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1. RESUMO 

Este trabalho analisou o uso da fibra de coco na produção de laje maciça, por ser 

um resíduo ecologicamente viável, com elevada resistência mecânica à tração e de 

fácil acesso.  Comparada com os aços mais utilizados na construção, a fibra de coco 

possui resistência média de até aproximadamente quarenta por cento deste. Assim, 

o seu emprego atenuaria o uso de aço na estrutura da armação. Os corpos de 

provas foram desenvolvidos e submetidos aos ensaios de tração e compressão, 

sendo estes validados de acordo com as normas técnicas existentes. Assim avaliou-

se as características dos tipos de concretos produzidos, o grau de absorção de água 

da fibra de coco e realizou-se ensaios de tração e compressão. Também foi 

realizada uma análise da distribuição das fibras de coco no concreto através de 

microscopia óptica, sendo que 1% em peso de fibra de coco na composição do 

concreto ocasionou resultados satisfatórios de conformação mecânica e de 

distribuição das fibras ao longo do concreto e ganhos de resistência de 30% na 

tração e 23,2% na compressão, em média.  
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2. INTRODUÇÂO 

As políticas habitacionais nas últimas décadas criaram um grande déficit de 

moradia, aumentando a carência e demanda pela construção de casas populares no 

país. Por outro lado, os materiais de construção no Brasil representam, de uma 

maneira geral, custos bastante elevados em uma obra. Sendo assim, a pesquisa por 

novos materiais, principalmente aqueles de baixo custo e fácil acesso, aliado ao uso 

sustentável e socialmente correto dos recursos disponíveis na natureza, fazem com 

que todos os dias novos materiais sejam testados e inseridos nos compósitos 

utilizados na construção civil. Além disso, o reaproveitamento de resíduos que 

outrora eram simplesmente descartados, nem sempre da forma correta, por serem 

considerados de baixo valor ou utilidade, pode ser de grande importância para a 

pesquisa nessa área, que busca pela otimização da produção dos elementos 

construtivos. 

O coco verde se destaca de maneira bem promissora dentro deste panorama. 

No Brasil, a água do fruto é largamente consumida, principalmente nas cidades 



 

litorâneas e, embora a sua produção se concentre principalmente na região 

nordeste, é fácil encontrá-lo sendo cultivado e consumido em praticamente todo o 

território nacional. Tal consumo gera uma grande quantidade de resíduos, uma vez 

que a maior parte do fruto é descartado, poluindo praias, vias e sobrecarregando 

aterros. Porém, depois de consumida a água e retirada a polpa, da casca do coco 

verde pode-se obter, através de beneficiamento adequado, uma fibra de alta 

resistência e boas propriedades. Esta fibra vem sendo testada e empregada no 

desenvolvimento de vários materiais e até na substituição de componentes 

tradicionais, uma vez que se constitui numa matéria prima alternativa de baixo custo, 

encontrada em grande abundância.  

Na construção civil, pesquisas demonstram que a fibra do coco verde pode 

ser adicionada à compósitos cimentícios e, dessa forma, alterar o comportamento 

dos mesmos, tornando-os mais leves, uma vez que reduz a densidade do 

compósito, além de conferir outras características desejáveis, com aumento de sua 

resistência à tração, redução da condutividade térmica, etc.  

A partir disso, verificar a possibilidade de redução da quantidade de aço 

presente na estrutura, tornando-a mais leve e econômica, sem que se comprometa 

as características adequadas à sua utilização, ou seja, assegurando o seu padrão 

de qualidade e desempenho exigidos por norma. 

3. OBJETIVOS 

• Analisar a viabilidade técnica do emprego da fibra de coco para a construção 

de lajes maciças; 

•  Caracterizar o grau de absorção de água nas fibras de coco; 

• Produzir e realizar ensaio de compressão e tração nos diferentes corpos de 

prova;  

• Avaliar a resistência a compressão e tração nos corpos de prova; 

•  Analisar a estrutura do compósito por microscopia óptica. 

4. METODOLOGIA 



 

Este trabalho consistiu em um levantamento das propriedades físico-químicas 

da fibra de coco aliado a um estudo qualitativo e quantitativo do comportamento da 

adição da mesma em concreto para a fabricação de laje. Também foi feita uma 

averiguação do grau de absorção de água da fibra de coco, definição de traço ideal 

para produção do concreto, confecção de corpos de prova com e sem adição de 

fibra a fim de se comparar o desempenho mecânico dos mesmos, realização de 

testes de tração e compressão e análise microscópica de distribuição longitudinal 

das fibras de coco em corpo de prova escolhido aleatoriamente. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Fibra de coco 

As fibras de coco são compostas basicamente de celulose, hemicelulose e 

lignina e apresentam as seguintes propriedades: são fortes, resistentes, possuem 

baixa condutividade térmica, tem ótimo desempenho como isolante termo-acústico e 

apresentam resistência a fungos e bactéria (ALI, 2011). A Figura 1 apresenta a 

estrutura longitudinal e seção transversal de uma célula da fibra de coco:  

 

Figura 1 - Estrutura longitudinal e seção transversal de uma célula da fibra de coco.  
Adaptado de ALI (2011) 

 
Ainda segundo ALI (2011), as fibras de coco são um material anti-inflamável, 

com ação retardadora de chamas e não absorvem umidade. Elas têm propriedade 

de não se deformar, e se caracterizam por ser a mais dúctil dentre as fibras naturais; 

e, mais importante: conferem uma boa resistência à tração e à compressão quando 

adicionadas a matrizes cimentícias, embora se necessite de mais estudos do seu 

emprego em elementos estruturais (ALI, 2011). 

CASTILHOS (2011) ressalta que a fibra de coco é extraída do mesocarpo, 

parte espessa fibrosa do fruto. Além disso, apresenta as seguintes características: 

elasticidade superior a outras fibras vegetais; elevada capacidade de resistir à 

umidade e a altas variações nas condições climáticas; presença de materiais 

lignocelulósicos na sua composição; baixa densidade; boa flexibilidade no 

processamento; facilidade de modificação perante agentes químicos; são 



 

biodegradáveis, não abrasivos e proveniente de fonte de recursos renováveis. Por 

fim, temos o Quadro 1 a seguir com as propriedades mecânicas da fibra de coco, 

sendo a mais relevante concernente à sua densidade, ou seja, a fibra de coco 

possui densidade muito baixa, caracterizando-se por ser um material muito leve. 

Quadro 1 – Características mecânicas da fibra de coco 

Comprimento da fibra  15 a 33 cm 

Diâmetro da fibra  0,05 a 0,4 mm 

Cor  Marrom claro a escuro 

Toque  Áspero, duro 

Alongamento  Muito alto 

Densidade  Muito baixa 

Lignificação  Forte 

Fonte: Adaptado de CASTILHOS (2011) 

MOTTA (2007) sugere bons resultados possíveis de serem atingidos com o 

acréscimo de fibras vegetais às matrizes de cimento. Dentre eles, pode-se citar: 

elevação da capacidade de deformação, aumento da resistência ao impacto e 

controle de fissuração dos compósitos, propriedades estas cruciais para o 

desempenho de elementos estruturais, como as lajes maciças. Em seu estudo, a 

autora também apresenta as seguintes propriedades químicas das fibras 

demonstradas no Quadro 2: 

Quadro 2 – Composição química das fibras de coco 

Fibra 

Teor de 

lignina 

(%) 

Teor de 

celulose  

(%)   

Teor de 

hemicelulose 

(%) 

Teor de 

cinzas  

(%) 

Coco 33,8 49,9 11,7 1,5 

Fonte: Adaptado de MOTTA (2007) 



 

O diâmetro encontrado da seção das fibras apresentado no Quadro 2 é 

equivalente, ou seja, numericamente igual à área real, uma vez que as seções das 

fibras não são circulares. MOTTA (2007) ainda ressalta o baixo custo dessas fibras 

vegetais em relação às sintéticas, embora alerte para o fato de que as mesmas 

sofram degradação em meio à matrizes cimentícias, o que ocorre devido à elevada 

alcalinidade. Tal efeito, por sua vez, pode ser evitado com um tratamento específico 

ou mesmo redução de alcalinidade do meio. Outras limitações inerentes ao uso das 

fibras vegetais citadas pela autora são: baixo módulo de elasticidade, falta de 

durabilidade em meio alcalino, instabilidade dimensional com variação da umidade e 

variabilidade de propriedades entre fibras do mesmo tipo. 

Através de ensaio de tração direta e utilizando fibras de coco com 

comprimento aproximado de 30 mm, MOTTA (2007) chegou aos seguintes 

resultados concernentes às propriedades mecânicas indicadas no Quadro 3. Neste 

quadro, destaca-se o valor encontrado com relação à resistência à tração, chegando 

a 105,97 MPa, cerca de 40% da mesma resistência apresentada pelos aços mais 

comuns empregados na construção civil, ou seja, de 250MPa. 

Quadro 3 – Resumo de propriedades mecânicas da fibra de coco 

Fibra Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Resistência 

a tração 

(MPa)  

Deformação 

máxima (%) 

Massa 

específica 

(g/cm³) 

Diâmetro 

(μm) 

Coco De 0,5 a 1,9 De 33,53 a 

105,97 

De 11 a 32 De 0,024 a 

1,289 

De 72,6 a 

333,2 

Fonte: Adaptado de MOTTA (2007) 

Traço ideal 

 

Ali et al. (2012), em seu estudo sobre propriedades dinâmicas e estáticas de 

concretos com teores de adição de fibra de coco que variaram de 1% a 5% (em 

relação a massa do cimento), utilizou comprimentos da fibra de: 2,5, 5,0 e 7,5 

centímetros. Em seu experimento, foi usado cimento Portland comum, areia, 

agregados, água e fibra de coco. O tamanho máximo dos agregados foi de 12 mm e 



 

o diâmetro médio das fibras de 0.25 mm. Para o traço do concreto, utilizou-se a 

proporção de cimento, areia, agregados e água de 1:2:2:0,48. 

 Para este trabalho, foi utilizado o traço estipulado por Ali et al. (2012), com 

fibras de coco de 3,0 cm de comprimento e volume em peso da mesma de 1%, em 

relação ao volume de cimento utilizado. 

6. RESULTADOS 

Grau de absorção das fibras 

 Para o ensaio de absorção de água foi separado uma quantidade de fibra de 

coco com peso inicial de 40 g. Após secagem em estufa, o mesmo material pesou 

35 g. Dessa forma, a fibra apresentou uma absorção de 12% de umidade do 

ambiente. Em seguida, o material ficou imerso em um recipiente com água por 30 

minutos e, após escorrido o excesso de água, pesado novamente, com 162 g. 

Através deste ensaio, pode-se comprovar o alto grau de absorção de água da fibra 

de coco, ou seja, de aproximadamente 78,4% em meio líquido.  

Ensaios mecânicos de tração e compressão 

 

A confecção dos corpos de prova seguiu o padrão regido pela NBR 5738, 

sendo utilizados moldes cilíndricos, com dimensões 100x200mm e volume total de 

0,0016 m³. Os materiais empregados para a elaboração dos mesmos foram: 

Cimento Portland CPIII, areia, brita 1, água e fibra de coco. 

Após o processo de cura de 28 dias, foram realizados os ensaios mecânicos 

com os corpos de prova de concreto convencional e com adição de 1% de fibra de 

coco. Observou-se que tanto o volume quanto a distribuição das fibras de coco 

influenciaram diretamente nas resistências mecânicas obtidas.  As Figuras 2 e 3 

demonstram que o concreto com adição de fibra apresentou melhor desempenho 

nos ensaios de tração e compressão em comparação com o concreto convencional, 

mesmo que ambos tenham utilizado o mesmo traço. Levando-se em consideração a 

média dos valores obtidos, obteve-se um aumento de aproximadamente 30% na 

resistência à tração e 23,2% na resistência à compressão nos corpos de prova com 

fibra de coco. Este aumento considerável da resistência mecânica ocorreu devido à 



 

interação das fibras de coco com os componentes do concreto, fazendo com que a 

mesma atuasse como pequenas pontes de amarração.  

Figura 2 -Comparativo dos resultados das resistências dos corpos de prova à 
compressão.  

 
 

Figura 3 - Comparativo dos resultados das resistências dos corpos de prova à 

tração. 

Microscopia óptica 

 Após os ensaios mecânicos, foi escolhido aleatoriamente um corpo de prova 

com 1% de fibra de coco para a retirada de filete através de corte longitudinal a fim 

de se analisar a distribuição das fibras de coco ao longo do mesmo. As fibras, de 

maneira geral, apresentaram-se bem distribuídas, como se pode observar na Figura 

4, sendo os pontos amarelados indicando a presença da mesma.  



 

 
Figura 4 – Detalhe de distribuição de 1% de fibra de coco no concreto com resolução 

aumentada em 80x. Fonte: autores 
 

Entretanto, como pode ser observado na Figura 5, nos pontos em que a fibra 

se encontra mais emaranhada, formando uma trama, não foi possível uma total 

penetração de argamassa, o que pode ocasionar uma diminuição da resistência do 

concreto. O posicionamento das fibras de coco quando no concreto podem inferir 

nas resistências mecânicas finais mediantes distribuição das fibras ao longo do eixo 

de alinhamento do corpo de prova. Dessa forma a proporção de 1% favorece tal 

distribuição da fibra, evitando emaranhados em excessos, que impediriam a perfeita 

interação da trama de fibra de coco com os demais agregados utilizados no 

concreto. 

 
Figura 5 – Detalhe da baixa penetração de argamassa na trama de fibra de coco 

com resolução aumentada em 800x. Fonte: autores 
 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que em condições normais exposta ao ambiente a fibra de coco 

absorve em média 12% de umidade e, em meio aquoso, 78,5% de água. Assim, 

para que aja uma melhor interação e distribuição da fibra de coco com os outros 

agregados do concreto é necessário que ela seja previamente umedecida, sendo 

descontado esta diferença de água do total final utilizado, para que o seu elevado 

grau de absorção de água não interfira na trabalhabilidade e na composição inicial 

da mistura. Além disso, durante a colocação dos agregados e do cimento na 

betoneira, a fibra de coco deve ser adicionada de forma gradativa para que se evite 

concentrações emaranhadas da mesma e aumente, com isso, a penetração de 

argamassa em sua trama, possibilitando que a fibra de coco atue como pequenas 

pontes de amarração entre esses elementos. 

Através dos resultados de microscopia, observou-se que a utilização de 1% 

em peso de fibra de coco favoreceu uma homogeneidade na mistura com os 

elementos do concreto e na distribuição das fibras ao longo do corte longitudinal do 

corpo de prova, o que proporcionou um aumento significativo na resistência final. 

Verificou-se também que foi possível o uso da fibra de coco como agregado 

para o concreto na fabricação de lajes maciças. Uma vez que ela aumentou 

aproximadamente 30% a resistência mecânica dos corpos de prova submetidos à 

tração e 23% na compressão, se comparados com relação àqueles sem a presença 

da fibra de coco. Dessa forma, os resultados obtidos fornecem a indicação da 

possibilidade de atenuação do uso de aço nestas estruturas, ocasionando uma 

economia de material e reduzindo, assim, o seu peso e custos finais de fabricação. 

Além disso, o uso da fibra de coco na construção civil poderia gerar um uso 

produtivo e sustentável para esse resíduo natural. 
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