; ε: alongamento na ruptura 
Fonte: ¹GUIMARÃES, 1987a; ² AGOPYAN, 1988; ³ LEVY NETO; PARDINI, 2006; 4 BENTUR; 
MINDESS, 2007 
 

As fibras vegetais possuem alta resistência à tração, embora as fibras sintéticas, exceto 

as de polipropileno, exibam valores bem maiores. 

  

O módulo de elasticidade das fibras vegetais e das de vidro e de polipropileno é baixo, 

em comparação com as demais fibras sintéticas. Quanto à capacidade de alongamento, a 

fibra de coco e as de polipropileno destacam-se por apresentar os maiores valores. 

 

Dentre as fibras vegetais, as de bambu, juta e sisal são mais resistentes à tração. A fibra 

de piaçava possui o menor módulo de elasticidade, enquanto a fibra de coco exibe maior 
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alongamento na ruptura, o qual é consequência do elevado ângulo de orientação das 

microfibrilas da camada S2 (Figura 5b). 

 

A partir dos dados mostrados nas Tabelas 5 e 6, percebe-se que as fibras vegetais 

apresentam grande variabilidade em suas características, havendo divergências entre 

autores quanto à magnitude dos valores dessas propriedades. Segundo Savastano Jr. 

(2000), o coeficiente de variação relativo às características das fibras vegetais 

normalmente são superiores a 40%. Tomczak, Sydenstricker e Satyanarayana (2007) 

citam alguns fatores que contribuem para essas discrepâncias, tais como área de 

produção e idade da árvore, variabilidade nas dimensões da fibra (diâmetro, 

comprimento) e tipo de tratamento ao qual a fibra pode ter sido submetida antes da 

determinação de suas propriedades. 

  

  

2.2 PROPRIEDADES DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM 

FIBRAS VEGETAIS 

  

 

2.2.1 Trabalhabilidade 

 

 

A qualidade de pastas, argamassas e concretos no estado fresco é avaliada, 

principalmente, a partir da sua trabalhabilidade (TOLEDO FILHO, 1997). A ASTM C 

125 (apud MEHTA; MONTEIRO, 1994, p. 348) define trabalhabilidade como sendo “a 

propriedade que determina o esforço necessário para manipular uma quantidade de 

concreto fresco com uma perda mínima de homogeneidade”. Segundo Mehta e 

Monteiro (1994), o termo manipular abrange operações como lançamento, adensamento 

e acabamento. Esses autores afirmam que a trabalhabilidade é uma propriedade 

composta de pelo menos dois componentes principais: fluidez, que descreve a facilidade 

de mobilidade; e coesão, relacionada à resistência à exsudação ou segregação. 

 



     

 

24 

 Em misturas com fibras vegetais, a trabalhabilidade é reduzida em virtude da alta 

capacidade de absorção de água por parte das fibras (SAVASTANO JR.; AGOPYAN; 

OLIVEIRA, 1997). Além disso, fibras são componentes adicionais na mistura, com 

elevada área superficial, que requerem água para molhagem e assim reduzem a água 

disponível para conferir trabalhabilidade à mistura fresca (RILEM, 1977). Gram 

(1988b) aponta outro importante aspecto a considerar, que é o enovelamento das fibras, 

que tem um efeito deletério na resistência do material. Fibras curtas e de menor 

diâmetro reduzem a ocorrência deste problema. O autor comenta que certos métodos de 

mistura também podem ser empregados para minimizá-lo. Geralmente a adição 

progressiva de fibras no final do processo de mistura, após os demais ingredientes terem 

sido misturados, reduz o efeito de enovelamento, que depende ainda do tipo de 

misturador. A trabalhabilidade das misturas com fibras naturais depende do volume e 

características (tipo, comprimento, espessura) das fibras (GRAM, 1988b). A 

trabalhabilidade de pastas, argamassas e concretos reforçados com fibras pode ser 

avaliada por ensaios estáticos ou dinâmicos. Bentur e Mindess (2007) afirmam que 

métodos estáticos, tais como ensaio de abatimento (slump test), podem conduzir a 

conclusões errôneas, uma vez que as misturas com fibras podem parecer consistentes, 

mas responder bem à vibração, adquirindo trabalhabilidade satisfatória. Dessa forma, 

recomenda-se a combinação dos dois tipos de ensaio a fim de obter resultados mais 

consistentes. 

  

Sarmiento (1996) realizou o ensaio de consistência em argamassas de traço 1:2 

(cimento:areia), contendo 10%, 20% e 30% (em massa) de fibras de bagaço de cana-de-

açúcar. Como referência, foi produzida uma mistura sem fibras. A relação água/cimento 

foi definida para cada teor de fibra. A Tabela 7 apresenta os resultados.  

 

Tabela 7: Índice de consistência de argamassas reforçadas com fibras de bagaço de 
cana-de-açúcar 

TEOR DE FIBRA (%) A/C ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA (mm) 

0,0 0,38 192,0 

10,0 0,66 132,5 

20,0 0,96 125,5 

30,0 1,20 125,0 

                           Fonte: SARMIENTO, 1996 
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Verifica-se que o índice de consistência foi reduzido com a presença de fibra, numa taxa 

de 31,0 a 34,9% (SARMIENTO, 1996). 

 

Toledo Filho (1997) estudou as propriedades no estado fresco de misturas de traço 

1:1:0,4 (cimento:areia:água/cimento), reforçados com fibras de sisal e coco, de 

diferentes comprimentos (15 mm e 25 mm, apenas para fibras de sisal) e volumes (2% e 

3%). Os testes realizados foram o de abatimento e o tempo VêBê. Os resultados 

constam na Tabela 8. A abreviação das argamassas indica o traço (M1), o tipo de fibra 

(S-sisal e C-coco), o volume (2% ou 3%) e o comprimento (15 mm ou 25 mm) da fibra.  

 

Tabela 8: Propriedades no estado fresco de misturas de argamassa reforçadas com 
fibras de sisal e coco 

TRAÇO FATOR DE FORMA (l/d) ABATIMENTO (mm) VêBê (seg) 

M1 - Fluido Fluido 

M1S325 208 40,0 3,90 

M1S315 125 72,0 2,83 

M1S225 208 118,0 1,90 

M1C325 100 114,0 2,14 

M1C225 100 167,0 1,62 

                    Fonte: TOLEDO FILHO, 1997 

 

O aumento no teor de fibra de sisal de 2% para 3% reduziu em 66,1% o abatimento das 

argamassas e dobrou o tempo VêBê. Para a fibra de coco, houve decréscimo no 

abatimento e acréscimo no tempo VêBê de aproximadamente 30%. Portanto, com o 

aumento no teor de fibras, as misturas tornaram-se mais consistentes, sendo que com a 

fibra de coco este efeito é menos acentuado. Conforme o autor, a fibra de coco absorve 

menos água da mistura no estado fresco e apresenta menor fator de forma que a fibra de 

sisal, proporcionando melhor trabalhabilidade. Fibras de 25 mm, cujo fator de forma é 

maior, acarretaram redução de 44,4% no abatimento e acréscimo de 37,8% no tempo 

VêBê em relação às fibras de 15 mm (TOLEDO FILHO, 1997).  

  

Savastano Jr. (2000) avaliou o índice de consistência de argamassas de traço 1:1,5 

(cimento:areia) reforçadas com resíduos vegetais, adicionados no volume de 2%. 

Apenas na mistura em que fibra de coco e polpa celulósica de eucalipto foram 

adicionadas em conjunto, o volume total de reforço foi de 4% (2% de cada resíduo). O 
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fator água/cimento foi 0,40 para a mistura de referência (sem fibras) e 0,5 para as 

argamassas com resíduos. Conforme o autor, este aumento da quantidade de água foi 

necessário para manter a homogeneidade dos compósitos durante a mistura, em virtude 

da elevada absorção de água das fibras. Na Tabela 9 estão mostrados os resultados.  

 

Tabela 9: Índice de consistência de argamassas reforçadas com resíduos de fibras 
vegetais 

FIBRAS ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA (mm) 

Padrão sem fibra 316 

Sisal bucha de campo 220 

Sisal bucha de baler twine 240 

Coco pó residual 259 

Rejeito de polpa de eucalipto 156 

Banana 288 

Malva tipo 4 182 

Coco + polpa de eucalipto 256 

                           Fonte: SAVASTANO JR., 2000 
 

A inclusão de fibras vegetais provocou perda de trabalhabilidade das argamassas, 

verificada pela redução do índice de consistência, numa taxa de 8,9 a 50,6%. O aumento 

na relação água/cimento para 0,5 não foi suficiente para compensar o efeito da absorção 

de água pelas fibras. As fibras de banana foram as que tiveram menor impacto sobre a 

consistência da mistura, enquanto o rejeito de polpa de eucalipto foi a mais prejudicial à 

trabalhabilidade das argamassas (SAVASTANO JR., 2000).   

 

Lima (2004) determinou o índice de consistência de argamassas de traço 1:1:0,4 

(cimento:areia:água/cimento), contendo 1%, 2% e 3%, em volume, de fibras curtas (25 

mm) de sisal. A Tabela 10 contém os resultados.  

 

Tabela 10: Índice de consistência de misturas com fibras de sisal 
MISTURA ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA (mm) –CV (%) 

M1 317 (0,8) 

M1S1 287 (0,9) 

M1S2 275 (-) 

M1S3 202 (1,2) 

                                   Fonte: LIMA, 2004 
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Verifica-se que a adição de 1%, 2% e 3% de fibras aumenta a consistência das misturas 

em 9,5%, 13,2% e 36,3%, respectivamente, em relação à matriz sem fibras (LIMA, 

2004).  

 

Valenciano (2004) verificou o índice de consistência de argamassas de traço 1:2 

(cimento:areia) contendo materiais lignocelulósicos (casca de arroz, partículas de 

bambu e fibra de bagaço de cana-de-açúcar), adicionados no teor de 20% sobre a massa 

de cimento. O fator água/cimento foi 0,48 para a mistura de referência (sem fibras), 0,75 

para as misturas com bambu e casca de arroz e 0,78 para a mistura com bagaço de cana. 

Os materiais lignocelulósicos foram submetidos a lavagem em água quente antes de 

serem adicionados à mistura. Na Tabela 11 estão os índices de consistência encontrados.  

 

Tabela 11: Índices de consistência de argamassas reforçadas com materiais 
lignocelulósicos 

MISTURA ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA (mm) 

Referência 198,0 

Casca de arroz  126,5 

Partículas de bambu  125,2 

Fibras de bagaço de cana-de-açúcar  126,8 

Fonte: VALENCIANO, 2004 

 

As argamassas contendo os materiais lignocelulósicos mostraram índices de 

consistência semelhantes e aproximadamente 37% menores que a mistura de referência. 

As misturas compósitas, segundo a autora, mostraram-se rígidas e pouco plásticas 

(VALENCIANO, 2004). 

 

 As propriedades da matriz também influenciam na reologia da mistura (GRAM, 

1988b). A função da matriz no compósito é unir e proteger as fibras e participar da 

transferência de tensões (RILEM, 1977). Pastas e argamassas reforçadas são geralmente 

empregadas para produção de componentes esbeltos, como chapas. Nessas matrizes, o 

uso de agregados de granulometria pequena é mais adequado (BENTUR; MINDESS, 

2007). 

   

O aumento do fator água/cimento na mistura reforçada com fibras vegetais é uma 

alternativa para melhorar a trabalhabilidade do compósito, compensando a absorção da 
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água de amassamento pelas fibras, conforme realizado por Sarmiento (1996), Savastano 

Jr. (2000) e Valenciano (2004). Contudo, esses autores verificaram queda na resistência 

à compressão e à tração do material devido à maior relação água/cimento empregada 

(seções 2.2.6, 2.2.9 e 2.2.10).  

  

Ferrara, Park e Shah (2007) afirmam que o uso de uma matriz auto-adensável ameniza o 

problema do enovelamento das fibras. Segundo os autores, este tipo de mistura favorece 

a dispersão adequada do reforço fibroso e melhor aderência fibra-matriz. 

Consequentemente, a tenacidade e a capacidade de absorção de energia do compósito 

são incrementadas.  

  

Outras características deste tipo de mistura é a alta capacidade de preenchimento das 

fôrmas, que ocorre de modo uniforme e com o mínimo de vazios, e passagem entre 

obstáculos por ação exclusiva do seu peso próprio. Essas misturas dispensam forças 

externas para o seu adensamento, refletindo sua alta fluidez e elevada resistência à 

segregação/exsudação (CAVALCANTI, 2006).  

  

Matrizes auto-adensáveis apresentam em sua composição os mesmos materiais 

envolvidos na elaboração de concretos convencionais, ou seja, aglomerante (cimento), 

agregados (graúdo e miúdo) e água. O diferencial está na necessidade de uma alta 

proporção de finos em sua composição, sendo utilizadas para isso as adições minerais 

(CAVALCANTI, 2006). As partículas finas reduzem o tamanho e o volume de vazios 

na mistura no estado fresco, aumentando a coesão e trabalhabilidade da mesma 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994).  

 

Uma vez que necessita de finos em abundância, este tipo de material contém um alto 

volume de pasta, consequentemente, requer um consumo elevado de cimento, 

acarretando alto custo e maior geração de calor de hidratação, o que é indesejável. Para 

minimizar esse problema, tem-se recorrido à substituição parcial do cimento por 

pozolanas e/ou fíleres (CAVALCANTI, 2006). Em relação a estes aditivos minerais, 

Mehta e Monteiro (1994) enumeram os benefícios que oferecem ao material em que são 

incorporados: melhora da resistência à fissuração térmica devido à redução no calor de 

hidratação pela substituição do cimento; incremento na resistência, redução na 

permeabilidade e, por consequência, aumento na durabilidade devido ao refinamento 
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dos poros. Portanto, a presença dos mesmos é importante na fabricação de uma matriz 

auto-adensável. Estes autores afirmam que, quanto mais fino o aditivo mineral, menor a 

quantidade necessária para aumentar a coesão e, portanto, a trabalhabilidade. 

  

De acordo com Sahmaran, Yurtseven e Yaman (2005), superplastificantes à base de 

policarboxilatos, associados a outros aditivos químicos e minerais, também são 

utilizados para conferir a viscosidade necessária a misturas auto-adensáveis. Conforme 

Mehta e Monteiro (1994), o superplastificante é um tensoativo que é adsorvido pelas 

partículas de cimento, conferindo às mesmas uma carga elétrica negativa. Dessa forma, 

geram uma repulsão entre essas partículas e sua dispersão, reduzindo a tensão 

superficial da água que as circundam e aumentam a fluidez do sistema (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994). 

  

O desenvolvimento de sistemas cimentícios auto-adensáveis ofereceu melhorias para 

aplicação de fibras nos mesmos (FELEKOGLU; TÜRKEL; ALTUNTAS, 2007). As 

fibras de aço são as mais comumente usadas como reforço em matrizes auto-adensáveis. 

Fibras de vidro e fibras poliméricas, incluindo as fibras vegetais, são estudadas com 

menor frequência (MOHAMED; GHORBEL; WARDEH, 2010).   

  

Ensaios específicos foram desenvolvidos para avaliar a auto-adensabilidade de 

concretos e a literatura fornece, segundo diversos autores, resultados requeridos para 

que o concreto seja considerado auto-adensável. Abrangem o ensaio de espalhamento 

(slump flow) com o cone de Abrams, funil V, caixa L, Tubo U, anel japonês (J-ring), 

entre outros. Estes ensaios visam observar o comportamento da mistura quanto à sua 

capacidade de preenchimento, resistência à segregação e ao bloqueio e propriedades 

reológicas (TUTIKIAN, 2004; MELO, 2005; CAVALCANTI , 2006). Para argamassas 

auto-adensáveis, o ensaio de espalhamento (slump flow) e funil-V podem ser utilizados 

com equipamentos de dimensões reduzidas (MELO, 2005). Pastas auto-adensáveis são 

produzidas como etapa preliminar para dosagem de concretos auto-adensáveis e os 

ensaios realizados são escoamento no cone de Marsh, teste do reômetro (MELO, 2005) 

e mini-slump (CAVALCANTI, 2006). Gomes (apud CAVALCANTI, 2006, p. 78) 

sugere para pastas auto-adensáveis o espalhamento de 18±1 cm no mini-slump, cujas 

dimensões estão apresentadas na Figura 7. 
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Figura 7: Ilustração do mini-slump (CAVALCANTI, 2006) 
  

Corinaldesi e Moriconi (2004) produziram concreto auto-adensável com fibras de aço. 

O traço empregado foi 1:2,16: 0,84:0,40 (cimento:agregado miúdo:agregado graúdo: 

a/c), a proporção água/finos foi 0,34, devido à adição de calcário na proporção de 16% 

sobre a massa de cimento. Fibras de aço (comprimento de 11 mm) foram utilizadas 

como reforço (teor de 0,6% em volume). Aditivo superplastificante à base de melamina 

foi adicionado na proporção de 1,6% sobre a massa de cimento. Os resultados dos 

ensaios de espalhamento e caixa L confirmaram a auto-adensabilidade da mistura, a 

qual não mostrou segregação. 

  

Sahmaran, Yurtseven e Yaman (2005) estudaram concreto reforçado com dois tipos de 

fibras de aço (reforço híbrido). O traço adotado foi 1:1,16:2:0,4 (cimento:agregado 

graúdo:agregado miúdo:a/c). Pó calcário e superplastificante à base de policarboxilatos 

foram adicionados no teor de 14% e 1,9%, respectivamente, em relação à massa de 

cimento. O reforço consistiu em 12 % (sobre a massa de cimento) de fibras de aço de 

comprimento de 30 mm e 6 mm, combinadas em diferentes proporções. A 

trabalhabilidade do concreto foi avaliada por meio da realização dos ensaios de 

espalhamento, funil V e anel J. Os autores observaram que todas as misturas com fibras 

apresentaram característica de auto-adensabilidade (deformabilidade pelo seu peso 

próprio e ausência de segregação), apesar de alguns resultados não estarem em 

conformidade com os limites estabelecidos para concretos auto-adensáveis pela 

EFNARC (European Federation of National Trade Associations Representing Producers 
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and Applicators of Specialist Building Products). Contudo, os autores ressaltam que 

esses limites são indicados para concretos sem fibras.  

  

Felekoglu, Türkel e Altuntas (2007) realizaram uma pesquisa sobre argamassas de 

reparo auto-adensáveis reforçadas com fibras curtas (5 mm de comprimento) de aço. A 

primeira etapa do trabalho envolveu a determinação da dosagem ótima para a mistura e 

o teor máximo de fibras que poderia ser adicionado a fim de obter uma mistura auto-

adensável. A relação água/aglomerante e areia/aglomerante foram fixadas em 0,5 e 

2,25, respectivamente. O aglomerante foi composto por 70% de cimento, 25 % de cinza 

volante e 5% de fíler calcário. O ensaio do funil V foi então realizado. Os pesquisadores 

verificaram que a habilidade de preenchimento das argamassas com longo tempo de 

escoamento no funil (superior a 30 s) foi deficiente. Assim, o valor de 30 s foi 

estabelecido como sendo um limite máximo adequado.  

  

 

2.2.2 Aderência fibra/matriz 

 

 

A aderência fibra/matriz é fundamental para a eficiência do reforço e depende das 

características da fibra (volume, geometria, tipo, orientação, condição superficial) e da 

matriz (composição, propriedades físicas e mecânicas, condição de fissuração) (LIMA, 

2004). 

  

Os mecanismos de aderência entre matriz e reforço podem ser de caráter mecânico e 

físico-químico. No primeiro caso, a conexão depende da presença de pontos de 

ancoragem na fibra através dos quais a mesma receberá as tensões transferidas pela 

matriz. As seções ocas e a existência de poros e protuberâncias na fibra, como 

observado em fibras de coco, são exemplos de elementos que intensificam a ligação 

entre as fases do compósito. O mecanismo físico-químico corresponde a ligações 

químicas entre grupos pertencentes às moléculas dos produtos de hidratação do cimento 

e às dos componentes da fibra (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992).  
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Quanto à zona de transição, refere-se a uma região do compósito, de características 

peculiares e que surge com a formação de um filme de água ao redor da fibra, que 

propicia uma porosidade na interface fibra/matriz, onde há concentração de cristais de 

hidróxido de cálcio e etringita (SAVASTANO JR; AGOPYAN, 1999). Esses cristais de 

hidróxido possuem pequena capacidade de adesão, em decorrência da sua área 

específica menor e das forças de atração de Van der Waals mais fracas, e servem como 

pontos de clivagem preferencial, devido à sua estrutura orientada. Microfissuras 

também são observadas na zona de transição (MEHTA: MONTEIRO, 1994) e também 

contribuem para reduzir a conexão entre o reforço fibroso e a matriz. Por esse motivo, a 

zona interfacial é bastante frágil. A Figura 8 mostra os defeitos presentes na interface de 

um compósito fibroso aos 7 dias de idade, cuja relação água/ cimento foi de 0,38, na 

qual verificam-se fissuras e porosidade relevante (SAVASTANO JR.; AGOPYAN; 

OLIVEIRA, 1997). 

 

 

Figura 8: Compósito com fibras de malva 1 e 2- Macrocristal de hidróxido de cálcio; 3- 
Hidrogranada (silicoferroaluminato de cálcio hidratado) (SAVASTANO JR; 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997) 
 

A instabilidade dimensional das fibras vegetais também prejudica a aderência fibra-

matriz. Tais fibras absorvem água durante a mistura do compósito e a perdem com o 

endurecimento do material. Isto acarreta uma retração e o consequente descolamento da 

fibra, afetando sua função como reforço (BENTUR; MINDESS, 2007). Ciclos de 
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molhagem e secagem ocasionam o mesmo efeito. Na Figura 9, observa-se o 

desprendimento, em relação à matriz, de uma fibra de malva em um compósito 

cimentício devido à variação dimensional da fibra (SAVASTANO JR., 2000). 

 

 

Figura 9: Interface fibra/matriz em compósito com fibra de malva (aos 7 dias de idade 
e relação a/c=0,38); detalhe para a fibra descolada da matriz (SAVASTANO JR., 2000) 
 

 

2.2.3 Absorção de água 

 

  

A elevada higroscopicidade das fibras vegetais implica em aumento da capacidade de 

absorção de água dos compósitos em que essas fibras são inseridas. Aggarwal (1992) 

estudou o efeito do teor de fibra de coco (0-20%, por massa de cimento) sobre a 

absorção de água de pastas de cimento (relação água/cimento de 0,4), submetidas a uma 

pressão de moldagem de 3 N/mm². O gráfico da Figura 10 mostra que a absorção de 

água aumentou com a adição de maiores teores de fibra. A absorção de água do 

compósito com 20% de reforço foi três vezes maior que a da matriz sem fibras. O autor 

atribuiu esses resultados à substituição do cimento por um material com maior 

capacidade de absorção de água na matriz, ou seja, as fibras. Além disso, esta 

substituição aumentou o volume da mistura e causou redução na densidade das amostras 

e, consequentemente, aumento na absorção de água do compósito. 
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Figura 10: Influência do teor de fibra sobre a absorção de água de compósitos 
resorçados com fibras de coco (AGGARWAL, 1992) 

  

 

2.2.4 Índice de vazios 

 

 

Os compósitos reforçados com fibras vegetais apresentam maior índice de vazios em 

virtude da estrutura porosa típica das fibras (GRIFFIN, 1994 apud SAVASTANO JR.; 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997p.114). Lima (2004) estudou argamassas de traço 1:1:0,4 

(cimento:areia:a/c), em massa, reforçadas com 1%, 2% e 3%, em volume, de fibras 

curtas de sisal (25 mm). A Tabela 12 apresenta os resultados de índice de vazios e 

porosidade dos compósitos.  

 

Tabela 12: Porosidade total e índice de vazios de argamassas reforçadas com fibras de 
sisal 

VOLUME DE FIBRA (%) POROSIDADE TOTAL (%)- 

CV (%) 

ÍNDICE DE VAZIOS (%)-

CV(%) 

0 24,28 (0,6) 12,38 (0,4) 

1 25,47 (1,1) 13,43 (0,2) 

2 24,34 (0,5) 13,45 (0,7) 

3 24,19 (1,2) 13,11 (1,5) 

Fonte: LIMA, 2004 
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O índice de vazios cresceu 8,5%, 8,6% e 5,9%, em relação à matriz, nas argamassas 

com 1%, 2% e 3% de fibra, respectivamente. A porosidade total incrementou em 4,9% e 

0,3% com a inclusão de 1% e 2% de fibras de sisal. O teor de 3%, contudo, reduziu em 

0,4% a porosidade do compósito. O autor concluiu que as fibras, embora aumentem o 

índice de vazios, diminuem o tamanho dos poros ou a interconectividade entre os 

mesmos (LIMA, 2004). 

 

 

2.2.5 Massa específica 

 

 

A alta porosidade das fibras vegetais confere menor peso (baixa massa específica) ao 

compósito (GRIFFIN, 1994 apud SAVASTANO JR.; AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997p. 

114). Aggarwal (1992) avaliou a densidade de pastas de cimento (água/cimento=0,4) 

contendo de 0 a 20% de fibras de coco por massa de cimento. Os corpos-de-prova foram 

moldados sob pressão de 3 N/mm². No gráfico da Figura 11 verifica-se que a presença 

das fibras reduz a massa específica do material. O teor de 20% de reforço provocou 

decréscimo de 39,1% na densidade em relação à matriz sem fibras. O autor atribuiu 

esses resultados à substituição do material denso (cimento) por um material mais leve. 

 

 

 

Figura 11: Massa específica versus teor de fibra em compósitos reforçados com fibras 
de coco (AGGARWAL, 1992) 
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Sarmiento (1996) estudou argamassas reforçadas com diferentes teores (10%, 20% e 

30%, em massa) de fibras de bagaço de cana-de-açúcar, além da referência. A autora 

estudou dois traços cimento:areia, mas serão apresentados apenas os resultados 

referentes ao traço 1:2. O fator água/cimento foi definido para cada traço. A Tabela 13 

mostra os resultados de massa específica dos compósitos. Houve decréscimo 

significativo na massa específica das argamassas (maior que 18%) com o incremento no 

teor de fibra.  

 

Tabela 13: Massa específica de argamassas reforçadas com fibras de bagaço de cana-
de-açúcar 

TEOR DE FIBRA (%) A/C MASSA ESPECÍFICA (kg/dm³) 

0,0 0,38 2,17 

10,0 0,66 1,78 

20,0 0,96 1,47 

30,0 1,20 1,39 

Fonte: SARMIENTO, 1996 

 

Khedari et al. (2001) determinaram a massa específica de compósitos de argamassa de 

traço 1:1:1,5 (cimento:areia:a/c) reforçada com fibras de coco verde. O efeito do teor 

(10%, 15%, 20% e 30%) e do comprimento (<2 mm; 3,38±1,38 mm; 7,38±2,62 mm) 

das fibras foi avaliado. As fibras foram submetidas ao seguinte tratamento antes de seu 

uso: secagem a 60°C por 8 h; moagem; classificação por comprimento; imersão em 

água por 16 h; secagem a 60°C durante 16 h. Os autores testaram dois tipos de agregado 

miúdo (granulometria inferior a 0,71 mm e de 0,855±0,14 mm). Na Tabela 14 constam 

as massas específicas dos compósitos produzidos com areia de menor granulometria.  
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Tabela 14: Massa específica de argamassas com fibras de coco verde 
COMPRIMENTO 

DA FIBRA (mm) 

TEOR DE FIBRA (%), POR MASSA DE 

CIMENTO 

MASSA ESPECÍFICA 

(kg/m³)  

10 1410 

20 959 

  

 <2 mm 

30 864 

10 1502 

15 1440 

  

 3,38±1,38 mm 

20 1161 

10 1504 

15 1464 

 

7,38±2,62 mm 

20 1239 

Fonte: KHEDARI et al., 2001 

 

A presença de fibras reduz a massa específica do material. O aumento do teor de fibra 

de 10% para 20% diminuiu de 17,6% a 32% essa propriedade. Fibras de menor 

comprimento ofereceram menor densidade. Segundo os autores, fibras curtas são mais 

difíceis de alinhar e empacotar que as longas, promovendo maior volume de vazios e, 

portanto, menor massa específica (KHEDARI et al., 2001).  

 

Lima (2004), em seu estudo com argamassas reforçadas com fibras de sisal, investigou 

a influência da adição de 1%, 2% e 3%, em volume, de fibras curtas de sisal (25 mm) 

sobre a massa especifica do compósito. O traço adotado foi 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c), 

em massa. A Tabela 15 apresenta os resultados.  

 

Tabela 15: Massa específica seca e saturada de argamassas reforçadas com fibras de 
sisal 

VOLUME DE FIBRA 

(%) 

MASSA ESPECÍFICA SECA (g/cm³)-

CV (%) 

MASSA ESPECÍFICA 

SATURADA (g/cm³)-CV(%) 

0 1,96 (0,3) 2,20 (0,3) 

1 1,90 (1,0) 2,15 (1,1) 

2 1,81 (0,2) 2,05 (0,1) 

3 1,85 (0,3) 2,09 (0,1) 

Fonte: LIMA, 2004 
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A adição de 1%, 2% e 3% de fibras reduziu a massa específica seca do compósito em 

3,1%, 7,7% e 5,6%, respectivamente, em relação à matriz. A massa específica saturada 

diminuiu 2,7%, 6,8% e 5,0%, nesta mesma ordem (LIMA, 2004). 

 

 

2.2.6 Resistência à compressão  

 

 

A adição de fibras acarreta redução na resistência à compressão. Shimizu e Jorillo Jr 

(1992) investigaram o efeito do volume (0,8%; 1,5%; 2,5%; 3,5% e 4,5%) e 

comprimento (3 cm; 6 cm; 9 cm) de fibra de coco e relação a/c (0,40 e 0,70) sobre a 

resistência à compressão de argamassas. O traço adotado foi 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c). 

As fibras apresentaram orientação randômica no compósito. Foi utilizado um aditivo 

surperplastificante à base de naftaleno sulfonado condensado com formaldeído. A 

Figura 12 mostra os resultados obtidos pelos pesquisadores no ensaio de compressão. A 

abreviatura das misturas indica o comprimento da fibra e a relação água/cimento. Por 

exemplo, a mistura 3M40 foi produzida com fibras de 3 cm e fator a/c de 0,40. 

 

 

 

Figura 12: Resistência à compressão versus teor de fibra em compósitos reforçados 
com fibras de coco (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992) 

 

Observa-se que, até o volume de 3,5% de fibra, há pequenas variações (máximo de 

10%) na resistência à compressão do material. Apenas o teor de 4,5% de fibra acarretou 
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decréscimo significativo (em torno de 35%) nessa resistência, em relação aos valores 

encontrados para os demais teores de fibras. A cada aumento de 3 cm no comprimento 

das fibras, houve redução entre 5 e 12% na resistência à compressão, para um mesmo 

volume de reforço. Quanto ao efeito da relação a/c, o aumento na proporção de água foi 

bastante prejudicial à resistência à compressão. Comparando a resistência da mistura de 

fator a/c de 0,7 com a da mistura de relação a/c de 0,4, a menor taxa de redução 

observada foi 38,1% para o teor de 4,5% de fibra. Para os demais volumes de fibra, o 

decréscimo foi de aproximadamente 55% (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992). 

  

Sarmiento (1996) investigou o impacto do teor (em relação à massa de cimento) de 

fibras de bagaço de cana-de-açúcar sobre a resistência à compressão de argamassas de 

traço 1:2 (cimento:areia). A Tabela 16 mostra os resultados.  

 

Tabela 16: Resistência à compressão de argamassas reforçadas com fibras de bagaço de 
cana-de-açúcar 

TEOR DE FIBRA (%) A/C RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

0,0 0,38 38,19 

10,0 0,66 4,75 

20,0 0,96 2,40 

30,0 1,20 1,46 

   Fonte: SARMIENTO, 1996 

  

Houve decréscimo bastante significativo na resistência à compressão (acima de 87,0%), 

com o incremento no teor de fibra (SARMIENTO, 1996).  

 

Toledo Filho (1997) investigou o efeito do volume (2% e 3%) e tipo de fibra (sisal e 

coco) na resistência à compressão de argamassas. Para a fibra de sisal, a influência do 

comprimento da fibra (15 mm e 25 mm) também foi analisada. O autor testou dois 

traços 1:1:0,4 e 1:2:0,52 (cimento:areia:a/c), contudo, aqui serão apresentados os 

resultados referentes às argamassas de traço 1:1:0,4. A Figura 13 contém os resultados. 

A abreviação das argamassas indica o traço (M1) e o tipo (S-sisal e C-coco), volume 

(2% ou 3%) e comprimento (15 mm ou 25 mm) da fibra.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 13: Curvas tensão-deformação para argamassas reforçadas com fibras de (a) 
sisal e (b) coco (TOLEDO FILHO, 1997) 

 

As misturas M1S225 (reforçada com 2% de fibras de sisal de 25 mm) e M1C225 

(matriz contendo 2% de fibras de coco de 25 mm) apresentaram resistência à 
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compressão 26,8% e 18,4% menores que a resistência da mistura M1 (referência sem 

fibras). O acréscimo no teor de fibra de 2% (M1S225 e M1C225) para 3% (M1S325 e 

M1C325) reduziu em 31,8% e 29,0% essa propriedade, em relação à referência, para as 

misturas com fibras de sisal e coco, respectivamente. O autor concluiu que a adição de 

altos volumes de fibra na matriz torna-a mais consistente, dificultando sua compactação 

e embutindo mais defeitos no material. As argamassas reforçadas com fibras de coco 

tiveram melhor desempenho em virtude da sua maior trabalhabilidade (TOLEDO 

FILHO, 1997). 

 

O comprimento não teve efeito significativo sobre a resistência à compressão. As 

misturas com fibras de 15 mm (M1S315) e 25 mm (M1S325) apresentaram 

praticamente a mesma tensão de pico (47,3 MPa e 47,8 MPa, respectivamente) 

(TOLEDO FILHO, 1997). 

  

Savastano Jr. (2000) estudou argamassas de traço 1:1,5 (cimento:areia) reforçadas com 

resíduos de fibras vegetais. A relação água/cimento (a/c) para a mistura sem fibras 

(referência) foi 0,4. Para produção dos compósitos, foi necessário aumentar a relação 

a/c para 0,5 a fim de garantir a homogeneidade da mistura, em decorrência do emprego 

das fibras e da sua elevada absorção de água. O volume de reforço foi 2%, exceto para a 

série em que fibra de coco e polpa celulósica de eucalipto foram adicionadas em 

conjunto, num volume de 2% cada uma. Assim, o total de reforço adicionado nesta série 

foi de 4%. A Tabela 17 contém os resultados da resistência à compressão dos 

compósitos.  

 

Tabela 17: Resistência à compressão de argamassas reforçadas com resíduos de fibras 
vegetais 

FIBRAS Resistência à compressão (MPa) aos 28 dias 

Padrão sem fibra 37,3 

Sisal bucha de campo 19,8 

Sisal bucha de baler twine 17,7 

Coco pó residual 25,8 

Rejeito de polpa de eucalipto 23,2 

Banana 22,5 

Malva tipo 4 16,1 

Coco + polpa de eucalipto 12,5 

                      Fonte: SAVASTANO JR., 2000 
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Houve queda nesta propriedade com a adição das fibras, notadamente na série contendo 

fibra de coco associada com polpa de eucalipto, cuja redução foi de 66,5%. O maior teor 

de fibra (4%) introduzido na matriz nesta série justifica este resultado. A argamassa 

contendo apenas fibra de coco apresentou a segunda maior resistência à compressão, 

que foi 30,8% inferior à da matriz (SAVASTANO JR., 2000). 

 

Khedari et al. (2001) avaliaram a influência do teor (10%, 15% 20% e 30%, em relação 

à massa de cimento) e comprimento (<2 mm; 3,38±1,38 mm; 7,38±2,62 mm) de fibras 

de coco verde sobre a resistência à compressão de argamassas de traço 1:1:1,5 

(cimento:areia:a/c). As fibras foram tratadas da seguinte maneira: secagem a 60°C por 8 

h; moagem; classificação por comprimento; imersão em água durante 16 h; secagem a 

60°C por 16 h. Na Tabela 18 estão apresentados os resultados para a areia mais fina 

(grãos de dimensão menor que 0,71 mm).  

 

Tabela 18: Resistência à compressão de argamassas com fibras de coco verde 
COMPRIMENTO 

DA FIBRA (mm) 

TEOR DE FIBRA (%), POR MASSA 

DE CIMENTO 

RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO (MPa)  

10 4,77 

20 2,46 

  

 <2 mm 

30 1,81 

10 7,96 

15 3,61 

  

 3,38±1,38 mm 

20 2,90 

10 8,52 

15 6,69 

 

7,38±2,62 mm 

20 4,43 

Fonte: KHEDARI et al., 2001 

 

O aumento no teor de fibra de 10% para 20% acarretou queda de 48 a 64 % na 

resistência à compressão das argamassas, devido à maior proporção de vazios 

introduzidos pela fibra no material. Fibras mais longas proporcionaram melhor 

desempenho do compósito sob compressão. Para um teor de 20% de fibra, as 

resistências das argamassas com fibras de 3,38±1,38 mm e 7,38±2,62 mm foram, 

respectivamente, 17,9% e 80,1% superiores à da mistura com fibras de comprimento 

menor que 2 mm (KHEDARI et  al., 2001).  
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Lima (2004) verificou que a adição de fibras curtas de sisal (25 mm) em argamassas de 

traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) acarretou queda na resistência à compressão do 

material. Os resultados estão mostrados na Tabela 19.  

 

Tabela 19: Resistência à compressão de compósitos com fibras de sisal 
VOLUME DE FIBRA (%) TENSÃO DE PICO (MPa)-CV (%) 

0 51,6 (1,8) 

1 42,5 (3,2) 

2 38,0 (3,6) 

3 37,5 (2,3) 

Fonte: LIMA, 2004 

 

Houve decréscimo na resistência de 7,9%, 23,3% e 24,9% com a inclusão de 1%, 2% e 

3% de fibra, respectivamente (LIMA, 2004). 

   

Valenciano (2004) avaliou a influência de materiais lignocelulósicos (casca de arroz, 

partículas de bambu e fibra de bagaço de cana-de-açúcar) sobre a resistência à 

compressão de argamassas. Todos esses materiais foram lavados em água quente antes 

da sua inclusão na matriz. O teor de reforço adicionado foi 20% em relação à massa de 

cimento. O traço adotado foi 1:2 (cimento:areia). A relação água/cimento foi 0,48 para a 

amostra de referência (sem reforço), 0,75 para os compósitos com partículas de bambu e 

casca de arroz e 0,78 para a mistura com fibra de bagaço de cana-de-açúcar. A Tabela 

20 apresenta os resultados.  

 

Tabela 20: Resistência à compressão das argamassas reforçadas com materiais 
lignocelulósicos 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)-CV (%)  

MISTURA 3 dias 7 dias 28 dias 

Referência 9,63 (0,57) 11,80 (0,36) 27,19 (0,21) 

Casca de arroz  3,75 (1,57) 8,03 (0,66) 9,45 (0,49) 

Partículas de bambu  0,75 (8,11) 2,27 (1,96) 2,83 (2,61) 

Fibras de bagaço de cana-de-açúcar  0,85 (6,92) 0,95 (5,54) 1,95 (2,89) 

  Fonte: VALENCIANO, 2004 

 

Observa-se que a inclusão de materiais lignocelulósicos reduziu bastante a resistência à 

compressão da matriz, em todas as idades. A casca de arroz proporcionou melhores 
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resultados (reduções de 32,0 a 65,2% na resistência em relação à referência), enquanto 

as argamassas com fibras de bagaço de cana-de-açúcar tiveram o pior desempenho 

(resistência cerca de 90% inferior à da matriz) (VALENCIANO, 2004). Esses 

resultados apresentados pela autora indicam que, nas argamassas reforçadas com 

materiais lignocelulósicos, o ar provavelmente aprisionado na matriz pelos mesmos, 

bem como a maior relação água/cimento utilizada podem ser os responsáveis pela queda 

acentuada na resistência. O aumento nesta propriedade com o avanço da idade 

certamente está associado à evolução da hidratação do cimento.   

  

 

2.2.7 Módulo de elasticidade 

 

 

As fibras vegetais, por apresentar baixo módulo de elasticidade, conferem essa mesma 

característica aos compósitos em que são inseridas. Shimizu e Jorillo Jr (1992) 

determinaram o módulo de elasticidade de argamassas de traço 1:1:0,4 

(cimento:areia:a/c) reforçadas com fibras de coco. A Figura 14 mostra o efeito do 

volume de fibras sobre o módulo de elasticidade do material.  

 

 

 

Figura 14: Módulo de elasticidade versus resistência à compressão de argamassas 
reforçadas com fibras de coco (adaptado de SHIMIZU; JORILLO JR., 1992) 
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Para uma argamassa com resistência à compressão de 30 MPa, a inclusão de 0,8% e 

1,5% de fibra promoveu decréscimo no módulo de elasticidade de 12,5% e 20,8%, 

respectivamente quando comparado a matriz de referência sem fibras. Os autores 

atribuíram este resultado ao aumento na porosidade do material devido ao 

emaranhamento das fibras, a fragilidade relativa entre agregado, fibra e pasta de 

cimento, ao baixo módulo de elasticidade e alto coeficiente de Poisson das fibras 

(SHIMIZU; JORILLO JR., 1992). 

 

Toledo Filho (1997), em seu estudo sobre argamassas reforçadas com fibras vegetais, 

avaliou a influência do volume (2% e 3%), tipo (sisal e coco) e comprimento (15 mm e 

25 mm) de fibras no módulo de elasticidade de argamassas de traço 1:1:0,4 

(cimento:areia:a/c). Os resultados constam na Tabela 21. A abreviação das argamassas 

indica o traço (M1), o tipo (S-sisal e C-coco), o volume (2% ou 3%) e o comprimento 

(15 mm ou 25 mm) da fibra.  

 

Tabela 21: Módulo de elasticidade das argamassas reforçadas com fibras de sisal 
MISTURA MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa)-CV (%) 

M1 29,8 (1,7) 

M1S325 26,1 (5,6) 

M1S315 24,8 (0,0) 

M1S225 28,0 (0,1) 

M1C325 28,2 (1,9) 

M1C225 29,4 (3,1) 

Fonte: TOLEDO FILHO, 1997 

 

A inclusão de fibras de sisal reduziu o módulo de elasticidade de 6,2% a 16,8%, em 

comparação com a matriz. As fibras de coco afetaram com menor intensidade o módulo 

de elasticidade do compósito. O decréscimo observado oscilou de 1,3% a 5,2% para 

essa fibra. Em ambos os tipos de fibra, a redução foi mais acentuada para o volume de 

3% de reforço (TOLEDO FILHO, 1997). 

 

Houve decréscimo de cerca de 5% no módulo de elasticidade do material com o uso de 

fibras de sisal de 15 mm, em relação à argamassa com fibras de 25 mm (TOLEDO 

FILHO, 1997). 
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Lima (2004) verificou que argamassas de traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) reforçadas 

com 1%, 2% e 3% de fibras curtas de sisal (25 mm) apresentaram módulo de 

elasticidade, respectivamente, 16,1%, 20,1% e 15,8% inferior ao da matriz, conforme 

dados da Tabela 22. A mistura com 3% de fibra mostrou comportamento atípico, 

exibindo módulo de elasticidade maior que a mistura com 2% de fibras. 

 

Tabela 22: Módulo de elasticidade de compósitos com fibras de sisal 
VOLUME DE FIBRA (%) MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa) -CV (%) 

0 25,9 (1,4) 

1 21,8 (4,2) 

2 19,7 (2,5) 

3 21,1 (1,9) 

Fonte: LIMA, 2004 

 

 

2.2.8 Deformação de pico na compressão 

 

 

Shimizu e Jorillo Jr (1992) analisaram a deformação de pico de argamassas de traço 

1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) contendo fibras de coco. A Figura 15 mostra o efeito do 

volume de fibras (0,8% e 1,5%) sobre esta propriedade.  
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Figura 15: Deformação de pico versus resistência à compressão de argamassas 
reforçadas com fibras de coco (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992) 

  

A deformação de pico foi incrementada de 10% a 30% com a inclusão das fibras. 

Segundo os pesquisadores, provavelmente as fibras controlam a expansão lateral da 

matriz, conferindo capacidade adicional de deformação e de absorção de impacto ao 

compósito (SHIMIZU; JORILLO JR., 1992).  

 

Toledo Filho (1997) avaliou o efeito de três parâmetros sobre a deformação de pico de 

argamassas de traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c): volume (2% e 3%), tipo (sisal e coco) e 

comprimento (15 mm e 25 mm) de fibras de sisal utilizadas como reforço. A Figura 13 

mostra os resultados. A abreviação das argamassas indica o traço (M1), o tipo de fibra 

(S-sisal e C-coco), o volume (2% ou 3%) e o comprimento (15 mm ou 25 mm) da fibra. 

A adição de 2% e 3% de fibra de sisal acarretou queda de 32,8% e 20,7%, 

respectivamente, na capacidade última de deformação axial da argamassa. Para as fibras 

de coco, o teor de 2% e 3% de fibras diminuíram a deformação de pico do material em 

24,8% e 32,8%, respectivamente. Portanto, a presença de fibras reduz a capacidade de 

deformação última das argamassas. Todavia, as fibras conferiram maior ductilidade.  

   

Na Figura 16 pode-se observar que as argamassas com fibras de sisal de 15 mm e 25 

mm apresentaram aproximadamente a mesma deformação de pico (TOLEDO FILHO, 

1997). 
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Figura 16: Curvas tensão-deformação de argamassas reforçadas com fibras de sisal 
(TOLEDO FILHO, 1997) 

 

Lima (2004) verificou que a adição de 1%, 2% e 3% de fibras curtas de sisal (25 mm) 

em argamassas de traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) acarretou redução de 12,5%, 15,6 % 

e 14,0% na deformação de pico, em comparação à matriz sem fibras. Segundo o autor, 

esse resultado pode estar associado à redução na resistência à compressão promovida 

pelo reforço. A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos.  

 

Tabela 23: Deformação de pico de compósitos com fibras de sisal 
VOLUME DE FIBRA (%) DEFORMAÇÃO DE PICO (µε) -CV (%) 

0 3073,2 (3,7) 

1 2688,6 (3,9) 

2 2594,0 (3,0) 

3 2643,9 (4,4) 

Fonte: LIMA, 2004 
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2.2.9 Resistência à tração por compressão diametral 

 

 

Sarmiento (1996) realizou um estudo com argamassa de traço 1:2 (cimento:areia) 

reforçadas com fibras de bagaço de cana-de-açúcar, nos teores de 10%, 20% e 30%, em 

massa, além da matriz sem fibras. O fator água/cimento variou com o teor de fibra. A 

resistência à tração por compressão diametral foi uma das propriedades avaliadas. A 

Tabela 24 mostra os resultados.  

 

Tabela 24: Propriedades físicas e mecânicas de argamassas reforçadas com fibras de 
bagaço de cana-de-açúcar 

TEOR DE FIBRA 

(%) 

A/C RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

(MPa) 

0,0 0,38 3,74 

10,0 0,66 1,09 

20,0 0,96 0,46 

30,0 1,20 0,38 

Fonte: SARMIENTO, 1996 

 

Houve decréscimo bastante significativo na resistência à tração por compressão 

diametral (superior a 70%) com o incremento no teor de fibra (SARMIENTO, 1996). 

 

Toledo Filho (1997) determinou a resistência à tração por compressão diametral de 

argamassas de traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c). Várias misturas foram produzidas para 

investigar a interferência da inclusão de fibras vegetais na matriz. Dois tipos (sisal e 

coco) e volumes (2% e 3%) de fibra foram testados. A Tabela 25 contém os resultados 

do ensaio de tração por compressão diametral. A abreviação das argamassas indica o 

traço (M1), o tipo de fibra (S-sisal e C-coco), o volume (2% ou 3%) e o comprimento 

(15 mm ou 25 mm) da fibra. 
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Tabela 25: Resistência à tração das argamassas reforçadas com fibras de sisal 
MISTURA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (MPa)-CV (%) 

M1 4,41 (5,4) 

M1S225 5,37 (5,6) 

M1C325 4,69 (5,7) 

M1C225 4,90 (4,4) 

Fonte: TOLEDO FILHO, 1997 

 

A adição de fibras na matriz proporcionou incremento de 6,0% a 21,7% na sua 

resistência. A adição de 2% (M1C225) de fibras de coco conferiu um desempenho 

levemente superior (4,5%) ao teor de 3% (M1C325) (TOLEDO FILHO, 1997).  

 

Para o mesmo teor de reforço, fibras de sisal conferiram resistência 9,6% maior ao 

material que as de coco (TOLEDO FILHO, 1997). 

  

Savastano Jr. (2000) realizou o ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

em argamassas de traço 1:1,5 (cimento:areia) reforçadas com resíduo de fibras vegetais. 

A relação água/cimento foi 0,5 para os compósitos com fibras e 0,4 para a matriz de 

referência. O volume de fibra adicionado foi 2%, excetuando a mistura contendo polpa 

celulósica de eucalipto e fibra de coco, cujo volume de resíduo foi de 4% (2% de cada). 

A Tabela 26 contém os resultados do ensaio.  

 

Tabela 26: Resistências à tração por compressão diametral de argamassas reforçadas 
com resíduos de fibras vegetais 

FIBRAS Resistência à tração por compressão diametral (MPa) aos 28 dias 

Padrão sem fibra 4,61 

Sisal bucha de campo 2,82 

Sisal bucha de baler twine 3,88 

Coco pó residual 3,95 

Rejeito de polpa de eucalipto 3,68 

Banana 3,48 

Malva tipo 4 3,69 

Coco + polpa de eucalipto 3,34 

Fonte: SAVASTANO JR., 2000 
  

As misturas com fibra de sisal bucha de baler twine (ver nota de rodapé 1) e com fibra 

de coco exibiram resistência à tração por compressão diametral, respectivamente, 15,8% 
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e 14,3% menor que a mistura sem reforço. As demais fibras provocaram perda entre 

20% e 39% nessa propriedade (SAVASTANO JR., 2000). 

   

 

2.2.10 Resistência à tração na flexão 

  

 

Guimarães (1987b) analisou a influência do tipo (coco e sisal), comprimento (5 mm, 30 

mm, 60 mm e 270 mm) e volume (3%, 4%, 5% e 10%) de fibras sobre a resistência à 

flexão de vigas compósitas de argamassa. Com exceção das fibras de 270 mm, que 

foram dispostas alinhadas no sentido do comprimento do corpo-de-prova, as demais 

foram distribuídas aleatoriamente na matriz. O traço adotado foi 1:1:0,43 

(cimento:areia:a/c). A Tabela 27 apresenta os resultados alcançados. 

 

Tabela 27: Resistência à flexão de vigas compósitas reforçadas com fibras de sisal e 
coco 

FIBRA 

TIPO VOLUME (%) COMPRIMENTO (mm) 

MÓDULO DE RUPTURA 

(MPa) 

- - - 5,62* 

5 5 5,45 

10 5 3,61 

3 30 5,51 

5 30 6,56 

5 60 5,71 

 

 

 

Sisal 

4 270 11,97 

5 5 5,74 

10 5 5,43 

5 30 5,93 

5 60 5,85 

 

 

Coco 

4 270 4,47 

*Matriz de referência, sem fibras 
Fonte: GUIMARÃES, 1987b 
 

Conforme os dados da Tabela 27, nos compósitos com fibras de sisal, a resistência à 

flexão cresce com o aumento no teor e no comprimento de fibras, até certo limite. Para 

o comprimento de 5 mm, a adição de 5% e 10% de fibras acarretou queda de 3,0% e 
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35,8%, respectivamente, na resistência à flexão em relação à matriz. Quando o 

comprimento foi de 30 mm, o teor de 3% de fibra causou redução de apenas 2% nessa 

resistência, enquanto o volume de 5% de fibra aumentou em 16,7% essa propriedade. 

Portanto, as fibras de 30 mm e teor de 5% proporcionaram melhores resultados. Acima 

desses limites, há perda de resistência à flexão, para fibras distribuídas aleatoriamente 

na matriz. As argamassas com 5% de fibras de 60 mm apresentaram resistência 

levemente superior à da matriz (1,6%), todavia houve dificuldade na uniformização da 

mistura, acarretando dispersões elevadas nos resultados. As fibras longas (270 mm), 

cujo teor adicionado foi 4%, proporcionaram os melhores resultados, dobrando o 

módulo de ruptura da matriz (GUIMARÃES, 1987b). 

  

Para as fibras de coco, o comprimento e volume de reforço não mostraram influência 

relevante no modo de ruptura, havendo apenas pequenas alterações na resistência da 

matriz, da ordem de 2,0% a 5,5%, com a adição de fibras. Apenas o comprimento de 

270 mm (teor de 4%) provocou maior impacto, diminuindo em 20,5% a resistência à 

flexão do material. As fibras de coco promoveram maior resistência à flexão no 

compósito do que as de sisal, exceto para o comprimento de 270 mm. Contudo, 

comparando com as vigas reforçadas com fibra de sisal, o comportamento à flexão das 

vigas reforçadas com fibras de coco foi considerado inexpressivo, provavelmente 

devido ao uso de volumes de fibra maiores que o valor limite adequado para o método 

de produção empregado (GUIMARÃES, 1987b). 

  

Aggarwal (1992) avaliou a resistência à flexão de pasta de cimento (a/c de 0,4) com 

diferentes teores de fibra de coco (0-20%, por massa de cimento). Uma pressão de 3 

N/mm² foi utilizada na moldagem dos corpos-de-prova. A Figura 17 mostra a tendência 

observada pelo autor.  
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Figura 17: Resistência à flexão versus teor de fibra em pastas de cimento reforçadas 
com fibras de coco (AGGARWAL, 1992) 

 

O teor de 15% de fibra proporcionou a maior resistência à flexão, a qual foi 94,4% 

superior à da matriz. Com 20% de reforço, entretanto, houve perda de resistência 

(aproximadamente de 19,0%, em comparação ao teor de 15%), atribuída à formação de 

novelos de fibras, que não permitiu a aderência adequada das mesmas à matriz 

(AGGARWAL, 1992).  

 

Savastano Jr. (2000) analisou matrizes de argamassa de traço 1:1,5 (cimento:areia) 

contendo resíduos de fibras vegetais. A relação água/cimento para a matriz de referência 

foi 0,4 e para as demais misturas foi 0,5. Com exceção da argamassa reforçada com 

fibra de coco e polpa de eucalipto, cujo volume de fibra foi 4% (2% de cada), as demais 

misturas foram produzidas com 2% de fibras. A Tabela 28 contém os resultados do 

ensaio de resistência à tração na flexão realizado.  
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Tabela 28: Resistência à tração na flexão de argamassas reforçadas com resíduos de 
fibras vegetais 

FIBRAS Resistência à tração na flexão (MPa) aos 42 dias 

Padrão sem fibra 5,84 

Sisal bucha de campo 3,44 

Sisal bucha de baler twine 5,20 

Coco pó residual 4,48 

Rejeito de polpa de eucalipto 5,32 

Banana 4,54 

Malva tipo 4 4,75 

Coco + polpa de eucalipto 3,11 

Fonte: SAVASTANO JR., 2000 
 

Os melhores desempenhos foram alcançados com as fibras de sisal bucha de baler twine 

(11,0% menor que a referência) e rejeito de polpa de eucalipto (8,9% inferior à matriz). 

As misturas com fibras de sisal bucha de campo e a combinação de fibra de coco e 

polpa de eucalipto tiveram o pior desempenho, com resistência à tração na flexão 41,1% 

e 46,7% abaixo da resistência da referência. Os resultados de resistência à tração 

atingidos pela fibra de sisal baler twine estão relacionados à sua alta resistência 

mecânica, tratamento para impermeabilização recebido durante o processamento e 

relação de aspecto (comprimento/diâmetro) adequada (em torno de 100) 

(SAVASTANO JR., 2000). 

  

Lima (2004) analisou compósitos de argamassas de traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) 

reforçadas com 1%, 2% e 3% de fibras de sisal de 25 mm, sob flexão. Antes de 

apresentar os resultados deste ensaio, é importante mostrar o formato típico da curva 

carga-deflexão para compósitos com fibras curtas. Esta curva é usualmente utilizada 

para expressar os resultados de ensaios de flexão. Conforme a Figura 18, na região I do 

gráfico, a matriz controla o comportamento do compósito. Na região II, as fibras 

suportam quase toda a tensão de tração, havendo pequena contribuição da matriz. Após 

a fissuração, há redistribuição de tensões e a matriz transfere a carga para as fibras. 

Após a deflexão δo, as fibras resistem à carga, podendo aumentar a resistência da viga 

até um valor Pmo (carga máxima pós-pico). Em seguida, há queda na capacidade 

portante até a ruptura do compósito, que acontece por arrancamento das fibras da 

matriz.  
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Figura 18: Curva carga-deflexão esquemática para compósitos com fibras de baixo 
módulo (LIMA, 2004) 

 

Na Tabela 29 constam os resultados do ensaio de flexão dos compósitos estudados por 

Lima (2004).  

 

Tabela 29: Resultados do ensaio de flexão de compósitos com fibras de sisal 
VOLUME DE FIBRA (%) Pm (kN) 

-CV (%) 

δm (mm)  

-CV (%) 

Pmo (kN) 

-CV (%) 

δmo (mm) -

CV (%) 

0 24,92 (4,4) 0,082 (7,1) - - 

1 12,46 (4,2) 0,043 (0,9) 4,08 (3,0) 0,222 (24,8) 

2 12,54 (12,6) 0,058 (3,1) 6,12 (11,5) 0,314 (1,3) 

3 15,36 (0,2) 0,051 (4,3) 8,62 (5,0) 0,348 (7,3) 

Legenda: Pm: carga de pico; δm: deformação de pico; Pmo: carga máxima pós- pico; δm: 
deformação correspondente a Pmo 
Fonte: LIMA, 2004 

   

A carga máxima (carga de pico) alcançada pelo compósito com 1%, 2% e 3% de fibras 

foi, respectivamente, 50,0%, 49,7% e 38,4% inferior à da matriz. A intensidade da 

redução, portanto, foi menor para teor de fibra mais alto. A carga residual Pmo aumenta 

à medida que o volume de fibra cresce, devido à maior resistência ao arrancamento das 

fibras da matriz na região tracionada (LIMA, 2004). 
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Li, Wang e Wang (2006) estudaram a resistência à flexão de compósitos de argamassa 

reforçados com 1,5% de fibras de coco, de diferentes comprimentos (20mm e 40 mm). 

As fibras foram secas a 80°C por 10 h antes do uso. O traço adotado foi 1:3:0,43 

(cimento:areia:a/c). Aditivo superplastificante foi adicionado no teor de 1% sobre a 

massa de cimento. A Tabela 30 contém a resistência à flexão das argamassas.  

 

Tabela 30: Resultados do ensaio de flexão de argamassas reforçadas com fibras de coco 
MISTURA RESISTÊNCIA À FLEXÃO (MPa) 

Matriz sem fibra 7,23 

Mistura com fibras de 40 mm, não tratadas 7,53 

Mistura com fibras de 20 mm não tratadas 8,09 

Fonte: LI; WANG; WANG, 2006 

 

Houve um suave aumento (no máximo 11,9%) nesta propriedade com a adição de fibras 

na matriz. O comprimento não interferiu de maneira relevante na resistência à flexão do 

material. Argamassas com fibras de 20 mm tiveram resistência 7,4% superior à 

argamassas com fibras de 40 mm (LI; WANG; WANG, 2006). 

  

 

2.2.11 Tenacidade  

 

 

O maior benefício promovido pelas fibras é o aumento da capacidade de absorção de 

energia do material. Toledo Filho (1997) estudou a influência do tipo (sisal e coco), 

volume (2% e 3%) e comprimento (15 mm e 25 mm) de fibras na tenacidade de 

argamassas de traço 1:1:0,4 (cimento:areia: a/c).  A Tabela 31 apresenta os resultados 

dos índices de tenacidade (FT) calculados de acordo com a NBN B15-238 (1992), que 

indicam o valor absoluto da área sob a curva e reflete também incrementos de 

resistência proporcionados pela fibra. O FT é igual a (n*Tn)/(bd2), onde: n corresponde 

à razão entre o vão livre entre apoios L e a deflexão δn, ou seja, n=L/δn; Tn é a área sob 

a curva até a deflexão δn; b é a largura do corpo-de-prova; e d é a altura do mesmo. O 

vão livre entre apoios neste estudo foi de 300 mm. A abreviação das argamassas indica 

o traço (M1), o tipo de fibra (S-sisal e C-coco), o volume (2% ou 3%) e o comprimento 

(15 mm ou 25 mm) da fibra. 
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Tabela 31: Índices de tenacidade de acordo com a NBN B15-238 (1992) para 
compósitos com fibras de sisal e coco 

TENACIDADE NA FLEXÃO MISTURA 

FT150  FT300 

M1 - - 

M1S325 3,13 3,74 

M1S315 3,14 3,36 

M1S225 7,77 6,10 

M1C325 5,96 3,83 

                                               Fonte: TOLEDO FILHO, 1997 

 

De acordo com os dados da Tabela 31, o volume de 2% de fibra conferiu ao compósito 

maior capacidade de absorção de energia que o teor de 3%, além de proporcionar ganho 

de resistência pós-fissuração. Para o índice FT150, a argamassa com 2% de fibra mostrou 

tenacidade 59,7% superior à argamassa com 3% de reforço. O autor atribuiu esse 

resultado à melhor trabalhabilidade alcançada com a menor proporção de reforço, que 

permitiu obter um material de qualidade superior (TOLEDO FILHO, 1997). 

  

Argamassas com fibras de sisal de 25 mm tiveram maior tenacidade que as argamassas 

com fibras menores (15 mm), a uma deflexão de 1 mm (FT300). Não houve diferença 

relevante entre o FT150 dessas argamassas (TOLEDO FILHO, 1997). 

  

As misturas com fibras de coco foram superiores às de sisal no incremento da absorção 

de energia da matriz, conferindo, inclusive, um ganho de resistência após a fissuração 

(TOLEDO FILHO, 1997).  

  

Savastano Jr. (2000) determinou a energia de fratura na flexão de argamassas contendo 

resíduos de fibras vegetais. O traço adotado foi 1:1,5 (cimento:areia). A relação 

água/cimento foi 0,4 para a matriz sem reforço e 0,5 para os compósitos com fibras. O 

volume de reforço foi 4% para a mistura contendo fibra de coco e polpa de eucalipto 

(2% de cada). Nas demais, o teor de fibra foi 2%. A Tabela 32 contém os resultados. 
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 Tabela 32: Tenacidade de argamassas reforçadas com resíduos de fibras vegetais 

FIBRAS Energia de fratura na flexão (N.mm) aos 42 dias 

Padrão sem fibra 283 

Sisal bucha de campo 237 

Sisal bucha de baler twine 4097 

Coco pó residual 440 

Rejeito de polpa de eucalipto 417 

Banana 341 

Malva tipo 4 1338 

Coco + polpa de eucalipto 478 

Fonte: SAVASTANO JR., 2000 
 

Excetuando a fibra de sisal bucha de campo, as demais fibras proporcionaram aumento 

na capacidade de absorção de energia da matriz, com destaque para a fibra de sisal 

bucha de baler twine (14,5 vezes superior) e a malva tipo 4 (4,7 vezes maior). O baixo 

desempenho da fibra de sisal bucha de campo foi justificado pela presença de extrativos 

e impurezas nas fibras, que provavelmente afetam a hidratação do cimento. Dessa 

forma, o autor apontou a necessidade de tratamento prévio na fibra para remover essas 

substâncias (SAVASTANO JR., 2000). 

  

Lima (2004) avaliou a tenacidade em compósitos de argamassa reforçadas com fibras 

curtas (25 mm) de sisal. O traço adotado foi 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) e os volumes de 

fibra utilizados foram 1%, 2% e 3%. Várias normas foram usadas como referência para 

a determinação da tenacidade. Na Tabela 33 estão apresentados os índices de tenacidade 

(FT) dos compósitos, calculados de acordo com a norma holandesa NBN B15-238 

(1992). A configuração do ensaio foi de quatro pontos e o vão livre entre os apoios 

adotado foi de 300 mm. 

 

Tabela 33: Índices de tenacidade de acordo com a NBN B15-238 (1992) de compósitos 
com fibras de sisal 

TENACIDADE NA FLEXÃO –FT150 (MPa)-CV (%)  

VOLUME DE FIBRA (%) FT150 FT300 FT450 FT600 

1 1,21 (2,6) 1,51 (3,3) 1,72 (8,1) 1,93 (10,9) 

2 1,58 (10,8) 1,84 (11,6) 1,96 (11,4) 2,04 (11,4) 

3 1,84 (5,1) 2,45 (2,5) 2,76 (1,1) 2,94 (0,1) 

Fonte: LIMA, 2004 
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Houve ganho de tenacidade no material com a inclusão de fibras. A forma de ruptura 

dos compósitos foi caracterizada pela abertura de uma única fissura para todos os 

volumes de fibra, em decorrência do seu pequeno comprimento, que é insuficiente para 

transferir tensões (LIMA, 2004). 

 

Li, Wang e Wang (2006) analisaram o efeito do comprimento (20 mm e 40 mm) de 

fibras de coco sobre o índice de tenacidade (ASTM 1018) e ductilidade de argamassas 

de traço 1:3:0,43 (cimento:areia:a/c). O teor de fibra adicionado foi 1,5%. Aditivo 

superplastificante foi utilizado na proporção de 1% sobre a massa de cimento. O 

tratamento prévio da fibra abrangeu a secagem a 80°C por 10 h. A Tabela 34 contém o 

índice de tenacidade (ASTM 1018) e a ductilidade das argamassas.  

 

Tabela 34: Resultados do ensaio de flexão de argamassas reforçadas com fibras de coco 
MISTURA TENACIDADE 

(I30) 

DUCTILIDADE 

(mm) 

Matriz sem fibra 1,48 0,65 

Mistura com fibras de 40 mm, não tratadas 19,91 8,73 

Mistura com fibras de 20 mm não tratadas 12,98 6,88 

Fonte: LI; WANG; WANG, 2006 

 

O compósito apresentou índice de tenacidade e ductilidade no mínimo 8,8 vezes 

superior à matriz. As fibras de 40 mm proporcionaram o melhor desempenho (LI; 

WANG; WANG, 2006). 

 

 

2.2.12 Durabilidade 

 

 

Nos compósitos constituídos de matriz cimentícia (pasta, argamassa ou concreto) 

reforçada com fibras vegetais, a influência mais marcante da matriz está associada à 

durabilidade. As fibras vegetais são fortemente suscetíveis à alcalinidade da matriz a 

que está exposta. O principal agente responsável por esse processo de degradação é o 

hidróxido de cálcio, resultante da hidratação dos silicatos de cálcio que constituem o 

cimento Portland (GRAM, 1988a). A água que se acumula nos poros existentes na zona 
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de transição fibra/matriz torna-se alcalina devido à presença do hidróxido de cálcio e 

então desencadeia o processo deletério da fibra (SAVASTANO JR. et al, 1994 apud 

SAVASTANO JR., 2000). 

  

De acordo com Gram (1988a), o ataque alcalino às fibras vegetais pode se manifestar de 

duas maneiras. Uma destas é o mecanismo de peeling-off, que ocorre no final da cadeia 

molecular da celulose, hemicelulose e lignina. O grupo terminal, que é redutor, reage 

com o íon OH- e forma ácido isosacarínico (CH2OH), que é removido da cadeia. Dessa 

maneira, os grupos terminais são liberados. Existe a possibilidade de o grupo terminal 

formar ácido metasacarínico, que não é removido da cadeia e é estável em solução 

alcalina. Entretanto, essa probabilidade é pequena (1 em 50). Na fibra de sisal, como o 

grau de polimerização da celulose é alto (cerca de 25000), esse mecanismo é inofensivo. 

No entanto, na hemicelulose, cujo grau de polimerização é baixo (entre 50 e 200), o 

efeito é significativo (GRAM, 1988a). 

 

A hidrólise alcalina representa a outra forma de ataque alcalino às fibras. As moléculas 

de celulose, hemicelulose e lignina são hidrolisadas e o grau de polimerização das 

mesmas é reduzido. Como consequência, a resistência da fibra também decresce. Esse 

processo induz a ocorrência do “peeling-off”, pois expõe novos grupos terminais 

redutivos (GRAM, 1988a). 

  

A decomposição da lignina e da hemicelulose presentes na lamela média promove a 

segregação das células individuais que compõem a fibra, reduzindo sua resistência e 

capacidade de reforço (Figura 19) (GRAM, 1988a). 

 

 

Figura 19: Desenho esquemático da decomposição da fibra de sisal no concreto 
(GRAM, 1988a) 

 

O hidróxido de cálcio pode, ainda, preencher o lúmen das células que constituem a fibra 

(mineralização) e a flexibilidade da mesma é afetada (GRAM, 1988a).  
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Fibras de sisal e de coco perderam até 50% de sua resistência à tração quando imersas 

em solução de hidróxido de cálcio (pH ≈12) durante 28 dias. O estudo demonstrou que 

as fibras de coco apresentaram decomposição mais lenta quando comparada com as de 

sisal, submetida às mesmas condições, justificando esse fato pela estrutura mais fechada 

das fibras de coco, em virtude das camadas de células epidérmicas que as revestem 

(SAVASTANO JR; AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997).  

  

Toledo Filho et al. (2000) estudaram a durabilidade de fibras de sisal e coco tratadas em 

água de torneira (ph=8,3), solução de hidróxido de cálcio (pH=12) e solução de 

hidróxido de sódio (pH=11). As fibras foram mantidas imersas nesses meios durante 

420 dias. O comportamento das fibras sob tração está apresentado na Figura 20.   

 

 

 

Figura 20: Comportamento de fibras de sisal e coco envelhecidas em soluções alcalinas 
e água de torneira (TOLEDO FILHO et al., 2000) 

 
Em solução de hidróxido de cálcio, após 210 dias de imersão, as fibras de sisal e coco 

retiveram, respectivamente, 33,7% e 58,7% da sua resistência original, a qual foi 

totamente perdida após 300 dias de tratamento. O hidróxido de sódio mostrou-se menos 

agressivo e as fibras de sisal e coco mantiveram, respectivamente, 72,7% e 60,9% da 

sua resistência inicial após 420 dias. Em água, as fibras perderam apenas de 17% a 23% 

da sua resistência durante 420 dias, devido ao ataque microbiológico (TOLEDO FILHO 

et al., 2000). 
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Os autores também realizaram estudo sobre a durabilidade de compósitos de traço 

1:1:0,4 (cimento:areia:a/c) reforçados com fibras de sisal e coco. As amostras foram 

submetidas a três condições de envelhecimento: imersão em água a 18°C; ciclos de 

umedecimento e secagem; e envelhecimento natural em Londres. Cada ciclo consistiu 

em imersão do compósito em água a 18°C por 24 h e secagem em ambiente de 

laboratório por seis dias. Os compósitos com matrizes de cimento Portland e reforçados 

com fibras de sisal apresentaram redução significativa da tenacidade, principalmente 

quando envelhecidos naturalmente ou com ciclos de umedecimento e secagem. Este 

resultado pode ser explicado pela mineralização das fibras devido à migração de 

hidróxido de cálcio para as mesmas (TOLEDO FILHO et al., 2000). 

 

Ramakrishna e Sundararajan (2005) estudaram o efeito de soluções alcalinas (hidróxido 

de cálcio e de sódio) e água pura sobre a durabilidade de fibras de coco, sisal, juta e 

Hibiscus cannabinus. Foram comparados dois modos de exposição das fibras às 

soluções: imersão contínua; e 30 ciclos de imersão por 24 h seguida de secagem à 

temperatura ambiente (28°C) durante o mesmo período. A duração total de ambos os 

tratamentos foi 60 dias. As alterações na composição química e resistência à tração das 

fibras foram investigadas. Argamassas de traço 1:3:0,65 (cimento:areia:a/c) foram 

produzidas, reforçadas com as fibras tratadas e não tratadas. Os compósitos foram 

avaliados quanto à resistência à compressão e à flexão.  

  

Houve reduções de 20-85% no teor de celulose e de 30-70% na quantidade de lignina 

em todas as fibras, para todos os meios e tipos de imersão. As fibras de sisal, juta e 

Hibiscus cannabinus perderam quase que totalmente sua resistência à tração após 

exposição em todos os meios e em ambos os métodos de imersão, preservando, no 

máximo, 20% da resistência original. Os autores atribuíram este fato à dissolução da 

lignina, responsável pela ligação entre a celulose e hemicelulose da fibra, especialmente 

em meio alcalino. Apenas a fibra de coco foi capaz de reter 40-60% (quando submetida 

aos ciclos de imersão e secagem) e 20-40% (quando imersa continuamente) da sua 

resistência original após os tratamentos. A fibra de sisal manteve 60-70% da resistência 

à tração quando exposta a água pura.  (RAMAKRISHNA; SUNDARARAJAN, 2005).  

  

Com relação à resistência à compressão e à flexão dos compósitos reforçados com as 

fibras deterioradas, houve perda de 2-57% e de 3-80%, respectivamente, nessas 
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propriedades, em comparação com os compósitos reforçados com as fibras secas, não 

tratadas. Certamente a perda de resistência das fibras em virtude da imersão em meios 

agressivos foi associada ao ataque alcalino da matriz cimentícia, provocando prejuízos 

ao desempenho do material (RAMAKRISHNA; SUNDARARAJAN, 2005).  

  

Gu (2009) investigou o efeito da intensidade do tratamento alcalino sobre a resistência à 

tração de fibras de coco. Foram utilizadas soluções de hidróxido de sódio com 

concentrações de 2%, 4%, 6%, 8% e 10%.  As fibras foram imersas nas soluções 

durante quatro semanas e, em seguida, foram mergulhadas em água destilada por 24 h 

para remover resíduos de hidróxido de sódio. Antes da realização do ensaio de tração, as 

fibras tratadas e fibras não tratadas foram secas em forno a 20°C, umidade relativa de 

65%, por 24 h. A Tabela 35 apresenta os resultados.  

 

Tabela 35: Resistência à tração e alongamento na ruptura de fibras de coco após 
tratamento alcalino 

CONCENTRAÇÃO DE NaOH 

(%) 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

(cN) 

ALONGAMENTO NA 

RUPTURA (%) 

0 560,1 10,5 

2 531,9 19,4 

4 496,0 17,2 

6 488,3 16,4 

8 475,4 15,5 

10 442,3 17,6 

Fonte: GU, 2009 

 

Verificou-se decréscimo entre 5% (concentração de 2% de hidróxido) e 21% 

(concentração de 10% de hidróxido) na resistência à tração devido ao ataque alcalino à 

fibra (GU, 2009).  

 

Um aspecto rugoso na superfície de fibras de coco após imersão em soluções de 

hidróxido de sódio foi observado (Figura 21). A modificação na superfície da fibra pelo 

álcali mostrou-se positiva por melhorar a aderência fibra/matriz. Além disso, houve 

aumento superior a 50% na capacidade de alongamento na ruptura das fibras, devido à 

remoção de impurezas promovida pelo álcali, que as torna mais flexíveis (GU, 2009). 

 



     

 

64 

  

                                        (a)                                                      (b) 

Figura 21: Superfície de fibra de coco (a) não tratada; (b) tratada em solução de 
hidróxido de sódio a 4% (GU, 2009) 

 
Gram (1988b) apresenta e aponta a eficiência de algumas soluções para sanar ou 

minimizar esse problema: impregnação das fibras com agentes bloqueadores (silicato de 

sódio, sulfato de magnésio, nitritos) e/ou repelentes de água (resinas epóxi e poliéster, 

alcatrão, ácido esteárico); selagem da matriz e redução da sua alcalinidade. Segundo 

estudos do autor, agentes bloqueadores, que reagem com componentes da fibra, 

produzindo compostos que são insolúveis em ambiente alcalino, não são efetivos para 

melhorar a durabilidade das fibras na matriz cimentícia. A impregnação com repelentes 

de água, além de prejudicar a aderência fibra/matriz, apenas desacelera a degradação da 

fibra, mas não a previne. A associação entre agentes bloqueadores e repelentes de água 

também atenua a deterioração do reforço vegetal. A redução da permeabilidade da 

matriz pode ser positiva para retardar ou prevenir a fragilização das fibras no compósito, 

uma vez que restringe o transporte da água alcalina presente nos poros da matriz para a 

fibra. O refinamento ou selagem dos poros pode ser alcançado com baixas relações 

água/cimento, uso de agregados com alta proporção de finos e adição de polímeros, 

silicones, estearatos, cera, alcatrão. Por fim, a diminuição da alcalinidade da matriz 

pode promover o incremento da durabilidade de compósitos com fibras vegetais, sendo 

alcançada por meio da carbonatação da matriz, substituição parcial do cimento por 

pozolanas ou uso de cimento com alto teor de alumina. 

  

A substituição parcial de cimento por materiais pozolânicos tem sido bastante estudada 

e já foram obtidas matrizes livres de hidróxido de cálcio, nas quais a integridade da fibra 

e o desempenho do compósito foram preservados, conforme estudo de Lima (2004), 

Toledo Filho et al. (2009) e Silva et al. (2010). Mehta e Monteiro (1994) explicam que 

esses materiais pozolânicos reagem com o hidróxido de cálcio (reação pozolânica), 
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oriundo da hidratação dos silicatos de cálcio, principais componentes do cimento 

Portland, produzindo silicatos de cálcio hidratados (C-S-H). Dessa forma, essa reação 

consome o hidróxido, um dos compostos que conferem alcalinidade à matriz, reduzindo 

o pH da mesma. Além disso, as pozolanas atuam preenchendo os poros da matriz (efeito 

“fíler”), reduzindo a permeabilidade do material e evitando a penetração de agentes 

agressivos (MEHTA; MONTEIRO, 1994).  Consequentemente a degradação das fibras 

inseridas no compósito é reduzida e a aderência fibra-matriz é melhorada.  

  

Gram e Nimityongskul (1987) avaliaram o efeito da substituição parcial (40%) do 

cimento Portland por pozolanas (cinza de casca de arroz e sílica ativa) sobre a 

durabilidade de argamassa reforçada com fibras de sisal, rami, juta, coco e abacá. O 

traço adotado foi 1:2:0,5 (cimento:areia:a/c) e o reforço consistiu em 2% (volume) de 

fibras longas (comprimento de 220 mm), dispostas alinhadas, em camadas. Corpos-de-

prova foram envelhecidos naturalmente sobre um telhado na Divisão de Engenharia 

Estrutural e Construção do Instituto Asiático de Tecnologia, na Tailândia. Outra parte 

das amostras foi submetida a envelhecimento acelerado, realizado em um cubículo 

climatizado e que consistiu de ciclos de seis horas, compostos de resfriamento (10°C), 

umedecimento por aspersão de água e secagem (105°C). O efeito do envelhecimento foi 

mensurado pelo parâmetro B, definido como sendo a tensão pós-fissuração a cada 

tensão máxima após passar o limite de proporcionalidade (módulo de ruptura) ou a 

tensão a 1% de deformação, dependendo do formato da curva tensão-deformação. O 

valor B está relacionado com a tenacidade e ductilidade do material.  

  

Os compósitos produzidos apenas com cimento Portland tiveram redução acima de 90% 

no parâmetro B, após ambos os métodos de envelhecimento. A substituição do cimento 

por pozolanas minimizou este efeito deletério do envelhecimento. As amostras que 

continham sílica ativa tiveram perda de 26,6% no parâmetro B, após 540 dias de 

envelhecimento natural e de aproximadamente 50 ou 60% depois de 120 ciclos de 

umedecimento e secagem. A cinza de casca de arroz mostrou-se menos efetiva na 

melhoria da durabilidade do material. Após 540 dias expostos às condições ambientais, 

os compósitos com a cinza apresentaram redução na faixa de 60 a 82% no valor B. As 

amostras submetidas a 120 ciclos de umedecimento e secagem exibiram decréscimo de 

77% a 95% neste parâmetro (GRAM; NIMITYONGSKUL, 1987).    
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Toledo Filho et al. (2003) investigaram a eficiência dos seguintes métodos para 

aumentar a durabilidade de argamassas reforçados com fibras de sisal e coco: 

carbonatação da matriz, imersão das fibras em sílica antes da sua incorporação no 

compósito, substituição de cimento Portland por sílica ativa (10% de substituição) e 

escória de alto-forno (40% de substituição). A durabilidade foi avaliada mediante ensaio 

de flexão de amostras aos 28 dias e após o envelhecimento, realizado por meio das 

mesmas condições adotadas por Toledo et al. (2000). A carbonatação da matriz, a 

impregnação das fibras com sílica e a substituição de 10% de cimento por sílica 

mostraram-se eficientes no aumento da durabilidade do material. Por outro lado, a 

substituição de 40% do cimento por escória não trouxe benefícios.  

  

Lima (2004) avaliou, através do envelhecimento acelerado, a durabilidade de 

compósitos reforçados com fibras de sisal. Duas matrizes foram comparadas: argamassa 

de cimento e argamassa de cimento com adições pozolânicas (metacaulinita e tijolo 

moído). O envelhecimento consistiu em ciclos de 48 h, envolvendo 17h em água a 

22°C, 30h em estufa a 70°C e 1h esfriando ao ar, antes da próxima saturação para evitar 

fissuração por choque térmico. A substituição de 30% de cimento Portland por resíduo 

cerâmico não foi capaz de melhorar a durabilidade dos compósitos. Entretanto, com a 

utilização de metacaulinita como substituta do cimento (teor de substituição de 30%), o 

teor de hidróxido de cálcio foi reduzido a zero e, mesmo após 25 ciclos de 

umedecimento e secagem, houve perda inferior a 30% na resistência e tenacidade do 

material. Além disso, as fibras mostraram-se inalteradas.  

  

Toledo Filho et al. (2009) estudaram a durabilidade de compósitos laminados de 

argamassa reforçada com fibra de sisal, submetendo-os a ciclos de umedecimento e 

secagem. A duração de cada ciclo foi de 3 dias (1 dia de imersão em água a 30°C e 2 

dias de secagem em câmara com ar forçado, a 36°C). Neste trabalho, os autores 

buscaram desenvolver uma matriz livre de hidróxido de cálcio a fim de minimizar ou 

evitar a degradação da fibra. Para isso, testaram várias composições de aglomerante. 

Verificou-se que a substituição do cimento por até 40% de metacaulinita ou de resíduo 

cerâmico moído não foi suficiente para consumir totalmente o hidróxido de cálcio 

produzido na hidratação do cimento. Dessa forma, teores maiores de substituição seriam 

necessários. Porém a metacaulinita, pozolana de maior reatividade, em alta proporção 

certamente prejudicaria a reologia da mistura. Considerando que o resíduo cerâmico não 
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afetou de modo relevante a trabalhabilidade dos compósitos, os pesquisadores então 

decidiram testar uma blenda de metacaulinita com resíduo cerâmico moído em 

substituição parcial do cimento. Várias composições de blendas foram avaliadas. A 

blenda constituída por 50% de cimento, 30% de metacaulinita e 20% de resíduo 

cerâmico proporcionou os maiores benefícios: uma matriz livre de hidróxido de cálcio, 

com satisfatória reologia e desempenho mecânico. Por isso, esta composição de 

aglomerante foi escolhida pelos autores para a produção dos laminados estudados.  

 

Os compósitos apresentaram excelente durabilidade, constatada pela preservação da 

fibra de sisal e pela manutenção da performance mecânica após o envelhecimento 

acelerado. Na Figura 22, são mostradas micrografias dos compósitos envelhecidos, com 

detalhe para as fibras. Na matriz de cimento Portland, verificou-se a mineralização da 

fibra (Figura 22a), fato não observado na fibra presente na matriz livre de hidróxido 

(Figura 22b) (TOLEDO FILHO et al., 2009).  

  

   

                             (a)                                                                    (b) 

Figura 22: Micrografia de fibra de sisal em compósitos envelhecidos por 25 ciclos de 
umedecimento e secagem: (a) matriz de cimento Portland; (b) matriz livre de hidróxido 

de cálcio (TOLEDO FILHO et al., 2009) 
 

Silva et al. (2010) avaliaram a eficácia da substituição de 50% de cimento por 30% de 

metacaulinita e 20% de resíduo cerâmico moído sobre durabilidade de chapas lisas e 

corrugadas reforçadas com fibras de sisal e microfibras de volastonita. Esta composição 

de aglomerante, conforme verificado por Toledo Filho et al. (2009), produz uma matriz 

livre de hidróxido de cálcio. Para efeito de comparação, foi produzido um compósito 

com 100% de cimento. O método de envelhecimento adotado foi imersão em água 

quente (60°C) por seis meses. A durabilidade foi avaliada por meio de ensaio de flexão. 
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O compósito livre de hidróxido não sofreu degradação com o envelhecimento, 

mantendo o comportamento de múltipla fissuração. Os compósitos produzidos com 

aglomerante constituído por 100% cimento exibiram queda de 18,12 para 0,66 kJ/m² na 

tenacidade e decréscimo de 21,08 para 6,06 MPa no módulo de ruptura. O modo de 

ruptura das amostras foi caracterizado por uma única fissura.  

 

 

2.3 APLICAÇÕES EM COMPONENTES DE COBERTURA 

 

 

O desenvolvimento de compósitos cimentícios reforçados com fibras vegetais 

destinados à aplicação em componentes de cobertura não é recente. O CEPED, que 

desenvolveu um trabalho pioneiro no Brasil nesta área, produziu, na década de 80, 

telhas, em formato de calha, com 1,0 m de comprimento e 1,0 cm de espessura. O 

método empregado na confecção das telhas produzidas no CEPED (GUIMARÃES, 

1987a) era exclusivamente artesanal. Inicialmente a moldagem era realizada em uma 

folha plástica, fixa num esquadro de madeira e disposta sobre uma superfície plana. 

Obtinha-se uma placa composta de duas camadas de argamassa entre as quais eram 

adicionadas, manualmente, as fibras. Em seguida, o esquadro de madeira era removido e 

a placa moldada era transferida para cavaletes a fim de que adquirissem o formato de 

canal (Figura 23). 
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Figura 23: Moldagem de telhas de argamassa de cimento reforçadas com fibras 
vegetais (GUIMARÃES, 1987a) 

 

As telhas foram produzidas com argamassas de traço 1:3:0,7 (cimento:areia:a/c) 

reforçadas com 2% de fibras de sisal, coco ou piaçava. Na Tabela 36 estão apresentados 

os resultados do ensaio de flexão realizado (GUIMARÃES, 1987a).  

 

Tabela 36: Carga de ruptura à flexão de telhas reforçadas com fibras vegetais 
TIPOS DE REFORÇO CARGA DE RUPTURA (N)-CV (%) 

Referência, sem fibras 954 (27,1) 

Sisal (4 cm) 998 (45,3) 

Coco (4 cm) 1232 (19,9) 

Piaçava (7 cm) 1201 (20,2) 

                              Fonte: GUIMARÃES, 1987a 

  

Os resultados obtidos mostraram que as fibras vegetais proporcionaram aumento na 

resistência das telhas, notadamente as fibras de coco e piaçava. Além disso, telhas com 

fibras exibem maior ductilidade. Adicionalmente, um ensaio de permeabilidade foi 

executado e os coeficientes de permeabilidade de todas as telhas foram próximos a zero. 

Portanto, é possível a confecção de telhas com esse material (GUIMARÃES, 1987a). 

 

Paramasivan, Nathan e Gupta (1984) produziram chapas de cimento corrugadas 

(comprimento de 915 mm, largura de 460 mm e espessura de 10 mm), reforçadas com 
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fibras de coco. O traço empregado foi 1:0,5:0,35 (cimento:areia:a/c). Três volumes (2%, 

3% e 4%) e três comprimentos de fibra (12,5 mm, 25 mm e 38 mm) foram testados. A 

moldagem foi realizada em moldes do tipo macho-fêmea. Inicialmente, a argamassa foi 

espalhada em um filme plástico disposto sobre um molde liso de madeira, realizando-se, 

em seguida, a compactação em mesa vibratória. A chapa lisa foi transferida 

cuidadosamente para a parte inferior do molde corrugado, evitando que o filme plástico 

enrugasse. A parte superior do molde foi sobreposta com uma pressão de 1,5 atm. Após 

24 h, as chapas foram desmoldadas. As chapas foram submetidas a ensaio de flexão de 

três pontos. A Tabela 37 mostra os resultados. 

 

Tabela 37: Módulo de ruptura de chapas corrugadas para vários volumes e 
comprimentos de fibras de coco 

COMPRIMENTO DA FIBRA (mm) VOLUME DE FIBRA (%) MÓDULO DE RUPTURA (N/mm²) 

2 18,92 

3 21,03 

 

38,0 

4 19,80 

2 19,07 

3 22,00 

 

25,0 

4 20,02 

12,5 3 19,53 

Fonte: PARAMASIVAN; NATHAN; GUPTA, 1984 

 

Observa-se que um volume de 3% de fibra, com 25 mm de comprimento propiciaram os 

melhores resultados de resistência à flexão, valores recomendados pelos autores para 

obter uma resistência de 22N/mm². A ruptura das chapas ocorreu principalmente por 

arrancamento das fibras da matriz, indicando que a capacidade portante do componente 

pode ser aumentada com a melhoria na aderência fibra/argamassa. Os autores 

concluíram que placas reforçadas com fibra de coco exibiram performance comparável 

às de asbesto, podendo ser utilizadas em construções de baixo custo, em países em 

desenvolvimento (PARAMASIVAN; NATHAN; GUPTA, 1984). 

  

Hussin e Zakaria (1990) também estudaram o comportamento mecânico na flexão de 

chapas delgadas lisas (dimensões 500 x 100x 10 mm) e corrugadas (dimensões 1220 x 

630 x 10 mm), fabricadas com pasta de cimento (relação água/cimento de 0,35) e seis 

diferentes teores de fibra de coco (1 a 6%, em massa), além da referência (sem reforço). 
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O comprimento das fibras variou de 37 mm a 250 mm. A mistura foi realizada em 

misturador mecânico. As chapas lisas foram produzidas espalhando-se a mistura sobre 

os moldes e realizando-se a vibração por três minutos. Para confecção das chapas 

corrugadas, chapas lisas foram preparadas, sendo transferidas após uma hora de 

descanso para os moldes corrugados. Uma pressão de 0,4 N/mm² foi aplicada por 24 h 

até a desmoldagem. As chapas foram avaliadas quanto à resistência à flexão (ensaio de 

três pontos para chapas corrugadas e quatro pontos para chapas lisas). A Tabela 38 

apresenta os resultados obtidos.  

 

Tabela 38: Resistência à flexão de chapas lisas e corrugadas reforçadas com fibras de 
coco 
RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N/mm²) TEOR DE FIBRA (%) 

CHAPAS LISAS CHAPAS CORRUGADAS 

0,0 4,33 - 

1,0 4,86 4,55 

2,0 5,23 6,05 

3,0 6,33 7,25 

4,0 6,37 11,80 

5,0 4,43 6,53 

6,0 5,35 4,87 

Fonte: HUSSIN; ZAKARIA, 1990 

 

O aumento no volume de fibra conduziu a maiores resistências, até o teor de 4% de 

fibras, que proporcionou o melhor resultado. Acima deste teor, o enovelamento das 

fibras foi acentuado, acarretando deficiente adesão entre fibras e matriz e queda de 

resistência. Chapas corrugadas mostraram-se mais resistentes que as lisas. Após o 

ensaio, as chapas reforçadas exibiram múltipla fissuração e a ruptura das fibras foi 

verificada, indicando uma eficiente aderência das mesmas à matriz. Os autores 

consideram as chapas corrugadas adequadas para uso em construções de baixo custo, 

particularmente em países em desenvolvimento (HUSSIN; ZAKARIA, 1990). 

 

Savastano et al. (1999) produziram telhas (semelhantes ao estilo romano) de argamassa 

de escória de alto forno, reforçadas com 2% de fibras vegetais. A relação cimento:areia 

utilizada foi de 1:1,5 e a relação água/cimento, de 0,40 (mistura de referência, sem 

fibras) e 0,48 (mistura com fibras). Em uma das séries produzidas, dois tipos de fibra 

foram utilizados em conjunto como reforço, sendo cada um adicionado no teor de 1%. 
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As fibras foram cortadas em comprimentos de 20 a 40 mm. As telhas foram moldadas e 

adensadas por vibração, utilizando-se o equipamento da Parry Associates (Figura 24), 

Reino Unido. Este equipamento é constituído por uma mesa vibratória à qual se acopla 

um quadro metálico, assentado sobre um filme plástico removível, o qual visa facilitar a 

retirada da placa recém moldada (Figura 24a). Em seguida, o quadro é suspenso e o 

conjunto placa-plástico é arrastado para um molde ondulado (Figura 24b). A 

desmoldagem é realizada após 24 h.  

 

  

                                    (a)                                                                (b) 

Figura 24: Produção da telha (a) Placa recém moldada e vibrada; (b) transferência da 
placa para a forma ondulada (SAVASTANO JR., 2000) 

 

Foram avaliadas as seguintes propriedades das telhas: empenamento, absorção de água, 

massa seca a 100°C, carga máxima na flexão e energia absorvida, cujos resultados 

constam na Tabela 39, além da permeabilidade. 

 

Tabela 39: Propriedades físicas e mecânicas de telhas reforçadas com fibras vegetais 
FIBRA EMPENAMENTO 

(mm) 

ABS. DE 

ÁGUA 

(%) 

MASSA 

SECA A 

100°C (g) 

CARGA 

MÁXIMA NA 

FLEXÃO (N) 

ENERGIA 

ABSORVIDA 

(N.mm) 

Referência 0,91 14,1  2101 672 1088 

Polpa de 

eucalipto 

2,01 17,6 1833 629 1269 

Sisal + polpa 

de eucalipto 

2,52 16,7 1867 556 1126 

Coco 1,47 17,1 1993 454 2299 

Fonte: SAVASTANO JR. et al., 1999  

 

O empenamento verificado foi inferior a 3 mm, que, segundo o autor, é um ponto 

favorável do processo de fabricação empregado e indica a capacidade das telhas 
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ajustarem-se umas às outras no telhado. No ensaio de permeabilidade, as telhas 

apresentaram apenas manchas de umidade após 24 h submetidas a uma coluna de água 

de 250 mm. A absorção de água foi menor que 20% em peso após imersão por 24 h, 

resultado que é aceitável para chapas de fibrocimento para cobertura, de acordo com as 

normas brasileiras. As fibras conferiram maior leveza às telhas, constatada pela redução 

da massa seca das amostras. Com relação à carga de ruptura à flexão, as telhas 

reforçadas, embora mais frágeis que a referência, satisfizeram ao limite mínimo de 425 

N apontado por Gram e Gut (1994) e adotado pelo autor. O pior desempenho com 

relação a esta propriedade foi das telhas com fibras de coco, que tiveram resistência 

32,4% menor que a referência. Contudo, a capacidade de absorção de energia foi 

superior nas telhas com fibras, com destaque para as telhas com fibras de coco, que foi 

maior que o dobro da energia absorvida pela mistura de referência. Dessa forma, as 

telhas com fibras foram consideradas viáveis técnica e economicamente para uso em 

comparação a materiais comerciais (SAVASTANO JR. et al., 1999).  

  

Savastano Jr. (2000) estudaram telhas, estilo romano, com dimensões de 487 x 263 mm, 

reforçadas com fibras vegetais. Adotou-se a proporção cimento: areia de 1: 1,5 e relação 

água/cimento de 0,4, para a mistura de referência, sem fibras, e 0,5 para as misturas com 

reforço. O volume de fibras foi 2%, exceto na série em que fibra de coco e polpa 

celulósica de bambu foram adicionadas em conjunto, sendo o teor adicionado de 2% 

para cada fibra, totalizando 4% de reforço. O processo de fabricação foi idêntico ao do 

trabalho anterior, ou seja, utilizando-se a moldagem e adensamento por vibração no 

equipamento da Parry Associates, Reino Unido (Figura 24). As telhas foram avaliadas 

quanto ao empenamento, absorção de água, massa seca, permeabilidade e desempenho 

mecânico à flexão (ensaio com configuração de três pontos). A Tabela 40 apresenta os 

resultados.  
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Tabela 40: Propriedades físicas e mecânicas de telhas à base de cimento aos 28 dias 
 

 

 

FIBRA 

 

 

EMPENAMENTO 

(mm) 

 

 

PERMEABILIDADE 

 

ABSORÇÃO 

DE ÁGUA 

EM MASSA 

(%) 

 

CARGA 

DE 

RUPTURA 

À 

FLEXÃO 

(N) 

 

ENERGIA 

ESPECÍFICA 

(J/m²) 

MASSA 

SECA 

EM 

ESTUFA 

A 100°C 

(g) 

Padrão 

sem 

fibra 

 

2,02 

 

nada 

 

10,7 

 

1012 

 

433 

 

2700 

Sisal 

bucha de 

campo 

 

0,95 

 

mancha 

 

13,6 

 

607 

 

451 

 

2547 

Sisal 

bucha de 

baler 

twine 

 

0,85 

 

nada 

 

13,4 

 

864 

 

854 

 

2605 

Coco pó 

residual 

 

2,10 

nada 13,4 845 470 2594 

Rejeito 

de polpa 

de 

eucalipto 

 

2,05 

 

 

nada 

 

 

12,3 

 

 

768 

 

 

348 

 

 

2555 

Banana 3,23 nada 13,7 681 273 2611 

Malva 

tipo 4 

0,60 mancha 13,5 804 435 2763 

Coco + 

polpa de 

eucalipto 

 

1,90 

 

nada 

 

12,8 

 

717 

 

393 

 

2490 

Fonte: SAVASTANO JR., 2000 

 

As telhas tiveram empenamento inferior a 3mm, exceto as produzidas com fibra de 

banana, apontando a eficiência do método de produção empregado. Quanto à 

permeabilidade, houve no máximo manifestação de manchas na face inferior da telha, 

resultado aceitável segundo Gram e Gut (1994), referência adotada pelo autor. A 

absorção de água para todas as telhas foram menores que 15%, que é aceitável de 

acordo com a NBR 7581, referente a telha de fibrocimento. A carga de ruptura na 

flexão, com exceção das telhas produzidas com sisal bucha de campo, foram maiores 

que 680 N, carregamento mínimo recomendado por Gram e Gut (1994). As fibras de 
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sisal bucha de baler twine, coco pó residual e malva tipo 4 ofereceram os melhores 

resultados. As fibras de sisal, coco e malva permitiram obter telhas com maior 

capacidade de absorção de energia em comparação à matriz sem fibras. Por fim, a 

presença das fibras conferiu leveza às telhas, conforme os dados sobre massa seca, em 

virtude da menor massa específica das fibras e do ar incorporado nas misturas durante a 

produção dos compósitos (SAVASTANO JR., 2000).  

 

Roma Jr., Martello e Savastano Jr. (2008) analisaram telhas à base de cimento 

reforçadas com polpas de sisal e/ou eucalipto, em diferentes composições. O 

aglomerante adotado foi composto de 59% de CPII Z 32, 36% de escória e 5% de sílica 

ativa. A relação água/aglomerante variou de 0,55 a 0,65, buscando atingir índice de 

consistência entre 210 e 250 mm. Aditivo superplastificante foi adicionado no teor de 

3% em relação à massa de sólidos. Três misturas foram preparadas, variando-se a 

proporção e tipo de reforço: 5% de eucalipto (E); 2% de eucalipto e 1% de sisal (ES); 

3% de sisal (S). As telhas foram moldadas em estilo romano por meio do equipamento 

da Parry Associates, sendo desmoldadas após 24 h, quando foram imersas em água por 

sete dias. As telhas foram avaliadas aos 28 dias e após 155 dias (sete dias de cura em 

água e 148 dias de envelhecimento natural, realizado em Pirassununga-SP). A 

temperatura nessa cidade na época do ensaio oscilou entre 17 e 35,4°C, a umidade 

relativa foi 87% e o índice pluviométrico foi de 563 mm. As propriedades estudadas 

foram: absorção de água, densidade e volume de vazios, carga máxima de ruptura à 

flexão (ensaio de três pontos) e energia de fratura. Os resultados estão mostrados na 

Tabela 41. 
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Tabela 41: Propriedades físicas e mecânicas de telhas à base de cimento reforçadas 
com fibras vegetais 

 

 

 

MISTURA 

 

 

 

IDADE 

(DIAS) 

 

 

ABSORÇÃO 

DE ÁGUA 

(%) 

 

 

MASSA 

ESPECÍFICA 

(g/cm³) 

 

VOLUME DE 

VAZIOS 

PERMEÁVEIS 

(%) 

CARGA 

DE 

RUPTURA 

À 

FLEXÃO 

(N) 

 

ENERGIA 

DE 

FRATURA 

(J/m²) 

28 42,7 1,17 50,3 533 453  

E 155 37,1 1,33 49,5 297 243 

28 32,7 1,35 44,0 761 464  

ES 155 33,4 1,43 47,7 348 316 

28 31,0 1,36 42,3 1111 1152  

S 155 32,1 1,39 44,8 640 612 

Fonte: ROMA JR.; MARTELLO; SAVASTANO JR., 2008 

 

A formulação E apresentou maior volume de vazios em ambas as idades e, 

consequentemente, maior absorção de água e menor massa específica, uma vez que o 

volume de fibra adicionado foi maior (5%). Além disso, as fibras de eucalipto são 

hidrofílicas e apresentam menor comprimento e, dessa forma, maior quantidade de 

filamentos compõe o reforço. As telhas com as formulações ES e S exibiram resultados 

semelhantes entre si. Aos 155 dias, apenas a mistura E apresentou aumento na massa 

específica, justificado pela sua maior porosidade, que deve ter facilitado a carbonatação 

rápida da cal disponível como produto de hidratação. O envelhecimento não alterou a 

absorção das telhas referentes aos tratamentos ES e S e o volume de vazios de todas as 

misturas. Com relação às propriedades mecânicas, aos 28 dias, as telhas reforçadas 

apenas com sisal (mistura S) sobressaíram-se, tendo carga de ruptura 46% maior e 

energia de fratura 148% superior às telhas produzidas com sisal e eucalipto (ES), cujo 

teor de reforço foi o mesmo (3%). Esse resultado sugere a melhor capacidade de reforço 

da fibra de sisal, que apresenta maior relação de aspecto. Contudo, vale ressaltar que 

todas as telhas possuíram carga de ruptura compatível com os limites mínimos 

estabelecidos por Gram e Gut (1994), referência adotada pelos autores. Após o 

envelhecimento, foi observada redução acima de 54% na carga de ruptura de todas as 

telhas, devido à degradação das fibras pela alcalinidade da matriz, apesar da alta 

substituição do cimento por escória e pozolanas. A fibra de sisal mostrou-se mais 

sensível ao ataque alcalino (ROMA JR.; MARTELLO; SAVASTANO JR., 2008).   
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Observa-se que apenas no trabalho de Guimarães (1987a) foi empregado o método 

manual para fabricação dos componentes de cobertura à base de cimento reforçados 

com fibras vegetais. Este método de produção dispensa o uso de equipamentos 

específicos e a qualificação da mão-de-obra, sendo bastante simples. Por esta razão, 

pode ser adotado em áreas rurais, representando, assim, uma alternativa de geração de 

renda para a população dessas regiões (AGOPYAN, 1988). Porém, conforme verificado 

nos demais trabalhos citados, os métodos semi-industriais são os mais comumente 

utilizados. Gram (1988b) cita como vantagens do processo semi-industrial para 

fabricação de compósitos a maior taxa de produção, melhor qualidade e possibilidade de 

confeccionar uma ampla variedade de produtos. Todavia, há necessidade de 

investimento inicial para a aquisição do maquinário e o desenvolvimento da indústria 

requer habilidades técnicas e econômicas.  

    

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os estudos já realizados sobre a produção de telhas à base de cimento reforçadas com 

fibras vegetais apontam a viabilidade da aplicação desses componentes na construção 

civil. Considerando que muitas fibras vegetais são obtidas a partir de resíduos do setor 

agroindustrial, a exemplo da fibra extraída da casca de coco, o reforço de telhas de 

cimento com esses materiais fibrosos pode contribuir para a redução do impacto 

ambiental que os mesmos provocam.   

 

A principal vantagem da inclusão de fibras em matrizes cimentícias é o incremento na 

tenacidade do material. Porém, as demais propriedades do compósito também são 

modificadas. Devido às características e propriedades típicas das fibras vegetais, a 

trabalhabilidade dos compósitos é prejudicada e o índice de vazios e a absorção de água 

tendem a aumentar. Por outro lado, a massa específica, resistência mecânica, módulo de 

elasticidade e deformação de pico geralmente são reduzidos com a adição das fibras 

vegetais. Contudo, os efeitos negativos das fibras sobre as propriedades dos compósitos 

podem ser atenuados por meio de ajustes no traço da matriz e/ou com o uso de adições 

químicas e minerais.  



     

 

78 

A durabilidade é outro aspecto muito relevante na produção de compósitos reforçados 

com fibras vegetais, em virtude do ataque alcalino da matriz cimentícia às mesmas. O 

uso de pozolanas em substituição parcial do cimento é uma das soluções encontradas 

para evitar ou minimizar o problema, proporcionando aumento da vida útil dos 

materiais. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL  

 

 

3.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 

3.1.1 Aglomerantes 

 

 

Neste trabalho, três materiais foram utilizados com a função de aglomerante: cimento 

Portland, metacaulinita e resíduo cerâmico moído. 

 

 

3.1.1.1 Cimento Portland 

 

 

Sendo o objetivo principal deste estudo a produção de telhas à base de cimento 

reforçadas com fibras de coco e considerando que as telhas são elementos pré-

moldados, optou-se pelo cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV-ARI) como 

aglomerante principal nas pastas desenvolvidas. Este tipo de cimento, cujas 

especificações constam na NBR 5733 (ABNT, 1991a), confere ao material cimentício 

altas resistências nas primeiras idades e é composto por 100-95% de clínquer e 0-5% de 

material carbonático, em massa. A Tabela 42 apresenta a composição química do 

cimento utilizado. 
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Tabela 42: Composição química do cimento utilizado 
COMPOSTO QUÍMICO TEOR (%) 

CaO 69,77 
SiO2 15,89 
SO3 4,76 

Al2O3 4,35 
Fe2O3 3,66 
K2O 1,07 
TiO2 0,28 
SrO 0,18 
MnO 0,03 
ZnO 0,02 

 

A Tabela 43 contém os resultados dos ensaios físicos e mecânicos realizados para o 

CPV-ARI utilizado e as especificações normativas para este tipo de cimento.  

 

Tabela 43: Propriedades físicas e mecânicas do Cimento Portland de Alta Resistência 
Inicial 

Propriedade avaliada  

Resultado obtido 

Limite estabelecido 

pela NBR 5733 

(ABNT, 1991a) 

Tempo de início de pega-NBR NM 65 (ABNT, 

2003) 

01:50 h ≥1 h 

Tempo de fim de pega- NBR NM 65 (ABNT, 2003) 02:50 h ≤10 h 

1 dia 26,2 MPa ≥14,0 MPa 

3 dias 31,9 MPa ≥24,0 MPa 

Resistência à 

compressão-

NBR 7215 

(ABNT, 1996) 

7 dias 36,8 MPa ≥34,0 MPa 

Expansibilidade a frio-MB 3435 (ABNT, 1991b) 2,3 mm ≤5,0 mm 

Expansibilidade a quente- MB 3435 (ABNT, 1991b) 1,5 mm ≤5,0 mm 

Massa específica- NBR NM 23 (ABNT, 2001) 3,12 g/cm³ - 

  

Observa-se que o cimento CPV-ARI utilizado atende aos limites estipulados pela NBR 

5733 (ABNT, 1991a).   

  

A Figura 25 contém a curva granulométrica do mesmo. Observa-se que 90% dos grãos 

de cimento são inferiores a 60 µm, sendo o material com granulometria mais refinada, 

em comparação com os demais materiais utilizados. Esta característica é inerente ao 

CPV-ARI, pois contribui para aumentar a velocidade de hidratação deste, devido à 

maior área específica em contato com a água (ABCP, 2002). 
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Figura 25: Curva granulométrica referentes ao cimento CP V-ARI 

 

 

3.1.1.2 Metacaulinita (MK) 

 

 

Como um dos substitutos parciais do cimento Portland, utilizou-se metacaulinita 

comercial Metacaulim HP Branco, fornecida pela empresa Metacaulim do Brasil 

Indústria e Comércio Ltda. Na Tabela 44 consta a composição química deste material. 

A massa específica, determinada pelo procedimento descrito na NBR NM 23 (ABNT, 

2001), é 2,38 g/cm³. 

 

Tabela 44: Composição química da metacaulinita utilizada 
COMPOSTO QUÍMICO TEOR (%) 

SiO2 46,22 
SO3 0,38 

Al2O3 48,78 
Fe2O3 2,30 
K2O 0,64 
TiO2 1,41 
BaO 0,18 

Outros 0,09 

 

Segundo a NBR 12653 (ABNT, 1992a), a metacaulinita, sendo uma argila calcinada, 

pertence à Classe N de materiais pozolânicos. A norma estabelece que, para esta classe, 

o material é considerado como pozolana quando o somatório dos teores de SiO2, Al2O3 
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e Fe2O3 é, no mínimo, 70%. De acordo com a Tabela 44, para a metacaulinita em estudo 

esta soma é de 97,30%, ou seja, bastante superior ao limite mínimo exigido.  

  

A referida norma determina ainda que os teores máximos de SO3 e de Na2O no material 

pozolânico devem ser de 4,0% e 1,5%, respectivamente. A metacaulinita em estudo 

também atende a essas exigências normativas. 

  

A Figura 26 mostra a curva granulométrica da metacaulinita.  
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Figura 26: Curva granulométrica da metacaulinita 
 

Verifica-se que uma porcentagem inferior a 20% do material é retida na peneira de 

45µm, atendendo às especificações da NBR 12653 (ABNT, 1992a), que estabelece que 

os materiais pozolânicos devem apresentar no máximo 34% de material retido nesta 

peneira. 

 

De acordo com o fabricante, a metacaulinita apresenta perda ao fogo de 3,8 %, abaixo 

do limite máximo de 10 % permitido pela NBR 12653 (ABNT, 1992a). 

  

O índice de atividade pozolânica (IAP) da metacaulinita com cimento foi definido 

segundo método descrito na NBR 5752 (ABNT, 1992b) e os resultados estão indicados 

na Tabela 45. Utilizou-se o cimento CPV-ARI neste ensaio, uma vez que o interesse foi 

investigar o IAP da pozolana com o tipo de cimento adotado neste estudo.  
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Tabela 45: Resultado do ensaio de determinação do índice de atividade pozolânica da 
metacaulinita com cimento 

QUANTIDADE (cm³)  

ARGAMASSA CIMENTO MATERIAL 

POZOLÂNICO 

ÁGUA  

 

IC 

(mm) 

 

A/AGL 

IAP 

(%) 

A 100,0 - 166,9 227,5 0,54 - 

B 65,0 35,0 197,4 227,5 0,69 80,6 

A/AGL: relação água/aglomerante, em massa; IC: índice de consistência 

 

O IAP encontrado foi superior a 75%, limite exigido pela norma de referência, 

indicando a reatividade da metacaulinita com o cimento adotado.  

 

 

3.1.1.3 Resíduo cerâmico moído (RC) 

 

 

Resíduo cerâmico finamente moído foi introduzido como um segundo substituto parcial 

do cimento, atuando também como pozolana. O resíduo consistiu de fragmentos de 

tijolos furados (Figura 27), com dimensões superiores a 4,8 mm, e foi fornecido pela 

Indústria Cerâmica do Nordeste, localizada em Feira de Santana (BA). As etapas 

seguidas para a queima dos blocos cerâmicos na indústria em questão foram: 

aquecimento, por 36 h, até 500°C; aumento da temperatura de 500 a 950°C, num 

período de 52 h; resfriamento por 36 h.  

 

 

Figura 27: Resíduo cerâmico na indústria Cerâmica do Nordeste 
 
O beneficiamento do resíduo incluiu a moagem primária em britador de mandíbulas de 

um eixo, marca PRICEMAQ, modelo 2015-C, com alimentação manual e circuito 
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aberto (Figura 28). Esta etapa visou obter grãos inferiores a 4,8 mm. Por fim, o material, 

em porções de 500 g, foi moído por 30 min, em moinho de bolas (Figura 29), modelo 

CT-242 da Servitech, atingindo a granulometria desejada. Sessenta corpos moedores 

(massa individual de aproximadamente 17 g) foram introduzidos no recipiente de 

moagem (Figura 29b), cujo volume é de 1000 ml. O tempo de moagem foi estabelecido 

por ter proporcionado maior pozolanicidade ao resíduo, conforme pesquisa anterior 

realizada por Assis, Leite e Lima (2009) e Roque, Lima e Leite (2009). 

 

    

Figura 28: Britador de mandíbulas utilizado no beneficiamento do resíduo cerâmico e 
do RCD, com destaque para a mandíbula 

 

        

                                            (a)                                               (b)                                                               

Figura 29: (a) Moinho de bolas utilizado na moagem do resíduo cerâmico; (b) Detalhe 
para o recipiente de moagem contendo os corpos moedores 

       
  
Na Tabela 46 está apresentada a composição química deste material.  

 

 

Alimentação do 
britador 

Saída do material 
britado 
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 Tabela 46: Composição química do resíduo cerâmico  
COMPOSTO QUÍMICO TEOR (%) 

CaO 0,26 
SiO2 65,39 
SO3 0,54 

Al2O3 25,20 
Fe2O3 5,79 
K2O 1,36 
TiO2 0,94 
BaO 0,37 

Outros 0,15 

 

Verifica-se que o somatório dos teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, bem como a proporção 

de SO3 e Na2O estão em consonância com os limites estabelecidos pela NBR 12653 

(ABNT, 1992a) para materiais pozolânicos Classe N. 

 

Na Figura 30 está apresentada a curva granulométrica do resíduo cerâmico moído. 

Cerca de 68% do material apresenta granulometria inferior a 45µm e, portanto, 

aproximadamente 32% é retido nesta peneira, atendendo aos requisitos estabelecidos 

pela referida norma.   
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Figura 30: Curva granulométrica do resíduo cerâmico 
 

A massa específica do resíduo cerâmico foi de 2,62 g/cm³, determinada de acordo com a 

NBR NM 23 (ABNT, 2001). 
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O índice de atividade pozolânica do resíduo cerâmico moído com o cimento CPV-ARI 

também foi determinado e os resultados constam na Tabela 47. 

 

Tabela 47: Resultado do ensaio de determinação do índice de atividade pozolânica do 
resíduo cerâmico moído com cimento 

QUANTIDADE (cm³)  

ARGAMASSA CIMENTO MATERIAL 

POZOLÂNICO 

 

ÁGUA  

 

IC 

(mm) 

 

A/AGL 

IAP 

(%) 

A 100,0 - 166,9 227,5 0,54 - 

B 65,0 35,0 176,7 230,0 0,60 78,0 

A/AGL: relação água/aglomerante, em massa; IC: índice de consistência 

 

Verifica-se que o limite estipulado pela NBR 12653 (ABNT, 1992a) para o IAP é 

atendido, indicando que o material exibe alguma pozolanicidade. 

  

Foi determinado ainda o IAP da blenda composta de metacaulinita e resíduo cerâmico, 

adotada neste estudo, com o cimento utilizado (Tabela 48). No ensaio de determinação 

do IAP (ABNT, 1992b), o teor de substituição do cimento por material pozolânico é de 

35% em volume. Neste trabalho, em 50% de substituição do cimento, 30% corresponde 

à metacaulinita e 20% ao resíduo cerâmico. Fazendo uma regra de três, em 35% de 

substituição, 21% é de metacaulinita e 14% de resíduo cerâmico.  

 

Tabela 48: Resultado do ensaio de determinação do índice de atividade pozolânica, 
com cimento, da blenda constituída por metacaulinita e resíduo cerâmico moído 

 
QUANTIDADE (cm³) 

 

 

ARGAMASSA  

CIMENTO 

 

MK 

 

RC 

 

ÁGUA  

 

 

IC (mm) 

 

 

A/AGL 

 

 

IAP 

(%) 

A 100,0 - - 166,9 227,5 0,54 - 

B 65,0 21,0 14,0 188,2 230,0 0,65 70,4 

 MK: metacaulinita; RC: resíduo cerâmico; A/AGL: relação água/aglomerante, em massa; IC: índice 

de consistência 

 

Constata-se que o IAP encontrado é inferior a 75%.  A Tabela 49 resume os resultados 

dos ensaios de IAP dos materiais utilizados como substitutos do cimento. 

 
 



     

 

87 

Tabela 49. Índices de atividade pozolânica da metacaulinita, resíduo cerâmico e blenda 
composta por esses materiais 

MATERIAL ÍNDICE DE ATIVIDADE POZOLÂNICA 

(%) 

Metacaulinita 80,6 

Resíduo cerâmico 78,0 

Blenda de 30% metacaulinita e 20% resíduo 

cerâmico 

70,4 

 

Os baixos índices de atividade pozolânica encontrados para os materiais podem estar 

relacionados à idade do ensaio, que pode ter sido insuficiente para o desenvolvimento 

da reação pozolânica. As pozolanas devem apresentar baixa reatividade e apenas em 

idades mais avançadas podem conferir maior resistência ao material.  

 

A mistura de metacaulinita com o resíduo cerâmico parece ter retardado ainda mais a 

reação pozolânica, uma vez que o IAP obtido para a blenda foi menor que o limite 

exigido.  

 

A Figura 31 mostra o difratograma de raio X do resíduo cerâmico moído. Foram 

identificados dois picos referentes ao quartzo. Os picos observados são típicos de 

materiais cristalinos, indicando que o resíduo cerâmico pode apresentar baixa atividade 

pozolânica. 
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Figura 31: Difratograma do resíduo cerâmico moído 
 

 

 

2θ (graus) 

I/
Io

 (
C

ou
nt

s)
 

Quartzo 

Quartzo 



     

 

88 

3.1.2 Fíler: Finos de Resíduo de Construção e Demolição (RCD) 

 

 

Como fíler, foi utilizada a fração fina (granulometria inferior a 0,15 mm) de um RCD, 

oriundo da demolição de um templo religioso da cidade de Feira de Santana/BA e de 

uma obra de reforma de um estabelecimento comercial da mesma cidade. A utilização 

dos finos de RCD como fíler visou agregar valor a este material, por uma questão de 

sustentabilidade. Um estudo anterior realizado mostrou que a fração fina de RCD não 

foi eficiente como substituta parcial do cimento (CARNEIRO; MOURA; LEITE, 2009). 

Por isso, neste estudo, a potencialidade desse material como fíler foi testada.  

 

O beneficiamento deste resíduo abrangeu a separação manual da fração inerte (concreto, 

argamassa, material cerâmico) e das impurezas, como papel, papelão, plásticos, 

madeira, amianto, metais, entre outros. Em seguida, determinou-se a composição 

gravimétrica do RCD, a qual está apresentada na Figura 32, verificando-se que esse 

resíduo é composto, predominantemente, de argamassa. Em proporções relevantes, há 

também concreto e material cerâmico. 

 

Concreto
20,3%

Material 
Cerâmico

19,0%

Rochas
4,1%

Plástico
0,1% Outros

0,2%

Argamassa
56,3%

 
                                              

Figura 32: Composição gravimétrica do RCD 

 
Na etapa seguinte do beneficiamento, o resíduo foi britado em um britador de 

mandíbula (Figura 28). Essa primeira fase de obtenção e beneficiamento do RCD foi 

realizada por Santiago (2008) e Reis (2009). 

  

Em seguida, o resíduo britado foi peneirado na peneira com abertura de malha de 4,8 

mm. A fração do RCD passante nesta peneira foi peneirada, sucessivamente, nas 
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peneiras de abertura de malha de 2,4mm, 1,68 mm, 0,6 mm e, por fim, 0,15 mm para se 

obter a fração desejada, cuja massa específica é de 2,46 g/cm³ (ABNT, 2001).  

 

A Figura 33 mostra a composição granulométrica dos finos de RCD utilizados. 

Observa-se que 90% dos finos de RCD possuem dimensão inferior a 145 µm e pouco 

mais de 42% são menores que 45 µm, indicando que este material pode não agir como 

pozolana, embora a composição química do mesmo, presente na Tabela 50, esteja em 

conformidade com as especificações da NBR 12653 (ABNT, 1992a). Assim, este 

material pode exercer apenas a função de fíler. 
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Figura 33: Curva granulométrica do fíler de RCD 
 

 
Tabela 50: Composição química do fíler de RCD 

COMPOSTO QUÍMICO TEOR (%) 
CaO 16,42 
SiO2 61,05 
SO3 1,30 

Al2O3 13,81 
Fe2O3 3,74 
K2O 0,99 
TiO2 2,25 

Outros 0,43 

 

O difratograma de raio X do fíler de RCD está apresentado na Figura 34. Três picos 

correspondentes ao quartzo e um relativo à calcita são identificados. O fíler possui 



     

 

90 

estrutura bastante cristalina, indicando baixa probabilidade de que apresente atividade 

pozolânica. 
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Figura 34: Difratograma do fíler de RCD 
 
A Tabela 51 estão apresentadas as composições químicas de todos os materiais 

(aglomerantes e fíler) para comparação.  

 

Tabela 51: Composição química dos materiais utilizados 
MATERIAL COMPOSTO 

QUÍMICO CIMENTO METACAULINITA RESIDUO 
CERÂMICO 

FÍLER DE 
RCD 

CaO 69,77% - 0,26% 16,42% 
SiO2 15,89% 46,22% 65,39% 61,05% 
SO3 4,76% 0,38% 0,54% 1,30% 

Al2O3 4,35% 48,78% 25,20% 13,81% 
Fe2O3 3,66% 2,30% 5,79% 3,74% 
K2O 1,07% 0,64% 1,36% 0,99% 
TiO2 0,28% 1,41% 0,94% 2,25% 
SrO 0,18% - - - 
MnO 0,03% - - - 
ZnO 0,02% - - - 
BaO - 0,18% 0,37% - 

Outros - 0,09% 0,15% 0,43% 

 

A metacaulinita, resíduo cerâmico e fíler de RCD apresentam, predominantemente, 

SiO2 e Al2O3 em sua composição química. Na metacaulinita, estes compostos aparecem 

em porcentagens bem próximas.  
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Na Figura 35 as curvas granulométricas referentes a esses materiais podem ser 

comparadas. 
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Figura 35: Curvas granulométricas referentes ao CP V-ARI, metacaulinita, resíduo 

cerâmico moído e fíler de RCD 
 
Percebe-se que as granulometrias do cimento e da metacaulinita são bastante 

semelhantes. O fíler de RCD aparece como o material com granulometria mais 

grosseira.  

 
 

3.1.3 Fibra de coco 

 

 

A fibra de coco foi doada pela empresa Saturno Fibras LTDA, localizada no município 

do Conde (Bahia-Brasil). A matéria-prima da indústria são cascas secas de coco (Figura 

36), as quais são oriundas de fazendas da região, que comercializam o albúmen sólido 

do coco (destinada para produção de leite de coco, coco ralado) e têm a casca como 

resíduo. O transporte das cascas até a fábrica é realizado por empresas terceirizadas.  
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                                      (a)                                                      (b) 

Figura 36: (a) Recepção das cascas de coco na indústria e (b) detalhe da casca de coco 
seco 

 

A Figura 37 apresenta o fluxograma que resume o processamento da casca de coco 

nesta indústria. 

 

 

Figura 37: Fluxograma de beneficiamento da casca de coco maduro 
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O beneficiamento da casca de coco inclui, inicialmente, a seleção, por tamanho, das 

cascas e a trituração das mesmas, por via úmida. Assim, obtêm-se a fibra longa úmida e 

o pó misturado à fibra curta e à água. A fibra longa é seca ao sol, como mostrado na 

Figura 38a (fibra bruta seca), prensada e armazenada sob a forma de fardos (Figura 

38b). 

                

  

                                        (a)                                                      (b) 

Figura 38: (a) Secagem da fibra ao sol; (b) Fardos de fibra longa de coco 
 
Para obter o pó e a fibra curta (subprodutos da produção da fibra longa), é realizada a 

decantação da mistura composta de água, fibrinhas e pó. O pó úmido misturado com as 

fibras curtas (Figura 39) é então peneirado, em peneiras cilíndricas, giratórias e 

inclinadas, de malha n° 6, sendo a mistura colocada na parte superior dessas peneiras.  

 

 

Figura 39: Pó de coco misturado com fibras curtas 
 

O movimento rotatório e a inclinação das peneiras conduzem esse material até a parte 

inferior. O pó atravessa a malha da peneira (Figura 40), sendo depositado abaixo da 

mesma, e as fibras curtas (fibrim) saem pela extremidade inferior da peneira. 
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Figura 40: Detalhe da malha da peneira giratória 
 

Em seguida ambas as frações são secas e ensacadas. A secagem é realizada espalhando-

se o material, manualmente, com auxílio de um ancinho, sobre uma superfície 

pavimentada, exposta ao sol (Figura 41).  

 

 

Figura 41: Secagem, ao sol, do pó de coco 
 

Assim, são obtidos três principais produtos a partir da casca de coco seco: a fibra bruta, 

o fibrim e o pó de coco (Figura 42). 

 

                        

                  (a) Fibra bruta                      (b) Fibrim                              (c) Pó de coco 

Figura 42: Produtos obtidos a partir do beneficiamento da casca de coco seco 
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A fibra utilizada neste estudo é a fibra curta (Figura 43), um subproduto do 

beneficiamento da casca de coco para extração da fibra longa e, assim sendo, apresenta 

pó de coco, pedaços da casca sem desfibrar, pedúnculo do fruto, folhas oriundas da área 

de secagem da fibra na fábrica, etc (Figura 44). Estas impurezas, exceto o pó de coco, 

foram retiradas antes de utilizar a fibra na produção das pastas, visando evitar 

interferências negativas nas propriedades das mesmas.  

 

 

Figura 43: Fibras curtas de coco 
 

 

(a) Pó de coco 

 

 

(b) Folha de gramínea, pedúnculo de coco e 

pedaços não desfibrados da casca de coco 

 

Figura 44: Impurezas presentes na fibra curta de coco 
 

A Figura 45 mostra as faixas de comprimento características do tipo de fibra utilizado. 

Foi realizada uma amostragem aleatória, medindo-se o comprimento de 200 fibras, 

com auxílio de uma régua.  
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Figura 45: Distribuição de frequência do comprimento das fibras curtas 
  

Conforme a Figura 45, o comprimento das fibras curtas encontra-se, 

predominantemente (aproximadamente 60%), na faixa de 0,3 a 1,3 cm, havendo fibras 

em quantidade considerável (28%) com 1,3 a 3,3 cm de comprimento. Portanto, são 

fragmentos de fibras. A presença de algumas fibras de maior tamanho provém do 

processamento da casca do coco. Como a fibra curta constitui um subproduto da 

obtenção da fibra longa, é comum haver fios de maior comprimento misturados à fibra 

curta. 

 

 

3.1.4 Aditivo químico 

 

 

A fim de alcançar a fluidez desejada para a mistura, visando facilitar a moldagem das 

telhas e garantir uma melhor dispersão das fibras, utilizou-se o aditivo superplastificante 

Adiment Premium, da marca Vedacit®. Este aditivo apresenta composição química à 

base de policarboxilatos, é isento de cloretos, possui densidade 1,09 g/cm³ e 30% de 

sólidos. A dosagem deste aditivo foi calculada em relação à massa de material seco 
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(aglomerantes e fíler) e considerando o teor de sólidos do mesmo, sendo a massa de 

aditivo = (x%*massa de material seco*100)/30, onde x é a dosagem do 

superplastificante. 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DO TRAÇO DA MATRIZ 

 

 

Neste trabalho, buscou-se obter uma mistura auto-adensável para permitir a dispersão 

adequada das fibras na matriz e facilitar a moldagem das telhas. Sendo assim, 

determinou-se o melhor traço para alcançar este objetivo. 

 

 

3.2.1 Composição do aglomerante 

 

 

 A escolha dos teores de materiais pozolânicos baseou-se no trabalho de Toledo Filho et 

al. (2009), no qual verificou-se que a mistura com aglomerante constituído de 50% de 

cimento, 30% de metacaulinita e 20% de resíduo cerâmico ofereceu melhores resultados 

de trabalhabilidade e resistência à compressão em pastas de cimento, além de ter 

proporcionado uma matriz livre de hidróxido de cálcio.  A blenda de metacaulinita e 

resíduo cerâmico utilizada neste estudo, conforme mostrado na Tabela 48, apresentou 

IAP inferior ao limite mínimo de 75% exigido pela NBR 12653 (ABNT, 1992a). 

Contudo, acredita-se que, a idades mais avançadas, a reação pozolânica desenvolva-se, 

uma vez que a metacaulinita e o resíduo cerâmico possuem IAP acima de 75% (Tabela 

49). 
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3.2.2 Relação água/aglomerante 

 

 

 Estipulou-se um limite máximo de 0,60 para a relação água/aglomerante, em função, 

principalmente, da resistência do material. 

 

 

3.2.3 Teor de fibra 

 

 

A definição dos teores de fibra a serem avaliados neste estudo também considerou 

resultados de pesquisas realizadas por vários autores sobre o uso de fibras de coco como 

reforço de matriz de cimento, segundo os quais a faixa entre 1 e 4%, em volume, 

ofereceu os melhores desempenhos mecânicos nos compósitos avaliados (seções 2.2 e 

2.3). Todavia, neste trabalho, não foi possível obter uma mistura auto-adensável com 

4% de fibras curtas de coco com relação água/aglomerante menor que 0,60, estabelecida 

como limite, em função da resistência. Desse modo, foram avaliados teores de 1, 2 e 3% 

de adição de fibras de coco.  

 

 

3.2.4 Proporção de fíler e dosagem do superplastificante 

 

 

A proporção de fíler, bem como a dosagem do aditivo superplastificante, foi 

determinada por tentativas, buscando-se atingir uma matriz fluida. Para isso, foram 

preparadas pastas, sem a adição de fibras, com o traço 0,5:0,3:0,2:x:0,6 

(cimento:metacaulinita:resíduo cerâmico moído:finos de RCD:a/c). Ou seja, com as 

proporções adotadas dos aglomerantes e fixando a relação água/aglomerante no limite 

máximo estabelecido para este parâmetro. O teor de fíler e de aditivo foram variados, a 

fim de atingir os valores ótimos. As pastas foram preparadas em argamassadeira com 

capacidade para 5 L e duas velocidades de mistura.  
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Os testes foram iniciados escolhendo-se uma proporção fíler/aglomerante de 0,5. O teor 

máximo de superplastificante recomendado pelo fabricante (1%) não agiu 

satisfatoriamente sobre esta mistura e decidiu-se reduzir o teor de fíler para 0,3, 

obtendo-se a fluidez desejada. Sendo assim, a princípio, definiu-se o traço como sendo 

0,5:0,3:0,2:0,3:0,6. Foi realizado um ensaio de compatibilidade do aditivo 

superplastificante com a pasta produzida com este traço, a fim de determinar o ponto de 

saturação do aditivo. Dosagens abaixo de 1% de aditivo sobre a massa total de material 

seco (aglomerantes e fíler) foram ineficazes. Desta forma, no teste de compatibilidade 

foram adotados teores a partir de 1%.  

  

O teste de compatibilidade consistiu em medir o tempo de escoamento de pastas, sem 

fibras, contendo vários teores de aditivo, em diferentes momentos, com o uso do cone 

de Marsh. O procedimento de preparo das pastas incluiu a adição do material seco à 

mistura de água e aditivo contida no recipiente da argamassadeira, em velocidade baixa, 

durante 90 s. Depois, a operação de mistura foi paralisada por 60 s para remoção dos 

materiais finos aderidos ao recipiente, sendo reiniciada, em seguida, por 60 s, a 

velocidade alta. A pasta foi então coberta com tecido úmido até o momento da 

realização do escoamento no funil de Marsh. 

 

Para cada teor de superplastificante, o tempo de escoamento da pasta foi medido após 5, 

30, 60 e 90 min decorridos do início da produção da pasta, visando verificar o 

desenvolvimento da ação do aditivo. A Figura 46 mostra o resultado deste teste.  
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Figura 46: Resultado do teste de compatibilidade do aditivo superplastificante 
 

Verifica-se que, após a dosagem de 1,3%, não há alteração relevante no tempo de 

escoamento das pastas, indicando que este é o ponto de saturação do aditivo. Além 

disso, o comportamento mostrado no gráfico da Figura 46 mostra a compatibilidade do 

superplastificante com a mistura utilizada. 

  

A etapa seguinte foi o estudo das pastas contendo fibras, em que a relação 

água/aglomerante e a dosagem ótima de superplastificante foram definidas. O traço 

adotado nesta fase foi o mesmo utilizado no teste de compatibilidade, da mesma forma 

que o procedimento de mistura das pastas, com algumas adaptações, em virtude da 

inclusão das fibras. Primeiramente o teor de 1,3% de superplastificante foi escolhido 

por corresponder ao ponto de saturação do aditivo. A relação fíler/aglomerante foi 

mantida em 0,3, utilizada no ensaio de compatibilidade. Assim, o material seco, 

previamente misturado, foi adicionado ao líquido (água e superplastificante) contido na 

cuba da argamassadeira, a velocidade baixa, por 90 s. Após este tempo, a operação foi 

interrompida, por 60 s, para a remoção das partículas finas aderidas à cuba. Em seguida, 

retomou-se o processo de mistura, mantendo-se a velocidade baixa, por cinco minutos e 

meio, sendo que, nos primeiros 90 s, a fibra foi adicionada gradativamente à pasta.  

  

Em seguida, foi realizado o ensaio de espalhamento na mesa de consistência 

(flowtable), utilizando o tronco de cone, para avaliar o comportamento reológico da 
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mistura. A fluidez da pasta foi excessiva e houve segregação das fibras (Figura 47a). 

Por isso, o teor de aditivo e o fator água/aglomerante foram reduzidos para 1,1% e 0,5, 

respectivamente. Contudo, o problema persistiu. Após várias tentativas, concluiu-se que 

teores acima de 1% de superplastificante e relação água/aglomerante superior a 0,5 

ocasionaram segregação das fibras na pasta, para todos os teores de fibras (1%, 2%, 3% 

e 4%). Portanto, o teor de 1% e a relação água/aglomerante de 0,5 foram fixados. 

Assim, definiu-se o traço para a produção das pastas: 0,5:0,3:0,2:0,3:0,5 

(cimento:metacaulinita:resíduo cerâmico moído: filer:água), com adição de 1% de 

superplastificante, calculado sobre a massa de material seco (aglomerante e fíler) e 

considerando-se o teor de sólidos do aditivo (30%). Esta composição da mistura 

proporcionou fluidez adequada, sugerindo a possibilidade de se obter matrizes auto-

adensáveis (Figura 47b), a qual foi confirmada na etapa seguinte, que incluiu a 

realização de ensaios no estado fresco. Não foi possível, entretanto, obter pasta auto-

adensável com 4% de fibras, uma vez que a absorção da água de amassamento pelas 

fibras foi bastante excessiva para este teor e as pastas mostraram-se bastante 

consistentes. Tentativas de alterações na proporção de água e no teor de 

superplastificante e fíler para viabilizar o uso desta quantidade de fibra como reforço 

foram frustradas, levando à segregação do reforço. 

 

 

                                     (a)                                                            (b) 

Figura 47: Ensaio de espalhamento das pastas contendo fibras curtas de coco: (a) 
Matriz excessivamente fluida, havendo segregação das fibras; (b) Pasta coesa, sem 

segregação 
  

Sendo assim, o traço adotado foi 0,5:0,3:0,2:0,3:0,5 (cimento:metacaulinita:resíduo 

cerâmico: fíler de RCD: a/c) e três teores de fibras foram escolhidos para avaliação da 

sua influência sobre as propriedades das pastas: 1%, 2% e 3%. As misturas foram 

SEGREGAÇÃO DAS FIBRAS 

ESCOAMENTO  
DA MATRIZ 
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identificadas como M1 (1% de fibras), M2 (2% de fibras) e M3 (3% de fibras). Na 

Tabela 52 está apresentada a massa de material consumida para produção de um metro 

cúbico de cada mistura.  

 

Tabela 52: Massa consumida de cada material para a produção de 1m³ de cada mistura 
Massa (kg) 

 
 

Mistura 
C MK RC RCD A SP Fibra 

M1 12,6 
M2 25,2 
M3 

 
507,8 

 
304,7 

 
203,1 

 
304,7 

 
477,0 

 
44,0 

37,8 
C: cimento, MK: metacaulinita, RC: resíduo cerâmico, A: água, SP: superplastificante 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS NO ESTADO FRESCO 

 

 

O estudo das propriedades das pastas (M1, M2 e M3) no estado fresco envolveu a 

realização do ensaio do mini slump (Figura 48a e 48b) e do tempo de escoamento (650 

ml) no funil V (cujas dimensões constam na Figura 48c), a fim de verificar a auto-

adensabilidade das misturas, baseando-se nos limites estabelecidos para misturas auto-

adensáveis, segundo Gomes et al. (apud CAVALCANTI, 2006, p. 78). Embora o tempo 

de escoamento no cone de Marsh seja mais comum dentre os ensaios aplicados a pastas 

auto-adensáveis, enquanto o funil V seja mais indicado para argamassas e concretos 

auto-adensáveis, neste trabalho considerou-se este último mais apropriado, em função 

do uso de fibras. A presença de fibras nas pastas certamente obstruiria o orifício de 

escoamento no cone de Marsh, inviabilizando o ensaio. Dessa forma, adotou-se um 

funil V, em dimensões menores, mais adequadas para o material em estudo. 
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          (a)                                    (b)                                     

        

                                     (c)                                  (d) 
Figura 48: (a) Mini slump; (b) Espalhamento de pasta no teste de mini slump; (c) 

Dimensões do funil V utilizado neste trabalho, adaptado de Manuel (2005) e (d) Funil V 
utilizado 

  
 

3.4 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS NO ESTADO 

ENDURECIDO 

  

 

O principal objetivo desta fase é investigar o efeito do incremento no teor de fibra sobre 

as propriedades físicas e mecânicas dos compósitos, com o intuito de definir o teor ideal 

a ser adotado na confecção das telhas. Corpos-de-prova foram moldados para a 

realização dos ensaios.  

   

As pastas foram misturadas em argamassadeira com capacidade de 20 L e três 

velocidades de mistura (Figura 49).  
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                                            (a)                                                 (b) 

Figura 49: (a) Argamassadeira de 20 L utilizada no preparo das pastas para produção 
de corpos-de-prova; (b) Detalhe da pá da argamassadeira 

   

 Com o objetivo de minimizar o enovelamento das fibras, estas foram previamente 

dispersas em uma bandeja (Figura 50) para serem adicionadas à mistura de modo 

progressivo. 

 

 

Figura 50: Fibras dispersas antes da adição à pasta 
 

As etapas seguidas para mistura dos materiais foram: o material seco, previamente 

misturado, foi adicionado ao líquido (água e superplastificante) contido na cuba da 

argamassadeira, a velocidade baixa, por 90 s; após este tempo, a operação foi 
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interrompida, por 60 s, para a remoção das partículas finas aderidas à cuba; em seguida, 

retomou-se o processo de mistura, mantendo-se a velocidade baixa, por cinco minutos e 

meio, sendo que, nos primeiros 90 s, a fibra foi adicionada gradativamente à pasta. A 

Figura 51 mostra essas etapas de preparo da mistura. 

   

(a) Material seco pré-

misturado 
(b) Adição do 

superplastificante 
(c) Adição da água 

 
(d) Superplastificante 

diluído em água 

(e) Adição do material seco 

preparado em (a) à mistura 

de água e aditivo 

 
(f) Remoção de finos 
aderidos ao recipiente 

da argamassadeira 

 
(g) Adição das fibras 

 
(h) Pasta preparada; 

detalhe para a fluidez 
da mesma 

Figura 51: Etapas do preparo do compósito  
 

 O procedimento de moldagem consistiu em duas etapas: preenchimento de 50% do 

molde, seguido de vibração, em mesa vibratória, durante 10 s; adição de mistura até 

completar o volume do molde, com subsequente vibração por 40 s. Vale ressaltar que, 

primeiramente, os corpos-de-prova foram moldados sem vibração alguma, uma vez que 

as pastas apresentaram características de auto-adensabilidade. Contudo, poros de 

grandes dimensões foram formados nas amostras (Figura 52a), o que poderia afetar 

drasticamente os resultados dos ensaios. Isso ocorreu, provavelmente, devido à absorção 

de água pelas fibras, que ocorre gradativamente e aumenta a consistência da pasta. 

Então, tentou-se a moldagem em camada única, com vibração durante 15 s em mesa 

vibratória. Os corpos-de-prova obtidos ainda apresentaram porosidade considerável e, 

assim, considerou-se mais conveniente a moldagem em duas camadas, conforme já 

descrito, a qual ofereceu melhores resultados (Figura 52b).   
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Os corpos-de-prova foram curados ao ar por 24 h, ainda nos moldes e com a face 

superior protegida com plástico/placa metálica para evitar perda de água por 

evaporação. Em seguida foram desmoldados e submetidos à cura em água com cal, em 

câmara úmida, até a idade de ensaio.  

 

    

Figura 52:  Corpos-de-prova moldados com (a) camada única, sem vibração; (b) duas 
camadas, com vibração 

  

 

3.4.1 Propriedades físicas 

  

 

 As propriedades físicas avaliadas nas pastas foram absorção de água, índice de vazios e 

massa específica, aos 28 e 91 dias de idade, conforme procedimento descrito na NBR 

9778 (ABNT, 2005c). Foram moldados seis corpos de prova cilíndricos, com 50 mm de 

diâmetro e 100mm de altura, por mistura, e para cada idade avaliada.  

 

 

3.4.2 Propriedades mecânicas 

  

 

 Os ensaios mecânicos realizados incluíram resistência à compressão uniaxial (Figura 

53a), aos 3, 7, 28 e 91 dias, e resistência à tração por compressão diametral (Figura 53b) 

e resistência à tração na flexão (Figura 53c), aos 3, 7 e 28 dias.  
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(a) (b) (c) 

Figura 53: Realização dos ensaios (a) compressão uniaxial; (b) resistência à tração por 
compressão diametral, com destaque para a célula de carga; e (c) resistência à tração na 

flexão 
  

Para o ensaio de resistência à compressão uniaxial foram moldados seis corpos de prova 

cilíndricos, com 50 mm de diâmetro e 100mm de altura, por mistura, para cada idade 

avaliada. O método de ensaio está definido pela NBR 7215 (ABNT, 1996). O mesmo 

tipo e número de corpos-de-prova foi necessário para execução do ensaio de resistência 

à tração por compressão diametral, seguindo o procedimento indicado na NBR 7222 

(ABNT, 1994). Seis corpos de prova prismáticos (dimensões: 160 mm de comprimento, 

40 mm de altura e 40 mm de largura), por mistura, para cada idade, foram utilizados 

para o ensaio de resistência à tração na flexão, cujo método é estabelecido pela NBR 

13279 (ABNT, 2005a). O equipamento utilizado nestes ensaios foi uma máquina servo-

hidráulica microprocessada para ensaios, da marca Contenco® e modelo HD-200T, com 

capacidade para 200 toneladas. Especificamente para os ensaios de compressão 

diametral e resistência à tração na flexão, uma célula de carga, com capacidade para 

5000 kgf e conectada a um indicador digital microprocessado, foi acoplada a esta 

máquina a fim de obter maior precisão nos resultados, uma vez que as cargas registradas 

nesses ensaios são muito menores. 

 

Adicionalmente, foram realizados, no Laboratório de Estruturas/Labest (COPPE/UFRJ), 

ensaios de resistência à compressão e à tração, com o intuito de obter as curvas tensão-

deformação e carga-deflexão das pastas. As misturas avaliadas foram pastas contendo 

1%, 2% e 3% de fibra, além de uma mistura de referência (sem fibras), todas com idade 
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de 28 dias. Para o ensaio de resistência à compressão, três corpos-de-prova cilíndricos, 

de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, de cada mistura, foram moldados. O ensaio 

foi realizado em uma prensa Shimadzu, modelo UH-F1000 KNI (Figura 54), com 

velocidade de deformação axial de 0,0025 mm/min. Os resultados de carga e 

deslocamento foram registrados em um sistema de aquisição de dados computadorizado 

(Lynx). O deslocamento longitudinal foi mensurado por meio de transdutores elétricos 

(LVDTs), diametralmente opostos. A partir das curvas tensão-deformação, foi calculado 

o módulo de elasticidade a 40% da tensão última do material. 

 

   

                                            (a)                                                           (b) 

Figura 54: (a) Prensa utilizada no ensaio de resistência à compressão para determinação 
do módulo de elasticidade das pastas; (b) Detalhe para a amostra, cuja deformação foi 

monitorada por LVDTs 
 

Para o ensaio de resistência à tração na flexão, três corpos-de-prova, de 40 mm de 

altura, 40 mm de largura e 160 mm de comprimento, de cada mistura, foram moldados. 

O ensaio foi executado em uma prensa Shimadzu AG-X 100 kN, com velocidade de 

deslocamento de 0,2 mm/min, configuração de quatro pontos e vão de 140 mm entre os 

apoios (Figura 55). Os resultados foram armazenados por um sistema de aquisição de 

dados e a deflexão central da amostra foi medida por um LVDT. O fator de tenacidade 

dos compósitos foi calculado de acordo com a NBN B15-238 (1992) e é igual a 

(n*Tn)/(bd2), onde: n corresponde à razão entre o vão livre entre apoios L e a deflexão 

δn, ou seja, n=L/δn; Tn é a área sob a curva até a deflexão δn; b é a largura do corpo-de-

prova; e d é a altura do mesmo. 

 

Prensa Shimadzu 

Corpo-de-prova 
LVDTs 
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                                 (a)                                                                  (b) 

Figura 55: (a) Prensa utilizada no ensaio de resistência à flexão para determinação do 
índice de tenacidade das pastas; (b) Detalhe para a amostra, com deformação medida 

com LVDT 
 

 

3.5 PRODUÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO REFORÇADAS COM 

FIBRA DE COCO 

 

 

Definida a proporção ótima dos componentes da matriz e o teor de fibras mais adequado 

como reforço, as telhas foram moldadas, em estilo colonial, cujas dimensões estão 

apresentadas na Figura 56.  

 

 

140 mm 

Prensa 

Amostra LVDT 
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(a) 

 

 

 

Figura 56: Dimensões de telha capa e canal estilo colonial (ABNT, 2005b): (a) Telha 
moldada; (b) Extremidade maior; (c) Extremidade menor 

 

A pasta foi preparado seguindo o método de mistura descrito na Figura 51. Após o 

preparo da mistura, procedeu-se a moldagem das telhas. O molde está mostrado na 

Figura 57.  
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                                             (a)                                             (b) 

 

     

                                      (c)                                                          (d)  

Figura 57: (a) Peça inferior do molde; (b) e (c) Peça superior do molde; (d) Molde 
completo 

 
Para facilitar o preenchimento do molde, uma calha de madeira foi improvisada (Figura 

58).  

 

 

Figura 58: Calha de madeira utilizada no preenchimento do molde para confecção das 
telhas 

 
Os moldes foram revestidos com adesivo plástico (Contact®) para facilitar a 

desmoldagem, em substituição ao óleo, cujo uso mostrou-se inconveniente, pois 

gotículas do mesmo pareceram dificultar a saída de bolhas de ar na superfície côncava 

(canal) das telhas.  
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Foram moldadas três telhas por argamassada. Inicialmente, a moldagem foi realizada 

em camada única, com diversos tempos de vibração em mesa vibratória, mas 

identificaram-se vários macroporos na região central da telha (canal), conforme 

mostrado na Figura 59a. Provavelmente o formato do molde dificulta a expulsão de 

bolhas de ar, as quais ficam aprisionadas, causando este problema. A solução 

encontrada foi a moldagem em três camadas, sendo que, para a primeira camada, 

aplicou-se 90 s de vibração e, para a segunda e terceira camadas, este tempo foi 

reduzido para 60 s. Com este procedimento, a porosidade das telhas foi minimizada 

(Figura 59b). 

 

  

                                  (a)                                           (b) 

Figura 59: (a) Porosidade na telha moldada em camada única; (b) Porosidade em telha 
moldada em três camadas 

 

A Figura 60 mostra a sequência da moldagem das telhas.  
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(a) Quantidade de pasta adicionada na primeira 

camada 

 
(b) Adição da primeira camada no molde 

 
(c) Inserção da primeira camada no molde com 

auxílio de uma espátula 

 
(d) Adição da segunda camada 

 

 
(e) Adição da terceira camada 

 

 
(f) Acabamento superficial da telha 

 
 
 

Figura 60: Etapas da moldagem das telhas 
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(g) Cobertura das telhas com plástico para cura ao 

ar por 24 h 

 
(h) Cura ao ar das telhas 

Figura 60. Etapas da moldagem das telhas (continuação) 

 

A quantidade de pasta adicionada na primeira camada está mostrada na Figura 60a. O 

volume restante do molde foi preenchido em duas camadas equitativas, sendo que a 

terceira camada corresponde ao preenchimento total do molde.  

 

Durante a vibração de uma camada, o restante de pasta a ser utilizado nas camadas 

seguintes permanecia em mistura, na argamassadeira, em velocidade baixa e, 

imediatamente antes da adição da segunda e terceira camadas, a pasta era misturada a 

velocidade alta, por cinco segundos. Este procedimento visou manter a fluidez da 

mistura para facilitar as etapas de moldagem, amenizando o efeito negativo das fibras 

sobre a trabalhabilidade. 

 

A pasta com fibras foi adicionada ao molde com auxílio de uma concha, espátula e da 

calha de madeira (Figuras 60b-e). Na adição das duas últimas camadas, teve-se o 

cuidado de não introduzir a espátula na pasta já inserida no molde e vibrada, a fim de 

evitar a incorporação de ar. Assim, movimentou-se a espátula apenas horizontalmente 

(Figuras 60d e 60e) para auxiliar o preenchimento do molde com a mistura. Com a 

primeira camada, não foi necessária esta cautela (Figura 60c). 

 

Após a moldagem, as telhas foram curadas ao ar, por 24 h, cobertas com plástico, para 

reduzir a evaporação de água, e, após a desmoldagem, foram destinadas à câmara 

úmida, onde permaneceram imersas em água com cal até a idade de ensaio. A Figura 61 

mostra a operação de desmoldagem das telhas. 
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(a) Abertura do molde 

 
(b) Golpes com soquete para facilitar desencaixe da 

telha na peça inferior do molde 

 

(c) Desencaixe da telha na peça inferior do molde (d) Retirada da telha ainda aderida à parte superior 

do molde 

(e) Desencaixe da telha na peça superior do molde (f) Retirada da telha 

Figura 61: Etapas da operação de desmoldagem das telhas  
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(g) Visão da superfície convexa da telha (h) Visão da superfície côncava da telha 

Figura 61. Etapas da operação de desmoldagem das telhas (continuação) 

 

 

3.6 AVALIAÇÃO DAS TELHAS 

 

 

As telhas foram avaliadas quanto aos aspectos físicos, mecânicos e de durabilidade. 

Uma vez que o formato das telhas confeccionadas é análogo ao de algumas telhas 

cerâmicas, a norma de referência para a realização dos ensaios foi a NBR 15310 

(ABNT, 2005b), para telhas estilo colonial.  

 

 

3.6.1 Ensaios físicos 

 

 

A avaliação física das telhas compreendeu os seguintes ensaios: absorção de água 

(Figura 62), seguindo procedimento da NBR 15310-Anexo D (ABNT, 2005b), sendo a 

etapa de saturação realizada em água à temperatura ambiente; permeabilidade (Figura 

63), de acordo com a mesma norma, Anexo B; e medida de empenamento (Figura 64), 

realizada de acordo com Savastano Jr (2000). O empenamento corresponde ao 

afastamento entre qualquer ponto de contato da telha e um plano horizontal sobre o qual 

a telha está apoiada. Seis telhas foram destinadas a cada ensaio. Os ensaios de absorção 

e permeabilidade foram realizados aos 28 dias e após o envelhecimento acelerado. O 
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empenamento foi verificado em 36 telhas, das quais 18 foram destinadas aos ensaios de 

28 dias e 18 para o envelhecimento acelerado. 

 

     

                                 (a)                                                                     (b) 

Figura 62: Etapas do ensaio de absorção das telhas (a) Secagem em estufa; (b) Imersão 
em água 

 

 

Figura 63: Aspecto do ensaio de permeabilidade das telhas 
 

 

Figura 64: Aspecto do ensaio de empenamento das telhas 
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3.6.2 Ensaio mecânico 

 

 

A caracterização mecânica das telhas compreendeu a determinação da carga de ruptura 

à flexão (Figura 65), de acordo com a NBR 15310-Anexo C (ABNT, 2005b). O ensaio 

foi realizado aos 28 dias de idade e após o envelhecimento acelerado. Para cada idade, 

seis telhas foram moldadas para a realização deste teste. A prensa utilizada neste ensaio 

foi a mesma utilizada nos ensaios para avaliação das misturas, associada à célula de 

carga utilizada nos ensaios de compressão diametral e tração na flexão. A velocidade de 

carregamento foi de 35 kgf/s. 

 

   

Figura 65: Determinação da carga de ruptura à flexão das telhas, com detalhe para a 
célula de carga 

 

 

3.6.3 Avaliação da durabilidade das telhas 

 

 

A durabilidade das telhas (curadas por 28 dias em água com cal) foi investigada a partir 

da realização de um envelhecimento acelerado, o qual consistiu em 20 ciclos de 

umedecimento e secagem, com duração de três dias cada e compostos por três etapas 

(Figura 66), descritas a seguir: 
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• 54 h de secagem em estufa a 50°C, com circulação de ar; 

•  1 h destinada ao esfriamento das telhas antes da imersão em água, a fim de 

evitar choque térmico; 

• 17 h de saturação em água à temperatura ambiente (em torno de 27°C).  

 

  

                       (a)                                               (b)                                      (c) 

Figura 66: Etapas do envelhecimento acelerado das telhas: (a) Secagem em estufa a 
50°C; (b) Esfriamento das telhas ao ar; (c) Imersão em água à temperatura ambiente 

 

A escolha da duração de cada etapa teve como referência o envelhecimento acelerado 

realizado por Lima (2004), em compósitos de cimento reforçados com fibras de sisal. 

Uma vez que o autor verificou fissuração no material devido à temperatura elevada de 

secagem (70°C), neste trabalho, decidiu-se reduzir a temperatura de secagem em estufa 

para 50°C e ampliar o tempo de permanência das telhas nesta etapa para compensar esta 

alteração.  

  

As telhas envelhecidas foram submetidas aos ensaios de permeabilidade, absorção de 

água e resistência à flexão para verificar o efeito do envelhecimento sobre essas 

propriedades.     

 

 

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Média, desvio padrão e coeficiente de variação foram calculados para todos os 

resultados, os quais também foram tratados estatisticamente por Análise de Variância 

(ANOVA) e Teste de Tukey para comparação das médias, realizados com auxílio do 
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software Statistica Statsoft®. A Tabela da Distribuição F de Snedecor para o nível de 

significância de 5% foi utilizada (ANEXO 1). Os resultados e curvas individuais de 

cada corpo-de-prova ensaiado constam nos apêndices desta dissertação. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS NO ESTADO FRESCO 

  
  
A Tabela 53 contém os resultados do ensaio de espalhamento no mini slump e do 

escoamento no funil V. 

 

Tabela 53: Espalhamento médio no mini slump e tempo de escoamento no funil V das 
pastas de cimento contendo 1% (M1), 2% (M2) e 3% (M3) de fibras curtas de coco 

MISTURA ESPALHAMENTO MÉDIO NO 
MINI SLUMP (mm) 

TEMPO DE ESCOAMENTO 
NO FUNIL V (s) 

M1 77,3 22,0 
M2 75,3 22,0 
M3 57,2 22,0 

 
Segundo Gomes et al. (apud CAVALCANTI, 2006, p. 78), pastas auto-adensáveis 

devem apresentar espalhamento no mini slump de 180±10 mm. Segundo esta referência, 

as misturas avaliadas não possuem a característica de auto-adensabilidade. A tentativa 

de ampliar o espalhamento das pastas produzidas e atingir este valor característico por 

meio da adição de um teor maior de superplastificante ou pelo aumento na relação 

água/aglomerante não obteve sucesso, pois provocou segregação das fibras na pasta. 

Entretanto, analisando os resultados alcançados, deve-se ponderar que as pastas em 

estudo contêm fibras vegetais, as quais limitam o espalhamento adequado. Além disso, 

apesar da presença dessas fibras, as pastas apresentaram capacidade de preenchimento 

do molde do mini slump e do funil V pelo seu peso próprio, mantendo-se coesas e 

exibindo distribuição uniforme das fibras na mistura. Por esse motivo, consideraram-se 

as pastas avaliadas como auto-adensáveis. 

  

Observa-se que a mistura 1 exibiu maior espalhamento, pois o menor teor de fibra não 

influenciou na consistência de modo significativo. Nas misturas 2 e notadamente na 

mistura 3, o espalhamento foi reduzido, pois o efeito da fibra sobre a fluidez foi mais 

marcante. O acréscimo de consistência em misturas à base de cimento contendo fibras 

vegetais é constatado em todos os trabalhos realizados nesta área, pois é um reflexo da 

absorção de água propiciada pela morfologia dessas fibras (ver seção 2.2.1). Sarmiento 
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(1996), por exemplo, verificou aumento na consistência de argamassas com a adição de 

fibras vegetais (fibras de bagaço de cana-de-açúcar). Savastano Jr. (2000) e Valenciano 

(2004) observaram o mesmo em argamassas contendo resíduos vegetais.  

  

Quanto ao tempo de escoamento no funil V, o resultado de 22 s alcançado neste estudo 

para as três misturas pode ser considerado satisfatório. Felekoglu, Türkel e Altuntas 

(2007), em estudo com argamassas auto-adensáveis reforçadas com fibras de aço, 

estipularam um tempo de escoamento de 30 s, num funil V de dimensões semelhantes 

ao utilizado neste trabalho, como sendo o limite máximo em que foi possível obter 

misturas com capacidade de preenchimento adequada.  

  

No ensaio do funil V, a ação da gravidade favorece o escoamento das pastas e, 

conforme verificado por Melo (2005) no estudo de argamassas auto-adensáveis, este 

teste pode apresentar pouca sensibilidade. Talvez por esse motivo, não se identificou 

distinção entre os tempos de escoamento para as três pastas avaliadas. Contudo, 

enquanto as pastas M1 e M2 fluíram continuamente pelo funil, a pasta M3 escoou com 

certa dificuldade, havendo algumas interrupções no fluxo, devido ao ganho de 

consistência proporcionado pela absorção de água pelas fibras. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

 

4.2.1 Propriedades físicas 

 

 

4.2.1.1 Absorção de água 

 

 

A Figura 67 mostra o efeito do teor de fibra e da idade na absorção de água dos 

compósitos. 
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Figura 67: Absorção de água para as misturas M1, M2 e M3, aos 28 e 91 dias de idade 
 

Aos 28 dias, a absorção de água das misturas M2 e M3 foram, respectivamente, 2,8% e 

3,7% maiores que a da mistura M1. Aos 91 dias, essa taxa de aumento foi de 4,7% e 

8,0%, respectivamente. A estrutura porosa da fibra contribui para que o compósito 

absorva mais água. Além disso, a adição desse reforço prejudica a trabalhabilidade da 

mistura, propiciando a formação de poros no material endurecido, que também favorece 

maior absorção de água. Contudo, essas taxas podem ser consideradas pequenas. O uso 

de pasta auto-adensável e a presença de pozolanas e fíler certamente proporcionou uma 

microestrutura refinada no compósito, amenizando os efeitos da fibra sobre sua 

capacidade de absorção de água. A formação de poros de menor dimensão dificulta a 

entrada de água no compósito. Estes resultados estão compatíveis com os trabalhos de 

Aggarwal (1992) e Ribeiro et al. (2006), nos quais o aumento no teor de fibras curtas de 

coco e sisal, respectivamente, provocou acréscimo na absorção de água dos compósitos.  

   

As pastas com 91 dias apresentaram um pequeno incremento da absorção de água 

comparando com 28 dias. Para as misturas M1, M2 e M3, o crescimento nesta 

propriedade foi de 1,63%, 3,50% e 5,82%, respectivamente.  Aos 91 dias, a estrutura 

porosa do material provavelmente foi mais reduzida, acarretando maior tensão durante a 

remoção da água na primeira etapa do ensaio (secagem a 105°C). Como resultado, 

fissuras surgiram nos corpos-de-prova e podem ter conduzido a pequeno aumento da 

absorção de água.  
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Porém, a taxa de acréscimo nesta propriedade foi suave, refletindo a eficiência das 

pozolanas e do fíler em melhorar a microestrutura do compósito, que aos 28 dias parece 

já estar bem definida, não muito distinta da pasta aos 91 dias.  

 

Os resultados da absorção de água para os compósitos foram analisados estatisticamente 

por meio de uma análise de variância (Tabela 54). 

 

Tabela 54: Resultados da ANOVA para absorção de água 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 2 9,46681 85,8421 3,32 S 

B- Idade 1 11,07780 100,4501 4,17 S 

AB 2 1,29221 11,7174 3,32 S 

ERRO 30 0,110282 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

Os fatores teor de fibra e idade, tanto isoladamente como combinados, têm 

influência marcante sobre a absorção de água dos compósitos. O Teste de Tukey foi 

aplicado para verificar quais resultados são significativamente diferentes (nível de 

significância de 5%) (Tabela 55). 

 
Tabela 55: Absorção de água das pastas com fibras curtas de coco, aos 28 e 91 dias de 

idade, analisada pelo Teste de Tukey 
ABSORÇÃO DE ÁGUA (%)-CV(%)  

PASTA 28 DIAS 91 DIAS 

M1 29,47 (1,17)a 29,95 (1,57)a 

M2 30,31 (0,96)b 31,37 (1,06)c 

M3 30,57 (0,82)b 32,35 (0,80)d 

 Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao nível de 5% de significância 
 

Aos 28 dias de idade não há diferença significativa entre as misturas M2 e M3 quanto a 

absorção de água, ao nível de 5% de significância. Aos 91 dias, todas as misturas 

podem ser consideradas diferentes. A mistura M1 não mostrou alteração nesta 

propriedade com a idade.  
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4.2.1.2 Índice de vazios 

 

 

A Figura 68 contém o índice de vazios para os compósitos estudados, aos 28 e 91 dias 

de idade.  
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Figura 68: Índice de vazios das misturas M1, M2 e M3, aos 28 e 91 dias de idade 
 

Para o índice de vazios é possível considerar que aos 28 dias de idade não houve 

diferença entre os resultados obtidos, à medida que se aumenta o teor de fibras de coco 

das misturas. Aos 91 dias de idade, houve pequeno incremento (até 4%) no índice de 

vazios com o aumento no teor de fibras. Lima (2004) observou que houve aumento no 

índice de vazios com a adição de fibras até o teor de 2% de reforço. Com 3% de fibra, o 

índice de vazios das argamassas reduziu. Segundo o autor, as fibras podem diminuir o 

tamanho dos poros ou a ligação entre eles. Ribeiro et al. (2006) verificaram maior índice 

de vazios em argamassas com maior teor de fibra. 

 

Houve aumento de 1,56%, 3,56% e 5,69% no índice de vazios das misturas M1, M2 e 

M3, respectivamente, com a idade. As fissuras observadas nas amostras após a etapa de 

secagem em estufa a 105°C do ensaio de absorção podem ter causado este crescimento 

do índice de vazios. Aos 91 dias, a microestrutura do material certamente está mais 

refinada e a remoção da água durante a secagem é mais difícil, propiciando a retração e 

formação de fissuras na amostra. Dessa forma, surgem mais poros no material. 
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A Tabela 56 contém o resultado da análise de variância realizada para o índice de 

vazios. 

 

Tabela 56: Resultados da ANOVA para índice de vazios 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 2 2,17361 20,2930 3,32 S 

B- Idade 1 20,85444 194,6962 4,17 S 

AB 2 2,29694 21,4445 3,32 S 

ERRO 30 0,107111 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

  

Os fatores avaliados (volume de fibra e idade) interferem significativamente no índice 

de vazios do material, inclusive a interação entre os mesmos também afeta essa 

propriedade. Na Tabela 57 consta o índice de vazios para todas as misturas, em ambas 

as idades estudadas, analisados pelo Teste de Tukey.  

 

Tabela 57: Índice de vazios das pastas com fibras curtas de coco, aos 28 e 91 dias de 
idade, submetido ao Teste de Tukey 

ÍNDICE DE VAZIOS (%)-CV (%)  

PASTA 28 DIAS 91 DIAS 

M1 42,43 (0,94)a 43,09 (1,07)b 

M2 42,66 (0,58)a 44,18 (0,74)c 

M3 42,36 (0,57)a 44,77 (0,41)c 

Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao nível de 5% de 
significância 

 

Aos 28 dias, pode-se afirmar que as misturas M1, M2 e M3 possuem o mesmo índice de 

vazios. Aos 91 dias, M2 e M3 são estatisticamente iguais, ao nível de 5% de 

significância. Houve variação nessa propriedade com o avanço da idade. 

 

 

4.2.1.3 Massa específica 

  

 

As massas específicas seca, saturada e real das misturas M1, M2 e M3 estão 

apresentadas na Figura 69. 



     

 

127 

 

1,
44

1,
44 1,

86

1,
87

2,
5

2,
53

1,
41

1,
41 1,

83

1,
85

2,
45 2,
52

1,
39

1,
38

1,
81

1,
83

2,
4 2,
51

0

0,5

1
1,5

2

2,5

3

28 dias
ρs (g/cm³)

91 dias 28 dias
ρsat (g/cm³)

91 dias 28 dias
ρreal

(g/cm³)

91 dias

M
as

sa
 e

sp
ec

íf
ic

a 
(g

/c
m

³)

M1 M2 M3
 

Figura 69: Massa específica seca (ρs), massa específica saturada (ρsat) e massa 
específica real (ρreal)  dos compósitos, aos 28 e 91 dias de idade 

 

Verificou-se pequena redução (inferior a 5%) nas massas específicas dos compósito 

s com a inclusão de fibras, as quais conferem uma estrutura mais porosa ao material e, 

portanto, maior leveza. Além disso, vale ressaltar que a fibra de coco utilizada neste 

trabalho possui partículas de pó de coco, de pequena densidade, que contribuem para a 

menor massa específica do compósito. Essa tendência foi observada em ambas as 

idades. 

 

Aggarwal (1992), Sarmiento (1996), Khedari et al. (2001) e Lima (2004), da mesma 

forma, identificaram uma redução na massa específica de compósitos com a presença de 

materiais lignocelulósicos, tais como fibras de coco, de sisal e de bagaço de cana-de-

açúcar, casca de arroz e fragmentos de bambu.  

  

Em relação ao fator idade, verificou-se um leve incremento nas massas específicas, 

provavelmente devido à reação pozolânica da metacaulinita e do resíduo cerâmico 

moído que conduziram ao refinamento da estrutura de poros das pastas, tornando-as 

mais compactas. As fissuras observadas nos corpos-de-prova, que possivelmente 

acarretaram acréscimo na absorção de água e índice de vazios dos compósitos aos 91 

dias, parecem não ter afetado a massa específica dos mesmos.   

 

A Tabela 58 mostra os resultados da análise de variância referente às massas específicas 

do material.   

  

ρs (g/cm³) ρsat (g/cm³) ρreal (g/cm³) 
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Tabela 58: Resultados da ANOVA para massa específica seca, saturada e real 
PROPRIEDADE FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 2 0,009408 338,7000 3,32 S 

B- Idade 1 0,000044 1,6000 4,17 NS 

AB 2 0,000003 0,1000 3,32 NS 

 

Massa específica 

seca 

ERRO 30 0,000028 - - - 

A- Teor de fibra 2 0,006536 356,5151 3,32 S 

B- Idade 1 0,002336 127,4242 4,17 S 

AB 2 0,000303 16,5152 3,32 S 

 

Massa específica 

saturada 

ERRO 30 0,000018 - - - 

A- Teor de fibra 2 0,010869 146,0075 3,32 S 

B- Idade 1 0,040000 537,3134 4,17 S 

AB 2 0,004058 54,5149 3,32 S 

 

Massa específica 

real 

ERRO 30 0,000074 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor tabelado de F 
para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 
 
Todos os fatores avaliados, inclusive a interação entre os mesmos, mostraram 

influência sobre as massas específicas do material, exceto o fator idade e a interação 

volume de fibra-idade, que não afetaram a massa específica seca. A Tabela 59 contém 

as massas específicas médias das misturas comparadas pelo Teste de Tukey.  

 
Tabela 59: Massa específica seca (ρs), massa específica saturada (ρsat) e massa 

específica real (ρreal) das pastas de cimento contendo 1% (M1), 2% (M2) e 3% (M3) de 
fibras curtas de coco, analisados pelo Teste de Tukey 

28 DIAS 91 DIAS  

MISTURA 
ρs (g/cm³) ρsat (g/cm³) ρreal (g/cm³) ρs (g/cm³) ρsat (g/cm³) ρreal (g/cm³) 

M1 1,44 (0,0)a 1,86 (0,0)d 2,50 (0,5)g 1,44 (0,0)a 1,87 (0,0)d 2,53 (0,0)l 

M2 1,41 (0,0)b 1,83 (0,0)e 2,45 (0,2)h 1,41 (0,0)b 1,85 (0,0)j 2,52 (0,0)l 

M3 1,39 (0,0)c 1,81 (0,0)f 2,40 (0,4)i 1,38 (0,0)c 1,83 (0,0)k 2,51 (0,0)m 

Os valores entre parênteses correspondem ao coeficiente de variação 
Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao nível de 5% de significância 
  

A massa específica seca não foi modificada com a idade. Verifica-se que a cada idade, 

para aproximadamente todas as massas específicas, há diferenças entre as misturas.  
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4.2.2 Propriedades mecânicas 

 

 

4.2.2.1 Resistência à compressão uniaxial 

 

 

Os resultados da resistência à compressão estão apresentados na Figura 70 e pode-se 

constatar que há redução da resistência à medida que o teor de fibra na matriz aumenta.  
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Figura 70: Resistência à compressão das misturas M1, M2 e M3, aos 3, 7, 28 e 91 dias 
de idade 

 
As seguintes taxas de decréscimo foram observadas para as misturas M2 e M3, 

respectivamente, em relação a M1: aos 3 dias, 16,26% e 20,48%; aos 28 dias, 13,35% e 

20,50%; aos 91 dias, 12,61% e 17,34%. Apenas aos 7 dias, as misturas M1 e M2 

mostraram resistência à compressão semelhante, sendo que a mistura M2 apresentou-se 

2,67% mais resistente que M1. Contudo, deve-se considerar que o coeficiente de 

variação da mistura M1 é de 15,2%. Tais resultados são reflexo da maior porosidade 

proporcionada pelas fibras, as quais aprisionam o ar na mistura, embora a auto-

adensabilidade da mistura minimize este problema. 
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O avanço da idade proporcionou ganho de resistência em todas as misturas estudadas, 

devido à evolução da hidratação e à reação pozolânica. O acréscimo no volume de 

vazios aos 91 dias não foi suficiente para acarretar queda na resistência à compressão 

nesta idade em relação à de 28 dias. 

 
 A queda na resistência à compressão em virtude da adição de fibras vegetais é 

constatada em vários trabalhos, como o de Shimizu e Jorillo Jr. (1992), Sarmiento 

(1996), Toledo Filho (1997), Savastano Jr. (2000), Khedari et al. (2001), Lima (2004) e 

Valenciano (2004).  

 

 A Figura 71 relaciona a resistência à compressão dos compósitos aos 3, 7 e 91 dias e a 

resistência aos 28 dias.  
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Figura 71: Relação entre a resistência à compressão aos 3, 7 e 91 dias e a resistência à 
compressão aos 28 dias das pastas de cimento contendo 1% (M1), 2% (M2) e 3% (M3) 

de fibras curtas de coco 
 

Aos 3 dias, os compósitos atingiram metade da resistência aos 28 dias e, com 7 dias de 

idade, atingiram mais de 80% desta resistência, comportamento propiciado pelo tipo de 

cimento utilizado. Com 91 dias de idade, a resistência à compressão dos compósitos 

atingiram cerca de 140 % da resistência aos 28 dias, certamente como efeito da ação 

pozolânica. 

 

Os resultados de resistência à compressão foram analisados por meio da análise de 

variância (Tabela 60).  
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Tabela 60: Resultados da ANOVA para a resistência à compressão uniaxial (UEFS) 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 2 175,063 14,3675 3,15 S 

B- Idade 3 1972,262 161,8646 2,76 S 

AB 6 14,217 1,1668 2,25 NS 

ERRO 60 12,18464 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

Apenas a interação volume de fibra-idade não provocou influência significativa sobre a 

resistência à compressão. Na Tabela 61 estão apresentadas as resistências das misturas, 

em todas as idades estudadas, analisadas pelo Teste de Tukey. 

 

Tabela 61: Resistência à compressão (fc) das pastas de cimento contendo 1% (M1), 2% 
(M2) e 3% (M3) de fibras curtas de coco, após Teste de Tukey 

fc (MPa)-CV (%)  

MISTURA 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS 91 DIAS 

M1 16,6 (5,6)a 26,2 (15,2)b 32,2 (12,2)b 44,4 (15,9)c 

M2 13,9 (13,1)a 26,9 (2,9)b 27,9 (10,2)b 38,8 (9,2)c 

M3 13,2 (4,5)a 22,4 (14,1)b 25,6 (7,4)b 36,7 (13,6)d, c 

Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao 
nível de 5% de significância 

 

Segundo o Teste de Tukey, praticamente não existe diferença entre as misturas para a 

propriedade em questão. Com relação ao fator idade, não houve alteração na resistência 

à compressão no intervalo entre 7 e 28 dias.  

 

A Tabela 62 contém os resultados do ensaio de resistência à compressão realizado na 

COPPE/UFRJ. A tendência de redução na resistência à compressão com o aumento no 

teor de fibras foi mantida.  

 

Tabela 62: Resistência à compressão das pastas sem fibras (M0), com 1% (M1), 2% 
(M2) e 3% (M3) de fibras curtas de coco 

 

 

 
Em relação à matriz (M0), as misturas M1, M2 e M3 mostraram redução de 40,93%, 

55,28% e 59,90%, respectivamente, nesta propriedade. A porosidade incluída na matriz 

MISTURA fc (MPa)-CV (%) 
M0 46,76 (5,53) 
M1 27,62 (3,10) 
M2 20,91 (4,59) 
M3 18,75 (8,77) 
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com a adição de fibras tem efeito marcante sobre a mesma. Além disso, o reforço 

utilizado é composto por fibras de diversos comprimentos e com a presença de 

partículas de pó de coco, o que traz prejuízo adicional à resistência.  

 

A Figura 72 mostra mais claramente o efeito do aumento no volume de fibras sobre a 

resistência à compressão.   
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Figura 72: Relação entre volume de fibra e resistência à compressão das pastas 
 

As misturas M2 e M3 tiveram resistência 24,29% e 32,11% menores que a mistura M1. 

Estes valores são maiores que os que foram conseguidos no ensaio executado na UEFS, 

porém vale ressaltar que há diferenças entre a metodologia (por exemplo, a velocidade 

de carregamento) e equipamentos utilizados, que interferem nos resultados. 

 

Realizou-se uma análise de variância para os resultados do ensaio de resistência à 

compressão realizados na COPPE/UFRJ (Tabela 63).  

 

Tabela 63: Resultados da ANOVA para a resistência à compressão uniaxial (UFRJ) 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 3 487,5697 177,9452 4,07 S 

ERRO 8 2,740000 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

O volume de fibra interfere significativamente na resistência à compressão. O Teste de 

Tukey também foi realizado (Tabela 64). 
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Tabela 64: Resistência à compressão das pastas sem fibras (M0) e com 1% (M1), 2% 
(M2) e 3% (M3) de fibras curtas de coco comparadas pelo Teste de Tukey 

 

 

 

Valores identificados com a mesma letra são 
estatisticamente iguais ao nível de 5% de significância 

 

A resistência à compressão das misturas M2 e M3 são significativamente iguais e 

distintas da resistência da matriz de referência e de M1. 

 

Por fim, a Figura 73 mostra os corpos-de-prova das misturas M0, M1, M2 e M3 após a 

ruptura. Percebe-se que todas as amostras reforçadas com fibras mantêm-se coesas após 

a ruptura, apontando a eficiência das fibras curtas de coco como reforço. Quanto maior 

o teor de fibra, mais pronunciado é este efeito. A matriz foi dividida em pedaços. 

 

    

Figura 73: Corpos-de-prova das pastas M0, M1, M2 e M3, respectivamente, rompidos 
à compressão uniaxial aos 28 dias 

 

 

4.2.2.2 Módulo de elasticidade 

 

 

A Tabela 65 contém os resultados de módulo de elasticidade dos compósitos reforçados 

com fibras e da mistura de referência.  

 

 

 

 

 

MISTURA fc (MPa)-CV (%) 
M0 46,76 (5,53)a 
M1 27,62 (3,10)b 
M2 20,91 (4,59)c 
M3 18,75 (8,77)c 
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Tabela 65: Módulo de elasticidade das pastas sem fibras (M0), com 1% (M1), 2% (M2) 
e 3% (M3) de fibras curtas de coco 

MISTURA E (GPa)-CV (%) 
M0 25,0 (3,06) 
M1 20,6 (2,49) 
M2 17,6 (3,41) 
M3 15,9 (2,79) 

 

Houve redução nesta propriedade com o aumento no teor de fibras. Comparando com o 

módulo da matriz, o módulo das misturas M1, M2 e M3 foi 17,58%, 29,62% e 36,29%, 

respectivamente, inferior. O menor módulo de elasticidade das fibras vegetais e sua 

ação como reforço, mantendo o material íntegro após a ruptura, proporciona maior 

capacidade de deformação à matriz. Os poros embutidos na mesma com a adição das 

fibras também permitem maior ductilidade ao material. Portanto, quanto maior o 

volume de fibras adicionado, menor o módulo de elasticidade.  

 
Na Figura 74 a influência da fibra sobre o módulo de elasticidade pode ser melhor 

visualizado.  

 

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0 1 2 3 4

Volume de fibra (%)

M
O

E
 (

G
P

a)

 
Figura 74: Relação entre volume de fibra e módulo de elasticidade das pastas 

 

Estes resultados estão compatíveis com os de Shimizu e Jorillo Jr. (1992), Toledo Filho 

(1997) e Lima (2004), em que o módulo foi reduzido com a adição de fibras vegetais. 

 

Uma análise de variância foi aplicada aos resultados do módulo de elasticidade (Tabela 

66).  
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Tabela 66: Resultados da ANOVA para o módulo de elasticidade 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 3 47,61639 134,1307 4,07 S 

ERRO 8 0,355000 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

A influência do volume de reforço sobre o módulo de elasticidade é bastante relevante. 

Para comparar os valores médios desta propriedade para cada mistura e identificar 

diferenças entre as mesmas utilizou-se o Teste de Tukey (Tabela 67). 

 

Tabela 67: Módulo de elasticidade das pastas sem fibras (M0), com 1% (M1), 2% (M2) 
e 3% (M3) de fibras curtas de coco após Teste de Tukey 

MISTURA E (GPa)-CV (%) 
M0 25,0 (3,06)a 
M1 20,6 (2,49)b 
M2 17,6 (3,41)c 
M3 15,9 (2,79)d 

Valores identificados com a mesma letra 
são estatisticamente iguais ao nível de 5% 
de significância 

 

Todas as misturas são estatisticamente diferentes ao nível de 5% de significância. 

 

 

4.2.2.3 Deformação de pico 

 

 

A deformação de pico dos compósitos avaliados está apresentada na Tabela 68.  

 

Tabela 68: Deformação de pico das pastas sem fibras (M0), com 1% (M1), 2% (M2) e 
3% (M3) de fibras curtas de coco 

MISTURA DEFORMAÇÃO DE PICO (µε)- CV (%)   
M0 2378, 34 (15,69) 
M1 1598,11 (5,40) 
M2 1360,57 (14,35) 
M3 1507,57 (8,76) 

 

Verifica-se que a inclusão de 1%, 2% e 3% de fibras curtas de coco provocou redução 

de 32,8%, 42,8% e 36,6%, respectivamente, na deformação de pico do material, em 

relação à referência. Toledo Filho (1997) e Lima (2004) também constataram queda na 
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deformação de pico com a adição de fibras vegetais em argamassas. De acordo com 

Lima (2004), este fato pode estar relacionado à queda na tensão de pico (resistência à 

compressão). Quanto mais resistente o material, mais o mesmo tende a se deformar, 

resistindo à ruptura. Se a resistência é pequena, logo o material rompe, deformando-se 

pouco. 

 

A Figura 75 mostra as curvas tensão-deformação referentes ao ensaio de compressão 

realizado na COPPE/UFRJ. 
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Figura 75: Curvas tensão-deformação referentes às misturas: sem fibras (M0) e com 
1% (M1), 2% (M2) e 3% (M3) de reforço 

 

A redução na tensão e deformação de pico com o incremento do volume de fibras é 

verificada e o formato das curvas assemelha-se às curvas obtidas por Toledo Filho 

(1997), mostradas na Figura 13. 

 

Na Tabela 69 constam os resultados da análise de variância realizada para a deformação 

de pico.  

 

Tabela 69: Resultados da ANOVA para deformação de pico 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 3 622261,2 12,30831 4,07 S 

ERRO 8 50556,20 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 
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O volume de fibra tem relevante interferência na deformação de pico. O Teste de Tukey 

foi aplicado para detectar entre quais misturas há diferenças quanto à capacidade de 

deformação (Tabela 70). 

 

Tabela 70: Deformação de pico das pastas sem fibras (M0), com 1% (M1), 2% (M2) e 
3% (M3) de fibras curtas de coco analisada pelo Teste de Tukey 
MISTURA DEFORMAÇÃO DE PICO (µε)- CV (%)   

M0 2378, 34 (15,69)a 
M1 1598,11 (5,40)b 
M2 1360,57 (14,35)b 
M3 1507,57 (8,76)b 

Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao nível de 5% de 
significância 

 

A mistura de referência (M0) é estatisticamente diferente das misturas com fibras. A 

deformação de pico de M1, M2 e M3 são iguais ao nível de 5% de significância.   

 

 

4.2.2.4 Resistência à tração por compressão diametral  

 

 

Na Figura 76 estão apresentados os resultados do ensaio de resistência à tração por 

compressão diametral.  
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Figura 76: Resistência à tração por compressão diametral das misturas M1, M2 e M3, 
aos 3, 7 e 28 dias de idade 

 

Aos 3 dias de idade, não são observadas diferenças relevantes entre as misturas. Com 7 

dias de idade, há uma tendência de acréscimo na resistência com a adição de fibras. As 

pastas M2 e M3 tiveram resistência 2,2% e 12,09% maiores que a pasta M1, 

respectivamente. Aos 28 dias, as misturas com 1% e 3% exibiram praticamente a 

mesma resistência e o teor de 2% de reforço propiciou redução de 9,09% nesta 

propriedade em relação à mistura M1. Dessa forma, o teor de fibras parece não ter 

influência sobre a resistência à tração por compressão diametral, provocando alterações 

de aproximadamente 10% nos resultados, que é inferior ao coeficiente de variação aos 

28 dias. O uso de uma mistura auto-adensável, com pozolanas e fíler atenuou o efeito 

negativo da fibra vegetal sobre a resistência do compósito. 

 

Sarmiento (1996), Toledo Filho (1997) e Savastano Jr. (2000) verificaram decréscimo 

na resistência à tração por compressão diametral com a adição de fibra.  

 

Na Figura 77 está apresentada a evolução da resistência à tração por compressão 

diametral com o avanço no tempo de cura. Percebe-se um crescimento na resistência até 

os 28 dias, resultante da evolução das reações de hidratação e pozolânica.  
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Figura 77: Relação entre a resistência à tração por compressão diametral aos 3 e 7 dias 
e esta resistência aos 28 dias das pastas de cimento contendo 1% (M1), 2% (M2) e 3% 

(M3) de fibras curtas de coco 
 

Uma análise de variância foi realizada com os resultados, conforme mostrado na Tabela 

71. 

 

Tabela 71: Resultados da ANOVA para resistência à tração por compressão diametral 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 2 0,47400 0,80317 3,20 NS 

B- Idade 2 2,633617 44,62553 3,20 S 

AB 4 0,081733 1,38494 2,58 NS 

ERRO 45 0,059016 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

Apenas a idade exerce influência na resistência à tração por compressão diametral. Na 

Tabela 72 são apresentadas as resistências médias das misturas comparadas pelo Teste 

de Tukey. 

 

Tabela 72: Resistência à tração por compressão diametral (ftd) das pastas de cimento 
contendo 1% (M1), 2% (M2) e 3% (M3) de fibras curtas de coco analisada pelo Teste 

de Tukey 
ftd (MPa) –CV (%)  

MISTURA 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS 

M1 1,53 (12,86)a 1,82 (9,10)a, b 2,20 (13,08)b, c 

M2 1,53 (11,59)a 1,86 (9,37)a, b 2,00 (15,34)c 

M3 1,51 (12,74)a 2,04 (18,86)b 2,22 (12,38)b, c 

Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente 
iguais ao nível de 5% de significância 
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Constata-se que não há distinção entre as misturas em relação a esta propriedade e que o 

fator idade influi na resistência de M3, de 3 dias para 7 dias, e de M2, de 7 dias para 28 

dias.  

 

A Figura 78 mostra os corpos-de-prova de cada mistura após o ensaio. Quanto maior o 

teor de fibra, mais intensa a coesão da amostra após a ruptura.  

 

   

                          (a)                                         (b)                                       (c) 

Figura 78: Corpos-de-prova após ensaio de resistência à tração por compressão 
diametral: (a) M1; (b) M2; (c) M3 

 
 

4.2.2.5 Resistência à tração na flexão 

 

 

Os resultados da resistência à tração na flexão constam na Figura 79.  
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Figura 79: Resistência à tração na flexão das pastas M1, M2 e M3, aos 3, 7 e 28 dias de 
idade 
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Em todas as idades, exceto aos 3 dias, a mistura M2 apresentou o pior desempenho, 

tendo resistência de 7% a 27% inferior às pastas M1 e M3. A mistura M1 exibiu a 

melhor performance. Guimarães (1987a) e Aggarwal (1992) constataram acréscimo na 

resistência à tração na flexão com o aumento no teor de fibra até um valor limite de 

reforço, a partir do qual a resistência começou a decrescer. Savastano Jr. (2000) 

verificou queda na resistência à tração na flexão com a adição de fibras. No estudo de 

Lima (2004), a presença de fibras de sisal também reduziu esta resistência, mas a taxa 

de decréscimo foi menor para maiores volumes de fibra. 

 

Na Figura 80, é mostrada a relação entre a resistência à tração na flexão aos 3 e 7 dias e 

esta resistência aos 28 dias a fim de verificar o desenvolvimento desta propriedade com 

o tempo de cura.  
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Figura 80: Relação entre a resistência à tração na flexão aos 3 e 7 dias e esta resistência 
aos 28 dias das pastas de cimento contendo 1% (M1), 2% (M2) e 3% (M3) de fibras 

curtas de coco 
 

Observa-se que há um acréscimo na resistência dos compósitos até os 7 dias de idade, 

com a evolução das reações de hidratação e pozolânica.  

 

Os resultados foram tratados estatisticamente por meio da análise de variância (Tabela 

73). 
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Tabela 73: Resultados da ANOVA para resistência à tração na flexão (UEFS) 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 2 8,332605 17,96488 3,20 S 

B- Idade 2 7,228066 15,58353 3,20 S 

AB 4 2,123889 4,57905 2,58 S 

ERRO 45 0,463827 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

Todos os fatores e sua interação influem na resistência à tração na flexão dos 

compósitos. O Teste de Tukey foi aplicado para identificar entre quais médias há 

diferenças (Tabela 74). 

 

Tabela 74: Resistência à tração na flexão (ftf) das pastas de cimento contendo 1% 
(M1), 2% (M2) e 3% (M3) de fibras curtas de coco 

ftf (MPa) –CV (%)  

MISTURA 3 dias 7 dias 28 dias 

M1 5,10 (3,26)a 6,39 (13,73)b, c  7,20 (12,03)b  

M2 5,13 (7,20)a 5,01 (7,19)a 5,27 (13,15)a, d 

M3 4,26 (16,30)a 5,36 (4,45)a, c 5,82 (7,75)c, d 

Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente 
iguais ao nível de 5% de significância 

 

Aos 3 dias, as misturas possuem a mesma resistência. Aos 7 dias, M2 e M3 são 

estatisticamente iguais com relação a esta propriedade, bem como M1 e M3. Aos 28 

dias, M2 e M3 não diferem. A mistura M2 não foi modificada com a idade.  

 

A Figura 81 mostra a relação entre resistência à tração e resistência à compressão dos 

compósitos aos 28 dias. 
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Figura 81: Relação entre resistência à tração (por compressão diametral-ftd e na flexão-
ftf) e resistência à compressão (fc) dos compósitos aos 28 dias 

 
A relação ftd/fc variou de 6,8% a 8,7%, enquanto a relação ftf/fc foi de 

aproximadamente 22,0%, exceto na mistura com 2% de fibras. 

 
A Tabela 75 contém os resultados obtidos no ensaio de flexão realizado na 

COPPE/UFRJ.  

 

Tabela 75: Carga de ruptura à flexão das pastas 
 

 
A adição de 1% de fibra aumentou 9,5% na carga de ruptura à flexão da matriz. A partir 

de 2%, todavia, as fibras provocaram queda nesta carga. A inclusão de 2% e 3% de 

fibras diminuiu, respectivamente, em 30,0% e 19,3% a resistência da matriz.  

 

Entre as misturas M1, M2 e M3, o resultado deste ensaio está coerente com o resultado 

alcançado no ensaio de resistência à tração na flexão realizado na UEFS. A mistura 2 

teve os piores resultados, apresentando redução de 36,1% na resistência em relação à 

mistura 1. A mistura 3 teve resistência 15,2% maior que a mistura 2 e 26,3% menor que 

a mistura 1. 

 

Os resultados foram analisados estatisticamente por meio da análise de variância, 

conforme Tabela 76. 

 

MISTURA CARGA DE RUPTURA (N)-CV 
(%) 

M0 901,57 (21,37) 
M1 987,20 (42,04) 
M2 631,08 (43,49) 
M3 727,26  (13,79) 
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Tabela 76: Resultados da ANOVA para carga de ruptura à flexão (UFRJ) 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 3 75695,77 0,959312 4,35 NS 

ERRO 7 78906,28 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

O teor de reforço não exerce influência sobre a resistência à tração na flexão, fato 

confirmado pelo Teste de Tukey (Tabela 77).  

 

Tabela 77: Carga de ruptura à flexão das pastas 
MISTURA CARGA DE RUPTURA (N)-CV 

(%) 

M0 901,57 (21,37)a 
M1 987,20 (42,04)a 
M2 631,08 (43,49)a 
M3 727,26  (13,79)a 

Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao 
nível de 5% de significância 

 

A Figura 82 corresponde às curvas carga-deflexão das pastas avaliadas. O 

comportamento observado está compatível com o formato mostrado na Figura 18.  
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Figura 82: Curvas carga-deflexão das pastas com (a) 0%; (b)1%; (c) 2% e (d) 3% de 
fibras de coco 

 

Percebe-se que as pastas com fibras suportaram uma carga residual mesmo após a 

ruptura e os teores mais elevados de fibra conferiram ganho de carga neste estágio pós-

fissuração. As misturas M2 e M3 atingiram carga máxima pós-pico de 426,50 N e 

580,93 N, respectivamente. Além disso, o reforço propicia grande capacidade de 

deformação ao material, ao contrário da matriz (M0), que se rompe abruptamente.  

 

A Figura 83 mostra o modo de ruptura das pastas submetidas ao ensaio de flexão. Surge 

apenas uma única fissura na amostra, típica de compósitos reforçados com fibras curtas, 

de acordo com Lima (2004). Porém, as amostras reforçadas com fibras mantêm-se 

coesas após a ruptura. A viga sem reforço ficou separada em metades. Observa-se uma 

boa distribuição das fibras na matriz (Figura 83e), resultado do uso da matriz auto-

adensável. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

           

                                   (d)                                                (e) 

Figura 83: Corpos-de-prova após ensaio de flexão (configuração de quatro pontos): (a) 
M0; (b) M1; (c) M2; (d) M3; (e) superfície da amostra 

 

 

4.2.2.6 Tenacidade na flexão 

 

 

Na Tabela 78, está indicado o fator de tenacidade (FT) para cada mistura.  

 
Tabela 78: Fator de tenacidade das pastas 

FATOR DE TENACIDADE –CV(%) MISTURA 
N=70 
δ=2 mm 

N=140 
δ= 1 mm 

M0 0,15 (82,90) 0,29 (87,78) 
M1 0,30 (5,15) 1,06 (10,38) 
M2 0,39 (30,77) 1,47 (31,90) 
M3 0,56 (4,10) 2,17 (11,59) 

             δ: deflexão  

 

Verifica-se que o FT aumenta com o volume de fibras, indicando que as fibras conferem 

maior capacidade de absorção de energia ao material. Na Figura 82 (ver seção anterior), 

este aumento de tenacidade é indicado pela maior área sob a curva carga-deflexão 

observada nas pastas reforçadas com fibras. Para N=140, o fator de tenacidade dos 

compósitos com 1%, 2% e 3% de fibras de coco foram, respectivamente, 3,7, 5,1 e 7,5 

vezes maior que o fator da matriz de referência. Portanto, ganhos bastante relevantes na 

tenacidade foram proporcionados pelas fibras. Toledo Filho (1997), Savastano Jr. 
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(2000), Lima (2004) e Li, Wang e Wang (2006) também verificaram aumento na 

capacidade de absorção de energia em matrizes cimentícias reforçadas com fibras 

vegetais. 

 

A análise de variância foi realizada com os resultados do fator de tenacidade (Tabela 

79). 

 

Tabela 79: Resultados da ANOVA para o fator de tenacidade 
FT FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Teor de fibra 3 0,076416 11,90893 4,35 S FT70 

ERRO 7 0,006417 - - - 

FT140 A- Teor de fibra 3 1,519091 16,22465 4,35 S 

 ERRO 7 0,093629 - - - 

FT: fator de tenacidade; GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; 
F0,05: valor tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 

O volume de reforço exerce influência significativa nos fatores de tenacidade do 

material. O Teste de Tukey também foi realizado (Tabela 80). 

 

Tabela 80: Fator de tenacidade das pastas analisados pelo Teste de Tukey 
FATOR DE TENACIDADE (FT) –

CV(%) 
MISTURA 

N=70 
δ=2 mm 

N=140 
δ= 1 mm 

M0 0,15 (82,90)a 0,29 (87,78)d 
M1 0,30 (5,15)a, b 1,06 (10,38)d, e 
M2 0,39 (30,77)b, c 1,47 (31,90)e, f 
M3 0,56 (4,10)c 2,17 (11,59)f 

             δ: deflexão  
Valores identificados com a mesma letra são estatisticamente iguais ao nível 
de 5% de significância 

 

O volume de 1% de fibra oferece pouca contribuição à tenacidade do material, pois o 

FT de M1 pode ser considerado estatisticamente igual ao FT da matriz de referência. As 

misturas M2 e M3 são diferentes da mistura M0 ao nível de 5% de significância. 

Contudo, M1 é significativamente igual a M2, a qual tem o mesmo FT que M3.    

 

Avaliando os resultados obtidos, a mistura M2 foi escolhida para a produção das telhas. 

A principal propriedade desejada com a adição de fibras na matriz cimentícia é a 

tenacidade, cujo maior valor foi atingido pela mistura M3, que ao nível de 5% de 
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significância, apresentou mesmos fatores de tenacidade que M2. O teor elevado de fibra 

em M3, contudo, prejudicou sua reologia e resistência à compressão. A mistura M2, 

apesar de ter apresentado também a menor resistência à compressão, juntamente com a 

mistura M3, conforme análise estatística realizada, teve um dos menores módulos de 

elasticidade e um dos maiores fatores de tenacidade. Além disso, apresentou 

trabalhabilidade adequada, verificada no ensaio de mini slump. As propriedades físicas 

e a resistência à tração foram bastante semelhantes às demais misturas. Ponderando 

todos esses aspectos, o teor de 2% foi adotado.  

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DAS TELHAS 

 

 

4.3.1 Massa seca e absorção de água 

 

 

A Tabela 81 contém os resultados de massa seca e absorção de água das telhas aos 28 

dias e após o envelhecimento.  

 

Tabela 81: Massa seca e absorção de água das telhas aos 28 dias e após o 
envelhecimento acelerado 

IDADE MASSA SECA-CV(%) ABSORÇÃO DE ÁGUA-

CV(%) 

28 DIAS 1821,23 (7,94) 22,63 (18,97) 

28 DIAS +20 CICLOS DE ENV. 

ACEL. 

1731,23 (3,88) 28,71 (0,67) 

 

A massa seca foi inferior à de telhas cerâmicas, cuja massa é maior que 2000 g. Dessa 

forma, as telhas confeccionadas neste estudo são mais leves.  

 

A telha produzida, apesar de apresentar fibras vegetais, exibiu absorção de água apenas 

2,63 unidades percentuais acima do limite máximo exigido pela NBR 15310 (ABNT, 

2005b) para telhas cerâmicas estilo colonial, que é de 20%. Este resultado é muito 

satisfatório, pois a telha produzida é um compósito com fibras bastante higroscópicas. A 



     

 

149 

matriz auto-adensável e a presença de pozolanas e fíler certamente refinou a 

microestrutura do material, evitando uma maior taxa de absorção.  

 

As telhas envelhecidas apresentaram massa seca 4,94% menor e absorção de água 

26,87% maior que as telhas com idade de 28 dias. Isso porque os poros presentes na 

telha representaram ponto de desgaste durante os ciclos, pois o surgimento de poros 

menores foi identificado nas proximidades destes vazios (Figura 84). Além disso, 

durante os ciclos, as fibras absorvem e perdem água constantemente. Isto provoca 

retração das mesmas e seu descolamento da matriz, surgindo, então, mais poros no 

material, responsáveis pelo resultado obtido.  

 

 

Figura 84: Detalhe de uma telha envelhecida mostrando o surgimento de poros 
pequenos (região delimitada pelo contorno vermelho) ao redor dos poros maiores (em 

amarelo) da telha 
 
A análise de variância foi aplicada aos resultados (Tabela 82). 

 
Tabela 82: Resultados da ANOVA para a massa seca e absorção de água das telhas 
PROPRIEDADE FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Idade 1 24300,00 1,910640 4,96 NS  

Massa seca ERRO 10 12718,25 - - - 

A- Idade 1 110,8880 12,01131 4,96 S  

Absorção de água ERRO 10 9,231964 - - - 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; Fcalculado: valor calculado de F; F0,05: valor tabelado 
de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo 

 
O envelhecimento acelerado não afetou a massa seca das telhas, de acordo com a 

análise de variância. Porém, para a absorção de água, as telhas ensaiadas aos 28 dias e 

as telhas envelhecidas tiveram resultados estatisticamente diferentes, ao nível de 5% de 

significância. 
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4.3.2 Permeabilidade 

 

  

Quanto à permeabilidade, as telhas foram observadas após 24, 48 e 72 h de aplicação da 

coluna de água. Nenhuma telha, tanto com idade de 28 dias como as envelhecidas, 

apresentou gotejamento na superfície inferior, mesmo após 72 h de ensaio, indicando a 

impermeabilidade do produto. Apenas manchas de umidade foram identificadas (Figura 

85a). Este resultado está em conformidade com as exigências da NBR 15310 (ABNT, 

2005b), que permite no máximo manchas de umidade nas telhas cerâmicas, estilo 

colonial, submetidas ao ensaio de permeabilidade. Dessa forma, conclui-se que as 

pozolanas e o fíler foram eficientes na formação de uma microestrutura compacta da 

pasta. Vale ressaltar, porém, que nas telhas envelhecidas as manchas foram mais 

intensas e extensas, conforme observado na Figura 85b, reflexo da maior porosidade 

verificada nas mesmas.  

 

     

                                           (a)                                                (b) 

 

(c) 

Figura 85: Manchas de umidade observadas após 72 h de ensaio de permeabilidade das 
telhas (a) 28 dias; (b) envelhecidas; (c) detalhe da superfície inferior da telha, com 

ausência de gotejamento 
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Verificaram-se fissuras (Figura 86) na superfície superior (convexa) das telhas 

envelhecidas após a etapa de secagem em estufa a 105°C (ensaio de permeabilidade). 

Possivelmente, o envelhecimento acelerado ocasionou uma fadiga térmica nas telhas, 

tornando-as mais frágeis a altas temperaturas. Essas fissuras, certamente, foram um 

outro fator que provocou o surgimento de manchas de umidade de maior intensidade 

nas telhas envelhecidas. 

 

 

Figura 86: Fissuras na face superior das telhas envelhecidas submetidas ao ensaio de 
permeabilidade 

 
 

4.3.3 Carga de ruptura à flexão 

 

 

A Tabela 83 apresenta as cargas de ruptura à flexão das telhas.  

 

Tabela 83: Carga de ruptura à flexão das telhas aos 28 dias e após envelhecimento 
acelerado 

IDADE FORÇA (kgf)-CV (%) 

28 DIAS 156,33 (14,80) 

28 DIAS + 20 CICLOS DE 

ENVELHECIMENTO 

ACELERADO 

57,33 (16,86) 

 

A NBR 15310 (ABNT, 2005b) estipula que telhas cerâmicas estilo colonial devam 

suportar uma carga mínima à flexão de 100 kgf. As telhas aos 28 dias atenderam a esta 

exigência, exibindo carga 56,33% superior ao limite citado.  
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O envelhecimento foi bastante prejudicial à resistência da telha, pelo mesmo motivo 

apontado para o acréscimo na absorção de água. Houve queda de 63,32% na carga de 

ruptura da telha. 

 

Os valores de carga de ruptura à flexão das telhas aos 28 dias e das telhas envelhecidas 

foram submetidos à análise de variância (Tabela 84). 

 

Tabela 84: Resultados da ANOVA para a carga de ruptura à flexão das telhas 
FATOR GDL MQ Fcalculado F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

A- Idade 1 29403,00 93,50117 4,96 S 

ERRO 10 314,4667 - - - 

 

A carga de ruptura das telhas não envelhecidas é significativamente distinta da carga 

das telhas envelhecidas. 

 

A Figura 87 mostra o modo de ruptura das telhas e a superfície de fratura. A telha 

mantém-se coesa, diferente das telhas cerâmicas, que apresentam ruptura frágil. Na 

superfície de fratura, observam-se fibras rompidas e locais de onde as fibras foram 

arrancadas (ver destaque na Figura 87b). Houve uma distribuição uniforme do reforço 

na matriz, indicando que o uso de uma matriz auto-adensável proporcionou a dispersão 

adequada das fibras na mistura.  
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                                                                    (a) 

  

(b) 

 

(c) 

Figura 87: (a) Modo de ruptura de uma telha cerâmica (à esquerda) e da telha 
produzida neste trabalho (à direita); (b) superfície de fratura, com destaque para o local 

de arrancamento de uma fibra; (c) perfil da superfície de fratura 
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4.3.4 Empenamento 

 

 

Todas as telhas avaliadas apresentaram empenamento médio de 0,63 mm, sendo que os 

valores individuais estiveram entre 0 e 2,5 mm. Segundo Savastano Jr. (2000), 

empenamentos inferiores a 3,0 mm permitem encaixe adequado na montagem do 

telhado.  
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5 CONCLUSÕES  

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1.1 Avaliação dos compósitos no estado fresco 

 

 

A adição do resíduo de fibra de coco acarretou perda de trabalhabilidade das pastas, 

verificado pela redução do espalhamento no mini-slump. O teor de 3% de reforço teve 

maior impacto sobre a consistência da mistura. 

 

As pastas com 1%, 2% e 3% de resíduo de fibras de coco tiveram mesmo tempo de 

escoamento no funil V (22 s). Contudo, houve distinção no fluxo das pastas: as misturas 

M1 e M2 escoaram continuamente, enquanto M3 fluiu com dificuldade no funil.  

 

As pastas apresentaram perda de trabalhabilidade com o tempo, notadamente com 3% 

de reforço (mistura M3), devido à absorção contínua de água pelas fibras. 

 

Apesar de o espalhamento alcançado no ensaio de mini-slump ter sido inferior ao limite 

sugerido na literatura para pastas auto-adensáveis, as misturas produzidas podem ser 

consideradas auto-adensáveis por exibir capacidade de preenchimento dos moldes e pela 

coesão e ausência de segregação observadas.  
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5.1.2 Avaliação dos compósitos no estado endurecido 

 

 

O teor de fibras não influenciou de modo relevante nas propriedades físicas dos 

compósitos, indicando que a microestrutura da matriz foi bastante refinada, 

minimizando a influência das fibras sobre as propriedades físicas dos compósitos.  

 

A inclusão do resíduo de fibra de coco implicou em queda na resistência à compressão 

uniaxial dos compósitos, em relação à matriz de referência. Esta propriedade evoluiu 

com a idade, em virtude do desenvolvimento das reações de hidratação e pozolânica. 

 

O módulo de elasticidade do material decresceu em 17,58%, 29,62% e 36,29%, em 

relação à matriz sem fibras, com a incorporação de 1%, 2% e 3% de fibras, 

respectivamente. A deformação de pico das misturas com fibras foi menor que a da 

mistura sem o reforço. Contudo, M1, M2 e M3 tiveram a mesma deformação de pico, 

segundo a análise estatística aplicada. 

 

As misturas M1, M2 e M3 exibiram resistência à tração por compressão diametral e 

resistência à tração na flexão bastante semelhantes. A idade propiciou aumento nessas 

resistências.  

 

O aumento no teor de fibra conferiu carga pós-pico ao material e ganho de tenacidade.  

 

Considerando todos os resultados, o teor de 2% foi escolhido para produção das telhas.  

 

 

5.1.3 Avaliação das telhas 

 

 

As telhas confeccionadas exibiram absorção de água, carga de ruptura à flexão, 

empenamento e permeabilidade compatíveis com os limites estipulados para telhas 

cerâmicas estilo colonial. Além disso, as telhas produzidas mantiveram-se coesas 

mesmo após a ruptura e, conforme verificado em trabalhos de outros autores, 



     

 

157 

provavelmente apresentarão melhor conforto térmico que as telhas convencionais em 

virtude da presença de reforço vegetal e da maior porosidade.  

 

O envelhecimento acelerado degradou intensamente as telhas, aumentando em 27% a 

absorção de água e reduzindo em aproximadamente 63% a carga de ruptura na flexão. 

As manchas de umidade no ensaio de permeabilidade foram mais extensas e acentuadas 

nas telhas envelhecidas. Esses resultados provavelmente estão relacionados à presença 

de poros na face côncava da telha, resultante do processo de fabricação. Esses vazios 

sofreram desgaste durante os ciclos de umedecimento/secagem, verificado pelo 

surgimento de poros menores ao redor dos mesmos. Além disso, foram observadas 

fissuras nas telhas envelhecidas, que pode significar que o binômio temperatura/tempo 

empregada no ensaio de envelhecimento foi severo ou que o tempo de esfriamento das 

telhas nos ciclos foi insuficiente para evitar o choque térmico. Assim, a durabilidade das 

telhas poderá ser melhor avaliada pela realização do envelhecimento natural.  

 

Portanto, as telhas reforçadas com resíduo de fibra de coco apresentam potencialidade 

para uso como componentes de construção. Porém, o método de produção deve ser 

melhor projetado para minimizar ou eliminar o surgimento de vazios na face canal das 

telhas para aumentar a durabilidade das mesmas.  

 

 

5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS   

    

 

O trabalho desenvolvido requer estudos complementares que contribuirão para o 

aperfeiçoamento e para a análise mais detalhada das telhas produzidas. Alguns temas 

que poderão ser abordados em pesquisas futuras são: 

• avaliação da perda de trabalhabilidade das pastas com o tempo, devido à 

absorção de água pelas fibras; 

• aperfeiçoamento do método de produção, buscando reduzir ou evitar o 

surgimento de poros nas telhas e tornar o processo de fabricação mais ágil; 
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• realização de envelhecimento natural das telhas, que as submete às reais 

condições ambientais a que serão expostas em serviço e, assim, poderá fornecer 

informações mais precisas sobre a durabilidade das telhas; 

• avaliação do conforto térmico das telhas, propriedade essencial para 

componentes de cobertura; 

• análise de custo da telha, para verificar sua viabilidade econômica. 
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ANEXO 1-TABELA DE DISTRIBUIÇÃO F DE SNEDECOR (α=0,05) 

 

Tabela 85: Tabela da distribuição F de Snedecor para α=0,05 (BARBETTA; REIS; 
BORNIA, 2004) 

 
     Fonte: BARBETTA; REIS; BORNIA, 2004 
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APÊNDICE 1- RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ÍNDICE DE ATIVIDADE 

POZOLÂNICA 

 

 

Tabela 86: Índices de atividade pozolânica da metacaulinita, resíduo cerâmico e da 
blenda composta por 30% de metacaulinita e 20% de resíduo cerâmico 

fc (MPa)  

MATERIAL POZOLÂNICO CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

fcmédia 

(MPa) 

IAP 

(%) 

- (1) 49,3* 57,4 54,1 64,5* 43,4* 56,6 56,0 - 

Metacaulinita 45,0 44,0 40,8* 40,3* 48,8* 46,5 45,2 80,6 

Resíduo cerâmico 37,5* 38,7* 44,9 40,8 32,5* 45,4 43,7 78,0 

Blenda de metacaulinita e resíduo 

cerâmico moído 

38,8 39,9 43,8* 32,3* 47,5* 39,6 39,4 70,4 

  fc-resistência à compressão; fc média-resistência à compressão média; IAP- índice de atividade 

pozolânica    
 (1) Argamassa de referência, produzida sem pozolanas, ou seja, apenas com cimento 

* Valores desprezados no cálculo da média por apresentar desvio relativo superior a 6% 

 

 

APÊNDICE 2-RESULTADOS DO ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS DOS COMPÓSITOS 

 

 

Tabela 87: Absorção de água 
MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 ABSmédia 

(%) 

Sd 

(%) 

CV 

(%) 

M1 28,87 29,55 29,36 29,46 29,80 29,78 29,47 0,34 1,15 

M2 29,74 30,38 30,56 30,36 30,34 30,48 30,31 0,29 0,96 

M3 

 

28
 D

IA
S 

30,28 30,24 30,69 30,64 30,68 30,87 30,57 0,25 0,82 

M1 29,66 29,75 29,90 30,83 30,04 29,51 29,95 0,47 1,57 

M2 30,96 31,79 31,30 31,03 31,57 31,58 31,37 0,33 1,05 

M3 

 

91
 D

IA
S 

32,46 32,42 32,47 32,02 32,69 32,07 32,35 0,26 0,80 

ABS média-absorção de água média; Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de variação 
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Tabela 88: Índice de vazios 
MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 IVmédio 

(%) 

Sd 

(%) 

CV 

(%) 

M1 41,73 42,50 42,26 42,51 42,83 42,77 42,43 0,40 0,94 

M2 42,18 42,72 42,81 42,67 42,72 42,87 42,66 0,25 0,59 

M3 

 

28
 D

IA
S 

42,09 42,05 42,53 42,32 42,59 42,56 42,36 0,24 0,57 

M1 42,81 42,91 43,06 43,95 43,20 42,64 43,09 0,46 1,07 

M2 43,77 44,56 44,09 43,85 44,37 44,44 44,18 0,33 0,75 

M3 

 

91
 D

IA
S

 

44,80 44,80 44,85 44,53 45,05 44,60 44,77 0,18 0,40 

IV média-absorção de água média; Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de variação 

 

 

Tabela 89: Massas específicas seca, saturada e real 
MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 ρseca média 

(g/cm³) 

Sd 

(g/cm³) 

CV 

(%) 

M1 1,45 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00 0,00 

M2 1,42 1,41 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 0,01 0,71 

M3 

 

28
 D

IA
S 

1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,39 0,00 0,00 

M1 1,43 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,44 0,01 0,69 

M2 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,41 0,00 0,00 

M3 

 

91
 D

IA
S 

1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,38 0,01 0,72 

MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 ρsat média 

(g/cm³) 

Sd 

(g/cm³) 

CV 

(%) 

M1 1,86 1,86 1,86 1,86 1,87 1,87 1,86 0,00 0,00 

M2 1,84 1,84 1,84 1,83 1,83 1,83 1,83 0,00 0,00 

M3 

 

28
 D

IA
S

 

1,81 1,81 1,81 1,81 1,80 1,80 1,81 0,00 0,00 

M1 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 0,00 0,00 

M2 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 0,00 0,00 

M3 

 

91
 D

IA
S 

1,83 1,83 1,83 1,83 1,84 1,84 1,83 0,00 0,00 

MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 ρreal média 

(g/cm³) 

Sd 

(g/cm³) 

CV 

(%) 

M1 2,48 2,49 2,50 2,51 2,51 2,51 2,50 0,01 0,40 

M2 2,45 2,45 2,45 2,45 2,46 2,46 2,45 0,00 0,00 

M3 

 

28
 D

IA
S 

2,40 2,40 2,40 2,39 2,41 2,42 2,40 0,01 0,42 

M1 2,52 2,53 2,53 2,54 2,53 2,52 2,53 0,01 0,40 

M2 2,51 2,53 2,52 2,52 2,53 2,53 2,52 0,01 0,40 

M3 

 

91
 D

IA
S 

2,50 2,50 2,50 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 

ρ seca média-massa específica seca média; ρ sat  média –massa específica saturada média; ρ real  média –massa 

específica real média; Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de variação 
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APÊNDICE 3-RESULTADOS DOS ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS COMPÓSITOS 

 

 

Tabela 90: Resistência à compressão uniaxial (UEFS) 
MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 fc média 

(MPa) 

Sd 

(MPa) 

CV 

(%) 

M1 15,3 16,6 16,5 16,4 16,9 18,2 16,6 0,9 5,4 

M2 14,6 15,9 14,0 14,1 10,5 14,3 13,9 1,8 12,9 

M3 

 

3 
D

IA
S 

14,2 13,2 12,6 13,6 12,7 13,0 13,2 0,6 4,5 

M1 25,4 20,9 24,3 33,1 27,2 26,5 26,2 4,0 15,3 

M2 27,4 27,7 25,5 26,6 27,1 27,3 26,9 0,8 3,0 

M3 

 

7 
D

IA
S 

25,1 24,4 22,8 17,0 24,5 20,3 22,4 3,1 13,8 

M1 32,0 30,4 38,2 27,2 35,1 30,3 32,2 3,9 12,1 

M2 28,8 28,3 29,9 30,0 28,3 22,3 27,9 2,8 10,0 

M3 

 

28
 D

IA
S 

26,4 25,4 25,8 22,0 27,2 26,9 25,6 1,9 7,4 

M1 39,2 53,4 43,5 44,2 51,4 34,8 44,4 7,1 16,0 

M2 35,6 35,4 38,6 44,8 41,1 37,4 38,8 3,6 9,3 

M3 

 

91
 D

IA
S 

34,4 37,0 43,0 30,0 34,1 42,0 36,7 5,0 13,6 

fc média-resistência à compressão média; Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de variação 
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Tabela 91: Resistência à compressão, módulo de elasticidade e deformação de pico dos 
compósitos (UFRJ) 

MISTURA CP1 CP2 CP3 fc média (MPa) Sd (MPa) CV (%) 

M0 43,8 48,0 48,5 46,8 2,6 5,6 

M1 27,6 26,8 28,5 27,6 0,9 3,3 

M2 20,2 20,5 22,0 20,9 1,0 4,8 

M3 19,3 16,9 20,0 18,8 1,6 8,5 

MISTURA CP1 CP2 CP3 E médio (GPa) Sd (GPa) CV (%) 

M0 24,2 25,2 25,7 25,0 0,8 3,1 

M1 21,2 20,5 20,2 20,6 0,5 2,5 

M2 18,3 17,2 17,3 17,6 0,6 3,4 

M3 16,4 15,5 16,0 15,9 0,4 2,8 

MISTURA CP1 CP2 CP3 DEFORMAÇÃO 

DE PICO 

MÉDIA (µε) 

Sd (µε) CV (%) 

M0 1956,2 2514,6 2664,2 2378,3 373,2 15,7 

M1 1538,1 1559,5 1696,8 1598,1 86,1 5,4 

M2 1139,8 1510,6 1431,3 1360,6 195,2 14,3 

M3 1406,9 1458,7 1657,1 1507,6 132,1 8,8 

fc média-resistência à compressão média; E-módulo de elasticidade; Sd-desvio padrão; CV-

coeficiente de variação 

 

 

Tabela 92: Resistência à tração por compressão diametral 
MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 ftd média 

(MPa) 

Sd 

(MPa) 

CV 

(%) 

M1 1,34 1,60 1,87 1,49 1,35 1,56 1,53 0,20 13,07 

M2 1,71 1,45 1,73 1,31 1,39 1,62 1,53 0,18 11,76 

M3 

 

3 
D

IA
S 

1,53 1,59 1,29 1,35 1,83 1,46 1,51 0,19 12,58 

M1 1,50 1,91 1,93 1,83 1,79 1,94 1,82 0,17 9,34 

M2 2,02 1,73 2,02 1,81 1,97 1,60 1,86 0,17 9,14 

M3 

 

7 
D

IA
S

 

2,02 1,68 1,79 2,69 1,79 2,26 2,04 0,38 18,63 

M1 2,16 1,80 2,49 2,35 2,47 1,93 2,20 0,29 13,18 

M2 2,70 2,32 2,77 2,17 2,24 2,55 2,46 0,25 10,16 

M3 

 

28
 D

IA
S 

1,86 2,09 2,22 2,16 2,70 2,26 2,22 0,27 12,16 

ftd média-resistência média à tração por compressão diametral; Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de 

variação 
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Tabela 93: Resistência à tração na flexão (UEFS) 
MISTURA IDADE CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 ftf média 

(MPa) 

Sd 

(MPa) 

CV 

(%) 

M1 5,10 5,19 5,29 5,22 4,85 4,96 5,10 0,17 3,33 

M2 5,06 5,03 4,87 5,63 5,49 4,67 5,13 0,37 7,21 

M3 

 

3 
D

IA
S

 

3,08 4,25 4,14 4,69 5,17 4,25 4,26 0,70 16,43 

M1 6,55 7,70 6,23 6,90 5,22 5,72 6,39 0,88 13,77 

M2 3,63 4,73 5,15 5,82 2,76 5,10 4,53 1,13 24,94 

M3 

 

7 
D

IA
S 

5,19 5,19 5,70 5,17 5,29 5,63 5,36 0,24 4,48 

M1 5,59 7,01 7,98 7,38 7,40 7,86 7,20 0,87 12,08 

M2 4,37 4,60 5,84 6,11 5,15 5,56 5,27 0,69 13,09 

M3 

 

28
 D

IA
S

 

6,09 5,45 5,54 5,26 6,30 6,25 5,82 0,45 7,73 

ftf média-resistência média à tração na flexão; Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de variação 

 

 

Tabela 94: Resultados do ensaio de resistência à flexão (UFRJ) 
 

 

MISTURA 

 

 

CP1 

 

 

CP2 

 

 

CP3 

CARGA DE 

RUPTURA À 

FLEXÃO 

MÉDIA (N) 

 

 

Sd (N) 

 

 

CV (%) 

M0 1037,8 765,34 - 901,57 192,66 21,37 

M1 1254,16 1198,36 509,07 987,20 415,01 42,04 

M2 392,26 930,88 570,11 631,08 274,44 43,49 

M3 663,58 675,30 842,91 727,26 100,32 13,79 

Sd-desvio padrão; CV-coeficiente de variação 
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Tabela 95: Fatores de tenacidade (UFRJ) 
CP1 CP2 CP3  

MISTURA T70 FT70 T70 FT70 T70 FT70 

 

FT70 

médio 

 

Sd 

 

CV 

(%)  

M0 220,14 0,23 49,84 0,06 - - 0,15 0,12 82,90 

M1 284,08 0,28 299,16 0,31 295,64 0,30 0,30 0,02 5,15 

M2 266,56 0,27 373,54 0,39 514,04 0,51 0,39 0,12 30,77 

M3 571,62 0,59 542,63 0,55 548,24 0,55 0,56 0,02 4,10 

CP1 CP2 CP3  

MISTURA T140 FT140 T140 FT140 T140 FT140 

 

FT140 

médio 

 

Sd 

 

CV 

(%)  

M0 220,14 0,47 49,84 0,11 - - 0,29 0,25 87,78 

M1 475,53 0,95 506,76 1,06 575,20 1,17 1,06 0,11 10,38 

M2 475,04 0,97 743,89 1,54 953,11 1,90 1,47 0,47 31,90 

M3 1186,26 2,46 984,74 2,01 1013,19 2,04 2,17 0,25 11,59 

Tn- área sob a curva até a deflexão n; FTn-fator de tenacidade na deflexão n; Sd-desvio 

padrão; CV-coeficiente de variação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

180 

APÊNDICE 4- CURVAS TENSÃO-DEFORMAÇÃO 
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Figura 88: Curvas tensão-deformação da mistura sem fibras (M0) 
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Figura 89: Curvas tensão-deformação da mistura com 1% de fibras de coco (M1) 
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Figura 90: Curvas tensão-deformação da mistura com 2% de fibras de coco (M2) 
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Figura 91: Curvas tensão-deformação da mistura com 3% de fibras de coco (M3) 
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APÊNDICE 5- CURVAS CARGA-DEFLEXÃO 
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Figura 92: Curva carga-deflexão para a mistura de referência, sem fibras (M0) 
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Figura 93: Curva carga-deflexão para a mistura com 1% de fibras de coco (M1) 
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Figura 94: Curva carga-deflexão para a mistura com 2% de fibras de coco (M2) 
 

 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

CP3

CP1

CP2

C
ar

ga
 (

N
)

Deflexão (mm)

 CP1
 CP2
 CP3

 

Figura 95: Curva carga-deflexão para a mistura com 3% de fibras de coco (M3) 
 

 

 

 

 



     

 

184 

APÊNDICE 6-RESULTADOS DOS ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES DAS TELHAS 

 

 

Tabela 96: Resultados dos ensaios aplicados às telhas aos 28 dias 
 

AMOSTRA 

 

MASSA SECA 

(g) 

 

ABSORÇÃO DE 

ÁGUA (%) 

CARGA DE 

RUPTURA À 

FLEXÃO (kgf) 

CP1 1845,90 23,49 176 

CP2 2030,00 16,99 182 

CP3 1922,50 18,68 173 

CP4 1650,70 27,66 135 

CP5 1677,30 26,91 130 

CP6 1801,00 22,07 142 

MÉDIA 1821,23 22,63 156,33 

DESVIO PADRÃO 144,68 4,29 23,14 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO (%) 

7,94 18,97 14,80 

 

 

Tabela 97: Resultados dos ensaios aplicados às telhas envelhecidas 
 

AMOSTRA 

 

MASSA SECA 

(g) 

 

ABSORÇÃO DE 

ÁGUA (%) 

CARGA DE 

RUPTURA À 

FLEXÃO (kgf) 

CP1 1693,00 28,59 48 

CP2 1674,30 28,68 59 

CP3 1689,20 28,79 74 

CP4 1705,70 28,44 60 

CP5 1845,50 28,77 55 

CP6 1779,70 29,00 48 

MÉDIA 1731,23 28,71 57,33 

DESVIO PADRÃO 67,12 0,19 9,67 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO (%) 

3,88 0,67 16,86 
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Tabela 98: Empenamento das telhas 
AMOSTRA EMPENAMENTO 

(mm) 

AMOSTRA EMPENAMENTO 

(mm) 

CP1 0,5 CP19 0,0 

CP2 1,5 CP20 2,5 

CP3 0,5 CP21 0,5 

CP4 0,0 CP22 1,0 

CP5 0,5 CP23 0,5 

CP6 0,0 CP24 1,0 

CP7 0,5 CP25 1,0 

CP8 0,0 CP26 0,5 

CP9 0,5 CP27 1,0 

CP10 0,5 CP28 0,5 

CP11 0,5 CP29 0,5 

CP12 0,5 CP30 0,0 

CP13 0,0 CP31 0,5 

CP14 1,0 CP32 0,5 

CP15 1,0 CP33 0,5 

CP16 0,0 CP34 1,0 

CP17 0,0 CP35 1,0 

CP18 2,0 CP36 0,5 

MÉDIA(mm)  0,63  

DESVIO PADRÃO (mm)  0,55  

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (%)  88,41  

 

 

 

 

 

 

 

 


