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RESUMO 

Fibras naturais possuem altíssima resistência e, potencialmente, podem ser 
utilizadas como um reforço, de baixo custo, para concretos de cimento 
portland. Quantidade considerável de estudos foi realizada quanto a utilização 
de diversos tipos de fibras naturais em concreto. Entretanto, pouco se sabe 
sobre o uso de fibras de coco babaçu como reforço para concreto. Para a 
obtenção de fibras necessárias para os experimentos com 
concreto, primeiramente ocorrerá a retirada do mesocarpo do babaçu através 
de extração manual. O mesocarpo extraído será posto em um recipiente com 
água durante um mês para que o mesmo seja submetido à maceração 
biológica. Será feita análise de umidade em uma amostra de 5 g de fibras, que 
será aquecida em estufa à 105ºC por 3 horas, resfriada em dessecador até 
temperatura ambiente e pesada. A operação de aquecimento e resfriamento 
será repetida até peso constante. Esta curva de secagem da fibra do babaçu 
poderá servir como Referência para outros estudos. Neste estudo, será 
avaliada a influência, na resistência mecânica do concreto, do tamanho da fibra 
de babaçu (2, 4 e 6cm de comprimento) e da porcentagem de fibra adicionada 
(0, 3 e 6%, em função da massa de cimento). Para tanto, serão realizados 
ensaios de medição da resistência à compressão axial e resistência à tração na 
flexão em concretos de cimento portland contendo fibras de babaçu (CFB), no 
intuito de avaliar se as fibras realizam o efeito “bridging” no 
desenvolvimento das trincas, incrementando a tenacidade do material. Além da 
comparação entre os dois tipos de ensaio, serão avaliadas possíveis 
influências da presença das fibras não apenas na porosidade e na densidade 
do concreto (por meio de do ensaio de porosidade aparente), mas também na 
formação de zonas de transição interfacial (fazendo uso de microscopia). 
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