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Abstract: Studies show that the use of concrete, whether in 
the form of edifications or for obtaining artifacts, is 
responsible for the consumption of 15 to 50% of the natural 
resources extracted on the planet. Therefore, the use of 
alternative materials as addition to this composite, and the 
technology development that aim an environmental 
counterpart have been the actual focus of research in this 
area. From the point of view of the electric sector, the 
concrete consumption per kilometre of distribution and 
transmission line is of the order of 50 to 100 m³, for the 
manufacture of poles and crossarms. In order to facilitate 
the achievement of networks with greater sustainable 
appeal, this research aimed at the study and development 
of concrete with organic additions, coconut and sisal fibres 
for reducing cement consumption, and titanium dioxide 
based paintings, for reducing the atmospheric pollutants via 
photocatalytic process. 

Keywords: Concrete poles and crossarms; photocatalytic 
effect; coconut and sisal fibres; titanium dioxide; 
environment. 

Resumo: Estudos indicam que a utilização de concreto, seja 
na forma de edificações ou para a obtenção de artefatos, é 
responsável pelo consumo de 15 a 50% dos recursos 
naturais extraídos do planeta. Assim, a utilização de 
materiais alternativos como adição a esse compósito, bem 
como o desenvolvimento de tecnologias que visem à 
contrapartida ambiental, tem sido o foco atual de pesquisas 
na área. Do ponto de vista do setor elétrico, o consumo de 
concreto por quilômetro de linha de distribuição e 
transmissão é da ordem de 100 m³, destinados à fabricação 
de postes e cruzetas. De modo a propiciar a obtenção de 
redes com apelo sustentável, este trabalho de pesquisa 
visou ao estudo e ao desenvolvimento de concreto com 
adições orgânicas, fibras de coco e sisal, para a redução de 
consumo de cimento, e com pintura à base de dióxido de 
titânio, para a redução via processo fotocatalítico de 
poluentes atmosféricos. 

Palavras-Chave: Postes e cruzetas de concreto; efeito 
fotocatalítico; fibras de coco e sisal; dióxido de titânio; meio 
ambiente. 

1 Introdução 

Nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica a preocupação com a questão ambiental tem 
aumentado gradativamente e, atualmente, muitos recursos 
vêm sendo direcionados no sentido de contribuir para a 
redução dos impactos ambientais. O uso correto de rejeitos 
de materiais avariados e com vida útil esgotada, 
principalmente em estruturas de concreto, é apenas um 
exemplo [1]. O setor elétrico é um dos grandes 
consumidores do material em suas obras de engenharia, tais 
como postes, blocos estruturais e cruzetas (consumo de 
concreto entre 50 e 100 m

3
/km de linha de distribuição e 

transmissão), bem como em barragens das usinas 
hidroelétricas (cerca de 1 milhão de m

3
 de concreto para 

cada MW instalado), dentre outras estruturas [2]. 

Nos últimos anos a utilização de fibras vegetais na produção 
de novos materiais vem sendo largamente estudada, devido 
à sua constituição e propriedades mecânicas favoráveis. As 
fibras de sisal, por exemplo, são consideradas estruturais 
devido à sustentação e à rigidez que fornecem às folhas [3]. 
Já as fibras de coco, obtidas do mesocarpo do fruto, são 
materiais lignocelulósicos com propriedades de dureza e 
durabilidade [4]. Ambas apresentam características de 
elevado módulo de elasticidade e resistência específica; 
facilidade de modificação superficial devido à sua textura, 
permitindo uma boa aderência de contato; boas 
propriedades como isolantes térmicos e acústicos; alta 
tenacidade; excelente resistência à abrasão, especialmente 
em equipamentos e moldes; elevada resistência ao calor; 
além de serem biodegradáveis e provenientes de fonte 
renovável, são abundantes no Brasil e de menor custo 
quando comparadas à fibra de vidro. Diante de tais 
propriedades, fibras de sisal e coco estão sendo estudadas 
por diversos pesquisadores, entre eles, Bento et al. (2008) 
que elaboraram uma análise comparativa entre o concreto 
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convencional e o concreto com fibras de coco e o indicaram 
para a sua utilização em fins não estruturais, como vedação, 
pois apresentou características térmicas e acústicas 
melhores que as do concreto convencional [5].  Fibras de 
sisal têm sido estudadas como substituto do asbesto, haja 
vista a proibição de seu uso na fabricação de laminados à 
base de cimento. Lima et al. produziram placas laminadas 
de argamassa reforçadas com 3% de fibras longas de sisal e 
verificaram o comportamento quanto à flexão. O material 
com adição de fibras de sisal apresentou o melhor 
comportamento mecânico, com aumento da capacidade de 
absorver energia, da resistência à flexão pós-fissuração e da 
deflexão última do material [6]. Um dos problemas citados 
na literatura é o tempo de pega mais lento da mistura 
cimentícea com fibras. Sedan et al. citaram que a adição de 
fibras pode aumentar em 45 minutos o tempo para 
solidificação da pasta de cimento pela presença de pectina, 
que pode fixar o cálcio e impedir a formação de estruturas 
de CSH [7]. Segundo Stancato et al., os componentes como 
a hemicelulose, os açúcares e a lignina das fibras podem 
contribuir para alterar o processo inicial de hidratação do 
cimento [8].  

Outra perspectiva de modificação dos artefatos de concreto 
envolve sua pintura com tintas específicas, capazes de 
remover parte dos poluentes atmosféricos por meio da 
fotocatálise. Dentre os materiais que apresentam essa 
propriedade está o dióxido de titânio em escala 
nanométrica (TiO2-nano). O TiO2 é um semicondutor que 
apresenta três tipos diferentes de microestrutura, anatase, 
rutilo e brokita. A forma anatase é a mais reativa, que 
possibilita a modificação eletrônica de algumas moléculas 
orgânicas quando em contato direto, e é catalisada por 
radiação ultravioleta (luz do sol, por exemplo). Em função 
desta característica, nos últimos 30 anos diversos estudos 
têm sido realizados para investigar possíveis aplicações do 
material como fotocatalisador. A maioria destes está focada 
em sistemas de tratamento de água contaminada por 
poluentes orgânicos considerados potencialmente tóxicos 
[9-10]. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar 
redes de energia elétrica mais sustentáveis ou de maior 
apelo ambiental devido a modificações internas e 
superficiais dos elementos postes e cruzetas de concreto 
fabricados com adições orgânicas e fotocatalíticas. 

2 Materiais 

Ao longo do estudo e preparação de concreto com adições, 
tanto do ponto de vista laboratorial, quanto para obtenção 
dos artefatos, foram utilizados os insumos descritos na 
Tabela 1. Todos os materiais foram previamente 
caracterizados, de acordo com os requisitos estabelecidos 
pela normatização técnica. 

Paralelamente, para o estudo de atividade fotocatalítica, 
foram utilizados, adicionalmente, os materiais relacionados 
na Tabela 2. 

 

Tabela 1: Materiais utilizados ao longo do trabalho para a 
preparação do concreto com adições (estudo de laboratório e 
campo). 

Material Descrição 

Cimento 
CP II-Z-32 (laboratório); CP II-Z-32 RS 

(campo) 

Água 

Potável, proveniente do sistema de 

abastecimento público de Curitiba 

(laboratório) e de Feira de Santana (campo) 

Agregado Miúdo Areia natural lavada 

Agregado Graúdo 
Rocha granítica britada, com diâmetro 

máximo de 9,5 mm 

Adições Fibras curtas de coco e sisal 

Tabela 2: Materiais utilizados ao longo do trabalho para preparação 
da tinta fotocatalítica. 

Material Descrição 

Dióxido de titânio 
TiO2-nano, anatase, com distribuição média 

de partículas da ordem de 50 nm. 

Cimento 
CP II-Z-32 (laboratório); CP II-Z-32 RS 

(campo) 

Agregado miúdo 
Areia natural lavada com diâmetro máximo 

de 2,4 mm  

Água 

Potável, proveniente do sistema de 

abastecimento público de Curitiba 

(laboratório) e de Feira de Santana (campo) 

Corante verde 
Pigmento de cor verde, para colorir a 

superfície dos postes e cruzetas. 

3 Métodos 

As metodologias aplicadas neste trabalho de pesquisa 
visaram à avaliação da eficiência dos concretos modificados, 
possibilitando a preparação e teste de artefatos de grande 
porte, como postes e cruzetas. 

3.1 Desenvolvimento laboratorial 

Em laboratório, inicialmente, foi desenvolvido o estudo de 
traço de modo a verificar a proporção mais adequada de 
insumos e possibilitar a inserção das fibras curtas de sisal e 
coco. O traço do concreto tradicional obtido pelo método de 
dosagem do módulo de finura dos agregados [11], 
considerando dados de resistência à compressão, fator a/c e 
abatimento (“Slump”) foi de 1: 1,48: 2,52: 0,50 (cimento: 
areia: brita: fator água/cimento) e 425 kg/m³ de consumo 
de cimento.  

As fibras foram cortadas em moinho de facas até um 
comprimento aleatório em torno de 10 mm, conforme 
mostrado na Figura 1. 

As dosagens com fibras de sisal e coco (individualmente) 
foram realizadas com a adição de 0,8% de fibras em relação 
ao volume de concreto, a partir do traço referência e com os 
mesmos parâmetros deste. 
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Figura 1: Amostras de fibra de sisal picotada em moinho de 
facas (esquerda) e de coco (direita) para emprego nas 

dosagens de concreto. 

O abatimento do tronco de cone adotado foi de (30 ± 10) 
mm para todas as misturas. Este teste (“Slump test”) foi 
executado segundo as prescrições da NBR NM 67/98 [12]. 
Um dos resultados da medida está ilustrado na Figura 2, 
com a dosagem contendo fibra de coco. 

 

Figura 2: Imagem ilustrativa do procedimento de medida 
pelo “Slump test” para a dosagem de concreto, contendo 

fibra de coco. 

Depois de realizada a dosagem, para a medida de 
resistência à compressão axial simples, os corpos de prova 
(CPs) foram moldados em fôrmas cilíndricas, em acordo com 
as recomendações normativas da NBR 5738/03 [13]. As 
amostras foram posteriormente curadas ao ar livre por 24 h 
e cobertas com filme plástico. A desforma foi realizada para 
a elaboração do processo de cura úmida até o dia previsto 
para o teste de compressão axial. 

O ensaio de resistência à compressão axial foi então 
realizado para todos os traços de concreto em estudo, 
sendo adotadas as idades de 3, 7, 14, 28 e 91 dias de cura. 
Para cada um dos testes (por traço e idade), foram 
confeccionados 2 CPs cilíndricos com dimensões de (100 x 
200) mm. O ensaio foi realizado segundo as recomendações 
da NBR 5739/07 [14]. Na Figura 3, está mostrada uma 
imagem de um dos CPs ensaiados (concreto com 0,8% fibra 
de sisal) quanto à resistência à compressão axial. 

 

Figura 3: Imagem ilustrativa do CP de concreto com fibra 
de sisal, após ensaio de ruptura pelo ensaio de resistência 

à compressão axial. 

Para o estudo de fotocatálise, foram moldadas amostras de 
argamassa simples, com espessura de 18 mm e cobertura 
fotocatalítica (pintura) de 2 mm. Para esta pintura da 
superfície, foram estudadas concentrações de TiO2 de 0 a 
90%, em substituição ao cimento, em um traço de 1: 3: 0,5 
(cimento: areia: fator água/cimento). Preparadas, as 
amostras permaneceram em cura seca por 
aproximadamente 48 h e em cura úmida por cerca de 7 dias, 
antes da realização dos ensaios de determinação do 
potencial fotocatalítico. O sistema desenvolvido para a 
verificação do desempenho das argamassas quanto à 
oxidação de compostos NOx está ilustrado na Figura 4. 
Primeiramente, a amostra foi inserida na célula de PVC 
dotada de lâmpada com irradiação UV-A, e após, o gás NOx, 

diluído a partir do gerador de ar zero e do calibrador 
computacional, foi introduzido com fluxo de 0,7 l/min e 
concentração de 1,2 ppm. Foram feitas medições de 
concentração (após estabilização) por 5 minutos e, a partir 
daí, a radiação ultravioleta UV-A foi acionada, 
permanecendo durante 40 minutos. As análises de 
absorção/reação foram realizadas com auxílio de um 
monitor de ar ambiente, marca HORIBA, que indicou os 
teores de entrada e saída do gás NOx. O ensaio foi 
desenvolvido ao longo de 50 minutos, com a verificação da 
degradação do gás em função do tempo de medida para 
cada uma das percentagens de TiO2. A quantificação dos 
NOx foi realizada pela relação entre a concentração com 
radiação UV-A e sem.   

3.2 Estudos de Campo 

Baseado nos resultados obtidos foram confeccionados 
artefatos de concreto com fibras de coco e sisal e pintura 
fotocatalítica, para avaliação das propriedades e a 
instalação na rede de distribuição de energia, RDE. Foram 
produzidos 6 postes de 11 m, duplo T e 200 daN, com adição 
de 0,8% de fibra (coco e sisal – 3 unidades de cada); e 6 
cruzetas T, 200 daN, com a mesma composição dos postes. 

Os artefatos produzidos (postes e cruzetas de concreto 
armado) foram avaliados quanto a sua resistência mecânica, 
sendo realizados os testes constantes na norma NBR 
8451/12 [15]. Após, os produtos foram inspecionados 
quanto a eventuais trincas e fissuras resultantes. 
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Figura 4: Sistema de medição da atividade fotocatalítica, no 
qual A representa o sistema de gás, para entrada (NOx); B, 
gerador de ar zero e calibrador computacional, que ajusta 

a concentração do gás no sistema; C é a célula de PVC, com 
lâmpada de UV-A e fluxo de gás, na qual as amostras foram 
testadas; e D é o medidor da concentração de ar ambiente. 

Para o estudo da atividade fotocatalítica, após a inspeção 
visual e de ensaios mecânicos em amostras do lote 
produzido, realizada durante e depois de 28 dias da sua 
fabricação, os elementos de concreto com fibra foram 
cobertos, superficialmente, com a pintura à base de TiO2 
(30%) desenvolvida em laboratório. De modo a facilitar a 
aplicação da tinta e a diferenciação dos artefatos, foi 
utilizada uma maior relação água/cimento (da ordem de 
2,3) e adicionado um corante verde comercial de tinta à 
mistura. Ambas as modificações foram previamente 
avaliadas e não impactaram na eficiência da técnica. 

4 Resultados e Discussões 

Os resultados obtidos a partir das metodologias aplicadas 
em laboratório e campo estão apresentados na sequência. 

Desempenho dos traços de concreto com as adições. Com a 
execução das dosagens foi possível verificar que a cura 
inicial do concreto com fibra de sisal foi mais lenta, 
ocorrência constatada pela dificuldade na desforma no 
período de 24 h, e corroborado na literatura [7-8]. Ainda, 
para os traços preparados não foi necessária a utilização de 
aditivo. A trabalhabilidade média atingiu 35 mm para todas 
as dosagens com fibra, enquanto o valor para o concreto de 
referência foi de 40 mm, com redução mínima e aceitável 
dentro do desvio estabelecido para o teste. Os dados 
obtidos não foram corroborados, exatamente, com os 
trabalhos similares, no qual o uso de plastificante foi 
fundamental [4]. A diferença deve estar relacionada a 
problemas na homogeneização da mistura. Ao longo de 
todas as dosagens desta pesquisa, houve a preocupação na 
distribuição adequada das fibras, realizada de forma lenta e 
contínua. Isso resultou em CPs de boa coesão, conforme 
apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5: Análise visual interna da ligação fibra-concreto 
em CPs com adição de 0,8% de fibra. 

Realizada a dosagem, os CPs foram avaliados quanto à 
resistência mecânica à compressão axial. Os resultados 
obtidos estão apresentados na Figura 6.  

Após o ensaio, verificou-se como vantagem adicional, que 
os CPs rompidos não tiveram suas partes fraturadas 
espedaçadas ou estilhaçadas, ficando unidas ao corpo 
principal da amostra ensaiada, pelas fibras, conforme pode 
ser visualizado anteriormente na Figura 3. Tal característica 
deverá ser aprimorada uma vez que poderá ser adotada em 
artefatos de concreto instalados em zonas ou regiões de 
maior probabilidade de impactos por veículos automotivos, 
evitando-se assim o lançamento desordenado de partes dos 
produtos impactando transeuntes, o próprio acidentado, ou 
mesmo bens materiais localizados nas proximidades. 

Conforme verificado no gráfico da Figura 6, a dosagem com 
fibra apresentou desempenho quanto a resistência à 
compressão axial em cerca de 30% superior aos valores 
mínimos recomendados na norma brasileira para postes de 
distribuição, NBR 8451/12, que é de 25 MPa [15]. 
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Figura 6: Gráfico de resistência à compressão axial de 
concretos com e sem adição de fibras de sisal e coco. 

De uma forma geral, nas curvas tanto para o concreto com 
adição de fibras de coco quanto com as de sisal foram 
verificados resultados semelhantes aos do concreto de 
referência, principalmente, a partir dos 28 dias de cura 
úmida, sendo obtidos valores com desvio padrão não 
superior a 0,83 MPa (entre cada uma das dosagens 
estudadas). 

B 

C 
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Pintura fotocatalítica. Os resultados médios de absorção do 
NOx estão apresentados na Figura 7. Conforme pode ser 
visualizado, houve a degradação do gás poluente NOx com a 
redução deste em até 40%, devido à atividade fotocatalítica 
do TiO2nano na camada superficial de argamassa projetada 
na forma de pintura sobre os CPs testados em laboratório. O 
mecanismo de oxidação fotocatalítica dos óxidos nítricos 
(NOx), segundo a literatura [16, 17, 18], pode ser dividida 
em três etapas principais: (a) transporte e adsorção do 
poluente do ar NOx para a superfície do catalisador; (b) 
reação fotocatalítica no catalisador; e (c) a oxidação do 
poluente NOx e a produção de íons de nitrato na superfície.  
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 (%)Figura 7: Gráfico da degradação do gás poluente NOx devido à 

atividade fotocatalítica de corpos de prova de argamassa pintados 
com tinta à base de dióxido de titânio. 

Nas Equações (1) a (9) encontram-se representados estes 
mecanismos. 

                                  TiO2 + hν → e
−
 + h

+
                                     (1) 

                              TiO2 + H2O → TiO2−H2O                               (2) 

                                TiO2 + O2 → TiO2−O2                                   (3) 

                               TiO2 + NO → TiO2−NO                                 (4) 

                                 H2Oads. ←→ OH
−
 + H

+
                                 (5) 

                                 h
+
 + OH

−
 → OH• + H

+
                                 (6) 

                                   NO + OH• → HNO2                                   (7) 

                             HNO2  + OH• → NO2 + H2O                           (8) 

                                NO2 + OH• → NO3
−
 + H

+
                             (9) 

Na Equação 1, está mostrada esquematicamente a geração 
de pares elétron (e

−
)/lacuna (h

+
) a partir da incidência do 

fóton (hν) de radiação UV-A no semicondutor TiO2, com a 
transferência do elétron da banda de valência para a de 
condução com a geração de lacuna na banda de valência. 
Nas Equações (2) a (4), estão representados, 
esquematicamente, os processos de adsorção dos reagentes 
H2O, O2 e NOx no fotocatalisador. As moléculas de água 
adsorvidas na superfície do semicondutor TiO2 geram 
radicais hidroxilas (OH•), mostrados nas Equações (5) e (6). 
A oxidação do NOx está representada nas Equações (7) a (9), 
sendo o produto da degradação os íons de nitrato. 

Ainda, foi avaliado que a taxa de maior diminuição ocorreu 
para as tintas com o composto em concentração da ordem 
de 30 a 50%, em relação à massa de cimento substituída. 
Para a fabricação dos postes e cruzetas de concreto foi 
adotada uma concentração limite de 30% de TiO2 em 
relação ao consumo de cimento. 

Estudos de Campo. Obtidos e avaliados os resultados do 
estudo laboratorial, foi possível o desenvolvimento de 
artefatos de concreto com adição de fibras de coco e sisal. 
Tais elementos foram fabricados segundo os requisitos 
verificados em laboratório, sendo o traço de 1: 1,48: 2,52: 
0,50 (cimento: areia: brita: fator a/c). Na Figura 8, está 
apresentada a foto de um dos postes obtidos, dosado com 
0,8% de fibra de coco. 

 

Figura 8: Imagem ilustrativa de um dos postes de concreto 
fabricado com adição de 0,8% de fibra de coco, logo após a 

sua desforma [19]. 

De forma similar aos CPs, a cura inicial dos postes e cruzetas 
de concreto com fibra de sisal foi mais lenta, com a retirada 
das fôrmas sendo realizada apenas após 72 h da 
conformação. Em geral, não foi verificado o aparecimento 
de trincas ou fissuras no material, o qual foi avaliado logo 
após a desforma. Tal demora pode vir a atrasar o processo 
de fabricação normal, onde a desforma está prevista para 
um máximo de 24 h. 

Os materiais foram então curados ao ar, sendo realizados os 
ensaios de resistência mecânica até a carga nominal, cujos 
resultados estão apresentados nas Tabelas 3 e 4 (postes e 
cruzetas, respectivamente).  

Os testes em poste foram desenvolvidos para a face B e, nas 
cruzetas, para ambas, conforme recomendação normativa. 

Tabela 3: Resultados médios obtidos para os testes de resistência 
mecânica dos postes fabricados. 

Descrição 

Poste 

Flecha 

Obtida 

(mm) 

Flecha 

Residual 

(mm) 

Limite 

Elástico 

(daN) 

Carga de 

Ruptura 

Mínima (daN) 

Referência 362 ± 39 29 ± 6 280 400 

Fibra de 

Sisal 
371 ± 18 33 ± 6 280 400 

Fibra de 

Coco 
367 ± 7 33 ± 2 280 400 

NBR 

8451/12 

[12] 

385 

(máx.) 

38,5 

(máx.) 

280 

(mín) 

400 

(mín) 
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Conforme verificado nas Tabelas 3 e 4, os artefatos 
produzidos a partir do concreto com fibras de coco e sisal 
apresentaram resultados satisfatórios considerando o 
desvio padrão, semelhantes aos do material tradicional 
(sem adições) e dentro dos limites normativos. Todos os 
elementos atingiram o limite elástico e a carga de ruptura 
mínima, o que, somado aos demais fatores, atestou a 
possibilidade de utilização das misturas para produção de 
postes e cruzetas. 

Na Figura 9, encontram-se visualizados os postes e cruzetas 
confeccionados com as fibras orgânicas e pintura 
fotocatalítica. A cobertura superficial foi realizada em todas 
as faces, possibilitando a obtenção de uma área de 8 m² 
(postes) e 1,5 m² (cruzetas) livre para atividade 
fotocatalítica. 

Do ponto de vista fotocatalítico, com base nos resultados 
laboratoriais, estimou-se que os artefatos pintados serão 
capazes de degradar todo o NOx produzido na região de 
instalação do poste ou cruzeta, durante todo o período da 
vida útil desses elementos. 

Tabela 4: Resultados médios obtidos para os testes de resistência 
mecânica das cruzetas fabricadas. 

Descrição 

Poste 

Flecha 

Encontrada 

(mm) 

Flecha 

Residual 

(mm) 

Limite 

Elástico 

(daN) 

Carga de 

Ruptura 

Mínima 

(daN) Esq Dir Esq Dir 

Referência 14 ± 1 13 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 280 400 

Fibra de 

Sisal 
15 ± 1 17 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 280 400 

Fibra de 

Coco 
13 ± 1 12 4 ± 1 5 ± 1 280 400 

NBR 

8451/12 

[12] 

16 

(máx.) 

16 

(máx) 

4 

(máx) 

4 

(máx) 

280 

(mín) 

400 

(mín) 

 

Figura 9: Postes de concreto com adição de 0,8% de fibra 
de coco, cobertos com pintura fotocatalítica [19]. 

Para cidades como Curitiba e Salvador a emissão veicular 
pode gerar cerca de 200 ppbs de compostos NOx diários 
[20]. 

5 Conclusões 

Conforme apresentado nos resultados, a pesquisa em 
desenvolvimento possibilitou a realização de alterações de 
apelo ambiental a artefatos da rede, com a utilização de 
concreto com adições de fibras orgânicas e com cobertura 
fotocatalítica. 

Com cerca de 30% (massa) de TiO2 nanométrico, anatase, na 
argamassa, pode-se verificar uma eficácia de oxidação de 
gases poluentes à base de NOx da ordem de 40%. 

Os materiais produzidos apresentaram propriedades 
mecânicas semelhantes às do concreto tradicional (variação 
média de 2% entre dosagens nos resultados obtidos), sendo 
cerca de 30% superiores aos valores mínimos 
recomendados em norma para tais produtos de engenharia, 
e em acordo com as determinações normativas. 

Como vantagem adicional, foi observada nos CPs com fibras 
uma maior interação das partes rompidas, reduzindo o 
estilhaçamento ou desplacamento dos destroços. Com isso, 
pode-se evitar a queda de blocos de concreto sobre 
transeuntes ou outros acidentes fortuitos, durante o 
impacto de veículos automotivos, ou por processos de 
corrosão intensos em regiões agressivas (orla marítima, 
centros urbanos ou fontes emissoras de poluentes 
industriais). 
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