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RESUMO 

 

Com a evolução dos meios urbanos, a demanda por materiais de construção civil de qualidade 

e com menor custo cresce progressivamente. Os materiais mais utilizados são os provenientes 

do cimento Portland, os concretos e argamassas. Devido sua ampla utilização, pesquisas são 

necessárias para melhorar tanto suas características de resistências mecânicas quanto seu 

desenvolvimento sustentável. Em busca de contribuir com essas melhorias, podem ser 

incorporados materiais alternativos para reforço, como por exemplo, os de origem vegetal. 

Um desses materiais é a fibra de coco (FC), um subproduto proveniente da casca de coco, que 

é encontrado em abundância no Brasil e outro é a microcelulose cristalina (MCC), que pode 

ser obtida de diversas fontes vegetais. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é o de 

analisar o efeito da adição de FC e MCC nas propriedades físicas e mecânicas de argamassas 

cimentícias. Foi realizado na fibra de coco um processo de corte em moinho de facas e 

tratamento com fervura. A análise das propriedades da FC foi feita baseada nos seguintes 

ensaios: massa específica, fator de forma e microscopia eletrônica de varredura (MEV). As 

argamassas de referência e com adições de FC e MCC, seguiram o traço 1:3:0,52 

(cimento:agregado miúdo:relação água/cimento), em massa. A pesquisa foi dividida em três 

fases: caracterização dos materiais; pré-análise para determinação do teor ótimo de FC e 

MCC; argamassas com adições de FC e MCC. Na Fase 2 foram produzidas argamassas com 

os seguintes teores de adição de FC em relação ao volume do compósito: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 

0,5% e com os seguintes teores de adição de MCC em relação à massa do cimento: 0,1, 0,2, 

0,3, 0,4 e 0,5%; na Fase 3 foram produzidas argamassas com a adição de FC, MCC e 

FC+MCC com os teores que obtiveram os melhores resultados na Fase 2, com variação de 

mais e menos um em relação a cada teor ótimo encontrado. Na Fase 2 foram realizados os 

ensaios de índice de consistência no estado fresco, resistência à compressão e resistência à 

tração na flexão aos 28 dias. Na Fase 3 foram realizados os seguintes ensaios: índice de 

consistência, resistência à compressão aos 3, 7, 28 e 56 dias, resistência à tração na flexão aos 

28 dias, módulo de elasticidade aos 28 dias, massa específica, absorção de água, índice de 

vazios, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) aos 56 dias. Os resultados da argamassa de referência foram comparados com as 

argamassas com adições de FC, MCC e FC+MCC. Com os resultados obtidos, foi possível 

verificar que as adições melhoraram o desempenho dos compósitos desenvolvidos aos 28 

dias, porém aos 56 dias teve desempenho questionável já que houve considerável redução no 

valor de resistência à compressão em todas as argamassas com adições. Frente a isso, uma 

investigação a longo prazo ainda se faz necessário para se entender melhor o comportamento 

da FC e da MCC nas propriedades de materiais cimentícios. 

 

Palavras-chave: Compósitos cimentícios. Fibra de coco. Microcelulose cristalina. Materiais 

de construção alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
With the evolution of urban environments, the demand for quality and lower cost building 

materials is growing steadily. The most commonly used materials are Portland cement, 

concretes and mortars. Due to its wide use, research is needed to improve both its mechanical 

resistance characteristics and its sustainable development. In order to contribute to these 

improvements, alternative reinforcement materials, such as those of vegetable origin, may be 

incorporated. One of these materials is coconut fiber (CF), a by-product from the coconut 

shell, which is found in abundance in Brazil and another is microcellulose crystalline (MCC), 

which can be obtained from several vegetable sources. In this way, the objective of the 

present work is to analyze the effect of the addition of CF and MCC on the physical and 

mechanical properties of cementitious mortars. A process of knife mill cutting and boiling 

treatment was carried out in the coconut fiber. The analysis of CF properties was based on the 

following tests: specific mass, shape factor and scanning electron microscopy (SEM). The 

reference mortars and with additions of FC and MCC followed the trace 1:3:0.52 (cement: 

aggregate: water / cement ratio). The research was divided into three phases: characterization 

of materials; pre-analysis for determination of the optimal CF and MCC content; mortars with 

additions of CF and MCC. In Phase 2, mortars with the following FC addition contents were 

produced in relation to the composite volume: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% and with the 

following MCC addition in relation to the cement mass: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5%; in Phase 

3, mortars with the addition of FC, MCC and CF + MCC were produced with the best Phase 2 

results, with more and less one variation in relation to each optimal content found. In Phase 2, 

the tests of consistency index in the fresh state, compressive strength and tensile strength in 

flexion were performed at 28 days. In phase 3, the following tests were performed: 

consistency index, compression strength at 3, 7, 28 and 56 days, flexural tensile strength at 28 

days, modulus of elasticity at 28 days, specific mass, water absorption, index (SEM) and 

Dispersive Energy Spectroscopy (EDS) at 56 days. The results of the reference mortar were 

compared to the mortars with additions of CF, MCC and CF + MCC. With the results 

obtained, it was possible to verify that the additions improved the performance of the 

composites developed at 28 days, but at 56 days had a questionable performance since there 

was considerable reduction in the value of compressive strength in all mortars with additions. 

Therefore, a long-term investigation is still necessary to better understand the behavior of CF 

and MCC in the properties of cementitious materials. 
 

Keywords: Cementitious composites. Coconut fiber. Microcellulose crystalline. Alternative 

building materials.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a expansão do processo de urbanização, aumentou-se a demanda por materiais de 

construção civil com boa qualidade e menor custo. No Brasil, podemos citar que o material 

predominantemente utilizado nas construções é aquele proveniente do cimento Portland, os 

concretos e argamassas. Desta forma, desempenham importante função no contexto urbano, 

seja como material estrutural ou até mesmo como artifício para agregar valor estético às obras 

urbanísticas.  

A profusa utilização destes materiais está associada com suas vantagens às quais 

podem ser exemplificadas por: fácil moldabilidade, boa resistência mecânica, durabilidade, 

boa resistência à água, custo relativamente baixo, se comparado a outros materiais 

construtivos e dentre outras qualidades.  

Apesar destas qualidades, também apresentam algumas desvantagens como: elevado 

peso, comportamento frágil quando solicitado ao esforço de tração, tem microestrutura 

heterogênea e complexa, pode sofrer retração o qual gera fissuras. Outra desvantagem 

considerável é que há uma dificuldade em determinar modelos precisos para prever o 

comportamento do material com segurança, ou seja, somente após 28 dias é possível verificar 

se atendeu os requisitos de desempenho estrutural prenunciado. 

Além disso, materiais cimentícios utilizam em sua produção ampla quantidade de 

recursos naturais e a produção de cimento provoca altos índices de emissões de dióxido de 

carbono (CO2), que é o gás poluente referência para estudos relativos ao aquecimento global. 

Frente a isso, ainda são necessárias pesquisas para se melhorar tanto as características 

de desempenho mecânico quanto o desenvolvimento sustentável destes materiais cimentícios. 

O desenvolvimento sustentável deve ser considerado de extrema importância, pois cresce 

gradativamente a preocupação com a escassez de recursos naturais para as gerações futuras. 

Uma alternativa que tem despertado interesse em pesquisadores para tornar materiais 

cimentícios com melhor desempenho, menor impacto ambiental e menor custo é com a 

incorporação de materiais de origem natural.  

A adição desses materiais tem como vantagens o fato de que são caracterizados como 

um recurso renovável, pois sua extração é proveniente de várias fontes vegetais, como 

algodão, bambu, diversos tipos de madeira, sisal, bagaço da cana-de-açúcar, coco e etc, tem 

baixo custo, ampla disponibilidade, melhoram o desempenho de materiais cimentícios no que 

diz respeito ao comportamento pós-fissuração, ou seja, diminui o comportamento frágil do 
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material cimentício o qual passa a ter um comportamento mais dúctil (maior capacidade de 

deformação antes da ruptura completa). 

Mesmo com as vantagens apresentadas em se utilizar esses materiais naturais, algumas 

limitações ainda são encontradas, isto se deve ao fato de que se trata de materiais orgânicos. 

Por conseguinte, sua durabilidade ainda é questionável no meio altamente alcalino de 

materiais cimentícios e também possui elevada capacidade de absorver água o que faz com 

que diminua a trabalhabilidade da mistura. 

Uma fibra natural que é estudada para essa finalidade, é a fibra de coco (FC) que é 

proveniente da casca do coco. Pesquisas realizadas com esta fibra, além do objetivo de 

melhorar a qualidade do material, também visa seu aproveitamento, pois se refere a um 

subproduto que é produzido com abundância no Brasil, o que contribui assim para um maior 

desenvolvimento sustentável. 

Um micromaterial natural investigado recentemente como adição em matrizes 

cimentícias é a microcelulose cristalina (MCC). Este produto é utilizado em diversos 

seguimentos industriais, como a farmacêutica, alimentícia e de cosméticos. Tem ótimo 

módulo de elasticidade, cerca de 150 GPa, que é superior a fibras de vidro que tem 85 GPa e 

fibras de aramida que tem 65 GPa. Assim, a incorporação de MCC pode auxiliar na 

minimização da fissuração na microescala do compósito.  

 Neste contexto, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de materiais 

cimentícios, seu desenvolvimento sustentável e em avanços em pesquisas com esses materiais 

alternativos, o presente trabalho propôs a adição de FC e MCC em misturas de argamassa. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 Um dos fatos que motivou a realização desta pesquisa foi o de não encontrar estudo 

semelhante na literatura. As pesquisas apontam apenas o uso de um dos materiais 

incorporados na argamassa, os quais tiveram resultados satisfatórios. Sendo assim, esperou-se 

que com o reforço dos compósitos em multiescala obtivesse um aumento na resistência à 

tração na flexão e principalmente a diminuição de propagação de microfissuras e 

macrofissuras quando solicitadas por altos carregamentos, visto que, poderia servir como 

ponte de ligação entre as partes fissuradas nestas duas escalas. 

Este material foi estudado com o intuito de avaliar se pode ser uma alternativa viável 

para aplicações como: pavimentos rígidos, pisos industriais, pré-moldados, concreto projetado 



3 

 

 

e entre outros, como já acontece com as fibras sintéticas disponíveis no mercado para estas 

finalidades.  

 

1.2 OBJETIVO 

 

 O objetivo geral da pesquisa é avaliar a influência da adição de fibra de coco (FC) e 

microcelulose cristalina (MCC) nas propriedades físicas e mecânicas de argamassas. 

 

1.3 RESUMO METODOLÓGICO 

 

 No Quadro 1 contém um resumo dos métodos aplicados para se alcançar os objetivos 

específicos. 

Quadro 1 - Resumo metodológico 

Objetivos específicos Métodos 

Preparar e caracterizar a FC 

- Corte da fibra de coco realizado em moinho de facas; 

- Tratamento realizado: as fibras foram colocadas em água fervente 

durante 2 horas, lavadas até que a coloração da água ficasse clara e 

secas ao sol durante 2 dias; 

- Cálculo do fator de forma (relação entre comprimento/diâmetro): 

realizado em uma amostra aleatória de 50 fibras. A medida do 

comprimento foi obtida com paquímetro digital e a do diâmetro 

médio com um microscópio; 

- Massa específica: método adaptado da ABNT NBR NM 52 (2009); 

- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): analisar a superfície 

das fibras tratadas e in natura. 

Obter os teores ótimos de 

adição de FC e MCC 

- Teores selecionados para pré-análise: 

0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5% de adição de FC em relação ao volume do 

compósito; 

0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5% de adição de MCC em relação à massa do 

cimento; 

- Ensaios realizados: índice de consistência, resistência à compressão 

aos 28 dias e resistência à tração na flexão aos 28 dias. 

Analisar características 

físicas e mecânicas dos 

compósitos com FC, MCC 

e FC+MCC nos estados 

fresco e endurecido 

- Argamassas produzidas para análise: referência, teor ótimo de FC, 

teor ótimo de MCC e mais cinco combinações de FC+MCC; 

- Ensaios realizados: índice de consistência, resistência à compressão 

aos 3, 7, 28 e 56 dias, resistência à tração na flexão aos 28 dias, 

módulo de elasticidade aos 28 dias, absorção, índice de vazios, massa 

específica, MEV e EDS. 

Fonte: Autora (2017) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para se alcançar êxito na realização da pesquisa, é eminente que se tenha um adequado 

embasamento teórico acerca do tema. Desta forma, neste item são abordados conceitos e 

pesquisas desenvolvidas que visaram à fundamentação do trabalho produzido. 

 

2.1 MATERIAIS CIMENTÍCIOS COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

  

 O concreto simples tem comportamento frágil e uma baixa capacidade de deformação 

antes da ruptura quando solicitado a esforços de tração. Assim, quando fissurado, o concreto 

simples perde a capacidade de resistir a esses esforços. Frente a isso, faz-se necessário um 

reforço para o concreto que são as barras de aço e mais recentemente a adição de fibras. 

 Nos últimos anos cresceu o uso de fibras como reforço em materiais cimentícios, mas 

apesar desse uso crescente, ainda não se conta com normalização técnica satisfatória na área. 

Este fato demonstra então que há necessidade de desenvolvimento tecnológico no que diz 

respeito à padronização para sua melhor utilização. 

As fibras são elementos descontínuos, com comprimento maior que sua seção 

transversal. Existem vários tipos que podem ser empregados para melhorar o desempenho 

mecânico de compósitos cimentícios, algumas são: aço, vidro, carbono, nylon, polipropileno, 

de origem vegetal e etc.  

 A Figura 1 mostra o gráfico de tensão x deformação de materiais cimentícios sem 

fibra, com baixo e alto volume de fibra. 

Figura 1 - Gráfico tensão de tração X deformação de argamassa ou concreto simples com e sem fibras 

 

Fonte: Figueiredo (2011) 
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 Como mostra a Figura 1, a argamassa ou concreto simples tem baixa capacidade de 

deformação, ou seja, tem ruptura brusca. Com o aumento do teor de fibras no material o 

mesmo apresenta uma maior deformação antes da ruptura, conforme é aplicada a tensão.Na 

Figura 2 esse comportamento pode ser melhor observado.  

Figura 2 - Diferença do comportamento à tração de concreto sem e com fibras 

 

Fonte: Figueiredo (2011) 

  

 No concreto simples, uma fissura é um obstáculo para a propagação de tensões, o que 

faz com que ocorra uma concentração de tensões na extremidade da fissura. Desta forma, em 

um determinado momento essa concentração ocasiona a ruptura da matriz. Isso leva a um 

aumento da fissura, que é um processo contínuo até que ocorra a ruptura completa do 

concreto, evidenciando um comportamento frágil. Assim, não se pode considerar nenhuma 

capacidade de resistência do concreto fissurado. 

 Quando são adicionadas fibras ao concreto, num teor de adição apropriado, o concreto 

deixa de ter esse comportamento frágil, pois ocorre a chamada ponte de transferência de 

tensões que é exercida pelas fibras. Estas desempenham a função de minimizar a 

concentração de tensões na extremidade das fissuras. Com isso, as fissuras se difundem com 

menor velocidade, e o concreto passa a ter um comportamento dúctil, ou seja, desenvolve 

maior capacidade resistente após a fissuração (FIGUEIREDO, 2011). 

 Um quesito que deve ser considerado para avaliar uma fibra é o fator de forma. Este 

fator é definido pela divisão do comprimento da fibra pelo seu diâmetro. Os valores típicos de 

fator de forma variam entre 30 a 150 para fibras com comprimentos de 6,4 a 76 mm. De modo 

geral, quanto maior o fator de forma, maior a capacidade resistente após a fissuração do 
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concreto. Porém, a fibra poderá se romper se for muito longa e não apresentar ganho de 

resistência após a fissuração (BASTOS, 1999). 

 Outra vantagem em se utilizar as fibras é o fato de que elas se distribuírem de forma 

aleatória no material, o que reforça toda a peça e não só um determinado local, como ocorre 

com as armaduras convencionais. Essa característica pode ser benéfica em estruturas 

contínuas, como por exemplo, os pavimentos. Nestes, as tensões de tração na peça variam de 

posição ao longo do dia devido às oscilações de temperatura ambiente. Desta forma, pela 

inércia térmica do concreto é possível que ocorra tensões de tração nas duas faces do 

pavimento (FIGUEIREDO, 2011). 

 

2.2 FIBRAS NATURAIS 

 

As fibras naturais são provenientes de fontes vegetais e tem estrutura celular formada 

por diferentes proporções de celulose, lignina e hemicelulose, além de pectina e minerais. As 

fibras são constituídas predominantemente por celulose, a qual garante boa resistência 

mecânica das fibras. A hemicelulose tem a função de ligar a celulose e a lignina, não 

desempenha papel importante na resistência da fibra. A lignina garante maior rigidez e 

impermeabilidade. A pectina é um polissacarídeo que desempenha a função de cimentação 

intercelular e os minerais são os responsáveis pela formação das cinzas após a incineração das 

fibras (JOHN et al., 2005). 

 O Brasil possui uma vasta variedade de fibras com diferentes propriedades químicas, 

físicas e mecânicas. Algumas delas são: fibras de sisal, coco, rami, curauá, juta, bagaço de 

cana-de-açúcar e etc. 

 No trabalho de Marinelli et al. (2008) são mostradas vantagens em relação ao uso de 

fibras naturais em detrimento as fibras sintéticas, que são: 

 A disponibilidade dessas fibras pode ser caracterizada como ilimitada, já que é 

possível a reposição para uso futuro; 

 Tem grande variedade de plantas na natureza o que permite encontrar aquela que 

possua as propriedades especificas desejadas, como resistência à compressão, 

resistência ao cisalhamento, à tração, bom módulo de elasticidade, estabilidade 

química e entre outras características; 

 As fibras naturais são menos abrasivas que as sintéticas, ou seja, geram menor 

desgaste abrasivo dos equipamentos durante sua produção; 
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 São materiais biodegradáveis, portanto são absorvidos pela natureza após sua 

deterioração, sem que ocasione poluição ao meio ambiente; 

 Apresentam-se como uma nova fonte de renda para os moradores do campo que 

utilizam de sua produção para a sobrevivência da família; 

 Possuem baixa densidade e valores altos de deformabilidade; 

 Verifica-se o baixo custo para sua produção, quando comparada aos vários 

números de processos empregados para a produção de fibras sintéticas por 

exemplo. 

Apesar das vantagens apresentadas, estudos apontam para possíveis limitações 

relacionadas ao uso em matrizes cimentícias. Por se tratar de um material orgânico sua 

durabilidade pode ser afetada devido à alta alcalinidade da pasta de cimento e também estas 

fibras tem caráter hidrofílico, ou seja, tem alta capacidade de absorver água o que faz com que 

diminua a trabalhabilidade do compósito. 

 Segundo Pacheco-Torgal e Jalali (2011), uma forma de conter ou diminuir o ataque 

corrosivo do cimento às fibras estaria na substituição parcial do cimento por compostos de 

baixa alcalinidade como cinzas de casca de arroz, metacaulim, cinza volante, pozolana e entre 

outros. Também, é possível promover uma modificação das fibras propriamente ditas, 

utilizando-se processos de tratamento químicos, repelentes de água e pasta de sílica antes de 

sua introdução na matriz cimentícia. 

Mesmo com todas estas alternativas, ainda são necessárias pesquisas a longo prazo 

para comprovação da eficácia e viabilidade dos tratamentos, tanto no que tange a benefícios 

ambientais quanto econômicos. 

 

2.3 FIBRA DE COCO 

  

O Brasil é um dos maiores produtores de coco do mundo. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA), a produção de coco no Brasil no ano de 2017 foi de 20.958.641 de frutos. A 

casca do coco pesa em média 0,9 kg e tem um rendimento de aproximadamente 30% de fibra 

(CORREA, 2018). Sendo assim, se toda casca dos cocos produzidos forem aproveitadas, 

foram gerados então, em torno de 5660 toneladas de fibra.  

Esta fibra é extraída do chamado mesocarpo do coco, como mostra a Figura 3. Ela tem 

maior quantidade de lignina do que outras fibras, como a de juta e sisal por exemplo, o que 
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torna sua utilização mais vantajosa, já que a lignina é responsável por garantir maior rigidez e 

impermeabilidade (PASSOS, 2005). 

Figura 3 - Partes do Coco 

 
Fonte: Passos (2005) 

Na Tabela 1 são mostrados alguns dados encontrados na literatura para a fibra de coco. 

 

Tabela 1 - Características da fibra de coco 

Celulose 

(%) 

Lignina 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Massa 

específica

(g/cm³) 

Resistência à 

tração 

(MPa) 

Referência 

49,9 33,8 11,7 1,289 105,97 Motta, Agopyan e John 

(2007) 

33,2-43,0 20,5 31,1 - - John e Anandjiwala (2008) 

68,9 32,1 16,8 - - Asasutjarit et al. (2007) 

36,6 22,2 37,0 - - Kochova et al. (2017) 

- - - 1,200 286,00 Yan, Su e Chouw (2015) 

- - - 1,200 175,00-220,00 Bledzki e Gassan (1999) 

- - - 1,130 120,00-200,00 Kwan, Ramli e Cheah 

(2014) 

Fonte: Autora (2017) 

  

 Como pode ser observado os valores são variáveis, isso pode ser atribuído as 

condições edafoclimáticas (condições de solo e clima) da região de plantio, a adubação, os 

tratos culturais e fitossanitários do coqueiro e a variedade cultivada (CORREA, 2018). 

 

2.4 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS COM ADIÇÃO DE FIBRA DE COCO 

 

No trabalho de Asasutjarit et al. (2007), foram produzidas placas cimentícias com 

adição de fibras de coco. As fibras foram utilizadas em três diferentes condições: nas 
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condições em que foram recebidas da fábrica; as fibras foram lavadas 10 vezes com 10 litros 

de água até que a água ficasse com pH 7; após uma série de testes preliminares, verificou-se 

que ferver as fibras em água durante 2 horas foi o suficiente para reduzir algumas substâncias 

orgânicas, tais como açúcar, amido, gordura, taninos, resina, quininos e fenóis. Em seguida, as 

fibras foram lavadas até que a água ficasse com a cor clara. 

Todas as fibras tratadas foram secas ao sol durante 2 dias. Foi realizada uma análise 

química nas fibras e verificou-se que as fibras fervidas e lavadas são mais rígidas e 

resistentes. 

A pesquisa se deu em duas partes: na primeira parte, foi utilizado um traço para 

preparação das pastas de 1:2:1 (cimento: fibra de coco: água) em relação ao peso e diferentes 

comprimentos de fibras foram testados: 1-13 cm, 1-6 cm e 1-4 mm. Na segunda parte, 

buscou-se testar o melhor traço com o valor ótimo de comprimento e tratamento encontrado 

na primeira parte. Os traços realizados foram 1:1:1, 1:2:1 e 2:1:2 (cimento: fibra de coco: 

água). 

Foram moldados 54 corpos-de-prova de 350 mm x 350 mm x 10 mm (27 para cada 

parte) para os ensaios de: densidade, teor de umidade, absorção de água, dilatação, módulo de 

elasticidade, resistência à flexão e ligação interna. 

Com os resultados obtidos, os autores concluíram que o comprimento ótimo para as 

fibras é de 1-6 cm, o melhor tratamento é o de fervura e lavagem e o traço de 2:1:2.   

No trabalho de Bonato et al. (2014) foram produzidos concretos com diferentes teores 

de adição de fibra de coco. As fibras foram cortadas em moinho de facas e ficaram com 

comprimento aleatório entre 15 e 35 mm. Foi realizado um tratamento alcalino nas fibras em 

que foram imersas em solução de 1% de NaOH por 1 h. Após, as fibras foram lavadas e secas 

em estufa a 60ºC por 24h.  

Para obtenção da massa especifica da fibra de coco foi utilizado o método do 

picnômetro e encontrou-se um valor de 1,370 g/cm³. O traço de concreto utilizado foi 

1:1,48:2,52:0,50 (cimento:areia:brita:água) e as adições de fibra de coco se deram em relação 

à massa de cimento nos teores de 0,6, 0,8 e 1,0%.  

Foram realizados ensaios de resistência à compressão, de durabilidade por meio do 

ensaio de envelhecimento acelerado em câmara de intemperismo, outro de durabilidade por 

meio do ensaio de variação dimensional de barras de argamassa expostas em solução 

agressiva de sulfato.  

O concreto com adição de 0,8% de fibra de coco apresentou valor de resistência à 

compressão 16% maior que o concreto de referência (sem adições). Com o resultado obtido 
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foi possível concluir que houve uma redução do consumo de cimento de até 5% em massa, o 

que proporciona redução no custo final do produto e dos impactos ambientais que são 

gerados. E os ensaios de durabilidade indicaram que os concretos com fibra de coco tiveram o 

mesmo tempo de degradação do que o concreto convencional (sem adições). 

No trabalho de Silva et al. (2014) foram produzidas argamassas com adição de fibra de 

coco in natura com diferentes comprimentos com o objetivo de determinar o melhor 

comprimento das fibras para que haja um aumento da resistência à compressão. O teor de 

adição foi de 0,3% em relação ao volume do compósito, que foi definido com base no 

trabalho de Toledo Filho (1997) em que é recomendado um teor de adição de fibra de coco 

entre 0,1% a 0,5% e o traço foi 1:2,3:0,55 (cimento:agregado miúdo:relação água/cimento). 

Foram produzidas sete misturas diferentes: sem adição de fibra de coco (referência) e com 

adição de fibra de coco com os comprimentos de 12,5; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5 e 75,0 mm. Foi 

realizado o ensaio de índice de consistência e de resistência à compressão aos 7, 28 e 56 dias. 

As argamassas com as fibras maiores (50,0; 62,5 e 75,0 mm), apresentaram uma 

significativa diminuição da consistência em relação a argamassa de referência e com as fibras 

menores. A argamassa com 75,0 mm diminuiu a consistência 7,4% em relação a argamassa de 

referência, este fato ocorreu devido a maior absorção de água e ao maior enrolamento que as 

fibras neste comprimento geram, o que fez com que a argamassa tivesse menor 

trabalhabilidade e menor resistência. Já para os outros comprimentos testados (12,5; 25,0; 

37,5 mm) não houve mudança significativa na consistência. 

Em relação aos resultados de resistência à compressão, todas as argamassas com 

adição de fibra de coco tiveram resultados menores de resistência em relação ao de referência. 

A argamassa com fibras de 25 mm apresentou os melhores resultados em relação as outras 

argamassas com adição. Os autores concluíram que o comprimento critico deve estar em 

torno de 25 mm, o que também é indicado em outros trabalhos como Asasutjarit et al. (2007), 

Ali et al. (2012) e Ali, Li e Chouw (2013).  

A queda de resistência pode ser atribuída, conforme é exposto no trabalho de 

Savastano e Agopyan (1999), ao fato de que as fibras absorvem grande quantidade de água, o 

qual afeta o efeito de ligação entre a fibra e a matriz cimentícia o que faz com que ocorra 

maior porosidade na zona de transição. 

 Após a ruptura dos corpos-de-prova verificou-se que houve um aumento da 

ductilidade no estado de pós-fissuração em comparação a argamassa de referência. Na 

argamassa com fibras de coco com 25 mm, as fibras promoveram ligação entre as faces 
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fissuradas, conforme mostra a Figura 4, de modo que evitou a ruptura brusca, fato este que 

evidencia uma maior capacidade de deformação do compósito.  

Figura 4 - Corpo-de-prova de argamassa com fibras de coco com 25 mm de comprimento

 
Fonte: Silva et al. (2014) 

Os autores ressaltam que mesmo que os compósitos com adição tiveram resistências 

menores que a argamassa de referência isso não indica a impossibilidade da utilização destes 

compósitos, pois os valores ficaram superiores ao mínimo exigido pela ABNT NBR 

6118:2014. 

No trabalho de Silva et al. (2015a) foram feitas argamassas com fibras de coco nos 

comprimentos de 2,5 cm, 5,0 cm e sem tamanho definido (com variação de 1 a 10 cm). Foram 

adicionados 2 kg de fibra de coco para cada m³ de argamassa. O traço utilizado foi de 

1:2,3:0,55 (cimento:areia:relação água/cimento). Foram realizados os ensaios de índice de 

consistência e resistência a compressão aos 28 dias.  

No ensaio de índice de consistência, a argamassa com as fibras de coco de 2,5 cm, 

teve um espalhamento 0,87% maior que o de referência (sem fibras), já com as fibras de 5,0 

cm e sem tamanho definidos, foi de 8,68% maior e 4,94% menor respectivamente. E o ensaio 

de resistência a compressão mostrou que as argamassas com fibras de 2,5 cm ficou com sua 

resistência à compressão 7,10% maior do que a argamassa sem fibra (referência); a de 5,0 cm, 

1,01% menor; e a sem tamanho definido, 5,27% maior que a argamassa de referência. 

No trabalho de Silva et al. (2015b), foi realizado um estudo com objetivo de analisar a 

degradação de fibra de coco em meio alcalino. Para este estudo foram preparadas amostras 

com 10 fibras de coco in natura de espessura constante e comprimento de 25 mm. As 

soluções para imersão das amostras de fibra de coco foram preparadas com Cimento Portland 
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CP V ARI, água deionizada por troca iônica e hidróxido de sódio. Na Figura 5 é mostrado 

como foram compostas as soluções. 

Figura 5 -  Composição das soluções para imersão das fibras de coco 

 

Fonte: Silva et al. (2015) 

 

Foram realizados os seguintes ensaios nas fibras inseridas nas soluções: gravimetria, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria na região do infravermelho. E as 

soluções foram estudadas através da técnica da medição de absorção por ultravioleta. Os 

ensaios foram realizados até os 81 dias. 

Com os resultados obtidos, foi possível supor que a amostra NaOH-01, pode simular 

de forma parcial o decurso de degradação da fibra de coco em compósitos cimentícios que 

decorre a longo prazo, no período entre 10 a 15 anos. 

No trabalho de Silva et al. (2017), foi proposto um novo tratamento para as fibras de 

coco com o intuito de melhorar sua durabilidade em compósitos cimenticios. Foram testados 

4 tipos de tratamentos em fibras com 25 mm de comprimento e 0,2 mm aproximadamente de 

diâmetro. A ideia foi combinar uma solução aderente (água deionizada e látex natural) com 

um material pozolânico (sílica ativa e metacaulim). Desta forma, foram realizadas as 

seguintes combinações: água deionizada+sílica ativa; látex natural+sílica ativa; água 

deionizada+metacaulim e látex natural+metacaulim. O procedimento foi o mesmo para todos 

os tratamentos, as fibras foram imersas na solução aderente durante 60 s com agitação 

constante e depois envoltas no material pozolânico. 

Foram produzidos compósitos de pasta de cimento com adição das fibras tratadas e 

fibras in natura (sem nenhum tipo de tratamento). A relação água/cimento foi de 0,4. Foi 

realizado o ensaio de resistência à flexão aos 28 dias e após, as fibras foram retiradas para os 

ensaios de microscopia eletrônica de varredura (SEM), espectroscopia de raios-X dispersiva 

de energia (EDX), espectroscopia de infravermelho de transformação de Fourier (FTIR) e 

análise termogravimétrica (TGA).  
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Para o estudo de degradação, as fibras foram imersas em hidróxido de sódio com pH 

próximo ao do cimento durante 60 dias. E para o estudo de durabilidade, alguns corpos-de-

prova foram submetidos ao ensaio de resistência à flexão e outros submetidos a 14 ciclos de 

molhagem e secagem e depois submetidos ao ensaio de resistência à flexão.  

Com os resultados obtidos foi possível concluir que: o melhor tratamento foi com 

látex natural combinado com sílica ativa. O desempenho deste foi 42,2% melhor do que a 

amostra sem tratamento. Com este tratamento houve uma maior taxa de conservação em 

massa demonstrados nos testes de degradação e durabilidade. Desta forma, este tratamento 

pode ser uma alternativa viável para o desenvolvimento de novos materiais cimenticios com 

bom desempenho e durabilidade. 

No trabalho de Sarangi e Sinha (2016), foram feitos concretos com adição de fibra de 

polipropileno e fibra de coco. A fibra de coco tinha comprimento entre 6 e 24 mm e diâmetros 

entre 0,29 e 0,83 mm e não recebeu nenhum tratamento. O traço para a confecção dos 

concretos foi 1:2,23:3:0,50 (cimento:agregado miúdo:agregado graúdo:água). A adição se deu 

em relação a massa do cimento.  

 Foram testadas as seguintes misturas: S-0 – Concreto de referência (sem adições); S-1 

– Concreto com 0,25% de fibras de polipropileno e 0,75% de fibras de coco; S-2 – Concreto 

com 0,50% de cada fibra; S-3 – Concreto com 0,75% de fibra de polipropileno e 0,25% de 

fibras de coco. 

Foram realizados os ensaios de resistência à compressão e a flexão aos 28 dias. A 

mistura que obteve o melhor resultado foi a S-3, com 40,98 MPa de resistência à compressão 

e 14,339 MPa de resistência à flexão, enquanto o de referência obteve 32,91 MPa e 7,628 

MPa respectivamente. 

No trabalho de Sathiparan, Rupasinghe e Pavithra (2017), foi feita argamassa com 

adição de fibra de coco. Foi utilizado cimento, agregado miúdo, cal hidratada e fibra de coco 

com comprimento em torno de 24 mm e diâmetro em torno de 20 µm. A fibra não recebeu 

nenhum tratamento. 

O traço foi 1:2:8 (cimento:cal:areia) em volume que foi convertido em massa. Foram 

testados os seguintes teores de adição de fibra de coco: 0,125, 0,25, 0,5 e 0,75% em relação a 

massa do cimento, cal e areia. O teor de água variou conforme a adição da fibra de coco para 

se manter um valor de 160 mm de índice de consistência. 

Foram realizados os ensaios de absorção de água, absorção de água por capilaridade, 

resistência à compressão, resistência à flexão, teste de ataque ácido e alcalino e densidade. 
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A densidade do material diminuiu conforme o aumento da adição de fibra de coco. E a 

absorção de água e a porosidade foi maior conforme aumentou o teor de fibra. A maior 

resistência à compressão e a flexão foi com 0,5% de adição. Em relação a durabilidade este 

teor de 0,5% foi o que ficou mais próximo da argamassa sem adição. 

No trabalho de Abdullah e Lee (2017) foram produzidos tijolos de cimento no 

tamanho de 215x103x65 mm com três tipos diferentes de adição: casca de arroz, fibra da 

espiga de milho e fibra de coco. As fibras foram moídas e ficaram com comprimento médio 

de 1 cm. A proporção de água/cimento foi 1:2,5 e 10, 20 e 30% de adição em relação ao peso 

do cimento. Foram testados três tipos de tratamento químico: com gelatina-hexamina 

(G.HEX), óleo de linhaça (L.OIL) e sódio metasilicato e sulfato de alumínio (AL-SM). Foi 

realizado o ensaio de absorção de água, resistência à compressão e flexão aos 28 dias. 

O tratamento que se demonstrou mais eficaz foi com o óleo de linhaça. Este 

tratamento diminuiu a absorção de água e os tijolos teve boa estabilidade dimensional. 

Conforme o aumento do teor de fibras, como esperado, a absorção de água aumentou, pois as 

fibras tem caráter altamente hidrofílico. Mas com os tratamentos químicos a absorção 

diminuiu consideravelmente em relação aos tijolos com fibras sem tratamento. Os tijolos com 

20% de fibra de coco tratadas com óleo de linhaça apresentaram os melhores resultados em 

todos os ensaios.  

No trabalho de Ramakrishna e Sundararajan (2005) foi investigada a variação na 

composição química e resistência à tração em quatro fibras naturais: de coco, sisal, juta e 

hibiscos cannabinus, quando submetidas a ciclos de molhagem e secagem com imersão 

contínua por 60 dias em água, cal e hidróxido de sódio. A composição química de todas as 

fibras mudaram devido à imersão nas soluções consideradas. A imersão contínua foi 

considerada crítica devido à perda de sua força de tração. No entanto, as fibras de coco foram 

relatadas melhor por manter uma boa porcentagem de sua força de tração original em todas 

condições testadas.  

Toledo Filho et al. (2000) estudaram a durabilidade de fibras de coco ao longo de 420 

dias para três tipos de tratamentos: fibras armazenadas em água da torneira de pH 8,3; fibras 

armazenados em uma solução de hidróxido de cálcio de pH 12; e fibras em uma solução de 

hidróxido de sódio de pH 11. Houve uma significativa redução da resistência para a solução 

de hidróxido de cálcio. Verificou-se que as fibras de coco mantiveram 58,7% de sua força 

original após 210 dias. As fibras imersas em hidróxido de sódio tiveram 60,9% de sua força 

inicial após 420 dias. A perda de força ao longo do tempo é menor para as fibras imersas em 

água da torneira. Toledo Filho et al. (2000) também encontrou a redução na força da fibra 
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natural (sisal e coco) em compósitos reforçados quando submetidos a condições de 

envelhecimento (armazenados em água com uma temperatura de cerca de 18 °C, com ciclos 

de molhagem e secagem e intempéries ao ar livre).  

Consequentemente, Toledo Filho et al. (2003) estudaram várias abordagens para 

melhorar a durabilidade dos compósitos reforçados com fibras naturais. Estes Inclui a 

carbonatação da matriz em um ambiente rico em dióxido de carbono (CO2); a imersão de 

fibras em pasta de sílica antes da incorporação em compósitos cimentícios; e substituição 

parcial de cimento por sílica ou escória de alto-forno. O comportamento foi analisado em 

termos de efeitos do envelhecimento na água, exposição a ciclos de molhagem e secagem e 

intempéries ao ar livre e também a resistência à flexão. A imersão de fibras naturais em uma 

pasta de sílica antes de adicionar aos compósitos foi considerado um efetivo meio de reduzir a 

fragilização do composto nas condições consideradas. Os primeiros compósitos curados em 

um ambiente rico em CO2 e a substituição parcial de cimento por sílica também foram 

eficientes na obtenção de fibras naturais com durabilidade melhorada.  

John et al. (2005) estudaram a fibra de coco retirada do interior de paredes externas de 

uma casa com 12 anos. O painel da casa foi produzido usando 1:1,5:0,504 (cimento: areia: 

água) e com 2% de adição de fibras de coco em volume. O cimento foi totalmente 

carbonatado após a duração considerada. As fibras removidas das amostras antigas não 

apresentaram danos. Nenhuma diferença significativa foi encontrado no teor de lignina das 

fibras removidas de paredes externas e internas, confirmando a durabilidade da fibra de coco 

em compósitos cimentícios.  

Li, Wang e Wang (2006) estudaram fibras não tratadas e alcalinizadas com 

comprimento de 40 mm como reforço em compósitos cimentícios para cura normal e com 

envelhecimento acelerado. O traço utilizado foi 1:3:0,43:0,01 (cimento:agregado 

miúdo:água:aditivo superplastificante) em peso. Para simular o envelhecimento nos últimos 

dois dias de cura, os corpos-de-prova foram retirados do tanque de água, seco ao ar e depois 

congelado a 10 °C por 24 h, seguido de descongelamento a 24 °C por 2 h e após colocado sem 

um forno a 90 °C por 22 h. A argamassa resultante com as fibras tratadas apresentaram menor 

resistência à flexão (0,8%) e ductilidade (4%), mas maior tenacidade (19%) do que a 

argamassa com fibras não tratadas para os corpos-de-prova curados normais. No entanto, com 

o envelhecimento acelerado, a argamassa com fibras tratadas tinha menor resistência à flexão 

(38%), mas maior tenacidade (44%) e ductilidade (73%) do que a argamassa com fibras não 

tratadas.  
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Sivaraja, Kandasamy e Pillai (2010) determinou a resistência do concreto reforçado 

com fibra de coco (CRFC) em um intervalo de 3 meses por um período de 2 anos sob ciclos 

alternativos de molhagem e secagem. Os corpos-de-prova foram curados por 28 dias. O ciclo 

de molhagem foi feito pela imersão dos corpos-de-prova durante três dias sob a água e depois 

deixou-se secar ao ar livre durante quatro dias. Isso foi repetido até o tempo de teste. A adição 

de fibra foi de 1,5% em relação ao volume do concreto. Foi descoberto que a força de 

compressão aumentou de 27,8 para 30,3 MPa, a resistência à tração aumentou de 3,28 para 

3,58 MPa e o módulo de ruptura aumentou de 4,79 a 4,85 MPa com a idade de 28 dias a 2 

anos, respectivamente. Isso mostra claramente que o ciclo alternado de molhagem e secagem 

por um período de até 2 anos não afetou as propriedades mecânicas do CRFC, o que 

demonstrou sinais de durabilidade das fibras até certo ponto.  

Os estudos de John et al. (2005) e Sivaraja, Kandasamy e Pillai (2010) mostrou a 

durabilidade de compósitos reforçados com fibra de coco sem problemas ao longo de um 

período de 12 e 2 anos, respectivamente. Enquanto que, as investigações de Toledo Filho et 

al. (2000) e Li, Wang e Wang. (2006) mostrou preocupações quanto à durabilidade dos 

compósitos reforçados com fibra de coco quando submetido a condições de envelhecimento. 

Isso pode ter limitações sobre o uso de compósitos reforçados com fibra de coco em áreas 

marinhas.  

No trabalho de Ali, Li e Chouw (2013), foi realizado um estudo para investigar a 

ligação da fibra de coco com a matriz cimentícia. As fibras foram soltas e embebidas em água 

da torneira durante 30 min para remover o pó de coco. Foram lavadas e embebidas de novo 

por 30 min. A lavagem e imersão foram repetidas três vezes. As fibras foram então 

endireitados manualmente e penteados com um pente de aço. Para acelerar o processo de 

secagem, as fibras úmidas foram colocadas na estufa a 30 °C durante 10-12 h, em que a maior 

parte da umidade é removida e a chance de queima é evitada. Após, foram então secas ao ar 

livre. 

Com estas fibras foram realizados outros dois tratamentos: tratamento com água 

fervente e lavagem - as fibras embebidas são colocados em água fervente durante 2 h, são 

lavadas com água de torneira até a cor da água ficar limpa, são então secas da mesma maneira 

que as fibras embebidas; tratamento com produtos químicos - as fibras são imersas na solução 

de 0,25% de alginato de sódio preparada por água destilada por 30 min, são removidas da 

solução e depois embebido em 1% de solução de cloreto de cálcio durante 90 min e 

finalmente secas a 70 ° C por 60 min.  
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 Com os ensaios realizados foi possível concluir que a resistência à tração da fibra, a 

dureza da fibra e a força de ligação fibra-concreto pode ser aumentada em 34%, 55% e 184%, 

respectivamente quando as fibras são fervidas e lavadas. O tratamento químico causou uma 

diminuição da força de ligação e resistência à tração em 25% e 23%, respectivamente. 

 

2.5 MICROCELULOSE CRISTALINA 

  

 A microcelulose cristalina (MCC) é um produto que é comumente obtido por meio do 

processo de hidrólise ácida. Este procedimento remove a maior parte da fração amorfa e inibe 

a morfologia das fibrilas de celulose.  

 Segundo Hoyos, Cristia e Valquez. (2013), as etapas para a produção da MCC são: 

 O material vegetal é selecionado e separado, aplicando-se a este o ácido desejado; 

 Em seguida, a hidrólise transforma os hidróxidos insolúveis em óxidos e sulfatos, 

sendo posteriormente sujeitos ao processo de filtração; 

 Este material filtrado é suspenso em água e em seguida seco mediante 

pulverização, obtendo-se a MCC em pó; 

 O autor ainda ressalta que o tamanho da MCC dependerá do teor de umidade aplicado 

e dos dois últimos estágios empregados. A Figura 6 mostra a MCC em pó. 

Figura 6 - MCC em pó 

 
Fonte: Indiamart 

 

2.6 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS COM ADIÇÃO DE MICROCELULOSE 

 

No trabalho de Hoyos, Cristia e Vázquez (2013), foi realizado um estudo do efeito da 

adição de MCC nas propriedades de pastas e argamassas. O teor de adição foi escolhido com 

base no trabalho de Peters et al. (2010), o qual encontrou os melhores resultados de 

resistências mecânicas com 3% de adição em relação à massa de cimento. A MCC utilizada 
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na pesquisa foi saturada durante dois dias em água. O traço utilizado para produção da pasta 

de cimento foi de 1:0,45 (cimento:água) e para a argamassa 1:2,7:0,45 (cimento:areia:água). 

 Para a produção da pasta de cimento foi seguida a seguinte metodologia: a 

microcelulose foi adicionada ao cimento e em seguida a água; o misturador foi configurado 

para baixa velocidade durante 30s e depois parou durante 90s; uma pá foi utilizada para raspar 

as paredes do recipiente durante os primeiros 30s de pausa; após a pausa, o misturador foi 

configurado em alta velocidade durante 60s.  

 E a metodologia utilizada para produzir as argamassas foi semelhante: a microcelulose 

foi adicionada ao cimento e depois a água; o misturador foi configurado para velocidade baixa 

durante 30s; a areia foi adicionada de forma constante durante outros 30s; após, o misturador 

foi ajustado para alta velocidade durante mais 30s; o misturador foi pausado durante 90s; uma 

pá foi utilizada para raspar as laterais do recipiente durante os primeiros 30s; após a pausa o 

misturador foi ajustado para alta velocidade durante 60s. 

 Foram realizados dois processos de cura: regular e acelerada. Na cura regular os 

corpos-de-prova foram desmoldados após 24h e colocado em uma solução saturada de 

hidróxido de cálcio por 28 dias a temperatura ambiente. E na cura acelerada também foram 

desmoldados depois de 24h, colocado na mesma solução durante 7 dias a 50ºC e depois seco 

em estufa a 60ºC durante 48h. 

 Foram realizados ensaios de consistência, densidade, monitoramento das reações de 

hidratação nas primeiras idades, análise termogravimétrica, resistência à compressão, 

resistência à flexão, módulo de elasticidade, análise da microestrutura pela microscopia 

eletrônica de varredura e espectrometria de fluorescência de raio-X.  

 Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que:  

 A MCC tem caráter altamente hidrofílico e por conta disso diminuiu a 

trabalhabilidade;  

 Na cura acelerada os resultados foram mais satisfatórios, pois ocorreu mais 

formação de C-S-H que é um produto de reação que fornece maior resistência ao 

compósito;  

 Com base nos resultados alcançados, o compósito cimentício com microcelulose 

tem potencial para ser usado em elementos pré-moldados e também em estruturas 

maciças para reduzir a fissuração causada por retração. 

No trabalho de Mohammed, Ahmed e Osman (2014), foram produzidos pastas com 

substituição parcial do cimento por microcelulose. As porcentagens de substituição foram de 

0,5, 0,75, 1 e 3% em relação à massa do cimento.  
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O cimento e a microcelulose foram misturados por uma hora e a água foi adicionada 

de forma que as misturas atingissem a consistência padrão que está prescrito na ASTM 

C191:2008. O teor de água aumentou com o aumento da substituição. Os corpos-de-prova 

foram curados em câmara úmida a uma temperatura de 23 ± 2ºC durante 24 horas, depois 

foram colocados na água. Os corpos-de-prova foram retirados da água nas idades de 3, 7, 28 e 

90 dias e colocados em estufas para secagem a uma temperatura de 105ºC durante 24 horas.  

Foram realizados ensaios para determinação da densidade, porosidade aparente, 

resistência à compressão, tempo de início e fim de pega e análises físicas. Com base nos 

resultados foi possível concluir que:  

 A água de amassamento aumenta com o aumento da microcelulose o que resulta 

num retardamento no processo de pega;  

 A densidade do material diminuiu com o aumento da microcelulose enquanto a 

porosidade aparente aumentou em idades precoces;  

 Adicionando pequenas quantidades de microcelulose (0,5-3%), é possível produzir 

uma pasta de cimento com baixa densidade e porosidade, mas com alta resistência. 

 No trabalho de Cao et al. (2015), foi estudada a influência da adição de nanocristais de 

celulose (NCC) no desempenho de pastas de cimento. A Tabela 2 mostra as quantidades 

utilizadas para produzir as pastas de cimento. 

 

Tabela 2 - Pastas de cimento produzidas para análises 

Nomenclatura 

da pasta 

Massa (g) Volume (cm³) NCC/cimento 

(vol. %) Cimento Água NCC Cimento Água NCC 

CP-1 

(referência) 

500 175 0,000 160,3 175 0,000 0,000 

CP-2 500 175 0,103 160,3 175 0,064 0,040 

CP-3 500 175 0,256 160,3 175 0,160 0,100 

CP-4 500 175 0,513 160,3 175 0,321 0,200 

CP-5 500 175 1,282 160,3 175 0,801 0,500 

CP-6 500 175 2,564 160,3 175 1,603 1,000 

CP-7 500 175 3,846 160,3 175 2,404 1,500 

Fonte: Adaptado de Cao et al. (2015) 

 

 Os compósitos foram avaliados em relação ao processo de cura, propriedades 

mecânicas e microestrutura. Para determinar o grau de hidratação foi utilizada a calorimetria 

isotérmica e a análise termogravimétrica. Também foi feito o potencial zeta, adsorção de água 

e medições reológicas que foram utilizados para investigar a interação dos NCCs com as 

partículas do cimento. Além desses ensaios, foi realizado também o de resistência à flexão nas 

idades de 3, 7, 21 e 28 dias.  
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 Com base nos resultados obtidos, foi concluído que a porcentagem de adição de 0,2% 

é a que apresentou melhores resultados. Em concentrações maiores que essa, a resistência à 

flexão diminui, isto se deve ao fato de que as NCCs se aglomeram o que causa o aumento 

significativo de tensões na pasta. 

 

2.7 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS COM DUPLA ADIÇÃO DE MATERIAIS NATURAIS 

  

 No trabalho de Claramunt, Ardanuy e Fernandez-Carrasco (2015), foi feita uma 

análise da durabilidade de argamassas com microfibras e nanofibras de sisal. Para a produção 

das argamassas foi utilizado os seguintes materiais: cimento com substituição de 10% em 

massa por sílica ativa, areia com granulometria semelhante a do cimento, aditivo 

superplastificante, microfibra convencional de sisal e nanofibra de sisal.  

 As nanofibras foram produzidas seguindo o método descrito no trabalho de Ardanuy et 

al. (2012), o qual as microfibras passou por um tempo de refinamento de 6 horas. O diâmetro 

das microfibras era de 10 a 20 μm, após o refinamento ficou entre 25 e 250 nm. As 

proporções utilizadas para a produção desses compósitos também seguiu o trabalho de 

Ardanuy et al. (2012). A Tabela 3 mostra as quantidades de adições e a relação água/cimento. 

 

Tabela 3 - Composição para a preparação das argamassas 

Nomenclatura 

Microfibra 

convencional 
Nanofibras 

Relação água/cimento 
% em relação à massa 

de cimento 

% em relação à massa de 

cimento 

1 8 0 0,69 

2 6 2 0,65 

3 4 4 0,63 

4 2 6 0,59 

5 0 8 0,56 

Fonte: Adaptado de Claramunt, Ardanuy e Fernandez-Carrasco (2015) 

 

` Para cada mistura foi realizado testes na idade de 28 dias para obtenção das 

resistências à flexão, módulo de elasticidade e energia de fratura. A durabilidade dos 

compósitos foi estimada por meio de teste de envelhecimento acelerado. Para este, as 

amostras foram submetidas a 20 ciclos de umidade e secagem, ou seja, 96 horas de imersão 

em água à temperatura ambiente seguido por 72 horas de secagem em estufa com circulação 

de ar a 60ºC. Este método seguiu o exposto no trabalho de Claramunt et al. (2011). Os 

resultados são mostrados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Propriedades mecânicas das argamassas 

Nomenclatura Resistência à flexão 

(MPa) 

Energia de 

fratura (kJ/m²) 

Módulo de elasticidade 

(GPa) 

1 11,6 ± 0.6 1,514 ± 0,114 3,6 ± 0,4 

2 12,0 ± 0.5 0,737 ± 0,047 4,6 ± 0,4 

3 13,3 ± 0.5 0,387 ± 0,015 6,9 ± 0,8 

4 14,3 ± 0.5 0,244 ± 0,009 7,7 ± 1,2 

5 15,9 ± 1.2 0,143 ± 0,011 5,6 ± 0,4 

Fonte: Adaptado de Claramunt, Ardanuy e Fernandez-Carrasco (2015) 

 Por meio dos resultados obtidos foi concluído que:  

 A argamassa com nanofibra teve maior resistência à flexão e módulo de 

elasticidade, valores inferiores de energia de fratura e maior durabilidade do que a 

argamassa com as microfibras convencionais; 

 O módulo de elasticidade e rigidez mais elevado foi obtido no compósito com a 

combinação de 6% de nanofibra e 2% de microfibra convencional; 

 As propriedades desses materiais poderiam ser de interesse para aplicações onde 

tem baixa deformação com alta tensão. 

 No trabalho de Peters et al. (2010), foram produzidos concretos de pós reativos (CPR) 

com adição de micro e nanocelulose. Esse tipo de concreto tem como principal característica a 

alta resistência à compressão (maior que 140 MPa), a qual é obtida pela combinação de uma 

variedade de partículas sólidas pequenas.  

O traço utilizado foi 1:0,98:0,28:0,39:0,016:0,21 (cimento:areia:sílica ativa:sílica em 

pó:superplastificante:água). 

 Foram produzidos CPRs com nanocelulose, microcelulose e uma combinação dos 

dois. Os teores de adição do CPR com nano e do CPR com microcelulose em relação à massa 

do cimento foram de 1, 3 e 5%. E o CPR combinado foi de 1% de cada material. Para estas 

misturas a quantidade de água e aditivo superplastificante foram maiores para garantir uma 

boa trabalhabilidade. As misturas com 5% de adição se mostraram inviáveis, pois diminuiu 

substancialmente a trabalhabilidade. 

 Foram realizados ensaios para verificar o comportamento da fissuração e a energia de 

fratura. A mistura que obteve os melhores resultados foi a com 3% de adição de 

microcelulose. A Figura 7 mostra a diferença do comportamento em relação à deformação do 

material. 
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Figura 7 - Gráfico de deformação 

 

Fonte: Peters et al. (2010) 

 

 Pode-se observar que o CPR com 3% de microcelulose conseguiu dissipar mais 

energia e assim teve uma maior resistência à fratura, que chegou a 50% melhor do que o CPR 

de referência. 

 Conforme o exposto no referencial teórico, pesquisas desenvolvidas com compósitos 

cimentícios reforçados em multiescala, semelhantes como a desenvolvida neste trabalho, 

ainda foram pouco exploradas. Diante deste fato, espera-se contribuir com novas informações 

e descobertas afim de despertar interesse para futuras pesquisas relacionadas ao assunto. 
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3 MATERIAIS 

 

 Neste capítulo, estão descritas as características dos materiais escolhidos para a 

realização da pesquisa. Para a escolha destes materiais, alguns fatores relevantes foram 

levados em consideração, como: a disponibilidade no mercado local, o baixo custo da fibra de 

coco e o cimento com menores adições. 

 

3.1 FIBRA DE COCO (FC) 

 

 A fibra de coco foi obtida no comércio local em sacos com 200 g, em seu estado 

natural, ou seja, não possuía nenhum tipo de adição química e/ou beneficiamento.  

Esta fibra pode ser considerada um resíduo, pois é produzida a partir de diversas 

cascas de coco, sendo de frutos verdes e maduros e de diversas espécies. Frente a isso, é um 

material que possui grande heterogeneidade em suas propriedades. Porém, conforme exposto 

pela literatura, na Tabela 1, as fibras de coco possuem uma elevada resistência à tração, 

alguns valores encontrados ficaram em torno de 105 a 286 MPa.    

Apesar da variação nas propriedades, optou-se por utilizá-las devido ao fato de ter um 

baixo custo e de sua fácil disponibilidade no comércio local, o que se tornou então mais 

vantajoso do ponto de vista sustentável.  A Figura 8 mostra a fibra de coco in natura.  

Figura 8 - Fibra de coco in natura 

 
Fonte: Autora (2017) 

 As fibras in natura vem com diversos comprimentos, desta forma foi necessário 

realizar seu corte devido a heterogeneidade quanto as dimensões. Após o corte das fibras, com 

o objetivo de promover melhorias nas suas propriedades mecânicas, sua durabilidade e 

também para melhorar a ligação fibra-matriz cimentícia, as fibras passaram por um 

tratamento. Os procedimentos de corte e tratamento das fibras de coco estão descritos no item 

que descreve os métodos utilizados nesta pesquisa. 
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3.2 MICROCELULOSE CRISTALINA (MCC) 

 

A MCC utilizada foi adquirida no exterior na empresa Sigma Aldrich Corporation. 

Esta MCC é produzida a partir do algodão. A Figura 9 mostra a MCC.  

Figura 9 - MCC 

 
Fonte: Silva (2016) 

As especificações técnicas conforme dados do fabricante são mostradas na Figura 10. 

Figura 10 - Especificações da MCC 

 
Fonte: Sigma Aldrich Corporation (2018) 
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3.3 CIMENTO PORTLAND 

 

 O cimento Portland utilizado é o CP V ARI (Cimento Portland de alta resistência 

inicial) da marca Cauê-InterCement Brasil. Esse tipo de cimento possui composição mais pura 

(sem quantidade significativa de adição), o que possibilita analisar com maior precisão a 

influência das adições de FC e MCC nas misturas. 

 

3.4 AGREGADO MIÚDO 

 

 O agregado miúdo utilizado foi areia natural de rio proveniente do Porto São José/PR. 

 

3.5 ÁGUA DE AMASSAMENTO 

  

 A água utilizada foi proveniente do sistema de abastecimento urbano local, fornecido 

pela concessionária SANEPAR. 
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4 MÉTODOS 

 

Nesta seção estão descritos os métodos que foram utilizados para se alcançar os 

objetivos deste trabalho.  

Para um melhor delineamento e organização da pesquisa, esta foi dividida em três 

fases, sendo elas: caracterização dos materiais; pré-análise para determinação dos teores 

ótimos de FC e MCC; e análise das argamassas com adição do teor ótimo de FC, teor ótimo 

de MCC e cinco combinações de FC+MCC.  

A primeira fase teve por objetivo obter características dos materiais empregados na 

pesquisa. A segunda teve por finalidade fazer uma pré-análise para determinar o teor ótimo de 

FC e MCC. E a terceira fase teve por objetivo analisar argamassas com o teor ótimo de FC, 

teor ótimo de MCC e definir a combinação ótima de FC+MCC. 

Os ensaios escolhidos para atingir os objetivos propostos foram: índice de 

consistência, resistência à compressão, resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade, 

absorção de água, índice de vazios, massa específica e análise da microestrutura do compósito 

por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) e EDS (Espectroscopia de energia 

dispersiva). A Figura 11 mostra de forma esquemática o programa experimental realizado.  
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Figura 11 - Fluxograma do programa experimental 

 

Fonte: Autora (2017) 
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4.1 FASE 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.1.1 Corte da fibra de coco  

 

O corte das fibras de coco foi realizado em um moinho de facas tipo Willey da marca 

Solab, conforme mostra a Figura 12. Este equipamento pertence ao complexo de laboratórios 

do Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, Campus Umuarama. 

Figura 12 - Moinho de facas utilizado para corte da fibra 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

4.1.2 Tratamento proposto para a fibra de coco 

 

Em geral, para serem utilizadas juntamente com a pasta de cimento, as fibras naturais 

necessitam de um tratamento que busca melhorar tanto sua ligação com a matriz quanto sua 

durabilidade ao meio alcalino. Para isto, com base nos trabalhos de Ali, Li e Chouw (2013) e 

Asasutjarit et al. (2007), o tratamento das fibras de coco consistiu em fervura, lavagem e 

secagem.  

O procedimento foi realizado da seguinte forma: as fibras foram colocadas em água 

fervente durante 2 horas. Após, foram lavadas com água a temperatura ambiente até que a 

água ficasse com a cor clara. Em seguida, as fibras foram secas ao sol durante dois dias.  

 

4.1.3 Cálculo do fator de forma da fibra de coco tratada 

 

Devido a heterogeneidade das fibras, tanto em comprimento como em diâmetro, uma 

amostra com 50 fibras tratadas e já cortadas foram coletadas aleatoriamente. Foram realizadas 



29 

 

 

as medidas de comprimentos e diâmetros para o cálculo do fator de forma (relação entre 

comprimento/diâmetro). 

Para alcançar maior precisão nas medidas dos diâmetros, foi utilizado um microscópio 

óptico modelo Axioskop 2 plus da marca Zeiss, conforme mostra a Figura 13a, pertencente ao 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de 

Maringá. A medida foi realizada aproximadamente no ponto médio da fibra. E para medir o 

comprimento foi utilizado um paquímetro digital, conforme mostra a Figura 13b. 

Figura 13 - (a) Microscópio (b) Paquímetro digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (a)           (b) 

Fonte: Autora (2017) 

 

4.1.4 Massa específica da fibra de coco tratada 

 

Para o cálculo da massa específica da fibra tratada, foi realizado o mesmo 

procedimento descrito na ABNT NBR NM 52 (2009), que diz respeito ao cálculo da massa 

específica de agregado miúdo. 

 

4.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) nas fibras de coco 

 

 A Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em amostras de fibras in 

natura (sem tratamento) e nas fibras tratadas. Esta análise teve por objetivo verificar a 

modificação ocorrida na superfície das fibras com o tratamento realizado.  
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 Foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura Quanta 250 da marca FEI, 

conforme mostra Figura 14, pertencente ao Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa 

(COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá. 

Figura 14 - Microscópio Eletrônico de Varredura 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

4.1.6 Agregado miúdo 

 

Para o agregado miúdo foram determinados a massa específica, massa unitária e 

composição granulométrica, seguindo os procedimentos descritos nas ABNT NBR NM 

52:2009, ABNT NBR NM 45:2006 e ABNT NBR NM 248:2003 respectivamente. 

 

4.2 FASE 2 – PRÉ-ANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DOS TEORES ÓTIMOS DE FC E 

MCC 

 

Na Fase 2 foram produzidas argamassas com os seguintes teores de adição de FC: 0,0 

(referência), 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5% em relação ao volume do compósito. Estes valores foram 

escolhidos com base no trabalho de Toledo Filho (1997) que mostrou que o teor ótimo de 

adição de FC está entre 0,1 e 0,5%. 

Foram produzidas também, argamassas com os seguintes teores de MCC: 0,0 

(referência), 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5% em relação à massa do cimento. Estes teores foram 

escolhidos com base no trabalho de Cao et al. (2015) e Silva (2016) que recomendam 

porcentagens de adição, em torno de 0,2%.  

O traço utilizado foi o 1:3:0,52 (cimento: agregado miúdo: relação água/cimento) em 

massa e a produção das argamassas estão detalhadas no item 4.6. 
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Nesta fase foram realizados os seguintes ensaios: índice de consistência no estado 

fresco, resistência à compressão aos 28 dias e resistência à tração na flexão aos 28 dias. Todos 

os procedimentos desta fase foram desenvolvidos no Laboratório de Concretos Especiais da 

Universidade Estadual de Maringá. 

 

4.3 FASE 3 - ARGAMASSAS COM ADIÇÕES DE FC E MCC 

 

Nesta fase foram produzidas argamassas de referência (sem adição), com o teor ótimo 

de FC, teor ótimo de MCC e mais cinco diferentes misturas de FC+MCC. O traço utilizado 

foi o mesmo da Fase 2. 

Com o objetivo de conferir maior confiabilidade aos resultados a seguinte metodologia 

foi proposta: uma argamassa com adição do teor ótimo de FC mais o teor ótimo de MCC; 

outras duas argamassas com o teor ótimo de MCC fixo e fez-se a variação de FC de 0,1 para 

mais e 0,1 para menos; e outras duas argamassas de forma inversa, com o teor ótimo da FC 

fixa e a variação do teor ótimo de MCC em 0,1 a mais e 0,1 a menos. 

Os ensaios realizados nesta fase foram: índice de consistência, resistência à 

compressão, resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade, absorção, índice de vazios, 

massa específica e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) das argamassas. 

 Os ensaios de índice de consistência, absorção, índice de vazios e massa específica 

foram realizados no laboratório de materiais de construção civil da Universidade Estadual de 

Maringá; os de resistência à compressão, tração na flexão e módulo de elasticidade no 

laboratório de construção civil do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; e o 

MEV e EDS no Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade 

Estadual de Maringá. 

 

4.4 ENSAIO NO ESTADO FRESCO 

 

Os índices de consistência de todas as argamassas frescas foram determinados 

conforme prescrições da ABNT NBR 7215:1997. É um ensaio importante para a verificação 

da trabalhabilidade das argamassas e tem por finalidade medir o espalhamento das misturas.  

Este ensaio foi realizado na mesa de consistência (flowtable), conforme mostra a 

Figura 15, onde em cima é colocado um molde cônico e preenchido com 3 camadas de 

argamassa, sendo que para cada camada são aplicados 15, 10 e 5 golpes, respectivamente, 
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com soquete. Após o nivelamento da superfície, o molde é retirado e então o ensaio se inicia: 

a manivela da mesa é acionada de modo que suba e caia 30 vezes de maneira uniforme. 

Depois de realizadas as quedas, são tiradas três medidas do diâmetro da argamassa. O índice 

de consistência da argamassa será então a média das três medidas efetuadas. 

Figura 15 - Mesa de consistência 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

4.5 ENSAIOS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

Os ensaios realizados no estado endurecido para análise de algumas propriedades 

mecânicas dos compósitos foram: resistência à compressão, resistência à tração na flexão, 

módulo de elasticidade, massa específica, índice de vazios, absorção e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) e Espectrografia por Dispersão de Energia (EDS). O processo de cura 

dos corpos-de-prova foi feito em câmara úmida. A Tabela 5 mostra os dados relacionados a 

estes ensaios.  

Tabela 5 - Ensaios no estado endurecido 

 
Resistência 

à 

compressão 

Resistência à 

tração na 

flexão 

MEV/ 

EDS 

Módulo de 

elasticidade 

Absorção de 

água 

Índice de vazios 

Massa específica 

Procedimento 
ABNT NBR 

7215:1997 

ABNT 

NBR13279:20

05 

- 
ABNT NBR 

8522:2017 

ABNT NBR 

9778:2009 

Corpo-de-

prova 

(mm) 

Cilíndrico:  

50x100 

Prismático: 

40x40x160 

Pequenas 

amostras 

Cilíndrico:  

50x100 

Cilíndrico:  

50x100 

Idade 

(dias) 

Fase 2: 28 

 

Fase 3: 3, 7, 

28 e 56 

Fase 2 e 3: 28 56 28 28 

Quantidade de 

corpos-de-

prova 

4/idade 3 1 3 4 

Fonte: Autora (2017) 
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Na Fase 2, os ensaios foram realizados na máquina universal de ensaios de 100 

toneladas, conforme mostra a Figura 16.   

Figura 16 - (a) máquina universal de ensaios; (b) ensaio de resistência à compressão; (c) ensaio de 

resistência à tração na flexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)           (b)        (c) 

Fonte: Autora (2017) 

Já na Fase 3 os ensaios de resistência à compressão, à tração na flexão e módulo de 

elasticidade foram realizados na máquina universal de ensaios, conforme mostra a Figura 17. 

Figura 17 - (a) Máquina universal de ensaio; (b) ensaio de resistência à compressão; (c) ensaio de 

resistência à tração na flexão; (d) ensaio de módulo de elasticidade 

  (a)          (b)         (c)                (d)  

Fonte: Autora (2018) 

O ensaio de MEV e EDS foi realizado no equipamento mostrado na Figura 14. As 

amostras foram preparadas conforme mostra a Figura 18, que passaram por processo de 

metalização com ouro. 
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Figura 18 - Amostras para análise no MEV e EDS 

 
Fonte: Autora (2018) 

 O MEV e o EDS foram realizados na face da fibra e na interface da fibra com a matriz 

cimentícia. Estes foram feitos com o objetivo de verificar a ligação da fibra-matriz e também 

por meio do EDS verificar a quantidade em porcentagem dos compostos químicos: Si, Ca, Al 

e Fe (silício, cálcio, alumínio e ferro). Com estes valores foram realizadas as correlações para 

verificar a fase da amostra. As relações utilizadas foram retiradas do trabalho de Taylor e 

Newbury (1984) e são mostradas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Relações das fases sólidas 

Si/Ca (Al+Fe)/Ca Fases Definição 

≥0,4 <0,2 C-S-H 
Silicato de cálcio hidratado: é a fase mais importante para as 

propriedades das argamassas 

<0,1 <0,1 CH 
Hidróxido de cálcio: apresenta baixa resistência química a 

soluções alcalinas 

<0,5 ≥0,2 Etringita Baixa resistência a sulfatos 

Fonte: Taylor e Newbury (1984); Mehta e Monteiro (1994) 

  

 

4.6 PRODUÇÃO DAS ARGAMASSAS 

 

As argamassas foram produzidas no laboratório de materiais de construção civil da 

Universidade Estadual de Maringá, sob temperatura controlada de ±25ºC.  

O traço utilizado para a produção de todas as argamassas foi o de proporção de 1:3 

(uma parte de cimento para três partes de agregado miúdo), em massa, e relação água/cimento 

de 0,52. A escolha por este traço foi baseada na ABNT NBR 7215:1997, que especifica o 

ensaio de determinação da resistência à compressão do Cimento Portland. A relação 
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água/cimento foi definida por meio de análises preliminares, em que buscou-se uma relação 

água/cimento que apresentasse um índice de consistência de 230 mm ± 10 mm para a 

argamassa sem adição, visto que, com as adições era esperado a diminuição da 

trabalhabilidade. O consumo de materiais em kg para produzir 1 metro cúbico de argamassa, é 

apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 - Argamassas Fase 2 - Quantidade de materiais (kg/m³) 

Argamassas 
Quantidade de materiais (kg/m³) 

Cimento Agregado miúdo Água  MCC FC 

REF 508,090 1524,27 264,207 - - 

0,1MCC 508,090 1524,27 264,207 0,508 - 

0,2MCC 508,090 1524,27 264,207 1,016 - 

0,3MCC 508,090 1524,27 264,207 1,524 - 

0,4MCC 508,090 1524,27 264,207 2,032 - 

0,5MCC 508,090 1524,27 264,207 2,540 - 

0,1FC 508,090 1524,27 264,207 - 1,206 

0,2FC 508,090 1524,27 264,207 - 2,412 

0,3FC 508,090 1524,27 264,207 - 3,618 

0,4FC 508,090 1524,27 264,207 - 4,824 

0,5FC 508,090 1524,27 264,207 - 6,030 

Fonte: Autora (2017) 

As misturas de argamassas foram feitas em argamassadeira automática (Figura 19), a 

qual é programada para fazer a mistura conforme os tempos e velocidades estabelecidos na 

ABNT NBR 7215:1997.  

Figura 19 - Argamassadeira automática 

 
Fonte: Autora (2017) 
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 O Quadro 2 mostra como foi realizado o procedimento para produção das argamassas. 

Quadro 2 - Procedimento para produção das argamassas 

Argamassa de 

referência 

O procedimento foi adaptado da ABNT NBR 7215:2007: primeiro foi 

adicionada a água, em seguida o cimento com o agregado miúdo (os quais 

foram previamente misturados) e então se iniciou o processo de mistura.  

Argamassas 

com FC 

Foram produzidas de forma análoga ao de referência. As fibras foram 

adicionadas lentamente e espalhadas por toda a mistura assim que ligada 

a argamassadeira. Desta forma, evitou-se o agrupamento das fibras. 

Argamassas 

com MCC 

O procedimento foi adaptado do trabalho de Silva (2016): a MCC foi 

colocada em parte da água de amassamento (225 ml) para sua total 

saturação, em que permaneceu durante 48 horas. Antes de iniciar a 

produção da argamassa, a MCC foi agitada durante 45 minutos em 

agitador magnético para promover sua dispersão. Na cuba, foi adicionado 

o restante da água de amassamento, o cimento e o agregado miúdo 

misturados previamente, a argamassadeira foi ligada e a MCC adicionada.  

Argamassas 

com 

FC+MCC 

Foi seguido o mesmo procedimento descrito anteriormente. Foi 

adicionado o restante da água de amassamento, o cimento e o agregado 

miúdo previamente misturados, a argamassadeira foi ligada e então foi 

adicionada a MCC agitada e a FC. 

Fonte: Autora (2017) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 FASE 1 – CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

  

Neste item, estão descritos os resultados obtidos das análises pertinentes da fibra de 

coco e do agregado miúdo. 

 

5.1.1 Fibra de coco 

 

Corte da fibra de coco 

A Figura 20 mostra a fibra de coco in natura após o corte em moinho de facas. Os 

comprimentos ficaram heterogêneos, mas pôde-se observar que as fibras ficaram na faixa 

recomendada pela literatura, como por exemplo, o citado no trabalho de Asasutjarit et al. 

(2007), que obteve os melhores resultados com comprimentos entre 1-6 cm. 

Figura 20 - Fibra de coco in natura após o corte 

 
Fonte: Autora (2017) 

  

Tratamento realizado 

A Figura 21 mostra o processo de fervura finalizado. A água ficou com coloração 

marrom escura, da mesma forma que foi observado no trabalho de Asasutjarit et al. (2007). A 

Figura 22 mostra a fibra de coco antes do tratamento e após o tratamento. 
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Figura 21 - Processo de fervura finalizado 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Figura 22 - (a) fibra de coco antes do tratamento (b) fibra de coco após o tratamento 

 
        (a)             (b) 

Fonte: Autora (2017) 

  

 Conforme pode ser observado na Figura 22, a coloração da fibra de coco modificou, 

ficando com coloração marrom mais claro. O processo de fervura elimina sujeiras 

impregnadas, reduz algumas substâncias orgânicas, como os açúcares, amido, gordura, 

taninos, resinas, quininos e fenóis (ASASUTJARIT et al., 2007). 

 

Fator de forma 

Conforme o exposto no trabalho de Bastos (1999), a faixa típica de fator de forma é 

em torno de 30 a 150 para fibras com comprimentos entre 0,64 e 7,6 cm, como é o caso da 

fibra utilizada neste estudo. A Tabela 8 mostra os comprimentos, os diâmetros e o fator de 

forma das 50 amostras analisadas. 
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Tabela 8 - Comprimento, diâmetro e fator de forma - Fibras de coco 

Amostra 
Compriment

o (mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Fator de 

forma 
Amostra 

Comprimento 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Fator de 

forma 

1 43,47 0,29 149,57 26 21,15 0,43 48,71 

2 32,77 0,33 98,10 27 26,47 0,25 106,93 

3 29,23 0,28 105,87 28 35,37 0,17 202,25 

4 39,40 0,17 229,62 29 19,01 0,42 45,05 

5 28,59 0,48 59,46 30 27,91 0,21 131,30 

6 16,76 0,18 95,37 31 34,81 0,24 142,62 

7 27,11 0,36 74,66 32 25,61 0,28 90,81 

8 22,87 0,27 86,13 33 13,51 0,08 169,85 

9 33,93 0,21 163,03 34 30,97 0,14 222,77 

10 27,69 0,15 181,36 35 25,12 0,20 123,76 

11 25,38 0,40 63,39 36 31,59 0,27 116,40 

12 34,47 0,17 203,53 37 26,30 0,16 161,42 

13 34,15 0,33 104,03 38 22,52 0,42 54,17 

14 37,55 0,17 223,10 39 15,70 0,24 66,40 

15 28,26 0,23 123,40 40 25,97 0,39 66,09 

16 30,74 0,31 97,97 41 25,73 0,19 133,65 

17 32,86 0,24 134,91 42 19,58 0,29 66,77 

18 20,87 0,14 146,79 43 17,73 0,21 86,18 

19 24,31 0,18 136,79 44 36,16 0,25 146,20 

20 26,12 0,18 147,84 45 21,86 0,35 61,78 

21 37,09 0,24 155,72 46 28,09 0,15 193,10 

22 23,02 0,36 64,83 47 25,52 0,23 112,35 

23 41,42 0,20 211,69 48 37,43 0,26 146,22 

24 25,77 0,29 88,02 49 34,29 0,23 152,15 

25 34,55 0,27 126,15 50 33,14 0,37 89,14 

Fonte: Autora (2017) 

 

Devido a heterogeneidade da amostra, conforme pode ser observado na Tabela 7, para 

avaliar o fator de forma foi produzido um gráfico de frequência em que se utilizou 5 faixas de 

valores de fator de forma: 0 a 50, 50 a 100, 100 a 150, 150 a 200 e 200 a 250. A Figura 23 

mostra os resultados desta análise. 
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Figura 23 - Fator de forma da fibra de coco 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Conforme mostra a Figura 23, a maior parte da amostra (70%) está na faixa de 50 a 

150, que é então, a faixa recomendada por Bastos (1999). 

 

Massa específica 

A Tabela 9 mostra os resultados das três amostras analisadas para o cálculo da massa 

específica. 

Tabela 9 - Massa específica fibra de coco 

Amostra 
Massa seca 

(g) 

Massa 

picnômetro+água 

(g) 

Massa 

picnômetro+água+amostra 

(g) 

Massa 

específica 

(g/cm³) 

1 5 882,03 882,87 1,202 

2 5 882,79 883,70 1,222 

3 5 882,34 883,16 1,196 

   Média 1,206 

   Desvio padrão 0,013 

Fonte: Autora (2017) 

 

O resultado encontrado da massa específica foi de 1,206 g/cm³. Este valor ficou 

próximo dos valores encontrados na literatura, conforme exposto na Tabela 1.  

 

MEV 

 Esta análise foi realizada com o intuito de verificar a modificação que o tratamento 

conferiu a superfície da fibra. A Figura 24 mostra a fibra in natura e a fibra após o tratamento. 
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Figura 24 - (a) FC in natura com magnificação de 500x (b) FC in natura com magnificação de 1000x 

(c) FC tratada com magnificação de 500x (d) FC tratada com magnificação de 1000x 

 
   (a)      (b) 

 
   (c)       (d) 

Fonte: Autora (2017) 

Com estas imagens foi possível verificar que houve considerável modificação na 

superfície da fibra. Como citado no trabalho de Asasutjarit et al. (2007), esta modificação 

pode ser atribuída ao fato de que o processo de fervura reduz algumas substâncias orgânicas, 

como os açúcares, amido, gordura, taninos, resinas, quininos e fenóis. Com estas reduções as 

fibras se tornam mais rígidas e resistentes. 

5.1.2 Agregado miúdo 

 

 A Tabela 10 mostra os valores obtidos com o ensaio de massa específica no agregado 

miúdo. E a Tabela 11 os valores do ensaio da massa unitária. 

Tabela 10 - Massa específica agregado miúdo 

Amostra 
Massa 

seca (g) 

Massa picnômetro+água 

(g) 

Massa 

picnômetro+água+amostra 

(g) 

Massa 

específica 

(g/cm³) 

1 500 892,97 1206,65 2,683 

2 500 881,66 1192,35 2,641 

3 500 890,16 1201,66 2,652 

   Média 2,658 

   Desvio padrão 0,021 

Fonte: Autora (2017) 
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Tabela 11 - Massa unitária agregado miúdo 

Massa cilindro (g) Amostra 
Massa cilindro-massa 

amostra (g) 
Massa unitária (g/cm³) 

3180 1 4470 1,492 

Volume cilindro (cm³) 2 4440 1,482 

2994 3 4490 1,499 

  Média 1,491 

  Desvio padrão 0,008 

Fonte: Autora (2017) 

A massa específica obtida da areia foi 2,658 g/cm³ e a massa unitária 1,491 g/cm³. A 

Tabela 12 mostra os resultados do ensaio de granulometria e a Figura 25 a curva 

granulométrica. 

Tabela 12 - Ensaio de granulometria do agregado miúdo 

Granulometria ABNT NBR NM 248:2003 

Peneiras 

(mm) 

Massa retida (g) Massa retida individual (%) 
Massa retida acumulada (%) 

M1 M2 M1 M2 Md 

4,8 0 0 0 0 0 0 

2,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2 3,59 3,69 0,72 0,74 0,73 0,73 

0,6 70,91 72,86 14,18 14,57 14,38 15,11 

0,3 336,71 336,85 67,34 67,37 67,36 82,46 

0,15 83,43 81,11 16,69 16,22 16,45 98,92 

Fundo 5,36 5,49 1,07 1,10 1,09 100,00 

Total 500 500 100 100 100 - 

     

MF 1,97 

     1,55<MF<2,20 Zona utilizável inferior 

     

DMC #1,2 mm 

Fonte: Autora (2017) 

 

Figura 25 - Curva granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: Autora (2017) 

Curva granulométrica do agregado miúdo 
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5.2 FASE 2 – PRÉ-ANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DOS TEORES ÓTIMOS DE FC E 

MCC 

 

5.2.1 Índice de consistência 

 

 Com a adição de FC (em relação ao volume) e MCC (em relação à massa do cimento) 

nas argamassas, como esperado, o índice de consistência diminuiu com o aumento das 

adições, conforme mostra a Figura 26. Na Tabela 13, são mostradas as diferenças percentuais 

do índice de consistência das argamassas com adição em relação a de referência. 

Figura 26 - Índice de consistência das argamassas: (a) argamassas com FC (b) argamassas com MCC 

 
    (a)        

 
(b) 

Fonte: Autora (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -92,571x + 227,14 

R² = 0,965 

y = -62,571x + 226,14 

R² = 0,8997 
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Tabela 13 - Diferença percentual do índice de consistência - Fase 2 

Argamassa 

Diferença percentual do índice 

de consistência em relação à 

argamassa de referência 

Argamassa 

Diferença percentual do índice de 

consistência em relação à argamassa 

de referência 

0,1%FC -7,76% 0,1%MCC -7,33% 

0,2%FC -10,78% 0,2%MCC -9,48% 

0,3%FC -14,66% 0,3%MCC -10,78% 

0,4%FC -18,53% 0,4%MCC -12,50% 

0,5%FC -20,69% 0,5%MCC -15,52% 

Fonte: Autora (2017) 

A redução do índice de consistência se deve ao fato de que os materiais orgânicos, FC 

e MCC, tem caráter hidrofílico, ou seja, tem alta capacidade de absorver água, diminuindo 

assim a fluidez da argamassa (HOYOS; CRISTIA; VÁZQUEZ, 2013). 

Pode-se observar que a incorporação de FC diminuiu mais o índice de consistência do 

que a incorporação de MCC: 20,69% para a adição de 0,5% de FC e 15,52% com 0,5% de 

adição de MCC. Com as equações de correlações, se houvesse uma adição de 0,6% de FC, o 

valor de índice de consistência seria em torno de 172 mm e com uma adição de 0,6% de 

MCC, em torno de 189 mm. 

Mesmo com estas reduções, todas as argamassas ficaram com boa trabalhabilidade. 

Desta forma, não foi necessário fazer o uso de aditivo superplastificante. 

5.2.2 Resistência à compressão 

 

 Os resultados de resistência à compressão aos 28 dias das argamassas analisadas nesta 

fase são mostrados na Tabela 14 e na Figura 27. Na Tabela 15, são mostradas as diferenças 

em porcentagem da resistência à compressão das argamassas com adições em relação a de 

referência.  

 

Tabela 14 - Resistência à compressão - Fase 2 

Argamassa 

Resistência à 

compressão 

aos 28 dias (MPa) 

Desvio 

padrão 
Argamassa 

Resistência à 

compressão 

aos 28 dias (MPa) 

Desvio 

padrão 

REF 27,57 1,76 REF 27,57 1,76 

0,1%FC 30,06 1,01 0,1%MCC 28,54 1,35 

0,2%FC 28,16 0,97 0,2%MCC 26,06 0,95 

0,3%FC 25,22 1,11 0,3%MCC 28,74 0,94 

0,4%FC 26,70 1,73 0,4%MCC 27,97 0,69 

0,5%FC 26,19 1,10 0,5%MCC 28,61 0,58 

Fonte: Autora (2017) 
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Figura 27 - Resistência à compressão: (a) argamassas com FC; (b) argamassas com MCC. 

 
    (a)       

 
(b) 

Fonte: Autora (2017) 

 

Tabela 15 - Diferença percentual das resistências à compressão – Fase 2 

Argamassa 

Diferença percentual da 

resistência à compressão em 

relação à argamassa de 

referência 

Argamassa 

Diferença percentual da resistência à 

compressão em relação à argamassa 

de referência 

0,1%FC 9,03% 0,1%MCC 3,52% 

0,2%FC 2,14% 0,2%MCC -5,48% 

0,3%FC -8,52% 0,3%MCC 4,24% 

0,4%FC -3,16% 0,4%MCC 1,45% 

0,5%FC -5,01% 0,5%MCC 3,77% 

Fonte: Autora (2017) 

 A partir da adição de 0,3% de FC, a resistência à compressão diminuiu em relação as 

argamassas de referência e com adição de 0,1% e 0,2%. O mesmo foi encontrado no trabalho 

de Silva et al. (2014), em que adicionou 0,3% de FC e obteve um resultado de resistência à 

compressão menor que o da argamassa de referência. Porém, mesmo com esta diminuição, 

todos os valores ficaram próximos. 
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Esta diminuição no valor da resistência pode estar ligada ao fato de que com a 

absorção de água pelas fibras, há uma interferência na ligação entre a fibra e a matriz 

cimentícia, o que faz com que ocorra maior porosidade na zona de transição (SAVASTANO; 

AGOPYAN, 1999). 

E os resultados com a MCC mostraram que somente o teor de adição de 0,2% teve 

uma resistência menor, mas esta variação pode ser considerada insignificante, já que teve uma 

diminuição de apenas 5,48%. Desta forma, a incorporação de MCC não influencia de forma 

negativa a argamassa nesta propriedade quando se faz a adição de até 0,5% de MCC. 

 

5.2.3 Resistência à tração na flexão 

 

 A Tabela 16 e a Figura 28, mostram os resultados do ensaio de resistência à tração na 

flexão aos 28 dias. E a Tabela 17 mostra a diferença percentual das resistências à tração na 

flexão das argamassas com adição em relação a de referência.  

 

Tabela 16 - Resistência à tração na flexão - Fase 2 

Argamassa 
Resistência à tração na 

flexão aos 28 dias (MPa) 

Desvio 

padrão 
Argamassa 

Resistência à tração na 

flexão aos 28 dias (Mpa) 

Desvio 

padrão 

REF 3,09 0,29 REF 3,09 0,29 

0,1%FC 3,75 0,73 0,1%MCC 3,17 0,14 

0,2%FC 4,93 0,29 0,2%MCC 3,84 0,58 

0,3%FC 5,26 0,50 0,3%MCC 4,01 0,25 

0,4%FC 4,68 0,14 0,4%MCC 4,51 0,25 

0,5%FC 5,43 0,14 0,5%MCC 4,34 0,14   

Fonte: Autora (2017) 

Figura 28 - Resistência à tração na flexão: (a) argamassas com FC; (b) argamassas com MCC 

 
(a) 
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     (b) 

Fonte: Autora (2017) 

Tabela 17 - Diferença percentual resistência à tração na flexão - Fase 2 

Argamassa 

Diferença percentual da 

resistência à tração na flexão em 

relação à argamassa de 

referência 

Argamassa 

Diferença percentual da 

resistência à tração na flexão em 

relação à argamassa de 

referência 

0,1%FC 21,36% 0,1%MCC 2,78% 

0,2%FC 59,59% 0,2%MCC 24,39% 

0,3%FC 70,41% 0,3%MCC 29,83% 

0,4%FC 51,47% 0,4%MCC 46,06% 

0,5%FC 75,82% 0,5%MCC 40,65% 

Fonte: Autora (2017) 

 Como pode ser observado, todas as argamassas com adição tiveram desempenho 

superior de resistência à tração na flexão em relação a argamassa de referência, conforme o 

esperado. A adição de fibras melhora o desempenho das argamassas nesta propriedade, já que 

faz uma ponte de ligação entre as partes fissuradas quando solicitadas ao esforço de tração na 

flexão, aumentando assim a ductilidade do compósito. 

Com a incorporação de até 0,5% de FC, os resultados se mostraram satisfatórios. Já 

em relação a adição de MCC, com 0,5% de adição, apesar do aumento de 40,65% em relação 

a argamassa de referência, houve uma redução de 5,41% quando comparado com a argamassa 

com 0,4% de adição. 

 Frente aos resultados de índice de consistência, resistência à compressão e resistência 

à tração na flexão, foram então escolhidos os teores de 0,2% de FC e 0,3% de MCC. Estas 

duas argamassas tiveram o mesmo resultado de índice de consistência (207 mm), as 

resistências à compressão foram superiores ao de referência e a resistência à tração na flexão 

tiveram resultados satisfatórios. O teor ótimo de 0,3% de MCC também foi encontrado no 

trabalho de Peters et al. (2010). 
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Outro fator que foi levado em consideração para a determinação dos teores ótimos, foi 

em relação ao índice de consistência. Com a dupla incorporação era esperado que diminuísse 

substancialmente a trabalhabilidade caso incorporasse maiores teores nas argamassas. Desta 

forma, optou-se por estes teores afim de se manter uma boa trabalhabilidade sem a 

necessidade da utilização de aditivos superplastificantes. 

5.3. FASE 3 - ARGAMASSAS COM ADIÇÕES DE FC E MCC 

 Com base nos teores escolhidos, 0,2% de FC e 0,3% de MCC, foram produzidas as 

seguintes argamassas na Fase 3: REF; 0,2FC; 0,3MCC; 0,2FC+0,3MCC; 0,1FC+0,3MCC; 

0,3FC+0,3MCC; 0,2FC+0,2MCC; 0,2FC+0,4MCC. A Tabela 18 mostra o consumo de 

materiais em kg para produzir 1 metro cúbico de argamassa. 

Tabela 18 - Argamassas Fase 3 - quantidade de materiais (kg/m³) 

Argamassas 
Quantidade de materiais (kg/m³) 

Cimento Agregado miúdo Água  FC MCC 

REF 508,090 1524,27 264,207 - - 

0,2FC 508,090 1524,27 264,207 2,412 - 

0,3MCC 508,090 1524,27 264,207 - 1,524 

0,2FC+0,3MCC 508,090 1524,27 264,207 2,412 1,524 

0,1FC+0,3MCC 508,090 1524,27 264,207 1,206 1,524 

0,3FC+0,3MCC 508,090 1524,27 264,207 3,618 1,524 

0,2FC+0,2MCC 508,090 1524,27 264,207 2,412 1,016 

0,2FC+0,4MCC 508,090 1524,27 264,207 2,412 2,032 

Fonte: Autora (2017) 

5.3.1 Índice de consistência 

 A Figura 29 mostra os valores de índice de consistência das argamassas de referência e 

com as adições de FC, MCC e com FC+MCC. A Tabela 19 mostra a diferença percentual das 

argamassas com adições em relação a argamassa de referência. 

Figura 29 - Índice de consistência - Fase 3 

` 
Fonte: Autora (2017) 



49 

 

 

Tabela 19 - Diferença percentual índice de consistência – Fase 3 

Argamassa 

Diferença percentual do índice de 

consistência em relação à argamassa de 

referência 

0,2FC -9,09% 

0,3MCC -8,66% 

0,2FC+0,3MCC -11,26% 

0,1FC+0,3MCC -12,99% 

0,3FC+0,3MCC -17,32% 

0,2FC+0,2MCC -12,12% 

0,2FC+0,4MCC -17,75% 

Fonte: Autora (2017) 

 Como esperado, todas as argamassas apresentaram valores inferiores de índice de 

consistência em comparação a argamassa de referência, porém todas ficaram com boa 

trabalhabilidade. 

 Foi realizada uma análise estatística de regressão múltipla nos dados obtidos, com o 

auxílio do software MS Excel. Com esta análise foi possível estabelecer a equação para 

encontrar o valor aproximado do índice de consistência quando aplicados outros valores 

percentuais de adição de FC e MCC. Outras correlações de teores de adições para o mesmo 

traço utilizado, podem ser encontradas então, por meio da Equação 1. 

 

 𝐼𝐶 = 220,962 + 𝐹𝐶 × (−39,925) + 𝑀𝐶𝐶 × (−50,566)         (1) 

 

Em que: 

IC: índice de consistência 

FC: teor de adição de FC em porcentagem 

MCC: teor de adição de MCC em porcentagem 

 

5.3.2 Resistência à compressão 

 

 As resistências à compressão aos 3, 7, 28 e 56 dias são mostradas na Tabela 20 e na 

Figura 30. A diferença percentual em relação a argamassa de referência são mostradas na 

Tabela 21. 
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Tabela 20 - Resistência à compressão - Fase 3 

Argamassa 
Resistência à compressão (MPa) 

3 dias 
Desvio 

padrão 
7 dias 

Desvio 

padrão 
28 dias 

Desvio 

padrão 
56 dias 

Desvio 

padrão 

REF 20,74 0,79 23,63 0,41 26,78 1,70 35,05 0,99 

0,2FC 19,40 0,98 23,20 1,19 28,97 1,49 22,62 1,94 

0,3MCC 20,42 1,36 26,07 0,65 28,50 1,65 27,80 0,87 

0,2FC+0,3MCC 18,84 0,37 22,60 0,87 29,13 1,12 27,00 0,85 

0,1FC+0,3MCC 21,65 0,31 22,53 0,55 29,97 0,49 26,36 0,16 

0,3FC+0,3MCC 19,95 1,27 24,12 0,56 27,76 0,56 23,94 1,02 

0,2FC+0,2MCC 20,57 1,17 22,53 1,63 27,26 1,28 24,97 1,19 

0,2FC+0,4MCC 20,64 0,80 23,62 1,05 25,77 1,21 24,64 1,48 

Fonte: Autora (2018) 

Figura 30 - Resistência à compressão - argamassas da Fase 3 

Fonte: Autora (2018) 
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Tabela 21 - Diferença percentual de resistência à compressão – Fase 3 

Argamassa 3 dias 7 dias 28 dias 56 dias 

0,2FC -6,46% -1,82% 8,17% -35,46% 

0,3MCC -1,54% 10,34% 6,42% -20,68% 

0,2FC+0,3MCC -9,17% -4,36% 8,78% -22,98% 

0,1FC+0,3MCC 4,39% -4,68% 11,90% -24,81% 

0,3FC+0,3MCC -3,82% 2,09% 3,65% -31,70% 

0,2FC+0,2MCC -0,82% -4,68% 1,79% -28,75% 

0,2FC+0,4MCC -0,47% -0,06% -3,78% -29,71% 

Fonte: Autora (2018) 

 A resistência à compressão aos 3 dias das argamassas com FC, MCC e FC+MCC 

tiveram valores menores em relação à argamassa de referência, porém esta variação é 

pequena. Somente a argamassa 0,1FC+0,3MCC teve valor superior ao de referência. 

 Aos 7 dias somente as argamassas 0,3MCC e 0,3FC+0,3MCC tiveram valores maiores 

quando comparados com o de referência. Pode-se concluir que houve pequena variação nas 

resistências à compressão aos 3 e 7 dias, pois todos os valores ficaram próximos. 

 Já nas idades de 28 e 56 dias, o comportamento das argamassas foi diferente. Aos 28 

dias somente a argamassa com 0,2FC+0,4MCC teve resistência pouco menor quando 

comparado ao de referência e todas as outras tiveram aumento. Após os 28 dias, as 

argamassas com adições não apresentaram aumento de resistência à compressão. 

Conforme exposto por Savastano e Agopyan (1999), esta redução na resistência pode 

estar ligada com o fato de que com a absorção de água pelas fibras, há uma interferência na 

ligação entre a fibra e a matriz cimentícia, o que faz com que ocorra maior porosidade na zona 

de transição.  

Quando a FC e MCC absorvem a água, consequentemente estas aumentam de volume, 

sendo assim, quando esta água é liberada ao longo do tempo a FC e MCC reduzem de 

tamanho, o que faz com que aumente o vazio na interface fibra-matriz. Devido a isso também, 

ocorre a fragilização do material na zona de transição. No item 5.3.8, são mostradas as 

imagens realizadas no MEV, em que foi possível verificar a cavidade entre a fibra e a matriz 

cimentícia.   

 Com a análise somente desta propriedade, a argamassa que se demonstrou melhor 

comportamento foi a 0,3MCC, que teve a menor diminuição de resistência aos 56 dias.  
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5.3.3 Resistência à tração na flexão 

 

 Os valores de resistência à tração na flexão aos 28 dias são mostrados na Tabela 22 e 

Figura 31. Na Tabela 23 são mostradas as diferenças percentuais em relação à argamassa de 

referência. 

Tabela 22 - Resistência à tração na flexão aos 28 dias–Fase 3 

Argamassa 
Resistência à tração na flexão 

aos 28 dias (MPa) 
Desvio padrão 

REF 3,22 0,48 

0,2FC 4,80 0,18 

0,3MCC 4,63 0,22 

0,2FC+0,3MCC 4,86 0,27 

0,1FC+0,3MCC 4,22 0,07 

0,3FC+0,3MCC 5,37 0,28 

0,2FC+0,2MCC 4,57 0,16 

0,2FC+0,4MCC 4,98 0,19 

Fonte: Autora (2018) 

 

Figura 31 - Resistência à tração na flexão aos 28 dias - Fase 3 

 
Fonte: Autora (2018) 

Tabela 23 - Diferença percentual resistência à tração na flexão aos 28 dias - Fase 3 

Argamassa 
Diferença percentual da resistência à tração na 

flexão em relação à argamassa de referência 

0,2FC 49,20% 

0,3MCC 43,82% 

0,2FC+0,3MCC 50,86% 

0,1FC+0,3MCC 31,08% 

0,3FC+0,3MCC 66,80% 

0,2FC+0,2MCC 41,85% 

0,2FC+0,4MCC 54,59% 

Fonte: Autora (2018) 
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 Conforme mostram os resultados, todas as argamassas com adições tiveram 

desempenho superior quanto a resistência à tração na flexão, em comparação com a 

argamassa de referência. A argamassa com o teor maior de adição de FC, 0,3FC+0,3MCC, 

teve a maior resistência, o que evidencia que a FC de fato melhora a resistência à tração na 

flexão. 

 As argamassas 0,1FC+0,3MCC e 0,2FC+0,2MCC, apresentaram valores menores do 

que as argamassas com somente uma adição, 0,2FC e 0,3MCC, o que indica que a dupla 

incorporação nestes teores não apresentaram o melhor desempenho. 

 Este ensaio foi realizado aos 28 dias e frente aos resultados de resistência à 

compressão aos 56 dias, estes valores podem ser questionáveis. A fragilidade na zona de 

transição que a FC e a MCC criam, certamente interfere também nesta propriedade do 

material cimentício. 

 

5.3.4 Módulo de elasticidade 

 

 A Tabela 24 e a Figura 32 mostram os valores obtidos do módulo de elasticidade aos 

28 dias. A Tabela 25 mostra a diferença percentual do módulo de elasticidade em relação a 

argamassa de referência. 

Tabela 24 - Módulo de elasticidade 

Argamassa 
Módulo de elasticidade 

(GPa) 

Desvio 

padrão 

REF 30,30 2,34 

0,2FC 25,07 0,67 

0,3MCC 27,60 1,15 

0,2FC+0,3MCC 24,57 0,78 

0,1FC+0,3MCC 26,95 0,21 

0,3FC+0,3MCC 27,57 2,10 

0,2FC+0,2MCC 26,50 0,35 

0,2FC+0,4MCC 28,90 1,84 

Fonte: Autora (2018) 
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Figura 32 - Módulo de elasticidade – Fase 3 

 
Fonte: Autora (2018) 

Tabela 25 - Diferença percentual módulo de elasticidade - Fase 3 

Argamassa 
Diferença percentual do módulo de elasticidade 

em relação à argamassa de referência 

0,2FC -17,27% 

0,3MCC -8,91% 

0,2FC+0,3MCC -18,92% 

0,1FC+0,3MCC -11,06% 

0,3FC+0,3MCC -9,02% 

0,2FC+0,2MCC -12,54% 

0,2FC+0,4MCC -4,62% 

Fonte: Autora (2018) 

  

 Todas as argamassas com adições tiveram valores de módulo de elasticidade menores 

quando comparados ao de referência. Isto pode ser atribuído ao fato da falta de ligação da 

fibra-matriz, como já exposto, que faz com que a argamassa tenha maior quantidade de vazios 

na zona de transição, causando maior deformabilidade. A argamassa com a adição que teve o 

melhor desempenho em relação a esta propriedade foi a 0,2FC+0,4MCC. 

 Possivelmente em idades mais avançadas, assim como ocorreu na resistência à 

compressão, os valores de módulo de elasticidade também podem vir a sofrer alguma 

interferência.   

 

5.3.5 Absorção, índice de vazios e massa específica das argamassas 

 

 A Tabela 26 apresenta os valores de absorção, índice de vazios e massas específicas da 

média das 4 amostras analisadas de cada argamassa da Fase 3 na idade de 28 dias. E as 
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Figuras 33, 34 e 35, mostram os gráficos com os valores de absorção, índice de vazios e 

massa específica, respectivamente. 

Tabela 26 - Absorção, índice de vazios, massas específicas argamassas - Fase 3 

Argamassa 
Absorção 

(%) 

Índice de 

vazios 

(%) 

Massa 

específica da 

amostra seca 

(g/cm³) 

Massa específica 

da amostra 

saturada  

(g/cm³) 

Massa 

específica real 

(g/cm³) 

REF 7,08 14,50 2,05 2,19 2,40 

0,2FC 8,24 16,50 2,00 2,17 2,40 

0,3MCC 7,59 15,29 2,01 2,17 2,38 

0,2FC+0,3MCC 8,11 16,46 2,03 2,19 2,43 

0,1FC+0,3MCC 8,75 17,39 1,99 2,16 2,41 

0,3FC+0,3MCC 8,91 17,76 1,99 2,17 2,42 

0,2FC+0,2MCC 8,60 17,27 2,01 2,18 2,43 

0,2FC+0,4MCC 9,20 18,25 1,98 2,17 2,43 

Fonte: Autora (2018) 

  
Figura 33 - Absorção das argamassas - Fase 3

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Figura 34 - Índice de vazios das argamassas - Fase 3 

 
Fonte: Autora (2018) 
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Figura 35 - Massa específica das amostras secas das argamassas - Fase 3 

 
Fonte: Autora (2018) 

  

 Conforme mostram a Tabela 26 e a Figura 33, as argamassas com os maiores teores de 

adição, 0,3FC+0,3MCC e 0,2FC+0,4MCC, tiveram os maiores valores de absorção. Todas as 

argamassas com adições absorveram maior quantidade de água. A que menos absorveu foi a 

0,3MCC, o que evidencia que a FC tem maior capacidade de absorção, devido seu tamanho 

ser maior também que da MCC. 

 O mesmo comportamento de absorção pode ser observado no índice de vazios, 

conforme mostram a Tabela 26 e a Figura 34. As argamassas com os maiores teores de 

adições são também as que tem maiores índices de vazios. 

 Em relação as massas específicas, foi observada uma pequena variação, sendo assim, 

as adições não influenciam substancialmente nesta propriedade, conforme mostram a Tabela 

26 e a Figura 35.  

 

5.3.8 MEV E EDS 

 

 Na análise realizada nas argamassas com MCC, não foi possível identificar a MCC na 

amostra. Desta forma, a análise ocorreu em uma amostra em que estava inserida a FC. A 

Figura 36 mostra a microscopia que se procedeu em uma amostra de argamassa com FC. 
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Figura 36 - (a) MEV argamassa com FC com magnificação de 254x; (b) MEV argamassa com FC 

com magnificação de 250x 

 
(a) 

 

(b) 

Fonte: Autora (2018) 

 

 Na Figura 36 é possível verificar a falta de ligação da fibra com a matriz cimentícia, 

fato este que pode justificar a queda de resistência à compressão das argamassas. 

 A Figura 37 mostra a imagem realizada no MEV com a demarcação da área em que 

foi procedido o EDS e a imagem dos espectros analisados. Esta área se refere a face da fibra 

na argamassa. Na Tabela 27 são mostrados os componentes encontrados no EDS. 
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Figura 37 - (a) MEV argamassa com FC com magnificação de 1000X; (b) imagem EDS com os 

espectros da área demarcada 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autora (2018) 

 
Tabela 27 - EDS - FC na argamassa 

Espectro C O Ca K Si 

1 45,2 33,3 5,3 2,5 1,2 

2 37,6 44,5 12,2 7,8 1,6 

3 48,1 43,5 8,4 3,1 1,1 

4 43,3 24,6 7,6 3,7 1,5 

Fonte: Autora (2018) 

  

 O EDS realizado na FC inserida na argamassa, conforme mostra a Tabela 27, apontou 

os compostos: carbono, oxigênio, cálcio, potássio e silício. O alto teor de oxigênio e carbono 

se deve ao fato de que se trata de um material orgânico, o potássio também é encontrado em 

fibras naturais, e o cálcio e o silício pode ser proveniente dos grãos de cimento aderidos na 

fibra.  
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 A Figura 38 mostra a mesma imagem da Figura 37, porém com a demarcação de outra 

área escolhida para análise e a imagem dos espectros analisados. 

 

Figura 38 - (a) MEV argamassa com FC com magnificação de 1000x; (b) EDS argamassa com FC da 

área demarcada 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autora (2018) 

 

 O EDS foi realizado na interface em que a fibra estava em contato, afim de analisar as 

fases existentes na zona de transição entre a fibra e a matriz cimentícia. A Tabela 28 mostra as 

fases encontradas nesta amostra analisada. 
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Tabela 28 - Fases - análise com EDS 

Espectro Ca Si Al Fe Si/Ca (Al+Fe)/Ca Fase 

5 50,1 2,2 0 6,0 0,04 0,1 CH 

6 52,0 1,2 0 7,2 0,02 0,1 CH 

7 47,2 1,6 0 5,9 0,03 0,1 CH 

8 54,1 1,3 0,4 8,6 0,02 0,2 Etringita 

9 48,2 2,1 0,6 12,7 0,04 0,3 Etringita 

10 57,6 1,9 0,5 5,1 0,03 0,1 CH 

11 54,3 2,3 0,5 6,1 0,04 0,1 CH 

12 48,0 2,1 0,5 9,9 0,04 0,2 Etringita 

13 51,0 1,3 0 15,4 0,03 0,3 Etringita 

14 47,6 1,5 0,7 7,8 0,03 0,2 Etringita 

15 59,7 0,8 0,3 20,0 0,01 0,3 Etringita 

16 50,2 1,4 0,6 20,2 0,03 0,4 Etringita 

17 41,1 2,7 0,8 4,3 0,07 0,1 CH 

Fonte: Autora (2018) 

 

 Como pode ser observado na Tabela 28, não foi encontrado a fase C-S-H nesta parte 

analisada. O C-S-H como já citado é a fase mais importante para um material cimentício, 

sendo assim, é provável que a fibra ocasione uma interferência nos produtos de hidratação do 

cimento, além de não ter tido uma efetiva ligação com a matriz. 

 Desta forma, há indícios que as adições de FC e MCC nestas condições prejudiquem o 

desempenho das argamassas ao longo do tempo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi o de avaliar a influência da adição de FC e MCC nas 

misturas de argamassa. Com tudo que foi desenvolvido nas condições estabelecidas na 

presente pesquisa, foi possível concluir que: 

- Na Fase 1: a FC é um material totalmente heterogêneo, cada fibra apresenta um tamanho 

diferente de diâmetro e, a utilizada neste estudo também havia heterogeneidade no 

comprimento. A diferença de diâmetro também foi observada ao longo das fibras, elas tem 

diversos diâmetros em seu comprimento. Devido a essa heterogeneidade, foram encontradas 

dificuldades em se fazer sua caracterização.  

- Na Fase 2: o índice de consistência diminui com o aumento dos teores de adição de FC e 

MCC, por conta de seu caráter altamente hidrofílico. Sendo assim, a dosagem do traço da 

argamassa deve ser analisada para que se obtenha uma boa trabalhabilidade sem que perca 

resistência mecânica. O traço utilizado neste estudo, 1:3:0,52 (cimento:areia:relação 

água/cimento), pode ser considerada então recomendável, já que não foi necessário adicionar 

aditivo para se manter uma boa trabalhabilidade. Porém, para argamassas em que se queira 

uma resistência mecânica maior o uso de aditivo é indispensável.  

 A resistência à compressão diminui com o aumento do teor de adição de FC a partir de 

0,3%. A adição de FC influenciou mais essa propriedade do que a adição de MCC, em que 

somente a adição de 0,2% apresentou resultado pouco menor de resistência à compressão. Isto 

pode se dar em função da diferença de tamanho entre a FC e a MCC.A FC por ser maior, 

consequentemente, a zona de transição fragilizada também é maior quando comparado a 

MCC. 

 A resistência à tração na flexão de todos os teores de adições foram superiores ao de 

referência. As argamassas com a adição de FC tiveram melhor desempenho em comparação 

as argamassas com MCC, que com 0,5% de adição houve uma redução na resistência. 

 Esta análise preliminar para se fazer a escolha dos teores ótimos, demonstrou então, 

que os teores de 0,2% de FC e 0,3% de MCC são mais viáveis nestas condições em que foram 

analisadas. Estes teores não demonstraram queda na resistência à compressão e também teve 

um desempenho satisfatório em relação a resistência à tração na flexão. 

- Na Fase 3: todas as argamassas com adições testadas nesta fase, como esperado, também 

apresentaram redução no índice de consistência em relação a argamassa de referência.  

 Em relação a resistência à compressão, quando comparadas as argamassas com 

adições com a argamassa de referência, aos 3 dias de idade somente a argamassa 
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0,1FC+0,3MCC teve desempenho maior; aos 7 dias, somente as argamassas 0,3MCC e 

0,3FC+0.3MCC tiveram valores maiores; aos 28 dias somente a argamassa 0,2FC+0,4MCC 

teve valor menor; e aos 56 dias, todas as argamassas tiveram uma queda substancial na 

resistência à compressão quando comparadas a de referência e também com seus valores aos 

28 dias. Mesmo com esta queda na resistência à compressão aos 56 dias, a argamassa que teve 

a menor queda foi a 0,3MCC. Frente a isso, nesta propriedade analisada a argamassa que 

apresentou o melhor desempenho foi a com incorporação somente de MCC, a argamassa 

0,3MCC. 

 A resistência à tração na flexão realizada aos 28 dias, demonstrou que todas as 

argamassas com adições obtiveram valores maiores de resistência em relação a argamassa de 

referência. A argamassa que teve melhor desempenho foi a 0,3FC+0.3MCC, com o maior teor 

adicionado de FC. Porém, deve ser levado em consideração que esta argamassa teve uma 

queda considerável na resistência à compressão aos 56 dias. 

 Com a comparação das argamassas com somente uma das adições com as de dupla 

adição, pode-se dizer que a dupla incorporação não proporcionou grandes ganhos nesta 

propriedade de resistência à tração na flexão. 

 O ensaio de resistência à tração na flexão foi realizado aos 28 dias e diante do que 

ocorreu com a resistência à compressão aos 56 dias, o bom desempenho que as argamassas 

apresentaram precisam ser confirmados em maiores idades.  

 No que se refere ao ensaio de módulo de elasticidade, todas as argamassas com adição, 

tiveram desempenho inferior a argamassa de referência. A que mais se aproximou do valor de 

referência foi a 0,2FC+0,4MCC. 

 A absorção e o índice de vazios aumentaram conforme o aumento das adições 

também. As argamassas com maiores teores de adições foram as que apresentaram maior 

absorção e índice de vazios. E em relação as massas específicas, houve pequenas variações 

nos valores, o que demonstrou que as adições não influenciam de forma significativa nesta 

propriedade. 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) realizada nas argamassas, demonstrou a 

falta de ligação da fibra com a matriz cimentícia. A fibra não aderiu de forma eficaz o 

material cimentício. Na parte analisada por meio do EDS, não foi encontrada a fase C-S-H 

que é a mais importante para a argamassa. Sendo assim, provavelmente a FC interfere nos 

produtos de hidratação do cimento, o que faz com o que decorra uma maior fragilização do 

compósito nesta área. 
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 Diante de todos os resultados encontrados, pode-se dizer que as incorporações de FC e 

MCC não melhoraram de forma significativa as resistências analisadas dos compósitos 

cimentícios desenvolvidos nas condições estudadas. Deve-se levar em consideração que 

houve uma redução na resistência à compressão aos 56 dias. Estudos durante um prazo maior 

de tempo se fazem necessário para verificar se a diminuição na resistência mecânica continua 

decrescendo ou se estabiliza com determinado tempo. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Uma das maiores dificuldades encontradas na realização desta pesquisa, foi o de 

conseguir processar o corte das fibras de coco. Como sugestão para trabalhos futuros, 

encontrar um método mais eficaz para se realizar um corte homogêneo, o que provavelmente 

melhoraria o desempenho das fibras nos materiais cimentícios. 

 Outra sugestão é de se fazer uma investigação nas argamassas com adição de FC e 

MCC em idades mais avançadas para verificar se a resistência continua diminuindo ou se 

estabiliza com determinado tempo. 

 Como todo trabalho realizado com fibras naturais, a durabilidade e a ligação da fibra 

com a matriz cimentícia ainda não são questões bem resolvidas. Sendo assim, ainda devem 

ser realizadas pesquisas em torno destas questões.  
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