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RESUMO 

O cimento Portland está entre os materiais mais consumidos do mundo, 

principalmente no que diz respeito ao concreto. A demanda pelos derivados do 

cimento Portland deve-se as suas versatilidades estéticas, mecânicas e 

estruturais, entretanto as matrizes cimentícias possuem como limitações a sua 

baixa resistência à tração e fratura frágil. A utilização de fibras em matrizes 

cimentícias com funções estruturais conferem melhorias nessas propriedades. 

Comumente, fibras de aço e de polipropileno são utilizadas comercialmente em 

concretos, sendo que a primeira contribui para a melhoria da resistência à tração 

e a segunda está restrita a um reforço não estrutural, devido sua baixa 

resistência mecânica. Poucos são os estudos com inserção de fibras poliméricas 

de alta resistência mecânica em matrizes cimentícias para melhorias da referida 

propriedade. Devido a isso o presente trabalho pesquisou a influência da adição 

de fibras poliméricas de alta resistência mecânica nas propriedades mecânicas 

de matrizes cimentícias com funções estruturais. Para isso foram 

confeccionadas argamassas estruturais com e sem adição de fibras. A utilização 

das argamassas estruturais foi escolhida para simular concretos estruturais sem 

a influência dos agregados graúdos. Foram utilizadas duas fibras, obtidas a partir 

dos polímeros polietileno de alto módulo (HMPE) e poliéster (PES). As matrizes 

tiveram seus constituintes caracterizados e foram moldados corpos-de-prova 

para as diferentes configurações de fibra e composição de argamassa. As fibras 

foram dosadas em massa com 0,5 % e foram distribuídas nas matrizes durante 

a mistura ou concentradas na superfície sujeita à tração na flexão. A 

concentração das fibras foi realizada com objetivo de avaliar uma maior 

possibilidade de desempenho de reforço. Os resultados demonstraram que o 

reforço com fibras poliméricas de alta resistência mecânica em compósitos 

cimentícios de média e alta resistência mecânica é viável e positivo, 

principalmente no que diz respeito ao uso de HMPE. 

Palavras-chave: 1. Compósitos cimentícios. 2. Fibras poliméricas de alta 

resistência. 3. Concreto reforçado com fibra. 4. Tensão residual. 
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ABSTRACT 

The cement Portland and their matrices are among the most consumed materials 

in the world, especially with regard to concrete. The demand for Portland cement 

derivatives is due to its aesthetic, mechanical and structural versatilities, 

however, the cementitious matrices has limitations which are its low tensile 

strength and its brittle fracture. The use of fibers in cementitious matrices with 

structural functions gives improvements in these properties. Commonly, steel and 

polypropylene fibers are used commercially in concrete. While the steel fibers 

increase tensile strength effectively, the polypropylene fibers are restricted to 

non-structural reinforcement due to its low mechanical strength. There are not 

many studies conducted on the influence of inserting high mechanical strength 

polymeric fibers in cementitious matrices on its tensile strength. Therefore, the 

present work investigated to what extent the addition of high mechanical strength 

polymeric fibers enhances mechanical properties of cement matrices with 

structural functions. To achieve the objective, structural mortars were made with 

and without high mechanical strength polymeric fibers: high modulus 

polyethylene (HMPE) and polyester (PES) polymers. The structural mortars were 

chosen to simulate structural concretes without the influence of coarse 

aggregate. The matrices had their constituents characterized and were molded 

specimens for the different fiber configurations and mortar composition. The 

fibers were mass dosed with 0.5% and were distributed in the matrices during 

mixing or concentrated on the surface subjected to tensile in flexion. The 

concentration of the fibers was performed in order to evaluate a greater possibility 

of reinforcement performance. The results showed that the reinforcement with 

polymeric fibers of high mechanical resistance in cementitious composites of 

medium and high mechanical resistance is feasible and positive, mainly with 

respect to the use of HMPE. 

Keywords: 1. Cementitious composites. 2. High strength polymeric fibers. 3. Fiber 

reinforced concrete. 4. Residual strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, houve uma contínua expansão do consumo de concreto, com 

isso, suas limitações também se tornaram mais relevantes. É notório que o 

concreto tradicional é resistente na compressão, mas é sabido que ele é menos 

eficiente quando submetido à esforços de tração. Isso torna os compósitos de 

cimento propensos a falhas frágeis e catastróficas. Uma das causas dessa 

fragilidade do compósito cimentício é devido à falta de mecanismos de 

dissipação de energia. Ao contrário dos metais, a dissipação de energia não é 

uma propriedade inerente aos compósitos tradicionais a base de cimento. Sendo 

a resistência à compressão o parâmetro mais importante do concreto, e muitas 

vezes, o foco de vários trabalhos de pesquisa é mais inclinado a melhorar a 

resistência à compressão como uma medida para elevar o desempenho do 

concreto. Entretanto, a melhoria na resistência à compressão não é garantia de 

um bom desempenho estrutural (Sasmal, S.; Avinash, G., 2016, p. 136–147). 

Numa definição bastante simplificada que o concreto na sua concepção 

tradicional é um material compósito constituído de uma matriz cimentícia e de 

outras fases agregadas como água, areia e pedra britada. Nessa configuração 

básica o concreto possui um comportamento frágil com baixa resistência ao 

impacto e baixa deformação sendo destinado a aplicações tradicionais onde 

esses requisitos não são rigorosamente exigidos. Felizmente, uma das 

evoluções citadas no parágrafo anterior pode melhorar significativamente 

algumas das preocupações relacionadas à fragilidade do concreto e sua baixa 

resistência ao crescimento e propagação de rachaduras, trata-se da adição de 

fibras na matriz cimentícia (Banthia, N. et al., 2013, p. 91-97). 

Diferente do concreto comum, o compósito cimentício projetado (ECC, do inglês 

Engineered Cementitious Composite) é um tipo especial de compósito cimentício 

reforçado com fibras de alto desempenho que apresentam alta ductilidade e 

maior tolerância a danos sob carga mecânica, incluindo cargas de tração e 
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cisalhamento. O endurecimento de deformação característica do ECC após a 

primeira fissuração da matriz é acompanhado pelo desenvolvimento sequencial 

de múltiplas micro-fissuras e a capacidade de deformação na tração é de 300 a 

500 vezes maior que o concreto convencional. No ECC, alcança alta ductilidade 

na tração com a formação de múltiplas micro-fissuras. Mesmo com carga final, 

a largura da fissura permanece na ordem de 50 a 80 micrômetros (μm). Essa 

estreita largura de fissura, sendo o compósito usado em combinação com 

armadura convencional ou não, é uma característica do material independente 

da relação de armadura (Mohamed, A. A. et al., 2015, p.1299-1330). 

As matérias-primas do ECC consistem em cimento, areia de quartzo, cinza 

volante (FA, do inglês Fly Ash) ou sílica ativa (SF, do inglês Silica Fume), água, 

superplastificante e fibras curtas distribuídas. Teores menores ou iguais a 2% da 

fração volumétrica de fibras são muito favoráveis em termos de viabilidade 

econômica. Para a aplicação em larga escala de ECC, o uso de ingredientes 

locais torna-se a primeira escolha do ponto de vista dos fatores econômicos e da 

sustentabilidade da infraestrutura. A viabilidade do uso de ECC com a utilização 

de ingredientes locais vem sendo estudada por um grande número de 

pesquisadores. Além da viabilidade econômica, o ECC reforçado com fibras é 

considerado um material de reparo satisfatório, pois possui pseudo-ductilidade 

elevada e uma largura de fissura reduzida. Nesse contexto, a ductilidade é cada 

vez mais reconhecida como um parâmetro de desempenho importante no reparo 

de durabilidade. Como material de reparo, o ECC pode exibir excelente 

compatibilidade de deformação com a estrutura do substrato de concreto. A 

elevada resistência à fratura e os múltiplos comportamentos de fissuração 

podem fazer com que o ECC melhore efetivamente a propagação instável de 

trincas causadas na interface de concreto novo e antigo. Portanto, reduz os tipos 

de danos iniciais comuns em estruturas de reparo (Deng, H., 2018, p. 1-15). 

A ductilidade é a medida do valor de deformação (capacidade de deformação 

por tração) sob crescente deformação de tração até que o material perca sua 

capacidade de carga. Um concreto psedo-dúctil pode sofrer deformação 

volumétrica inelástica e pode ser resiliente a cargas severas, mantendo parte da 

sua capacidade de carga após o surgimento de trinca. A adição de reforço em 

locais e formas adequados pode melhorar a ductilidade estrutural. A adição de 
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fibras no concreto é uma das maneiras de agregar pseudo-ductilidade ao 

concreto. Compósitos reforçados com fibra podem sofrer deformações 

inelásticas sob carga severa e manter a capacidade de carga. As fibras atuam 

como ponte mantendo as fissuras fechadas e se tornando uma forma de dissipar 

a energia na ponta da fissura à medida que a fissura cresce com o aumento da 

carga. Isso atrasará a falha, resultando em um modo modificado de falha, do 

comportamento de suavização da tensão pós-pico frágil para pseudo-dúctil 

(Sasmal, S.; Avinash, G., 2016, p. 136–147). 

Uma das diferenças entre concreto comum e compósito cimentício projetado 

está na presença de agregados graúdos. Os agregados graúdos não são 

utilizados nos ECCs, o que também colabora para que os materiais apresentem 

comportamento mecânico distintos. Como a resistência mecânica e a rigidez dos 

agregados graúdos são significativamente diferentes da matriz circundante, 

observar a influência da adição de fibras na matriz torna-se difícil na presença 

de agregados graúdos. Normalmente, os agregados graúdos são como 

inclusões em uma matriz. Toda a matriz junto com as inclusões quando 

submetidas à carga resulta no desenvolvimento de tensões internas devido à 

presença de agregados que podem auxiliar no início das trincas. Por outro lado, 

fibras são adicionadas para controlar fissuras. Desta forma, com a relação à 

adição dos dois materiais, a fibra ajuda na mitigação da propagação da fissura e 

o agregado graúdo colabora para a iniciação da fissura (Deb, S. et al., 2018, 

p.405-411). Devido a isso, a utilização das fibras em compósitos cimentícios 

(concretos) confeccionados com agregados graúdos torna a análise da real 

influência isolada das fibras na matriz mais complexa. 

Desta forma, diferentes tipos de fibras podem ser utilizados como material de 

reforço em uma matriz cimentícia, cada grupo com as suas especificidades e 

vantagens tecnológicas. As fibras são categorizadas como metálicas, sintéticas 

ou naturais. Entre os vários tipos de fibras, a fibra de aço (metálica) é a mais 

comumente usada para fins mais estruturais e não estruturais. Na sequência 

vem as fibras de polipropileno (PP), vidro e outras fibras; entretanto, esses tipos 

de fibras não usados em aplicações de concreto estrutural. A contribuição mais 

significativa das fibras é a capacidade distribuir as tensões internas no concreto 

endurecido que causam a formação de microfissuras, e com isso, retardar a 
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propagação da fissura (Afroughsabet, V. et al. 2016, p. 6517-6551); 

(Hassanpuor, M. et al. 2012, p. 452-461). 

Em contraponto ao que foi relatado até agora, apesar dos grandes avanços 

obtidos com o emprego das fibras de aço em matrizes cimentícias, as pesquisas 

com fibras poliméricas vêm aumentando e diversas aplicações vem ganhando 

cada vez mais efetividade, podendo em alguns casos apresentar certas 

vantagens tecnológicas sobre as fibras de aço como por exemplo melhor relação 

de rigidez versus peso da estrutura, maior resistência à corrosão, fadiga, 

impactos, incêndios e melhor trabalhabilidade. Outra possível desvantagem 

apresentada pelo concreto produzido com fibras de aço é a ocorrência 

indesejável de propriedades elétricas e magnéticas (Hsie, M., 2008, p. 153-157). 

Desta forma, considerando os avanços com o emprego de outras fibras, e 

buscando agregar conhecimento, a inserção de fibras poliméricas de alta 

resistência mecânica em compósito cimentício será o foco da presente pesquisa. 

Foram verificadas as possíveis contribuições provenientes do emprego das 

fibras de polietileno de alto módulo (HMPE) e poliéster (PES) em concretos e 

para isso será eliminada a influência do agregado graúdo (brita) com o objetivo 

de melhor avaliação da influência da fibra polimérica com alta resistência 

mecânica. Essas possíveis melhorias nas propriedades mecânicas da matriz 

cimentícia tais como, a sua tenacidade, pseudo-ductilidade, resistência à tração, 

impacto e flexão poderão ser de grande valia, uma vez que existem inúmeras 

estruturas de concreto sujeitas a cargas de impacto, tais como painéis de parede, 

estruturas hidráulicas, pavimentos de aeroportos, estruturas militares e 

instalações de maquinários industriais sobre o piso. 

Ainda mais, estudos com compósito cimentício projetado (ECC), em especial 

compósito cimentício reforçado com fibra de alto desempenho, que usualmente 

não fazem uso de agregados graúdos na sua constituição, ganham visibilidade 

no cenário internacional. Em pesquisa do termo Engineered Cementitious 

Composite na base de dados Engeneering Village da Elsevier em 02 de 

novembro de 2018 utilizando o campo “Assunto/Título/Resumo” (em inglês 

Subject/Title/Abstract) foram encontrados 1462 registros em Compendex & 

Knovel para 1884-2019, sendo que 193 registros (13,2% do total) são referentes 
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a publicações nos anos de 2018 e 2019 e considerando os anos de 2017, 2018 

e 2019 esse número sobe para 316 registros (21,6% do total), demostrando a 

atualidade das pesquisas com Engineered Cementitious Composite. 

1.1 Justificativa 

A sociedade moderna consome cerca de 10 bilhões de toneladas de materiais 

de engenharia, conforme Figura 1.1, sendo que a produção anual mundial em 

toneladas de concreto ultrapassa todos os outros materiais somados, uma vez 

que a escala do gráfico apresentada na referida figura está em escala logarítmica 

(Ashby, M. et al., 2012, 650p.). 

Figura 1.1 - Consumo de hidrocarbonetos e de materiais de engenharia. 

 
Fonte: Ashby, M. et al., 2012, 650p. 

O concreto continua sendo o material de construção mais importante e seu 

consumo continua crescendo em todos os países e regiões do mundo. Na Figura 

1.2 é apresentada a evolução da produção de cimento Portland (dados derivados 

de CDIAC e CEMBUREAU) e aço bruto (World Steel Association) com população 

(UN Population Division) e percebe-se que a produção de cimento a partir do 

ano 2000 aumentou a taxas maiores que as taxas de crescimento da produção 

do aço, e da população (Scrivener et al., 2016, 50p). Como no Brasil, 40% da 

produção de cimento Portland é utilizado para confecção de concreto (Figura 
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1.3), o crescimento da produção de cimento indica, quase diretamente, o 

crescimento da produção de concreto (Scrivener et al., 2016, 50p). 

Figura 1.2 - Comparação da produção de cimento Portland (dados derivados 
de CDIAC e CEMBUREAU) e aço bruto (World Steel Association) com 

população (UN Population Division). 

 
Fonte: Adaptado de Scrivener, John, Gartner (2016). 

Figura 1.3 - Diferentes usos do cimento no Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de Scrivener, John, Gartner (2016). 
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As razões para esse crescimento da produção de concretos são múltiplas: seus 

componentes estão disponíveis em todos os lugares e são relativamente 

baratos, sua produção pode ser simples, sua aplicação abrange grande 

variedade de obras. Além disso, há cerca de 40 anos, seu desenvolvimento vem 

se aprimorando, dando origem a concretos de alto desempenho (HPC do inglês 

High-Performance Concrete). Certas características foram desenvolvidas para 

aplicação em ambientem específicos, estas características não são apenas de 

resistência mecânica, mas melhor durabilidade, maior resistência a vários 

agentes externos, alta taxa de endurecimento, melhor aspecto, etc. Portanto, 

devido a seu vasto consumo e apesar de toda essa evolução, trata-se de um 

material que provavelmente continuará sendo foco de incontáveis pesquisas 

científicas (Brandt, A. M., 2008, p.3-9). 

Outro ponto relevante que merece destaque refere-se à sustentabilidade que 

cada vez mais é um tema de preocupação em todos os setores, atualmente 

sendo um dos maiores desafios para o setor de construção. A melhor maneira 

de se conseguir isso é usando materiais sustentáveis visando sempre aproveitar 

as suas melhores propriedades. Materiais cimentícios comuns que não são 

reforçados têm baixa resistência à tração, tenacidade à fratura e resistência à 

tração que pode ser consideravelmente melhorada pela adição de fibras. As 

principais propriedades que podem ser aprimoradas com a inclusão dessas 

fibras são a resistência à tração, resistência à flexão, tenacidade à fratura, 

resistência à fadiga, ao impacto e ao choque térmico (Mukhopadhyay, S.; 

Khatana, S., 2015, p.239-264). 

Desta forma, o concreto tradicional já não pode atender a todas as necessidades 

atuais devido à complexidade dos projetos, das próprias estruturas e de alguns 

ambientes de serviço. Para construir pontes de extensão mais longas, edifícios 

mais altos e estruturas de concreto reforçado mais sustentáveis e duráveis, 

torna-se imperativo projetar materiais cimentícios mais eficientes, com 

resistência à tração e compressão aprimorada, durabilidade e ductilidade 

superiores, buscando manter a menor largura de fissura possível sob carga de 

tração. A otimização tecnológica dos diferentes componentes, proporções e 

processos pode permitir uma produção mais simplificada e menos onerosa de 

misturas de concreto de ultra alto desempenho, que não exigirão nem cura por 
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calor, nem cura por pressão, nem um misturador especial, ajudando a atender a 

necessidade de aplicações no local fornecendo compostos que são 

significativamente mais rentáveis do que os atualmente disponíveis alternativas 

no mercado (Wille, K. et al., 2011, p. 309-324 e Jin, L et al., 2018, p.102-111). 

Voltando à fragilidade do concreto, sabe-se que essa característica tem sido seu 

gargalo por muitas décadas, sua baixa resistência à tração e ductilidade são as 

principais razões para o reparo e a reabilitação frequentes de estruturas de 

concreto. Contudo, conforme já dito, a adição de fibras reduz a fragilidade e 

melhora a tenacidade à fratura. Há um crescente interesse em melhorar o 

comportamento do concreto sob carga de tração e incorporar o comportamento 

de endurecimento de tensão. A otimização de compósitos com base em 

micromecânica pode ser empregada para desenvolver os compósitos 

cimentícios que exibem comportamento de endurecimento por deformação 

usando um conteúdo de fibra ótimo. Além disso, o compósito de cimento 

reforçado com fibras cientificamente concebido pode proporcionar uma 

capacidade de deformação por tensão que é várias vezes superior à do concreto 

convencional (Sasmal, S.; Avinash, G., 2016, p. 136-147). 

Portanto, a melhoria da ductilidade na tração e na flexão, juntamente com 

características leves, são necessidades típicas de materiais compostos de 

cimento e ou concreto de alto desempenho para uso em obras de infraestrutura. 

Sendo bem conhecido que certas propriedades mecânicas de compósitos 

cimentícios podem ser melhoradas pela adição de materiais de reforço como 

fibras de aço, fibras de vidro, de carbono e fibras poliméricas sintéticas 

(polipropileno, polietileno, álcool polivinílico, acrílicos, poliamida, poliéster). E de 

acordo com Bentur e Mindess (1990, p. 105), as fibras de aço ainda são as mais 

empregadas em compósitos cimentícios, por conseguirem exercer um papel 

importante, atuando como ponte de alívio de tensões na região de fratura. Elas 

podem aumentar a resistência mecânica do compósito por meio de transferência 

de cargas e tensões através de fissuras. Isto implica uma curva de tensão-

deformação ascendente após a formação da trinca, este comportamento é 

conhecido como endurecimento por deformação. Elas também aumentam a 

resistência mecânica do compósito, fornecendo mecanismos de absorção de 
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energia, relacionados com a descolagem e processos deslizamento das fibras 

nas pontes das rachaduras. 

De acordo com Söylev, T. A e Özturan, T. (2014, p. 67-75), apesar dos grandes 

avanços já citados, a utilização tecnológica de fibras em concreto ainda está 

amplamente voltada para as fibras de aço e polipropileno. Outro dado relevante 

é que se tratando de polipropileno sua aplicação está restrita a um reforço não 

estrutural com a finalidade de diminuir o crescimento de trincas devido apenas à 

retração plástica por secagem (retração hidráulica), não contribuindo, portanto, 

para a capacidade de carga do concreto. Outro aspecto a ser considerado, é que 

dados da literatura mostram que a melhoria na resistência à compressão 

proporcionada pela adição de fibra de aço pode ser muito limitada.  

Os autores Sadrinejad et al., (2018, p. 72-82) descrevem algumas possíveis 

limitações das fibras de aço, tais como a corrosão e efeito sobre campos elétricos 

e magnéticos, que limitam seu uso e citam a alta densidade volumétrica como 

uma desvantagem. Para eles, levando em conta essas características, as fibras 

sintéticas podem ser consideradas como uma alternativa prática. 

De acordo com Said e Razak (2015, p. 447-457), a densidade específica das 

fibras de polímero é cerca de seis ou sete vezes menor que a das fibras de aço. 

Segundo Mo et al., (2016, p. 113-121), as fibras de polímero possuem um custo 

significativamente menor quando comparadas às fibras de aço convencionais, e 

os autores relatam que a adição de fibras de polímero são notoriamente 

conhecidas por melhorar a resistência mecânica do compósito devido à 

capacidade das fibras de reforçarem a matriz do compósito cimentício. Além 

disso, as fibras de polímero são vantajosas na diminuição da perda de 

resistência do material cimentício exposto a temperatura elevada. Isso se deve 

principalmente ao derretimento das fibras quando expostas a temperaturas 

acima de seu ponto de fusão, que subsequentemente induzem vazios e atuam 

como um canal na liberação da pressão dentro do compósito. 

Apesar do custo superior, o concreto de alta resistência (HSC, do inglês High 

Strength Concrete) resolveu muitos casos estruturais por causa de suas 

características distintas, desde a sua invenção e surgimento. O aprimoramento 
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desses vários tipos de concretos de alto e ultra alto desempenho reforçados com 

fibras dispersas, resulta na criação de um grupo de materiais de construção 

muito importantes. Atualmente, para muitas estruturas pênseis ou para 

construção em condições especiais, a aplicação de concretos reforçados com 

fibra (FRC, do inglês Fiber Reinforced Concrete) é considerada necessária, e 

essa situação será estendida no futuro. Novos componentes e tecnologias 

desenvolvidos para fins especiais são agora, pelo menos em parte, aplicados na 

produção diária em usinas de concreto pré-misturado. Em geral, concreto e 

particularmente concreto com reforço de fibra dispersa está se tornando um 

material de alta tecnologia que fornece excelente desempenho, mas requer 

projeto e execução competentes. Vários métodos experimentais e teóricos que 

são aplicados com sucesso serão certamente utilizados em pesquisa e 

desenvolvimento adicionais (Brandt, A. M., 2008, p.3-9). 

Nesse sentido, levando em consideração os argumentos e relatos previamente 

explanados, a incorporação de diferentes de fibras em argamassas estruturais 

ou concretos pode resultar num compósito com um maior desempenho de 

engenharia em relação às suas propriedades mecânicas. Assim esse trabalho 

propõe avaliar a utilização de fibras de polietileno de alto módulo (HMPE) e 

poliester (PES) no comportamento mecânico de compósito cimentício reforçado 

com fibra de alto desempenho, como alternativa às principais fibras atualmente 

empregadas para esse fim. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o comportamento mecânico de 

compósitos cimentícios reforçados com fibras poliméricas de alto desempenho. 

As fibras de HMPE e PES foram escolhidas para esse trabalho por apresentarem 

propriedades potencialmente atrativas para aplicação em compósitos 

cimentícios. Desta forma, foi vislumbrado o potencial de desenvolvimento de 

compósito cimentício de elevado desempenho.   
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1.2.2 Objetivo específico 

Entre os objetivos específicos deste trabalho estão: 

• avaliar a influência das fibras de polietileno de alto módulo (HMPE) e 

poliéster (PES) na resistência à flexão de compósito cimentício reforçado 

com fibra de alto desempenho; 

• avaliar a influência das fibras de polietileno de alto módulo (HMPE) e 

poliéster (PES) na tenacidade e resistência ao impacto de compósito 

cimentício reforçado com fibra de alto desempenho; 

• entender os mecanismos de reforço proporcionado pelo uso de fibras de 

alta resistência mecânica em compósitos cimentícios estruturais. 

• avaliar a influência das fibras de polietileno de alto módulo (HMPE) e 

poliéster (PES) na condutividade térmica de compósito cimentício 

reforçado com fibra de alto desempenho; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Concretos reforçados com fibras 

O concreto reforçado com fibra é um material compósito no qual busca-se 

melhores níveis de resistência à tração e à flexão, adicionando fibras de reforço 

à mistura de concreto. Esta mistura composta tem integridade e coesão 

apropriada, o que permite que o concreto atue como um material pseudo-dúctil 

a ser usado para a produção de peças estruturais em diversas geometrias. Um 

dos benefícios do concreto reforçado com fibras é a grande capacidade de 

absorção de energia. Atualmente, o uso de fibra de vidro, polipropileno, aço, 

carbono e a produção de diferentes tipos de compósitos tornou-se possível em 

diversas aplicações industriais, e implementá-las no mundo desenvolvido é 

altamente atraente para os setores de construção civil. Os concretos reforçados 

com fibras têm propriedades desejáveis, tais como, alta ductilidade, alta 

resistência mecânica, grande capacidade de absorção de energia e resistência 

contra propagação de trincas e rachaduras, o que os tornam apropriados para 

inúmeras aplicações (Yousefieh, N. et al., 2017, p. 833-834). 

O uso de fibras para reforçar um material frágil pode ser rastreado até os tempos 

egípcios, quando a fibra de amianto foi usada para reforçar panelas de barro 

cerca de 5000 anos atrás. A primeira introdução de concreto para fins de 

construção, pode ser rastreado até os pedreiros fenícios cerca de 1500 aC e 

mais tarde a maioria dos edifícios remanescentes do Império Romano eram 

feitas de concreto. Após todo esse período, o concreto continua sendo 

amplamente empregado na construção civil, isto significa um desenvolvimento e 

experiência acumulada de 3500 anos em concretos tradicionais como materiais 

de construção e mais de 100 anos de experiência com uso intensivo de concreto 

armado. As fibras, por sua vez, são usadas para reforçar o material cimentício 

desde a antiguidade, tijolos de argila eram reforçados com o uso da palha como 

fibra e argamassa de alvenaria era reforçada usando crina de cavalo. O concreto 

reforçado com fibra pode ser introduzido como o modelo avançado desta 

tecnologia em que a palha e a argila são substituídas por fibras naturais ou 
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sintéticas e cimento, respectivamente (Hertz, K. D., 2002, p. 103-116); (Hameed, 

R. et al., 2009, p.67-72); (Mehta, P. K. e Monteiro, P. J. M., 2006); (Yousefieh, N. 

et al., 2017, p. 833-834). 

Dando sequência e complementando o que foi descrito no parágrafo anterior 

sobre a importância dos concretos, vale ressaltar os dados referentes ao ano de 

2017 que relatam um consumo global de concreto comum de cimento Portland, 

como sendo o material de construção mais utilizado no mundo, atingindo 

aproximadamente 10 bilhões de toneladas por ano. Sua combinação exclusiva 

de resistência mecânica, viabilidade econômica, disponibilidade de recursos de 

matérias-primas, moldabilidade e durabilidade tornam o concreto comum um 

candidato ideal para uma ampla variedade de aplicações de infraestrutura civil. 

Além disso, variando o tipo e a quantidade de constituintes individuais na mistura 

de concreto (por exemplo, cimento, água, agregado, aditivos), as propriedades 

de estado fresco e endurecido do concreto de cimento Portland podem ser 

adaptadas para atender a muitas especificações de projeto diferentes 

(DeRousseau, M. A. et al., 2018, p. 42-53). 

Aliada a todas essas características, outra adaptação que pode ser empregada 

para adequação de diversas propriedades do concreto no estado endurecido é 

obtida pela adição de fibras em sua matriz. As fibras de aço e vidro foram 

utilizadas nos trabalhos iniciais sobre concretos reforçados por fibras nos anos 

1950 e 1960, essas fibras iniciais possuíam geometria reta e lisa. Desde então, 

no entanto, geometrias mais complexas foram desenvolvidas, principalmente 

para modificar a sua ligação mecânica com a matriz cimentícia. Assim, conforme 

ilustrado na Figura 2.1, as fibras de aço modernas podem ser fabricadas em 

forma de gancho ou extremidades deformadas, podem ocorrer como filamentos 

empacotados ou películas laminadas (Bentur, A.; Mindess, S., 2007, p. 601).  
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Figura 2.1 - Exemplos de diferentes formas de fibras metálicas. 

 

Fonte: Adaptação de Sarzalejo et al., 2009. 

Uma estratégia bem-sucedida para mitigar as preocupações em relação à 

fragilidade é usar fibras curtas distribuídas aleatoriamente na mistura de 

concreto. Os principais fatores que afetam as características do concreto 

reforçado com fibras (FRC) são o tipo de fibra, geometria, volume, distribuição e 

sua orientação, bem como as propriedades da matriz. As fibras, dependendo de 

sua geometria, podem ser classificadas em dois tipos principais: micro e 

macrofibras. As microfibras são definidas como fibras curtas com um diâmetro 

de 100 µm ou menos e uma área superficial específica superior a 500 cm²/g. Em 

contraste, as macrofibras são referidas como fibras maiores em diâmetro e 

comprimento, em comparação com as microfibras com uma área superficial 

específica de aproximadamente 10 cm²/g. Segundo a norma ACI 544.1R, as 

fibras utilizadas no concreto, no que diz respeito aos seus materiais, são 

divididas em quatro grupos básicos: aço, vidro, fibras sintéticas e naturais. Os 

estudos confirmaram que a adição de fibras de aço ao concreto pode melhorar 

significativamente a resistência à ruptura e o módulo de ruptura, a capacidade 
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de carga, a ductilidade e a capacidade de absorção de energia e a resistência 

ao impacto do concreto. Além disso, foi relatado que as fibras de aço podem 

afetar positivamente a resistência à compressão e o módulo de elasticidade do 

concreto (Sadrinejad, I. et al., 2018, p. 72-82). 

Assim sendo, apesar do concreto possuir altos níveis de resistência mecânica, 

capacidade de trabalho e desempenho durável, sua estrutura heterogênea 

possui alguns efeitos indesejáveis. Sua estrutura complexa pode levar a muitas 

zonas de concentração de tensões internas, criando assim as condições em que 

alguns vazios internos podem ocorrer no concreto fresco ou em estado 

endurecido. Mesmo antes de qualquer aplicação da carga ou intempéries, 

podem existir microfissuras dentro de concreto nas interfaces entre o agregado 

e da matriz. Além disso, fatores externos tais como as cargas estruturais e efeitos 

ambientais podem aumentar as fissuras em tamanho e quantidade. A 

propagação das fissuras na matriz e a junção de trincas produzem fissuras 

maiores, o que pode resultar na falha do concreto (Dawood, E. T. and Ramli, M., 

2011, p. 193-200). 

É comprovado que a incorporação de fibras pode atuar de duas formas em 

compósitos à base de cimento: com reforço primário, para melhorar as 

propriedades de flexão e tração dos compósitos e como reforço secundário, para 

evitar a criação e propagação de fissuras na matriz de cimento por ponte sobre 

as microfissuras. Assim, a aplicação de fibras em materiais cimentícios 

normalmente é acompanhada de resultados desejáveis como diminuição da 

criação de fissuras e propagação de fissuras, aumento da tenacidade e 

ductilidade da matriz, aumento da capacidade de absorção de energia e aumento 

das resistências à tração e flexão (Dawood, E. T. and Ramli, M., 2011, p. 193-

200); (Halvaei, M. et al. 2014, p. 511-524); (Yao, W. et al., 2002, p. 27-30), (Yin, 

S. et al.,2015, p. 180-188). 

As vantagens das fibras descontínuas aplicadas como reforço em compósitos 

cimentícios são bem conhecidas. As interações interfaciais entre a fibra e a 

matriz de cimento influenciam as propriedades mecânicas do compósito. Os 

compósitos cimentícios projetados (ECC) são compósitos à base de cimento, 

areias de tamanho pequeno, cargas de enchimento, fibras de alto módulo e 
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materiais complementares de cimentação. Eles melhoraram as propriedades de 

tração e flexão em comparação aos concretos tradicionais. Para atingir essas 

propriedades, fibras de alto módulo, como carbono, aço e fibras de álcool 

polivinílico, têm sido usadas nos compósitos cimentícios projetados. Os ECCs 

foram introduzidos na década de 1990, sendo que os primeiros ECCs 

apresentavam resistência à tração moderada de 4 a 6 MPa e ductilidades mais 

altas cerca de 3 a 5%. O ECC possui duas características marcantes, a 

capacidade de microcraqueamento múltiplo em vez de macrocraqueamento na 

matriz e comportamento de endurecimento de deformação, isto é, um aumento 

na deformação por tração acompanhada por um aumento na carga após a 

primeira quebra (Halvaei, M. et al. 2014, p. 511-524). 

A capacidade de tração do ECC pode ser cerca de 300 a 500 vezes maior que 

o concreto normal. Conforme descrito, o ECC apresenta múltiplas fissuras 

durante o processo de endurecimento por tensão, com uma largura de 

microfissura de menos de 100 µm, tornando-o um material altamente durável em 

uma ampla variedade de condições de exposição ambiental. Recentemente, 

pesquisadores utilizaram fibra de polietileno de ultra alto peso molecular para 

desenvolver compósitos cimentícios projetados de altíssimo desempenho (UHP-

ECC). Sua resistência à compressão, resistência à tração e capacidade de 

tração podem atingir 120-150 MPa, 15-20 MPa e 8%, respectivamente. O UHP-

ECC já tem grandes perspectivas de desenvolvimento em todos os tipos de 

aplicações de engenharia civil (Zhou, Y. et al., 2018, p. 1-21). 

Para aumentar a resistência mecânica de seus compósitos, as fibras devem ter 

um módulo de elasticidade maior que o da matriz. Para materiais cimentícios, 

onde o módulo de elasticidade varia de cerca de 15 a 30 GPa, esta condição é 

difícil de encontrar na maioria das fibras sintéticas. Portanto, foram feitas 

tentativas para desenvolver fibras com um módulo de elasticidade muito alto para 

o reforço de cimento. Entretanto, pesquisas teóricas e aplicadas indicaram que, 

mesmo com fibras de baixo módulo, melhorias consideráveis podem ser obtidas 

com relação à capacidade de deformação, tenacidade, resistência ao impacto e 

controle de trinca dos compósitos de concreto reforçado com fibras. Em muitas 

aplicações, o aprimoramento dessas propriedades é muito mais significativo do 
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que um aumento modesto na resistência à tração na flexão (Zheng, Z. and 

Feldman, D. 1995, p. 185-210). 

Fazendo um apanhado geral, as fibras de aço podem melhorar muito a 

resistência à tração e a resistência à flexão do concreto devido à sua capacidade 

de absorver energia e controlar as rachaduras. Porém, suas propriedades 

elétricas, magnéticas e de condutividade térmica as tornam inadequadas para 

algumas aplicações especiais e a corrosão das fibras de aço pode ser prejudicial 

e levar à rápida deterioração das estruturas de concreto. A fibra de vidro por sua 

vez, possui um excelente efeito de fortalecimento, mas pouca resistência à 

álcalis. Fibras naturais, como madeira, sisal, coco, bagaço de cana-de-açúcar, 

palmito e fibras vegetais, são baratas e facilmente disponíveis, mas têm baixa 

durabilidade. As fibras sintéticas podem ser feitas de acrílico, aramida e carbono. 

Eles podem evitar fissuras de retração plástica em concreto fresco e melhorar o 

comportamento pós-fissuração do concreto (Yin, S. et al.,2015, p. 180-188). 

2.2 Fibras sintéticas 

Uma fibra sintética pode ser descrita como um corpo flexível, 

macroscopicamente homogêneo, com uma elevada razão de aspecto (relação 

entre comprimento e diâmetro) e uma pequena seção transversal. As fibras 

sintéticas são desenvolvidas e produzidas pelas indústrias petroquímica e têxtil, 

obtidas a partir de macromoléculas naturais ou polímeros sintéticos. Elas são 

comprovadamente duráveis sob muitas condições normais e severas, possuem 

boa ligação com o cimento Portland e via de regra não proporcionam problemas 

de saúde. A organização das cadeias poliméricas no espaço tridimensional 

determina em grande parte as propriedades químicas, físicas e mecânicas de 

uma fibra. As propriedades características das fibras são alcançadas por meio 

do desenvolvimento de uma organização de cadeia intermolecular que 

geralmente pode ser descrita como altamente orientada e cristalina. Todas as 

fibras têm uma característica estrutural particular em comum: uma orientação 

preferencial de suas unidades elementares em relação ao eixo da fibra (Zheng, 

Z. and Feldman, D. 1995, p. 185-210).  
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A utilização de fibras poliméricas é favorecida pela sofisticação tecnológica da 

indústria de fibras sintéticas, que disponibiliza uma ampla gama de fibras de 

módulos de tensão muito baixos a extremamente elevados. Seu emprego está 

relacionado a uma necessidade importante do FRC, a durabilidade, que é muito 

importante, pois as construções de concreto são geralmente projetadas para 

durar várias décadas. Isso requer que os constituintes da FRC permaneçam 

quimicamente estáveis durante um longo período em condições de serviço. Os 

principais componentes do cimento Portland são silicatos e aluminatos de cálcio. 

Na presença de água, ocorrem reações de hidratação e hidrólise, resultando em 

uma solução fortemente alcalina (pH 10 a 12) de hidróxido de cálcio [Ca (OH) z]. 

Algumas fibras (por exemplo, vidro) perdem a sua resistência gradualmente 

quando misturadas com cimento Portland. As fibras de nylon, polipropileno e 

polietileno são muito resistentes aos álcalis e não são verificadas degradação 

dessas fibras no cimento (Wang, Y. et al., 1987, p. 4281-4291). 

As fibras sintéticas podem fornecer um reforço eficaz e relativamente barato para 

o concreto e são alternativas para o amianto, aço e fibras de vidro. Dentre os 

tipos de fibra que foram incorporados nas matrizes de cimento incluem polietileno 

(PE), polipropileno (PP), acrílicos (PAN), poliálcool vinílico (PVA), poliamidas 

(PA), aramida, poliéster e carbono. As propriedades das fibras sintéticas variam 

amplamente, em particular no que diz respeito ao módulo de elasticidade, uma 

característica importante quando as fibras são utilizadas para a produção de 

compósitos. A Tabela 2.1 apresenta um resumo das propriedades físicas de 

várias fibras sintéticas (Zheng, Z. and Feldman, D. 1995, p. 185-210). 

Tabela 2.1 - Propriedades físicas de fibras poliméricas 

Fibra 
Massa 

específica 
Resistência à 
tração (MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 
(%) 

Acrílico 1,17 207-1000 14,6 7,5-50,0 

Aramida 1,44 3620 62 4,4 

Aramida de alto 
módulo 

1,44 3620 117 2,5 

Nylon 1,16 965 5,17 20 

Poliéster 1,34-1,39 896-1100 17,5 - 

Polietileno 0,96 200-300 5,0 3,0 

Polipropileno 0,90-0,91 310-760 5,5-4,9 15,0 

Fonte: Adaptação de Zheng, Z. and Feldman, D. 1995. 
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Entre os vários tipos de fibras sintéticas, as fibras baseadas em polímeros são 

mais famosas do que as outras. As fibras de polipropileno e poliolefina são dois 

membros principais das fibras baseadas em polímero usadas no concreto. Estas 

fibras poliméricas, devido à sua hidrofobicidade e excelente estabilidade 

química, podem apresentar durabilidade de longo prazo em um ambiente 

agressivo. Durante a última década, muitos pesquisadores estudaram as 

características de concretos, incluindo fibras de polipropileno ou poliolefinas. A 

revisão de estudos anteriores indicou que as fibras de poliolefina podem 

influenciar positivamente a resistência à tração, energia de fratura e rachadura 

devido a retração do concreto em comparação com o concreto simples, embora 

os resultados conflitantes foram relatados sobre os seus efeitos sobre a 

resistência à compressão. De acordo com a literatura disponível, a utilização de 

fibras de polipropileno de tamanho micro em misturas de concreto pode melhorar 

a resistência à tração, resistência à flexão, coeficiente de sortividade, penetração 

de íons cloreto, permeabilidade à água, resistividade elétrica e retração em 

comparação com concreto comum. Além disso, foi relatado que a presença de 

fibras de polipropileno na mistura de concreto pode diminuir a quantidade e o 

tamanho dos micros vazios, além de reduzir a porosidade na zona de transição 

em torno dos agregados (Sadrinejad, I. et al., 2018, p. 72-82). 

À medida que as fibras de polímero possuem um custo significativamente menor 

do que as fibras de aço convencionais, o uso de fibras de polímero pode 

apresentar uma alternativa mais atraente em materiais de construção não 

estruturais, nos quais são dadas grande ênfase aos custos de produção 

envolvidos. Além disso, as fibras de polímero são vantajosas na redução da 

perda de resistência mecânica das matrizes cimentícias expostas a 

temperaturas elevadas. Isto ocorre principalmente devido à decomposição das 

fibras quando expostas à temperatura acima do seu ponto de fusão, gerando 

posteriormente vazios que atuam como canais de alívio de pressão dentro do 

compósito (Mo et al. 2017, p. 113-121). 

As propriedades do polietileno (PE) são fortemente dependentes da massa 

molecular e do grau de cristalinidade. A fibra de polietileno de alta resistência 

tem excelente resistência mecânica e baixa temperatura de fusão de 147 °C. 

Uma das vantagens da fibra de polietileno é que ela pode ser produzida com um 
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módulo de elasticidade relativamente alto. Este material tem uma curva de 

tensão-deformação linear até falha. As fibras polietileno de alto módulo têm 

propriedades desejáveis de retenção de resistência mecânica sob exposição a 

longo prazo a ambientes agressivos (por exemplo, água do mar, álcalis e ácidos). 

Estas fibras têm uma estabilidade térmica razoável, mantendo uma percentagem 

significativa das suas propriedades à temperatura ambiente a temperaturas 

elevadas próximas dos 80 °C. Suas propriedades de fluência se comparam 

favoravelmente com as de outras fibras orgânicas. Em aplicação à pasta de 

cimento, a fibra polietileno de alto módulo é altamente eficaz no aumento das 

características de resistência à flexão e tenacidade e resistência ao impacto do 

material (Zheng, Z. and Feldman, D. 1995, p. 185-210). 

As utilizadas nesse trabalho são o polietileno de alto módulo (HMPE) e o 

polietileno tereftalato (PET), também comumente tratado apenas por poliéster 

(PES), essas fibras são empregadas na fabricação de cordas para emprego 

naval. O HMPE é o nome usualmente utilizado para se referir ao polietileno de 

ultra alto peso molecular (UHMWPE), é que um subconjunto do polietileno 

termoplástico. O HMPE possui cadeias longas sem ramificações o que colabora 

para aumentar as interações intermoleculares, ajudando a distribuir de forma 

mais homogênea e eficaz as tensões internas. Isso resulta em um material muito 

resistente, com a maior resistência ao impacto quando comparado a qualquer 

termoplástico atualmente fabricado. 

O polietileno é um polímero formado a partir de etileno (C2H4), que é um gás com 

um peso molecular de 28 g/mol. A fórmula química genérica para o polietileno é 

- (C2H4) n–, onde n é o grau de polimerização. Um esquema das estruturas 

químicas para etileno e polietileno é mostrado na Figura 2.2. Existem vários tipos 

de polietileno, dependendo do grau de polimerização ou pesos moleculares e 

arquiteturas de cadeia. Os polietilenos, LDPE e LLDPE referem-se a polietileno 

de baixa densidade e polietileno linear de baixa densidade, respectivamente. 

Estes polietilenos têm geralmente arquiteturas de cadeias ramificadas e lineares, 

respectivamente, cada uma com um peso molecular de tipicamente inferior a 

50.000 g/mol. O polietileno de alta densidade (HDPE) é um polímero linear com 

um peso molecular de até 200.000 g/mol (Sherazi, T. A., 2014, p. 1-2). 
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Figura 2.2 - Esquema da estrutura química do etileno e polietileno 

 

Fonte: Adaptação de Sherazi, T. A.2014. 

O peso molecular tem influência sobre as propriedades do polietileno de alta 

densidade (HDPE), principalmente devido ao seu efeito na cinética de 

cristalização, cristalinidade final e ao caráter morfológico da amostra. O efeito do 

peso molecular depende de sua extensão. O polietileno de baixo peso molecular 

é frágil e quebra sob baixas deformações, sem desenvolver “pescoço” (similar a 

estricção em metais) no ensaio de tração. Além disso, o peso molecular exerce 

influência sobre a resistência ao impacto. Um aumento no teor de ramificações 

reduz a cristalinidade e é acompanhado por variação significativa das 

características mecânicas, uma vez que causa um aumento no alongamento na 

ruptura e uma redução da resistência à tração. A orientação das cadeias 

poliméricas exerce um forte efeito sobre as propriedades mecânicas do 

polímero. Materiais fabricados com HDPE altamente orientado são 

aproximadamente dez vezes mais resistentes do que os fabricados a partir do 

polímero não orientado, pois a orientação aumenta o empacotamento das 

cadeias e consequentemente aumenta a rigidez do polímero. O polietileno linear 

é altamente cristalino (acima de 90%), pois apresenta um baixo teor de 

ramificações. Esse polímero contém menos que uma cadeia lateral por 200 

átomos de carbono da cadeia principal e sua densidade está entre 0,95 e 0,97 

g/cm³. Em relação à estrutura química, o HMPE e o HDPE são muito parecidos, 

sendo ambos polímeros de cadeia essencialmente linear. A Figura 2.3 apresenta 

a representação da cadeias moleculares e cristalinidade do HMPE e do PE 

(Coutinho, F. M. B. et al., 2003, p.1-3). 
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Figura 2.3 - Representação da orientação e cristalinidade do HMPE e PE 

 

Fonte: adaptação de catálogo CSL, 2010. 

Pesquisas recentes deram início à utilização da fibra PE com alta resistência e 

alto módulo de Young (HMPE) para produzir ECC de alta resistência à tração e 

alta ductilidade. Dentre essas pesquisas foi verificado propriedades mecânicas 

de compósitos cimentícios de altíssimo desempenho com uma resistência à 

tração média de 10 MPa e alongamento médio de 2,8%. Ao contrário da fibra de 

PVA que é hidrofílica, a fibra PE é hidrofóbica e não necessita de tratamento de 

superfície para proporcionar uma adequada união na interface matriz / fibra. 

Comparativamente, a largura da fissura do PE-ECC sob e após a tensão é mais 

larga do que a do PVA-ECC com a fração de volume de fibra idêntica. 

Geralmente, a fibra PVA é adequada para produzir ECC de resistência moderada 

com melhor durabilidade ambiental, enquanto a fibra PE é mais adequada para 

ECC de alta resistência usada como material estrutural. As propriedades de 

fibras de PE descritas por diferentes autores estão listadas na Tabela 2.2 (Yu, K. 

et al., 2018, p.346-362). 
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Tabela 2.2 - Propriedades das fibras PVA e PE. 

Fibra 
Resistência 

à tração 
(MPa) 

Diâmetro 
(µm) 

Comprimento 
(mm) 

Módulo 
de 

Young 
(GPa) 

Alongamento 
(%) 

Referência 

PVA 1620 39 12 42,8 6-8 
Quase todo o 

PVA-ECC 

PE - 10 6,4 88 - 
Kesner, K.E., 
et al, (2001, p. 

65-72) 

PE - 38 12,7 73 - 
Kesner, K.E., 
et al, (2003, p. 

381-390) 

PE 3000 28 12,7 100 3,1 

Ranade, R. et 
al.,(2013, p. 
413-422); 

Ranade, R. et 
al.,(2013, p. 

375-384) 

PE 2900-3800 20-28 12-18 100-120 2-3 
K.Q. Yu, K. Q., 

et al.,(2017, 
p.410-419) 

PE 2700 12 18 88 - 
Choi, J. I. et 

al.,(2016, 
p.153-158)  

Fonte: Adaptação de Yu, K. et al., 2018. 

A segunda fibra utilizada nesse trabalho é produzida a partir de polietileno 

tereftalato (PET), esse polímero tem como característica a ligação éster (-CO-

O), trata-se, portanto, de um poliéster. É um polímero termoplástico, obtido da 

reação de um biálcool com um biácido saturado, neste caso o ácido tereftálico e 

o etileno glicol que resulta na estrutura da Figura 2.4. As ligações existentes 

entre os carbonos da cadeia são apenas ligações simples. Como polímero pode 

ser utilizado para produção de peças que exijam do polímero alta resistência 

mecânica (rigidez), boa tenacidade, elevada resistência a abrasão e excelente 

estabilidade dimensional e química (Canevarolo, S. V. J., 2006, 277p.). 

Figura 2.4 - Estrutura molecular do Polietileno tereftalato 

 

Fonte: do próprio autor 
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Dentre outras aplicações, o PET é utilizado como matéria prima para maioria das 

garrafas plásticas usadas como recipientes de bebidas, e como sabe-se que 

esses recipientes se tornam resíduos após seu uso, causando problemas 

ambientais. Esse fato serviu como motivação para diversos autores pesquisarem 

sobre as implicações do emprego de fibras curtas de PET reciclado com material 

de reforço em concreto. Desta forma, a maior parte dos trabalhos analisados no 

que se refere ao emprego de fibras de PET em concreto, utilizaram macrofibras 

obtidas a partir de matéria prima reciclada. Os autores Fraternali, F. et al., (2011, 

p. 2368–2374) relataram para uma dosagem de fibra volumétrica a 1% melhorias 

marcantes na resistência térmica, resistência mecânica e ductilidade dos 

concretos reforçados com fibras PET reciclado. Citam também estudos 

comparativos com resultados da literatura que os concretos reforçados com 

fibras PET reciclado são altamente competitivos em relação ao concreto 

reforçado com polipropileno em termos de resistência à compressão e 

tenacidade à fratura. Os pesquisadores Kim et al., (2009, p. 232-240) relatam 

que as amostras de concreto reforçado com fibras PET recicladas possuem 

índices de ductilidade relativos de aproximadamente 7 a 10 vezes superiores aos 

espécimes sem reforço de fibras. 

Entretanto, uma questão relevante foi relatada por Yin, S. et al., (2015, p. 180-

188), que foi à durabilidade das fibras PET na matriz de cimento Portland. Um 

dos trabalhos relata que as fibras de PET pertencem ao grupo de poliéster que 

podem sofrer degradação quando incorporadas na matriz de cimento Portland 

(Alani, A. M. and Beckett, D., 2013, p.335-344); (Fraternali F, et al., 2014, p. 293-

302). Em contrapartida, os autores descrevem diversas fontes contrárias a essa 

afirmação, tais como: 1) Ochi et al. (2007, p.448-455) e o ACI 544 (2002), que 

as fibras de PET possuem boa resistência alcalina empregadas em argamassas 

e concreto. 2) Won et al., (2010, p. 660-665), relataram que o concreto reforçado 

com fibras PET recicladas são altamente resistentes ao sal, cloreto de cálcio e 

ao sulfato de sódio e não apresentam diferença significativa na permeabilidade 

ao cloreto. 3) Ochi et al. (2007, p.448-455) imergiram fibra de PET reciclada em 

uma solução alcalina, que foi preparada pela dissolução de 10 g de hidróxido de 

sódio em 1 dm³ de água destilada, por 120 h a 60 °C. Os resultados mostraram 

que a resistência à tração da fibra PET após a imersão foi de 99% daquela antes 
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da imersão, mostrando deterioração mínima. 4) Fraternali et al. (2013, p. 207-

210) fizeram o mesmo ensaio na fibra de PET reciclada obtida cortando 

mecanicamente as garrafas pós-consumo, e descobriram que a resistência à 

tração do PET após ataque alcalino era de 87% daquela antes do ataque. 

Portanto, a fibra de PET reciclada foi considerada como tendo resistência 

suficiente aos álcalis em ambos os estudos. 

2.3 Trabalhabilidade 

Não se pode produzir concreto endurecido de alta qualidade se o concreto no 

estado fresco não tiver propriedades satisfatórias. A mais importante dessas 

propriedades é a trabalhabilidade, que agrupa várias propriedades fundamentais 

do concreto fresco. Portanto, quando os concretos frescos apresentam 

características de consistência e dimensão máxima do agregado adequadas ao 

tipo da obra a que se destinam e aos métodos de lançamento, de adensamento 

e de acabamento que vão ser adotados, não apresentam segregação ou 

exsudação, podem ser adequadamente compactados e envolverem as 

armaduras, diz ser ele trabalhável. A trabalhabilidade do concreto é fundamental 

para se conseguir uma compactação que assegure a máxima massa específica 

possível, com aplicação de uma quantidade de energia compatível com o 

processo de adensamento a ser empregado. Desta forma a trabalhabilidade é 

afetada pelas características do próprio concreto, representadas pela sua 

consistência, que corresponde ao grau de plasticidade da massa e pela sua 

capacidade de manter-se homogênea (Sobral, H. S., 2000, 32p.). 

A principal desvantagem de incorporar uma fibra em compósitos cimentícios é a 

perda de trabalhabilidade e o aumento da dificuldade de moldagem. Essa 

condição leva, principalmente, a trabalhabilidade insatisfatória e a altos volumes 

de ar retido no concreto, resultando na redução de sua resistência mecânica e 

durabilidade do material compósito. Contudo, o concreto moderno pode ser 

projetado para ter uma alta trabalhabilidade que permita que o concreto flua em 

possíveis regiões congestionadas pelo reforço e preencha formas complexas 

sem que ocorra segregação (Dawood, E. T. and Ramli, M., 2011, p.  814-820). 
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Alguns parâmetros estão relacionados à eficácia da fibra, enquanto material de 

reforço estrutural, dentre eles estão a natureza das fibras, sua quantidade, sua 

orientação e a fluidez do concreto fresco. A orientação das fibras dentro da matriz 

é afetada por vários parâmetros, essencialmente a geometria das fibras e seus 

efeitos de interação, a fluidez do concreto, os meios de despejar e compactar o 

concreto, a geometria dos moldes de concreto e sua dimensão. Os parâmetros 

de reologia do material que flui, particularmente a tensão de escoamento e o 

efeito de parede gerado pela geometria da fôrma, são as maiores influências na 

orientação das fibras dentro do concreto fresco. A distribuição e orientação das 

fibras é, por sua vez, o parâmetro que mais influencia a ductilidade dos concretos 

reforçados com fibra. A contribuição das fibras para a ductilidade do elemento 

depende de sua distribuição dentro do concreto e especialmente de sua 

orientação. É necessária uma boa distribuição para obter os melhores benefícios 

das fibras (Boulekbache, B. et al., 2010, p. 1664-1671). 

A trabalhabilidade do concreto fresco pode ser determinada através do ensaio 

de abatimento. Os resultados desse ensaio têm indicado que a adição de fibras 

reduz o abatimento, diminuindo assim a trabalhabilidade do concreto fresco. Isso 

se deve ao fato de que a adição de fibras pode formar uma estrutura de rede na 

matriz de concreto, restringindo assim o fluxo. Além disso, devido ao elevado 

volume e a grande área de superfície das fibras, ocorre um aumento da 

viscosidade da mistura de concreto. Para melhorar a trabalhabilidade do 

concreto reforçado com fibras pode-se limitar o conteúdo volumétrico das fibras 

poliméricas a uma faixa de 0,1% a 1% e adicionar mais água. No entanto, a 

adição de água afetará negativamente a resistência mecânica do concreto. 

Portanto, aditivos plastificantes ou redutores de água são frequentemente 

usados em concreto reforçado com fibras para melhorar a trabalhabilidade sem 

aumentar o teor de água (Yin, S. et al.,2015, p. 180-188). 

Os autores Wu et al. (2015, p. 8-14) pesquisaram os efeitos do teor e forma da 

fibra de aço em algumas propriedades mecânicas do concreto de ultra alto 

desempenho (UHPC) reforçado com fibra, nesse estudo foram utilizadas três 

fibras de aço conformadas (retas, corrugadas e em forma de gancho) com 

diferentes teores de fibras por volume (Vf = 0%, 1%, 2% e 3%). Os resultados 

sobre a fluidez do concreto decorrente estão apresentados na Figura 2.5. 
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Analisando esses resultados pode-se verificar que com a incorporação de 1%, 

2% e 3% de fibras de aço linear, a fluidez diminuiu gradualmente em 14,9%, 

25,6% e 38,1%, respectivamente. Segundo os autores, isso pode ter ocorrido 

devido ao aumento da área superficial específica associada ao aumento da 

quantidade de fibras. Além disso, as fibras de aço foram distribuídas 

aleatoriamente na matriz e atuaram como esqueleto, podendo ter dificultando o 

fluxo do concreto fresco. A fluidez foi afetada pela forma da fibra. As amostras 

de UHPC com fibras de extremidade com gancho tiveram a menor fluidez 

quando comparadas àquelas com fibras retas e corrugadas. A fluidez das 

misturas com 1%, 2% e 3% de fibras de aço com ganchos foi reduzida em 20,9%, 

35,8% e 51,2% em comparação com aquelas com a mesma quantidade de fibras 

retas. Para as misturas com 1%, 2% e 3% de fibras corrugadas, reduziu em 

17,7%, 31,2% e 45,1%, respectivamente. Isso ocorreu principalmente porque 

fibras deformadas poderiam aumentar o atrito entre fibras e agregados, de modo 

a aumentar a coerência com a matriz e, assim, reduzir a fluidez. Além disso, a 

mudança na forma torna as fibras mais propensas a se agruparem. 

Figura 2.5 - Efeitos do teor e forma da fibra de aço na fluidez pelo 
espalhamento das misturas frescas de UHPC. 

 

Fonte: Adaptação de Wu et al., 2015. 

Os autores Sadrinejad, et al. (2018, p. 72-82) avaliaram as propriedades 

mecânicas e de durabilidade do concreto contendo fibras sintéticas híbridas. 
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Nesse estudo foram utilizados dois tipos diferentes de fibras, incluindo fibra de 

poliolefina (PO) com textura de superfície em relevo contínuo, em tamanho 

macro, com 48-50 mm de comprimento e 1-1,5 mm de diâmetro; e fibra de 

polipropileno (PP), em tamanho micro, com 12 mm de comprimento e 0,02 mm 

de diâmetro. As misturas consistiram de fibras poliolefinas nas frações 

volumétricas de 0,5%, 1% e 1,5%, sendo que parte delas foi substituída por fibras 

PP nas frações volumétricas de 0,1% e 0,2%. As características frescas de 

misturas simples e fibrosas, incluindo os valores de abatimento e os tempos de 

cone invertido, foram estudadas. A incorporação de fibra PO nas misturas nas 

frações de volume de 0,5%,1% e 1,5% reduziu o valor de abatimento em 20%, 

40% e 75%, respectivamente. Além disso, a presença de fibras de PP nas 

misturas em uma fração de volume de 0,1% e 0,2% causou redução de queda 

de 15% e 25%, respectivamente. Em misturas incluindo fibras híbridas com o 

mesmo conteúdo de fibra, a substituição de uma parte das fibras PO por fibras 

de PP levou a uma maior perda de abatimento, o que está de acordo com 

estudos publicados anteriormente que indicaram a substituição de uma parte de 

macro fibras por micro as fibras reduzem a queda de misturas. Essa redução de 

queda pode ser atribuída ao fato de que as fibras têm uma área de superfície 

mais alta em comparação aos agregados e precisam de mais pasta de cimento 

para cobrir sua superfície; portanto, as fibras aumentam a viscosidade das 

misturas e reduzem a trabalhabilidade do concreto. Devido a este ponto e à 

diferença entre a geometria das fibras PP e PO resultando em maior área 

superficial das fibras PP em comparação às fibras PO na mesma fração 

volumétrica, pode-se explicar por que a substituição de uma parte da fibra PO 

com fibras PP reduz a trabalhabilidade de misturas. 

2.4 Interação fibra-matriz 

A adição de fibras reduz a possibilidade de falhas de fragmentação e dificulta a 

propagação trincas na matriz do concreto. A contribuição da fibra para a 

resistência mecânica da matriz começa quando o craqueamento do concreto é 

iniciado e também pode melhorar o comportamento de pós-fissuração. O 

desenvolvimento e a progressão das trincas surgem devido ao aumento do 
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carregamento. Quando fissuras são iniciadas no concreto reforçado com fibras, 

as fibras tendem a atuar como ponte de alívio de tensões, unindo as seções 

rachadas e distribuindo as tensões excessivas à matriz e como consequência 

reduzem a tensão na frente de propagação da trinca. Se essas tensões 

excederem a resistência de união fibra-matriz, o processo de fratura pode levar 

ao escorregamento das fibras. Caso as tensões excederem a resistência à 

tração da fibra pode levar à ruptura da fibra. Nesse caso, à medida que uma 

fissura progressiva se aproxima de uma fibra, a quebra da ligação é 

desencadeada na interface fibra-matriz, devido às tensões de tração que 

ocorrem na região frontal à fissura (Nia, A. A. et al, 2012, p. 62-73); (Yahaghi, J. 

et al., 2016, p. 394-403); (Abdallah, S. et al., 2018, p. 1-15). 

O diagrama esquemático apresentando na Figura 2.6 contém os diferentes 

modos de falha associados ao concreto reforçado com fibra, podendo ocorrer da 

seguinte forma: (1) Ruptura de fibra; (2) retirada e descolamento de fibra da 

matriz; (3) a fibra liga a trinca e reduz a intensidade do estresse na ponta da 

fissura, além disso, a ponte de fibra pode diminuir a largura da fissura, o que 

impede a entrada de água e contaminantes na matriz de concreto para corroer 

o aço de reforço e degradar o concreto; (4) pode efetivamente absorver e dissipar 

energia para estabilizar a propagação de trinca dentro do concreto. (5) impedir a 

propagação de uma ponta de trinca; (6) consequentemente, pequenas 

rachaduras serão distribuídas em outros locais da matriz. Embora cada fibra 

individual faça uma pequena contribuição, o efeito geral do reforço é cumulativo. 

Portanto, as fibras podem efetivamente controlar o crescimento de rachaduras 

mantendo a integridade do concreto e alterando o comportamento da matriz de 

concreto de intrinsecamente frágil e quebradiça para um material mais resistente 

com maior resistência a trincas e maior pseudo-ductilidade. Para conseguir um 

reforço considerável, as fibras devem ter alta resistência à tração e módulo de 

Young (Yin, S. et al., 2015, p. 180-188). 
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Figura 2.6 - Mecanismos de falha em concreto reforçado com fibras. 

 

Fonte: Shi, Y. et al., 2015. 

A interface entre o reforço e a matriz em qualquer material compósito 

desempenha um papel importante durante a transferência de tensão entre as 

fases para um funcionamento eficaz do material compósito. Assim como os 

compósitos reforçados com fibras, os compósitos cimentícios são caracterizados 

por uma zona de transição de interface (ITZ do inglês Interface Transition Zone) 

na vizinhança da inclusão de reforço. A microestrutura nesta zona é diferente da 

massa da pasta longe da interface. As características da interface entre a matriz 

e as fibras exercem vários efeitos que devem ser levadas em consideração, 

especialmente no que diz respeito à ligação fibra-matriz, e no processo de 

descolamento das fibras através da interface. A natureza particulada da mistura 

fresca exerce uma influência importante na zona de transição, uma vez que leva 

à formação de espaços preenchidos com água ao redor das fibras devido ao 

aprisionamento de água ao redor da inclusão reforçadora e ao empacotamento 

ineficiente dos grãos de cimento ao redor da superfície da fibra, assim, a matriz 

na vizinhança da fibra é muito mais porosa do que o restante da matriz 

(Mukhopadhyay, S.; Khatana, S., 2015, p. 239-264). 

O comportamento macroscópico do compósito cimentício é diretamente 

influenciado pela micromecânica de uma fibra e zona interfacial que o circunda. 

O concreto é um material multiescalar que consiste em várias fases, onde são 
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consideradas pelo menos duas fases, agregado e pasta de cimento. Entretanto, 

é mais apropriado considerar que o concreto é composto de pelo menos três 

fases, agregado, pasta de cimento e zona de transição de interface, que é uma 

fina camada ao redor do agregado com diferentes propriedades químicas e 

mecânicas. Se as fibras forem usadas na mistura de concreto, elas atuam como 

uma fase separada, cercada por uma ITZ com propriedades mecânicas e 

microestruturais diferentes em comparação com a matriz de massa. Em geral, a 

ITZ está localizada em torno de cada inclusão (agregado e fibras de reforço) no 

concreto e as propriedades variáveis são causadas por diferentes razões como 

relação água/cimento localmente diferente, confinamento ou compactação 

diferentes e condições de contorno diferentes (Zacharda,V. et al., 2018, p. 1-10). 

Antes que qualquer fissura tenha ocorrido na matriz, durante os estágios iniciais 

de carregamento, a interação entre a fibra e a matriz é elástica por natureza. A 

tensão desenvolvida na interface é uma tensão de cisalhamento que é 

necessária para distribuir a carga externa entre as fibras e a matriz. Essa 

transferência de cisalhamento elástico é o principal mecanismo a ser 

considerado para prever o comportamento de tração pré-fissura de compósitos 

reforçados com fibra. A distribuição das tensões elásticas ao longo da interface 

fibra-matriz não é uniforme. Nos compósitos FRC, o papel principal 

desempenhado pelas fibras é na zona pós-fissuração. Uma vez que ocorra 

qualquer rachadura, a matriz trincada não resiste à carga de tração e somente 

as fibras resistem à carga (Kang, S. T. and, Kim, J. K., 2011, p. 1001-1014). 

Desta forma, a resistência à tração do concreto reforçado com fibras pode ser 

bastante variável, devido à sua dependência da resistência da ligação interfacial 

fibra-matriz. Onde o vínculo é fraco, é provável que uma retirada de fibra ocorra 

em cargas baixas. Assim, a fibra não contribui muito para resistir à propagação 

de fissuras. Por outro lado, se a ligação for suficientemente forte, a ruptura da 

fibra pode ocorrer antes que ela contribua totalmente para a resistência pós-

craqueamento. Existem dois tipos principais de ligação que se desenvolvem 

entre a matriz e as fibras, a físico-química através da adesão e fricção na 

interface e a mecânica através do efeito de ancoragem das fibras interligadas. O 

primeiro é determinado predominantemente pelas propriedades da ITZ, bem 

como as propriedades da superfície da fibra. Este tipo de ligação é o primeiro 
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mecanismo a ser ativado no processo de arrancamento e determina a resistência 

à arrancamento de fibras retas. Para fibras perfeitamente direitas, isto é, sem 

curvatura ou pré-formações, existe apenas a ligação físico-química. O 

intertravamento mecânico surge da deformação geométrica no comprimento das 

fibras pré-deformadas que podem estar presentes em fibras rígidas com as de 

aço (Abdallah, S. et al., 2018, p. 1-15). 

A eficiência das fibras na transferência da tensão aplicada para a matriz depende 

da continuidade da ITZ. Assim, a força da ligação dentro de uma ITZ 

desempenha um papel significativo na resposta à tração do compósito. Devido 

à natureza porosa da ITZ em um compósito cimentício, a zona de transição entre 

as fibras e a matriz é a característica mais fraca entre os constituintes que 

governam as propriedades compostas. A microestrutura da ITZ entre fibra e 

matriz é em grande parte similar àquela observada na ligação entre pasta de 

cimento e agregado. Ambos são caracterizados por uma grande quantidade de 

porosidade com a camada de hidróxido de cálcio (CH). O hidróxido de cálcio 

contribui para um efeito de parede onde o sangramento local em torno das fibras 

resulta em uma dispersão menos densa de partículas de cimento ao redor da 

fibra no estado fresco. Como consequência, os espaços vazios ficam 

parcialmente preenchidos com produtos de hidratação. Consequentemente, num 

compósito cimentício com agregado e fibra, a matriz na vizinhança de uma fibra 

tem uma microestrutura diferente do cimento a granel. Porosidade na região 

anular ao redor da fibra diminui a rigidez e força do ITZ em comparação com a 

matriz a granel. Entre as várias tentativas feitas para aumentar a dureza da zona 

de transição, a mais eficaz é a densificação da ITZ. Isto pode ser conseguido 

através de um decréscimo da relação água-cimento ou usando agentes de 

enchimento por exemplo, sílica ativa. A densificação do ITZ é um parâmetro 

importante, mas não é completamente eficaz para melhorar a resistência da 

ligação interfacial. Aqui, o contraste entre a porosidade no agregado e sua 

ausência na superfície adjacente da fibra de aço coloca um limite no aumento 

relativo na dureza do ITZ que é possível (Abdallah, S. et al., 2018, p. 1-15). 

A microestrutura e a ITZ dependem da composição da mistura e das fibras 

adicionadas. As fibras de aço tendem a exibir um efeito de parede que consiste 

em uma fase de pasta de cimento circundante, enquanto a fibras poliméricas 
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não. Isso se deve ao aprisionamento físico das partículas de água em contato 

com fibras de aço que por natureza não são absorventes. Como as fibras de aço 

não podem absorver água, as forças físicas e físico-químicas podem ser a 

principal razão para atrair água não quimicamente ligada. Tais forças incluem 

forças eletrostáticas, magnéticas e de Van der Waal. Durante a hidratação, a 

água é consumida durante a reação química, formando C-S-H. Por outro lado, 

as fibras sintéticas reduzem a capilaridade do concreto e bloqueiam possíveis 

vias de evaporação ou perda de água para a atmosfera, retendo a água dentro 

da matriz. Ao contrário das fibras de aço, as fibras sintéticas não possuem forças 

magnéticas ou eletrostáticas que possam resistir ao transporte de água capilar 

devido à hidratação das partículas vizinhas de cimento, permitindo que elas se 

hidratem completamente. Isto leva a uma resistência mecânica similar de uma 

mistura de referência devido à retenção de água. Para ambos os tipos de fibra, 

ocorre algum intertravamento com a argamassa envolvente, entretanto o 

intertravamento mais pronunciado é observado entre o concreto e as fibras de 

aço. Embora esse intertravamento exista em ambas as misturas, a superfície 

rugosa e a angularidade da superfície das fibras de aço diferem das fibras 

sintéticas (Yehia, S. et al., 2016, p. 120-133). 

Uma abordagem especifica foi realizada por Sun e Xu (2009, p. 198-204), eles 

realizaram um estudo para investigar os mecanismos e efeitos consequentes da 

adição de fibra de polipropileno (PF do inglês Polypropylene Fiber) nas 

propriedades físicas e mecânicas do concreto, com isso, conseguiram observar 

as estruturas cristalinas, dando foco nas modificações da zona de transição 

interfacial cimento-agregado e não na interação fibra-matriz. Segundo os 

autores, os resultados indicaram que a PF altera significativamente a 

microestrutura do concreto, reduzindo a cristalização e orientação do Ca(OH)2. 

Especificamente, a PF forma uma rede que restringe o crescimento de Ca(OH)2. 

Desta forma, a PF reduz o tamanho do cristalino e o micro-craqueamento na 

zona de transição da interface agregado-cimento, condensando a microestrutura 

do concreto. Como resultado, a adição de PF pode contribuir para melhorar 

efetivamente a resistência à compressão do concreto, a resistência à flexão, o 

desempenho dinâmico e a vida útil sob fadiga, enquanto reduziu a penetração 

de água e a perda de massa por abrasão. 
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2.5 Resistência à compressão e módulo de elasticidade 

Conforme descrito a seguir, a literatura relata que de maneira geral, a adição de 

fibras não parece ter qualquer efeito considerável na resistência à compressão 

dos concretos, apresentando pequenos aumentos devido à contribuição das 

fibras (Yousefieh, N. et al., 2017, p. 833-845). Os pesquisadores Sarzalejo et al. 

(2009) descrevem que a resistência à compressão do concreto não é 

substancialmente modificada pela adição de fibras. E apontam um modesto 

incremento para porcentagens de fibras de aço maiores que 1,5% em volume, 

aproximadamente. Na Figura 2.7, os autores mostraram que após alcançado o 

ponto de primeira fissuração, o material reforçado com fibras apresenta uma 

acentuada pseudo-ductilidade, que depende diretamente do teor de fibras. 

Portanto, quando adequadamente reforçado com fibras de aço, o concreto pode 

apresentar comportamento e falha dúctil na compressão (Sarzalejo et al., 2009). 

Figura 2.7 - Exemplo de curvas carga x deformação para ensaios de 
compressão em concretos com diferentes teores de fibras 

 
Fonte: Adaptação de Sarzalejo et al., 2009. 

Entretanto, apesar da literatura não descrever uma contribuição significativa na 

resistência à compressão, as fibras podem ser relevantes quando consideramos 

o fato de o concreto comum possuir a característica de apresentar uma rápida 

diminuição na resistência à compressão na região de carga pós-pico o que 
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provoca um modo de falha frágil. Tal comportamento tende a acentuar com o 

aumento da resistência à compressão. Desta forma, para melhorar a pseudo-

ductilidade do concreto sem sacrificar sua resistência à compressão, uma 

estratégia é a adição de fibras discretas como reforço. Hannawi et al. (2015, p. 

214-220) investigaram o efeito da adição de diferentes tipos de fibras na 

microestrutura e no comportamento mecânico de compósitos cimentícios. Os 

pesquisadores utilizaram fibras que se distinguem pela sua natureza 

diferenciada (aço, mineral e sintética), pelas suas dimensões (macroscópicas ou 

microscópicas) e pelas suas propriedades mecânicas. Eles descrevem que a 

macro fibra tem uma capacidade eficaz contra a macro fissura do concreto na 

fase pós-pico e que fibras com maior razão de aspecto (comprimento/espessura) 

produzem maior resistência à compressão no concreto e que fibras com maior 

resistência à tração e maior módulo de elasticidade poderiam melhorar 

significativamente o desempenho mecânico do concreto. 

Os autores Ding, Y. et al., (2017, p. 634-645), realizaram um estudo em ECC 

reforçado com fibras de polietileno de alto módulo e monitoraram os padrões das 

fissuras ocorridas durante a realização dos ensaios mecânicos. Para avaliar a 

resistência à compressão, utilizaram corpos de prova cilíndricos com diâmetro 

de 100 mm e altura de 200 mm com resistência à compressão na faixa de 43 a 

115 MPa. Dessa forma, verificaram que a incorporação das fibras que serviu 

como trava ou barreira na matriz transformando o modo de falha do concreto em 

dúctil. Observaram que a medida que a carga externa aumentava, ocorreu o 

surgimento de microfissuras que se propagaram na matriz, entretanto, o efeito 

de ligação das fibras foi ativado e forneceu restrição lateral à amostra à medida 

que as fissuras se estendiam. Assim, as fissuras ao longo da amostra 

apresentaram um tamanho relativamente pequeno e outras numerosas 

pequenas fissuras foram observadas perto da fenda principal. Assim, os autores 

relatam que houve um atraso da falha e a falha de fratura passou de frágil a 

dúctil. O plano de fissuração da trinca de cisalhamento inclinada, formado ao 

longo dos corpos de prova, foi de aproximadamente 70 a 90° do plano horizontal. 

Os pesquisadores Corinaldesi et al. (2018, p.7-10) realizaram ensaios 

experimentais para avaliar o comportamento em idade precoce (até 28 dias) de 

concretos reforçados com fibra (FRC) contendo agente expansivo. Nesse 
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trabalho foram utilizadas fibras de aço com ancoragem nas extremidades e 

agente expansivo a base de CaO. A investigação envolveu a avaliação da 

influência de diferentes quantidades de fibras (dosagens de 2,0%, 1,75% e 1,5% 

em volume) no desempenho mecânico de FRC. Nota-se que a menor dosagem 

foi a de 1,5% e nesse caso, portanto, as diferentes dosagens das fibras não 

influenciaram os valores de resistência à compressão, corroborando os 

parágrafos anteriores no sentido de que a adição de fibras pouco ou nada 

acrescentam na resistência à compressão. Os resultados para resistência à 

compressão obtidos pelos autores, para amostras com diferentes dosagens 

estão apresentados na Figura 2.8. 

Figura 2.8 - Resistência à compressão x tempo de cura 

Fonte: Adaptação de Coradinelsi et al., 2018 

Em materiais homogêneos, existe uma relação direta entre densidade e módulo 

de elasticidade. Em materiais multifásicos heterogêneos, como o concreto, a 

densidade, o módulo de elasticidade dos constituintes principais e as 

características da zona de transição determinam o comportamento do módulo 

de elasticidade do compósito. Os resultados dos testes experimentais indicam 

que o uso de fibras também não tem influência significativa no módulo de 

elasticidade do concreto, particularmente a um baixo teor de fibras. Entretanto, 

foi relatado por alguns pesquisadores que a introdução de fibras e, 
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especificamente, fibras de aço causaram um aumento no módulo de elasticidade 

do concreto, enquanto outros pesquisadores não puderam cumpri-lo 

(Afroughsabet, V. et al., 2016, p. 6517-6551). Os pesquisadores Yehia et al. 

(2016, p. 120-133) relataram um efeito insignificante proveniente da adição de 

fibras de aço e fibras poliméricas na resistência à compressão e módulo de 

elasticidade em compósitos cimentícios, mas citaram uma melhora no 

comportamento após fratura no compósito reforçado com fibras de aço. 

De acordo com os pesquisadores, Zhou et al., (2015, p. 1-10), o módulo elástico 

descreve a resposta elástica inicial dos espécimes sob compressão uniaxial. 

Eles avaliaram a adição de fibras de PVA em ECC, e constataram que o PVA 

torna a argamassa mais dúctil sob compressão uniaxial, e o modo de falha muda 

de fratura quebradiça para falha de cisalhamento dúctil. Os módulos elásticos do 

ECC aumentam com a resistência à compressão. Devido à falta de agregado, o 

módulo de ECC é menor do que o concreto com resistência à compressão 

similar. Li (1998, p.41-57) comparou as respostas compressivas de CCE com 

concreto reforçado com fibras (FRC) sob compressão, e descobriu que a 

capacidade de compressão da CCE foi aproximadamente 50-100% maior do que 

o concreto normal e FRC, enquanto o módulo elástico do ECC foi 

aproximadamente 30 a 40% menor que o concreto convencional, devido à 

ausência de agregados graúdos. Hassan et al. (2012, p. 842-882) estudaram 

experimentalmente a resposta compressiva de espécimes de concreto de ultra 

alto desempenho reforçado com fibras (UHPFRC) em diferentes idades. Nesse 

caso, novamente, foi relatado que a adição de fibras de aço proporcionou pouca 

influência na resistência à compressão e no módulo de elasticidade. Além disso, 

a idade (entre 7 e 28 dias) foi pouco afetada nos parâmetros compressivos, como 

a resistência à compressão e o módulo de elasticidade.  

2.6 Resistência à tração na flexão 

Conforme apresentado no tópico anterior, o concreto possui excelente 

resistência à compressão, propriedade essa bastante conveniente aos requisitos 

de projeto no setor de construção. No entanto, esses patamares elevados não 

se repetem na resistência à tração que normalmente possuem apenas 
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aproximadamente 10% da resistência à compressão (Lee, J. H., 2017, p. 216-

255). Essa propriedade está diretamente relacionada a estrutura heterogênea do 

concreto que possui algumas características indesejáveis, sua estrutura 

complexa pode levar a muitas zonas internas de concentração de tensão, 

criando condições em que alguns vazios internos podem ocorrer em concreto 

fresco ou endurecido. Mesmo antes de qualquer aplicação de carga ou efeitos 

ambientais, tais microfissuras podem existir dentro do concreto nas interfaces 

entre agregado e matriz (Dawood, E. T. and Ramli, M. 2011, p. 193-200).  

Além disso, fatores externos, como cargas estruturais e efeitos ambientais, 

podem fazer com que as fissuras cresçam em tamanho e número. A propagação 

de fissuras na matriz e a união de fissuras produzem fissuras maiores, resultando 

na falha do concreto. A incorporação de fibras em materiais cimentícios 

comprovadamente melhora a tenacidade à flexão e a resistência ao 

desenvolvimento de fissuras. Assim, a inclusão de fibras em concreto não 

apenas proporciona uma estrutura consideravelmente mais dúctil, mas melhora 

propriedades estruturais como resistência à tração, resistência à flexão estática, 

resistência ao impacto, tenacidade à flexão e a capacidade de absorção de 

energia do concreto (Dawood, E. T. and Ramli, M. 2011, p. 193-200). 

O ensaio de flexão é um ensaio de tração indireta que mede a capacidade do 

concreto de resistir a falhas na flexão. A aplicação de carga em três pontos e em 

quatro pontos são normalmente usados nos ensaios de flexão. Para o ensaio 

com carregamento em três pontos, os resultados são mais sensíveis aos 

espécimes, porque o estresse de carga é concentrado sob o ponto de carga 

central. No entanto, no ensaio de flexão com carga em quatro pontos, a flexão 

máxima ocorre no intervalo de tempo. Pesquisas apontam que as fibras 

poliméricas não têm efeitos óbvios na resistência à flexão, que é dominada pelas 

propriedades da matriz. O principal benefício do uso de fibras de poliméricas está 

na melhoria da ductilidade na região pós-trinca e na tenacidade à flexão do 

concreto. O comportamento frágil está associado ao concreto simples. Quando 

a primeira trinca é produzida, o corpo fratura e colapsa quase de repente, com 

deformação muito pequena e sem aviso prévio. No entanto, conforme 

apresentado na Figura 2.9, em amostras de concreto reforçado com fibras, a 

falha pode progredir com a flexão, mas sem colapso repentino, como visto em 
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concreto simples. Quando o concreto falha, a carga é transmitida para as fibras. 

As fibras impedem a propagação de fissuras e, portanto, atrasam o colapso (Yin, 

S. et al.,2015, p. 180-188). 

Figura 2.9 - Resistência à flexão de concreto reforçado com fibra de 
poliproplileno (PP) 

 

Fonte: Adaptação de Yin, S. et al., 2015. 

Segundo Said et al. (2015, p. 1950-1962) pode-se conseguir um alongamento 

superior dos ECC melhorando a microestrutura do compósito, levando em conta 

as características micromecânicas, como as interações mecânicas entre a fibra 

polimérica, a matriz cimentícia e a superfície interfacial. Com base nos requisitos 

micro mecânicos, é necessário fornecer areia de sílica fina com um tamanho 

máximo de partícula de 200 µm e fibras cortadas discretas com um diâmetro 

inferior a 50 µm. Para obter uma propriedade de endurecimento de tensão com 

um pequeno volume de fibra, ou seja, 2%, fibras de filamentos poliméricos, tais 

como álcool polivinílico (PVA), polietileno (PE) e polipropileno (PP), são as mais 

adequadas, uma vez que possuem o diâmetro apropriado. Embora, 

potencialmente, as fibras de aço possam ser fabricadas com tal diâmetro, o custo 

seria excessivo. 
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O endurecimento por tensão determina a capacidade do material de resistir a 

carga mesmo depois de atingir o limite de escoamento. É uma propriedade 

característica dos materiais dúcteis. Em compósitos cimentícios, essa 

propriedade pode ser induzida pela introdução criteriosa de fibras na matriz e é 

denominada como endurecimento por tensão. O endurecimento por tensão em 

compósitos frágeis está associado ao desenvolvimento de microfissuras que se 

desenvolvem normais na direção de carregamento. A fragilidade do compósito é 

nitidamente exposta quando é submetido a tração ou flexão. Quando compósito 

cimentício é submetido a cargas de tração, as trincas começam a se desenvolver 

e o compósito falha uma vez que sua resistência à tração é atingida. A adição 

de fibras melhora a tenacidade à fratura do compósito, mas é necessário 

melhorar o endurecimento por tensão para obter ductilidade. Assim, todos os 

concretos dúcteis são inerentemente resistentes, mas todos os concretos 

resistentes não são necessariamente dúcteis. Portanto, existe uma diferença 

distinta entre melhorar a tenacidade à fratura do concreto versus conferir 

ductilidade à tração a ele (Sasmal, S. Avinash, G., 2016, p. 136-147). 

Conforme apresentado Figura 2.10, o desempenho de flexão de FRC pode ser 

caracterizado por diferentes modos de falha: 1) deflexão-amolecimento ou 2) 

deflexão-endurecimento. O FRC com um desempenho de endurecimento de 

deflexão produz uma maior carga final após a trinca inicial comparada com o 

compósito normal ou FRC com um comportamento de suavização de deflexão. 

Na tração esses modos de falha também estão presentes em FRC. Para obter o 

comportamento de endurecimento de deformação, a resistência pós-trinca 

(σMOP) deve ser maior que a resistência de trincamento (σLOP), conforme 

expresso pela Eq. (1). A primeira resistência à ruptura (σLOP) é influenciada 

principalmente pela resistência à tração da matriz, enquanto a resistência pós-

trinca (σMOP) é determinada pela capacidade de ligação da fibra. Deve-se notar 

que a Eq. (1) é essencial para avaliar o desempenho de endurecimento de 

tensão da FRC (Khan, M. I. et al., 2017, p. 339-347); (Park, S. H. et al., 2011, p. 

172-184). 

𝜎𝑀𝑂𝑅

𝜎𝐿𝑂𝑃
≥ 1                                                      (1) 
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Figura 2.10 - Curvas típicas de resposta carga-deflexão do FRC 

 

Fonte: Adaptação de Khan, M. I. et al., 2017. 

Os autores Deb, S. et al., (2018, p.405-411) investigaram a melhoria da pseudo-

ductilidade com a adição de dois tipos diferentes de fibras de polipropileno 

comercialmente disponíveis: fibras fibriladas e monofilamentares. Para os 

pesquisadores está bem estabelecido que a adição de fibras aos compósitos 

cimentícios melhora as características de ductilidade da mistura. No estudo, eles 

verificaram que a adição da variedade fibrilada melhorou a resistência à tração 

e a capacidade de flexão da mistura em comparação com a adição da variedade 

monofilamentar. Por outro lado, a melhoria da ductilidade com adição de 

variedade fibrilada é menor quando comparada com a adição de variedade 

monofilamentar. A combinação dos dois tipos de fibras foi investigada e revelou 

que a adição de uma pequena quantidade de fibras fibriladas à mistura contendo 

fibras monofilamentares melhora as características de resistência à tração e 

ductilidade da amostra. Para cargas flexurais, a adição de variedade 

monofilamentar à amostra contendo fibras fibriladas melhorou significativamente 

as características de ductilidade ao custo das características de resistência 

mecânica. 
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Foi realizado por Lee et al. (2016, p. 967-975), um estudo experimental do efeito 

de reforço do polipropileno de alta resistência na capacidade de flexão do 

concreto. De acordo com os autores, as fibras de PP combinadas à matriz de 

concreto atuam tanto antes como após a fratura do concreto. Antes, colaboram 

para resistir a cargas externas e após a fratura as fibras têm um efeito 

significativo em impedir o crescimento de trincas de tração no concreto. Um fator 

importante que pode ser usado para avaliar o efeito da fibra no desempenho de 

flexão da viga de concreto reforçado com fibra é a resistência residual, que é o 

nível de resistência à flexão após fissuras no concreto. A resistência residual não 

ocorre nos concretos tradicionais. Os autores avaliaram quatro frações de 

volume de fibras, 0,25, 0,5, 0,75 e 1,0%, e três resistências à compressão do 

concreto, 30, 40 e 60 MPa, foram utilizadas para determinar os efeitos da fibra 

de polipropileno de alta resistência na capacidade de flexão do concreto 

reforçado com fibras. As curvas de tensão e deflexão estão apresentadas na 

Figura 2.11, nela é possível verificar a ocorrência da resistência residual, curvas 

a, b c e d correspondem respectivamente aos volumes de fibras, 0,25, 0,5, 0,75 

e 1,0%. 

Figura 2.11 - Relações de tensão e de deflexão obtidas dos ensaios de vigas 
de concreto reforçado com fibras PP de alta resistência para uma fração de 

volume de fibra de (a) 0,25%, (b) 0,50%, (c) 0,75% e (d) 1,00%. 

 

Fonte: Adaptação de Lee, J. H. et al., 2016. 
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O concreto de alta resistência reforçado com uma fração volumétrica de 0,25% 

de fibra de polipropileno de alta resistência apresentou uma capacidade de 

flexão menor que o concreto de resistência normal reforçado com a mesma 

fração volumétrica. O efeito de reforço da fibra de polipropileno de alta 

resistência na capacidade de flexão do concreto de alta resistência foi superior 

nas frações de volume superior a 0,50%. 

2.7 Tenacidade na flexão 

Segundo Maciel (2017), o conceito de tenacidade está ligado ao trabalho 

dissipado no material até certo nível de deflexão. Para os compósitos tem-se a 

definição mais específica, onde tenacidade é a energia absorvida pelo compósito 

devido ao carregamento, antes e depois da fissuração, dada pela área da curva 

da carga aplicada versus a deflexão, conforme mostrado na Figura 2.12. 

Figura 2.12 - Critério da JSCE SF-4 (1984) para determinação da tenacidade 
(Figueiredo e Helene, 1997) 

 
Fonte: Maciel, P. 2017 

De maneira mais simples, pode-se dizer que a tenacidade é a capacidade de se 

deformar antes do rompimento (Figueiredo, 2011 apud Maciel, 2017). A 

tenacidade ( 3T ) é obtida por meio da área total sob a curva da carga pelo 

deslocamento, medida em Joules, até o deslocamento de L/150, onde L é o vão 

entre os apoios. 
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De acordo com Kang e Kim (2011, p.1001-1004) a vantagem mais importante da 

adoção do concreto reforçado com fibras (FRC) é o aumento da resistência à 

tração e aumento da tenacidade. O FRC exibe, assim, o comportamento de 

endurecimento após a primeira fissuração, bem como a melhoria na capacidade 

de absorção de energia e tenacidade. Os autores Sadrinejad et al. (2018, p. 72-

82) estudaram as propriedades do concreto reforçado com fibras de poliolefinas 

(PO) e fibras de polipropileno (PP), segundo os autores, a tenacidade dos corpos 

de prova foi significativamente governada pela incorporação de fibras PO, 

entretanto as fibras PP tiveram um efeito insignificante nessa característica. Os 

autores Halvaei et al. (2014, p. 511-524) avaliaram o emprego de fibras de 

polipropileno e nylon na resistência de ECC e verificaram uma melhoria na 

tenacidade à flexão proveniente do aumento da deflexão de amostras de ECC 

reforçados com as fibras em questão. De acordo com os autores é viável produzir 

ECCs de baixo custo com comportamento flexural adequado, utilizando fibras 

poliméricas de baixo módulo. 

2.8 Resistência ao impacto 

Os elementos de concreto são submetidos a cargas de impacto em vários 

campos de aplicação, incluindo estacas, estruturas hidráulicas, pavimentos de 

aeródromos, abrigos de proteção, revestimentos de pisos industriais e estruturas 

marítimas. A resistência ao impacto representa a capacidade do concreto de 

suportar golpes repetidos e absorver energia. Como o concreto comum é um 

material frágil, ele tem uma capacidade de absorção de energia relativamente 

baixa sob cargas de impacto repetidas, o que limita seriamente seu uso sob 

cargas de alta taxa de deformação devido à possibilidade de surgimento e 

crescimento de trincas. A adição de fibras ao concreto pode efetivamente evitar 

a criação e propagação de fissuras no concreto elevando sua resistência ao 

impacto sob carga de alta taxa de deformação. As fibras flexíveis, como as fibras 

poliméricas, podem melhorar a resistência a trincas e impactos do concreto 

devido a sua alta ductilidade (Alhozaimy, A. M. et al., 1995, p. 85-96); (Fu, Q. et 

al., 2017, p. 411-424). 
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Há um grande esforço da comunidade científica em proteger as edificações e 

seus ocupantes das consequências por vezes devastadoras provenientes de 

desastres de origem sísmica ou com cargas de impacto ou explosões. O 

concreto é conhecido como um material sensível à taxa de deformação e a 

sensibilidade da taxa de deformação do concreto é aparentemente influenciada 

por numerosos fatores incluindo resistência mecânica, teor de umidade, 

temperatura e configurações de carga, isto é, compressão, tração e flexão. 

Estudos usando reforços com foco específico em aumentar a capacidade de 

absorção de energia sob impacto vêm sendo realizado. Nessas pesquisas são 

empregadas fibras de aço, fibras poliméricas e fibras de carbono, sendo que há 

uma superioridade numérica nas pesquisas que utilizaram fibras de aço e 

polipropileno. Apesar disso, os estudos sobre a resposta ao impacto do concreto 

estão na infância em comparação com os estudos de carga quase estática, e 

ainda há muito trabalho a ser feito (Yoo, D.Y. et al., 2015, p. 84-92). Pesquisas 

sobre a capacidade de absorção de impacto em concretos reforçados com fibras 

de polietileno de alto módulo (HMPE) e poliester (PES) são ainda mais 

incipientes. 

Considerando os concretos de alta resistência, a fragilidade em oposição à 

resistência à compressão é mantida e bastante relevante. Com o aumento da 

resistência à compressão, o concreto se torna frágil e relativamente menos dúctil, 

com falhas potencialmente mais catastróficas. O comportamento frágil do 

concreto de alta resistência pode ser superado pela adição de fibras de aço na 

mistura de concreto. Essas fibras reforçam e compensam a fragilidade do 

concreto costurando as microfissuras e as microfissuras e assumindo as 

subsequentes deformações de tração que atuam no concreto. Desta forma, 

dentre outros objetivos, adicionar fibras a uma matriz de concreto aumenta a 

capacidade de absorção de energia do concreto endurecido, para torná-lo mais 

adequado para uso em estruturas sujeitas a impactos e cargas sísmicas. O 

reforço de concreto de alta resistência, portanto, parece um processo eficiente, 

conferindo ao material endurecido uma ductilidade relativamente melhor 

(Boulekbache, B. et al., 2010, p. 1664-1671). Com isso, espera-se que a inserção 

de fibras poliméricas de alta resistência mecânica na matriz cimentícia levará ao 

mesmo efeito. 
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Os autores Lu, C. et al., (2018, p. 566-576) pesquisaram a resistência ao impacto 

em ECC reforçado com fibras de polivinil álcool (PVA) e polietileno tereftalato 

(PET) recicladas. Eles utilizaram o ensaio de impacto Charpy modificado que foi 

projetado para avaliar a capacidade de absorção de energia de impacto. O 

ensaio de impacto Charpy modificado é um teste tipo pêndulo que usa um objeto 

em queda impulsionado pela gravidade, seguindo uma trajetória circular para 

acertar os espécimes horizontalmente. No entanto, como o ensaio de impacto 

Charpy original é projetado para testar materiais metálicos, um entalhe é 

normalmente cortado no meio da amostra para iniciar a trinca. Neste estudo, o 

entalhe é omitido considerando a baixa resistência ao impacto e natureza 

relativamente frágil dos compósitos cimentícios. Para realizar o ensaio, a 

amostra foi fixada em suas duas extremidades e, em seguida, um martelo com 

peso conhecido foi solto de uma altura específica para atingir o meio da amostra. 

A absorção de energia de impacto dos espécimes é calculada a partir da 

diferença na energia potencial gravitacional do martelo no ponto inicial e no 

primeiro ponto de reversão após a primeira colisão. Nessa pesquisa, os autores 

verificaram que o ECC reforçado com PET dissipou uma quantidade de energia 

semelhante à do ECC reforçado com PVA. O modelo proposto mostrou a 

tendência de que uma força de adesão mais forte entre fibra e matriz nem 

sempre leva a uma maior absorção de energia sob carga de impacto, o que é 

consistente com o resultado do ensaio. 

2.9 Condutividade térmica 

A condutividade térmica (k) é a propriedade do material que determina o fluxo de 

calor por condução que atravessa, na unidade de tempo, através de uma 

espessura unitária e de uma unidade de área do material, devido a um gradiente 

de temperatura entre os diferentes pontos do material. Assume-se que as 

temperaturas de ambos os lados do material, bem como a distribuição de 

temperatura em todo o material, são uniformes e constantes com o tempo 

(condições estáveis) . Ou seja, é definida como o fluxo de calor que passa, na 

unidade de tempo, através de uma parede com determinada espessura. Diz 

respeito à capacidade que um dado material possui em transferir calor, estando 
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relacionada ao fluxo de calor por condução. Esta propriedade está diretamente 

ligada à densidade do material, sendo a matéria sólida mais condutora que o ar 

contido em seus poros; à natureza química do material, nesse caso, os materiais 

amorfos são geralmente menos condutores que os cristalinos; e à umidade do 

material. A condutividade térmica também varia com a temperatura, porém no 

caso das temperaturas que ocorrem na construção pode ser considerado como 

uma característica de cada material (Sacht, H. M. et al., 2010, p.31-39). 

É amplamente aceito que a condutividade e o coeficiente de transferência de 

calor tenham influência no gradiente de temperatura ao longo da estrutura de 

concreto. A condutividade térmica do concreto é muito afetada pela proporção 

de mistura, tipos e fontes de agregados, bem como o estado de umidade e o 

peso unitário no estado seco. A fração de volume dos agregados e a condição 

de umidade da amostra são reveladas como os fatores que afetam 

predominantemente a condutividade do concreto. A idade, no entanto, 

dificilmente afeta a condutividade térmica do concreto, exceto pela idade muito 

precoce, ou seja, cerca de 2 dias. Verifica-se que as condutividades da 

argamassa e da pasta de cimento são afetadas pelos tipos de adição, bem como 

pela quantidade de cimento. De acordo com a literatura, os valores da 

condutividade térmica para o concreto podem variar de 1,98 - 2,94 W/m.K a 

38 °C (Kim, K. H. et al., 2002, p. 363-371). 

A condutividade térmica de um material de construção é um critério essencial 

para garantir o conforto térmico dos ocupantes na edificação, pois um material 

de construção com baixa condutividade térmica propicia uma transferência de 

calor mais lenta, impedindo uma rápida acumulação de temperatura interior do 

prédio.  Considerando a aplicação direcionada para material de construção não 

estrutural, estudos indicam que a incorporação de fibras poliméricas de 

polipropileno e acrílico com adições superiores a 0,3% em volume proporcionam 

uma redução da condutividade térmica. Além disso, o material de construção 

precisa exibir uma certa resistência à temperatura elevada, o que pode ocorrer 

em caso de incêndio. Isso poderia ser potencialmente poupador de vidas, uma 

vez que a resistência à temperatura elevada atrasaria o colapso da estrutura 

devido ao fogo, o que permite que os ocupantes tenham tempo suficiente para a 

fuga (Mo, K. H. et al. 2016, p. 113-121). 
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Segundo Fraternali et al., (2011, p. 2368-2374), a condutividade térmica reduzida 

do concreto reforçado com fibras recicladas (RFRC do inglês Recycled Fiber 

Reinforced Concrete), em comparação com o concreto comum, permite produzir 

componentes estruturais capazes de reduzir o impacto ambiental e melhorar o 

desempenho energético dos edifícios. Os mesmos autores realizaram um 

trabalho baseado em estudo experimental da condutividade térmica e 

examinaram a influência da adição de macro fibras de tereftalato de polietileno 

industrialmente extrudadas de flocos de garrafa PET reciclados com diferentes 

propriedades e perfis mecânicos em concretos.  Eles empregaram uma dosagem 

volumétrica de 1% de fibra, observaram melhorias marcantes na resistência 

térmica, com uma redução de 18% na condutividade térmica k do concreto 

reforçado com fibras de macro fibras de tereftalato de polietileno quando 

comparado ao concreto sem reforço. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo estão descritos os materiais empregados na confecção dos 

corpos de prova e o programa experimental realizado, que consiste de vários 

experimentos e ensaios laboratoriais para compósitos cimentícios. Além disso, 

são descritos o processo de mistura, as proporções da mistura dos compósito 

cimentício reforçado e as suas preparações. O programa experimental foi 

dividido em três etapas. A primeira etapa consistiu na caracterização dos 

materiais utilizados. A segunda etapa foi destinada à confecção dos corpos-de-

prova cilíndricos, prismáticos e placas de compósito cimentício sem fibras e 

reforçado com fibras poliméricas de HMPE e PES. Na terceira etapa foram 

avaliadas as propriedades do estado endurecido do compósito cimentício nos 

corpos-de-prova com e sem fibra. 

3.1 Materiais 

3.1.1 Fibras 

A pesquisa avaliou a adição de dois diferentes tipos de fibras poliméricas em três 

comprimentos 38, 66 e 82 mm em compósitos cimentícios. O primeiro tipo de 

fibra polimérica é a HMPE e o segundo é a PES. As fibras de polietileno de alto 

módulo (HMPE) e poliéster (PES) utilizadas nessa pesquisa são fibras utilizadas 

como matéria prima para produção de cabos náuticos. A fibra de HMPE é uma 

fibra multifilamentos, tendo como características principais: alta resistência, 

baixa densidade, baixo alongamento na ruptura e resistência à maioria dos 

produtos químicos, como a ácidos, álcalis e à água (DSM, 2008). A fibra utilizada 

é fabricada pela DSM e recebe o nome comercial de Dyneema® tipo SK75. A 

fibra de poliéster (PES) tem como principais características a alta tenacidade e 

boa resistência à abrasão, flexibilidade, baixo coeficiente de absorção de água, 

praticamente nula com menos de 1% da massa da fibra e resiste a agentes 

químicos e físicos. Essa fibra possui boas características termoplásticas e alto 

ponto de fusão (249ºC). O PES é uma fibra com seção circular e pode ser usado 
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em uma ampla gama de aplicações. Na Tabela 3.1 são apresentados os dados 

da HMPE e PES divulgados pelos fabricantes. 

Tabela 3.1 - Propriedades das fibras de HMPE e PES 

Propriedade Unidade HMPE PES 

Massa específica g/cm3 0,98 1,36 

Ponto de fusão °C 145 249 

Temperatura crítica °C 65 177 

Absorção de água % <1 0 

Densidade linear dTex 1760 3330 

Resistência à tração 

N/tex 3,4 – 4,0 0,8 

g/den 38 – 45 7,5 

GPa 3,3 – 3,9 1,1 

Tenacidade  
Kgf/DE 30 8,3 

N/Tex 2,5 0,73 

Modulo de elasticidade 

N/tex 116 12,5 

g/den 1267 – 1552 - 

GPa 109 – 132 15 

Alongamento até ruptura % 3,5 16 

Fonte: DSM, 2008 (Adaptado) 

3.1.2 Aglomerante 

Para a produção dos compósitos cimentícios reforçados foi utilizado o cimento 

Portland de alta resistência inicial (ARI) da marca Cimento Nacional do fabricante 

Brennand Cimentos. Na Tabela 3.2 são apresentadas as propriedades do 

cimento. Além do cimento, foi utilizado sílica ativa em parte dos corpos de prova. 

Tabela 3.2 - Caracterização do cimento Portland ARI (CPV) utilizado 

Ensaio Metodologia Resultados Exigências 

Resíduo insolúvel (%) ABNT NM 15/12 0,95 ≤ 1,0 

Perda ao fogo (%) ABNT NM 18/12 4,07 ≤ 4,5 

Óxido de magnésio (%) ABNT NM 14/12 1,52 ≤ 6,5 

Trióxido de enxofre (%) ABNT NM 16/12 2,79 ≤ 4,5 

Anídrico carbônico (%) ABNT NM 20/12 2,77 ≤ 3,0 

Área Específica (Blaine) (%) ABNT NM 76/98 4.651 ≥ 3.000 

Massa Específica ABNT NM 23/01 3,04 n/a 

Índice de finura - # 75 μm ABNT NM 11579/13 0,08 ≤ 6,0 

Resíduo na peneira #325 ABNT NM 9209/85 0,81 n/a 

Água de consistência normal ABNT NM 43/03 29,40 n/a 

Início de pega ABNT NM 65/03 167,00 ≥ 60 

Fim de pega ABNT NM 65/03 225,00 ≤ 600 

Expansibilidade à quente ABNT NM 11582/12 0,00 ≤ 5,0 

Resistência à 
Compressão 
(MPa) 

1 dia 

ABNT NM 7215/96 

22,60 14,0 

3 dias 44,40 24,0 

7 dias 49,00 34,0 

28 dias 57,30 n/a 

Fonte: BRENNEND CIMENTOS, 2016 (Adaptado) 
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3.1.3 Agregados 

Com objetivo de avaliar a influência da adição das fibras em compósito 

cimentício foram desenvolvidas argamassas com alta resistência mecânica, ou 

seja, um concreto sem a presença de agregado graúdo. Para simular uma curva 

granulométrica adequada foram utilizados os seguintes agregados miúdos: pó 

de pedra médio, pó de pedra grosso e areia normalizada.  

A areia normalizada foi adquirida junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

do Estado de São Paulo (IPT). A produção de areia normal obedece à norma 

NBR 7214 (ABNT, 2015). Foram utilizadas as areias classificadas em quatro 

frações granulométricas, ou seja, material retido entre peneiras de abertura 

nominal de 2,4 mm e 1,2 mm (grossa); 1,2 mm e 0,6 mm (média grossa); 0,6 mm 

e 0,3 mm (média fina) e 0,3 mm e 0,15 mm (fina). Apesar da areia normalizada 

não ser para essa aplicação, a mesma foi utilizada substituindo a areia quartzosa 

natural de rio com o objetivo de reduzir ao máximo o teor de feldspato e mica, 

material pulverulento argiloso, torrões de argila e materiais friáveis. 

O pó de pedra médio e pó de pedra grosso foram fornecidos pela Pedreira 

Martins Lanna. Todos os materiais foram secos em estufa a 105 ºC garantindo 

assim que a umidade dos agregados não influenciasse na quantidade de água 

prevista nas dosagens. Nas tabelas 3.3 e 3.4 são apresentadas as 

granulometrias do pó de pedra médio e pó de pedra grosso, respectivamente. 

Tabela 3.3 - Composição granulométrica do pó de pedra médio 

Abertura 
da 

peneira 
(mm) 

Material retido(g) Material retido (%) 
Material 

Passante 
(%) 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Amostra 
01 

Amostra  
02 

Média Acumulado Acumulado 

6,30 0,00 0,00 0 0 0 0 100 

4,80 0,00 0,00 0 0 0 0 100 

2,40 0,00 0,05 0 0 0 0 100 

1,20 104,65 106,85 21 21 21 21 79 

0,60 102,84 98,70 21 20 20 41 59 

0,30 126,65 104,32 25 21 23 64 36 

0,15 124,38 125,27 25 25 25 89 11 

Fundo 41,48 64,81 8 13 11 100 0 

Fonte: do próprio autor 
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Tabela 3.4 - Composição granulométrica do pó de pedra grosso 

Abertura 
da 

peneira 
(mm) 

Material retido(g) Material retido (%) 
Material 

Passante 
(%) 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Médio Acumulado Acumulado 

6,30 0,25 0,45 0% 0% 0% 0% 100% 

4,80 0,80 1,66 0% 0% 0% 0% 100% 

2,40 80,35 88,25 16% 18% 17% 17% 83% 

1,20 112,52 121,59 23% 24% 23% 41% 59% 

0,60 72,22 75,35 14% 15% 15% 55% 45% 

0,30 76,57 68,60 15% 14% 15% 70% 30% 

0,15 105,31 98,98 21% 20% 20% 90% 10% 

Fundo 51,98 45,12 10% 9% 10% 100% 0% 

Fonte: do próprio autor 

3.1.4 Aditivo superplastificante 

O superplastificante utilizado foi o Silicon ns high 400 da marca Silicon – alto 

desempenho em concretos. O aditivo é formado à base de policarboxilatos 

modificados com nanosílica estabilizada. A Tabela 3.5 apresenta as 

características físicas e químicas do superplastificante Silicon ns high 400. Este 

aditivo foi escolhido devido seu alto poder plastificante, com o objetivo de 

aumentar a trabalhabilidade dos compósitos cimentícios reforçados, facilitando 

as moldagens dos corpos de prova com fibras. 

Tabela 3.5 - Propriedades físicas e químicas superplastificante Silicon ns high 

Propriedades Resultado 

Aspecto Líquido homogêneo 

Cor Mel 

pH 3,0+1,0 

Massa específica 1,09+0,02 g/cm³ 

Teor de cloretos <0,15% 

Fonte: Silicon, 2017 

3.1.5 Água 

A água utilizada para as moldagens e para a cura foi água potável proveniente 

do abastecimento local, fornecida pela Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA).  
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3.2 Métodos 

3.2.1 Caracterização das fibras 

As fibras poliméricas HMPE e PES foram caracterizadas pelo ensaio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As formas das fibras foram 

avaliadas como fornecidas em um microscópio eletrônico de varredura de 

bancada HITASHI TM3000, com detectores de elétrons retroespalhados com 

capacidade de ampliação de 30 mil vezes e aceleração variável (5kV e 15kV).  

3.2.2 Desenvolvimento dos compósitos cimentícios reforçados 

Para a avaliação do comportamento e influência da adição das fibras de HMPE 

e PES no compósito cimentício foram elaboradas duas dosagens para obtenção 

de duas argamassas com classe de resistência de concretos estruturais com 

resistência característica à compressão de 35 e 70 MPa. A dosagem 1 utilizou 

um traço 1:3 (aglomerante: agregado) e relação água/cimento (a/c) de 0,50. A 

dosagem 2 utilizou um traço 1: 2,5 (aglomerante: agregado) com relação 

água/cimento (a/c) de 0,40 com uso de aditivo superplastificante, levando em 

conta que para o cálculo do traço e da relação a/c, a sílica ativa foi considerada 

aglomerante.  A proporção de materiais para cada dosagem é apresentada na 

Tabela 3.6. As fibras foram inseridas nas duas dosagens na proporção de 0,5% 

em peso em relação a massa de cimento Portland. Na Tabela 3.7 é possível 

observar as proporções em massa de constituintes pelo volume de 1m³ de 

concreto sem considerar o teor de ar incorporado dos compósitos cimentícios 

reforçados. 
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Tabela 3.6 - Proporção de materiais utilizados para cada dosagem 

Materiais Descrição 

Quantidade (g) 

Dosagem 1 
(35MPa) 

Dosagem 2 
(70MPa) 

Aglomerante 
Cimento Portland V - ARI 600 600 

Adição - Sílica Ativa 0 120 

Agregado 

Areia Normalizada - N. 100 225 225 

Areia Normalizada - N. 50 225  225 

Areia Normalizada - N. 30 225 225 

Areia Normalizada - N. 16 225 225 

Pó de Pedra - Médio 450 450 

Pó de Pedra - Grosso 450 450 

Plastificante Silicon NS High 400 0 3 

Água - 300 240 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 3.7 - Proporção de materiais utilizados por 1m³ de compósito cimentício  

Materiais 

Traço (kg)/m³ dos compósitos cimentícios 

Referência HPME PES 

Dosagem 1 
(35MPa) 

Dosagem 2 
(70MPa) 

Dosagem 1 
(35MPa) 

Dosagem 2 
(70MPa) 

Dosagem 1 
(35MPa) 

Dosagem 2 
(70Mpa) 

Cimento 
Portland 

508,26 509,64 506,94 508,32 507,32 508,70 

Sílica ativa 0,00 101,93 0,00 101,66 0,00 101,74 

Agregados 1524,77 1528,91 1520,83 1524,95 1521,97 1526,09 

Plastificante 0,00 2,55 0,00 2,54 0,00 2,54 

Água 254,13 203,85 253,47 203,33 253,66 203,48 

Fibra 0,00 0,00 

2,535  

(ou 
0,2586% 

em volume 
do volume 

total) 

2,542  

(ou 
0,2593% 

em volume 
do volume 

total) 

2,537  

(ou 
0,1838% 

em volume 
do volume 

total) 

2,543  

(ou 
0,1843% 

em volume 
do volume 

total) 

Fonte: do próprio autor 

Para cada dosagem foram realizadas moldagens com e sem a inserção de fibras, 

de maneira a permitir a comparação entre os resultados. A inserção de fibras 

ocorreu em duas formas distintas: dispersa na matriz cimentícia (Distribuída) ou 

concentrada no fundo dos moldes (Concentrada). Nas moldagens realizadas 

com fibras distribuídas, as mesmas foram inseridas durante a mistura dos 

materiais na argamassadeira e neste caso, foram empregadas as fibras com 

comprimento de 38mm. Para as dosagens 1 e 2 com 0,5% de adição das fibras 

HMPE e PES com comprimento de 38 mm, na forma distribuída, foram moldados 
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5 e 3 corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura para 

realização dos ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade, 

respectivamente. Foram moldados 3 corpos-de prova prismáticos 40x40x160 

mm para realização do ensaio de resistência à tração na flexão.  

Para as moldagens realizadas com fibras concentradas, as mesmas foram 

inseridas no fundo dos moldes antes do lançamento da argamassa e foram 

utilizados os comprimentos de fibra iguais a 38, 66 e 82 mm. Foram moldados 3 

corpos-de prova prismáticos nas dimensões 40x40x160 mm para realização do 

ensaio de resistência à tração na flexão, para cada configuração das dosagens 

1 e 2 com adição concentrada de 0,5% em relação a massa de cimento das 

fibras HMPE e PES, nos comprimentos de 38, 66 e 82 mm. Essa opção foi 

adotada, pois na área ínfera dos corpos-de prova prismáticos sujeitos a flexão 

predominam esforços de tração, e o objetivo principal da adição de fibras em 

matrizes cimentícias é resistir aos esforços de tração. 

Além das moldagens citadas anteriormente, foram moldados corpos de prova 

prismáticos de 25 x 25 x 140 mm dos compósitos cimentícios desenvolvidos sem 

e com adição de fibras de HMPE e PES para avaliação da resistência ao 

impacto. Para os compósitos cimentícios com fibras distribuídas foram utilizadas 

as dosagens 1 e 2 com 0,5% de fibras de HMPE e PES no comprimento de 38 

mm, neste caso, foram moldados 3 corpos de prova para cada configuração. 

Para as fibras concentradas no fundo foram utilizadas as dosagens 1 e 2 com 

0,5% de fibras de HMPE e PES de comprimento de 38, 66 e 88 mm, neste caso 

foram moldados 3 corpos de prova para cada configuração. Também foram 

moldados 3 corpos de prova para as dosagens 1 e 2 sem adição de fibra. 

Para avaliar a condutividade térmica dos compósitos cimentícios desenvolvidos 

sem e com adição de fibras de HMPE ou PES foram moldadas placas de 157 

mm de largura, 25 mm de altura e 300 mm de comprimento. Para isso foi 

produzida a dosagem 1 com 0,5% de fibras de HMPE e PES de comprimento de 

38 mm distribuídas em relação a massa de cimento durante a mistura e 

concentradas no fundo dos moldes. 
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Na Tabela 3.8 é possível observar a distribuição do número de corpos de prova 

moldados e ensaiados para cada dosagem, tipo de fibra, forma de inserção, 

comprimento da fibra e por geometria do molde versus ensaio realizado. 

Percebe-se que foram realizados ensaios em 160 corpos de prova. 

Tabela 3.8 - Quantidades de corpos de prova por dosagem 

Dosagem 
Tipo de 

fibra 

Inserção da fibra L 
(mm) 

Quantidades de corpos de prova 

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

Dosagem  
1 

Sem fibra - - 5 3 3 3 1 

HMPE 

Distribuída 38 5 3 3 3 1 

Concentrada 

38   3 3 1 

66   3 3  

82   3 3  

PES 

Distribuída 38 5 3 3 3 1 

Concentrada 

38   3 3 1 

66   3 3  

82   3 3  

Dosagem  
2 

Sem fibra - - 5 3 3 3  

HMPE 

Distribuída 38 5 3 3 3  

Concentrada 

38   3 3  

66   3 3  

82   3 3  

PES 

Distribuída 38 5 3 3 3  

Concentrada 

38   3 3  

66   3 3  

82   3 3  

L – comprimento da fibra em milimetro 
(a) Corpo de prova cilíndrico de 50mm de diâmetro por 100mm de altura para o ensaio de 
resistência à compressão; 
(b) Corpo de prova cilíndrico de 50mm de diâmetro por 100mm de altura para o ensaio de modulo 
de elasticidade; 
(c) Corpo de prova prismático de 40x40x160mm para o ensaio de resistência à tração na flexão; 
(d) Corpo de prova prismático de 25x25x140mm para o ensaio de resistência ao impacto; 
(e) Corpo de prova em placa de 157x25x300mm para ensaio de avaliação da condutividade 
térmica.  

Fonte: do próprio autor 

A mistura dos materiais e o adensamento dos corpos de prova foram realizados 

conforme o procedimento previsto pela NBR 7215 (ABNT, 1996). Após a 

moldagem e com as placas de vidros na superfície para evitar evaporação. Antes 

da moldagem, os moldes foram previamente preparados com desmoldante. Os 

corpos-de-prova foram mantidos nos moldes durante 24h, e após a desforma 
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foram imersos em água saturada com hidróxido de cálcio durante 7 dias para 

cura e foram realizados os ensaios. 

3.2.3 Resistência à compressão e módulo de elasticidade 

Para determinação da resistência à compressão foram ensaiados cinco corpos 

de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura para cada 

compósito desenvolvido para esse ensaio. O ensaio foi realizado em máquina 

universal de ensaios mecânicos eletromecânica microprocessada de duplo fuso 

com duas colunas guias cilíndricas paralelas, Emic DL30000N (Figura 3.1) com 

auxílio dos softwares TESC e Vmaq e velocidade de aplicação de carga de 0,25 

MPa/s. Os corpos-de-prova tiveram suas bases regularizadas com capeador de 

almofadas de neoprene com base metálica. 

Figura 3.1 - Ensaio de resistência à compressão   

 

Fonte: do próprio autor 
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Para a determinação do módulo de elasticidade foram ensaiados 3 corpos-de-

prova cilíndricos para cada compósito, os ensaios foram realizados no mesmo 

equipamento com o implemento de extensômetros (tipo clip gauge) de acordo 

com a norma ABNT NBR 8522 (2008) com adaptação para corpos de prova 

cilíndricos de 50mm de diâmetro por 100mm de altura, conforme pode ser visto 

na Figura 3.2. 

Figura 3.2 - Ensaio para determinação do módulo de elasticidade estático  

 

Fonte: do próprio autor 

3.2.4 Resistência à tração na flexão 

Para determinação da resistência à tração na flexão (Figura 3.3) foram 

ensaiados 3 corpos-de-prova prismáticos de 40 mm x 40mm x 160 mm para cada 

compósito. O equipamento utilizado foi o mesmo do ensaio de resistência à 

compressão, com velocidade de aplicação de carga de 0,1MPa/s e o emprego 

de extensômetro digital. 
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Figura 3.3 - Ensaio para determinação da resistência à tração na flexão  

 

Fonte: do próprio autor 

3.2.5 Tenacidade na flexão 

A tenacidade foi calculada a partir da área das curvas obtidas de força (N) versus 

deslocamento (mm). Tendo em vista que os corpos de prova dos compósitos 

cimentícios são reduzidos em relação aos corpos de prova de concreto e que os 

mesmos apresentaram deflexões distintas foram calculadas as tenacidades para 

as deflexões equivalentes a L/600, L/150, L/40 e deflexão total.  

3.2.6  Resistência ao impacto 

A resistência ao impacto dos compósitos cimentícios com e sem fibra foi avaliada 

por meio do ensaio Charpy modificado (corpos de prova sem entalhe), utilizando 

pêndulo de 150 joules (J). Nesse ensaio foram utilizados os corpos de prova 

prismáticos de 25 mm x 25 mm x 140 mm, que foram acomodados no porta 

amostras de forma biapoiada. Após a amostra devidamente apoiada, a leitura 

digital do equipamento é zerada e o pêndulo inicia o movimento de descida para 

realizar o impacto. Com isso verifica-se a energia em joules (J) que cada corpo 
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de prova foi capaz de absorver pelas diferentes configurações compósito do 

cimentício com e sem fibra. Na Figura 3.4 pode ser visto o equipamento utilizado. 

Figura 3.4 - Ensaio para determinação da resistência ao impacto  

 

Fonte: do próprio autor 

3.2.7 Interação matriz fibras 

A morfologia da região fraturada, a zona de interface entre a fibra e a matriz 

cimentícia, e a morfologia da fibra, foram avaliadas pelo ensaio de Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Para realização desse ensaio foram utilizados os 

corpos de prova da classe de resistência média reforçados com HMPE e PES. 

Foi avaliada a região fraturada dos corpos de prova utilizados na realização do 

ensaio de impacto. Com a intenção de avaliar a possível ocorrência de 

degradação das fibras o ensaio de microscopia foi realizado após decorrido 450 

dias da realização do ensaio de impacto. 

3.2.8 Condutividade térmica 

A avaliação da influência da adição das fibras poliméricas na propriedade de 

condutividade térmica do compósito cimentício foi realizada com o auxílio de 
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sensores de medição de temperatura. Para tanto, foram confeccionadas 5 

placas, sendo uma sem a adição de fibras, que foi utilizada com referência de 

comparação para os traços de média resistência. Além da placa de referência, 

foram confeccionadas duas placas com adição de fibras de PES, sendo uma 

com as fibras distribuídas aleatoriamente e a outra com as fibras concentradas 

em uma das faces da placa. Foram confeccionadas duas placas com adição de 

HMPE, sendo uma com fibras distribuídas aleatoriamente e outra com as fibras 

concentradas em uma das faces. Os corpos de prova na forma de placas foram 

moldados nas dimensões 157x25x300mm. 

Para realização do ensaio, foi utilizado um forno elétrico de potência 1150 Watts 

como fonte de calor. Os corpos de prova foram fixados na abertura do forno e 

serviram de barreira ao fluxo de calor entre o interior do forno e o ambiente 

externo ao forno. A fixação foi realizada com o emprego de barras e hastes 

metálicas. Para a vedação na interface das placas e do forno foram utilizadas 

tiras de lã de rocha que aturam como isolante térmico impedindo a troca de ar 

entre os ambientes interno e externo, reduzindo a troca calor na interface. O 

aparato montado está apresentado na Figura 3.5. Para a aquisição dos dados, 

os sensores de temperatura (termopares) foram afixados com cola de vidro nas 

duas faces do corpo de prova, face virada para o interior do forno e face voltada 

para o meio externo. Como medida de controle, foi utilizado um canal para 

aquisição da temperatura ambiente. 
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Figura 3.5 - Forno e sensores utilizados no ensaio de condutividade térmica 

 

Fonte: do próprio autor 

Como critério comparativo sobre a influência da adição das diferentes 

configurações de fibras, algumas aproximações e considerações foram adotadas 

como condição de contorno para realização do cálculo do coeficiente de 

condutividade térmica dos corpos de prova. Portanto, adotou-se a hipótese que 

apenas 1/6 do fluxo de calor produzido pelo forno foi conduzido pelo corpo de 

prova, o restante foi conduzido pelas demais paredes do forno. Para obtenção 

do fluxo de calor foi considerado um rendimento do forno de 60%. O tempo 

necessário para atingir a temperatura de 200°C foi superior a 60 minutos, essa 

foi a temperatura escolhida realização do cálculo de condutividade térmica. A 

temperatura e o tempo de aquecimento foram escolhidos de maneira a contribuir 

para a minimização de presença de umidade nos corpos de prova. Foi 

empregada a fórmula de fluxo de calor determinada pela lei de Fourier, conforme 

a seguir:  

∅ = 𝑘 . 𝐴 .
∆𝑇

∆𝑥
                                                      (2) 

Onde: 
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Ø = fluxo de calor (W) 

Α = área da boca do forno (m²) 

ΔT = diferença de temperatura entre as faces do corpo de prova (K) 

Δx = espessura do corpo de prova (m) 

k = condutividade térmica (W/m.K) 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização das fibras 

As fibras de HMPE e PES foram verificadas por microscopia eletrônica de 

varredura. Na Figura 4.1 são apresentadas imagens da fibra de HPME, e é 

possível perceber que a mesma se apresenta como uma fibra multifilamento 

(feixe de fios). Na Figura 4.2 são apresentadas imagens da fibra PES e a mesma 

se apresenta como uma fibra monofilamento (fio único). 

Figura 4.1 - Imagem da fibra HMPE 

  
Fonte: do próprio autor 

Figura 4.2 - Imagem da fibra PES 

 
Fonte: do próprio autor 
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4.2 Resistência à compressão e módulo de elasticidade 

Os resultados de resistência à compressão dos corpos de prova com fibras de 

38 mm são apresentados na Figura 4.3. Pode-se observar que houve aumento 

da resistência à compressão dos compósitos cimentícios reforçados, tanto no 

emprego do HMPE quanto no PES para ambas as classes de resistências média 

(CCM) e alta (CCA).  

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de média 

resistência à compressão por meio do método Anova: Fator único, percebe-se 

avaliando as tabelas 4.1 e 4.2 que o valor de prova (valor-P) para a variação 

entre os três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise 

em questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade 

deve ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à compressão dos 

compósitos de resistência mecânica média sem fibras e com fibras distribuídas 

de HMPE e PES com comprimento de 38 mm são estatisticamente distintos. 

Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a comparação 

entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F crítico a 

igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez que os 

resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (38 mm) e 

PES (38 mm), ambas distribuídas, levaram a aumentos de resistência à 

compressão de 23,37% e 12,93% em relação ao compósito sem fibras, 

respectivamente. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de alta resistência 

à compressão por meio do método Anova: Fator único, percebe-se avaliando as 

tabelas 4.3 e 4.4 que o valor de prova (valor-P) para a variação entre os três 

grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise em questão) 

estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade deve ser 

rejeitada, indicando que os resultados de resistência à compressão dos 

compósitos de resistência mecânica alta sem fibras e com fibras distribuídas de 

HMPE e PES com comprimento de 38 mm são estatisticamente distintos. 

Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a comparação 

entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F crítico a 

igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez que os 
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resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (38 mm) e 

PES (38 mm), ambas distribuídas, levaram a aumentos de resistência à 

compressão de 11,03% e 2,87% em relação ao compósito sem fibras, 

respectivamente. Com isso, sendo a maior influência positiva da adição das 

fibras na resistência à compressão para os compósitos de média resistência 

mecânica. 

Figura 4.3 - Resistência à compressão com fibras de 38 mm distribuídas 

 
Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.1 - Resumo dos resultados de resistência à compressão dos 
compósitos de média resistência mecânica 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCM SF 5 186.80 37.36 2.5029 

CCM HMPE 38mm distribuída 5 230.45 46.09 1.7019 

CCM PES 38mm distribuída 5 210.96 42.19 2.4513 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.2 - Análise Anova da resistência à compressão dos compósitos de 
média resistência mecânica 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 191.26 2 95.630 43.102 3.33E-06 3.885 

Dentro dos grupos 26.62 12 2.219    

       

Total 217.88 14     
Fonte: do próprio autor 
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Tabela 4.3 - Resumo dos resultados de resistência à compressão dos 
compósitos de alta resistência mecânica 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCA SF 5 380.56 76.11 5.1755 

CCA HMPE 38mm distribuída 3 253.52 84.51 0.5308 

CCA PES 38mm distribuída 5 391.49 78.30 12.3665 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.4 - Análise Anova da resistência à compressão dos compósitos de 
alta resistência mecânica 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 134.98 2 67.490 9.475 0.0049 4.103 

Dentro dos grupos 71.23 10 7.123 
   

 

      

Total 206.21 12 
    

Fonte: do próprio autor 

Correlacionando o consumo de aglomerante (Cimento Portland + Sílica ativa) 

por m3 de compósito cimentício apresentado na Tabela 3.7 e a resistência à 

compressão média apresentada para as diferentes dosagens na tabelas 4.1 e 

4.3, percebe-se que para o compósito cimentício reforçado de média resistência 

mecânica, a inserção de fibras distribuídas na matriz influenciou positivamente. 

Para a inserção de fibras de HMPE houve uma redução de 19,15%  do consumo 

de aglomerante por m3 de compósito cimentício reforçado por resistência à 

compressão adquirida (kg.m-3.MPa-1) em relação ao compósito sem fibras. Para 

o compósito cimentício reforçado de média resistência com inserção de fibras de 

PES houve uma redução de 11,62% do consumo de aglomerante por m3 de 

compósito cimentício reforçado por resistência à compressão adquirida (kg.m-

3.MPa-1) em relação ao compósito sem fibras, com isso as fibras de HMPE 

apresentaram melhor desempenho que as fibras de PES no reforço da matriz 

cimentícia sujeitas a esforços de compressão. Para o compósito cimentício 

reforçado de alta resistência, a inserção de fibras de HMPE e PES reduziram 

10,17% e 2,98% no consumo de aglomerante por m3 de compósito cimentício 

reforçado por resistência à compressão adquirida (kg.m-3.MPa-1) em relação ao 

compósito sem fibras, respectivamente. Com isso, as fibras de HMPE 

novamente apresentaram melhor desempenho que as fibras de PES no reforço 

da matriz cimentícia sujeitas a esforços de compressão. Entretanto, nota-se que 

a redução de aglomerante por m³ de compósito por MPa adquirido na 

compressão dos compósitos de alta resistência mecânica foi inferior a redução 
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apresentada nos compósitos de média resistência mecânica. Isto pode estar 

relacionado a diferença de resistência mecânica das fibras em relação as 

resistências mecânicas das matrizes cimentícias. Na Tabela 4.5 é apresentado 

o consumo de aglomerante por m3 de compósito cimentício reforçado por 

resistência à compressão adquirida. 

Tabela 4.5 - Consumo de aglomerante por m3 de compósito cimentício 
reforçado por resistência à compressão adquirida 

Dosagem  1 2 

Resistência mecânica CCM CCA 

Fibra - HMPE PES - HMPE PES 

Comprimento da fibra (mm) - 38 - 38 

Inserção - Distribuída - Distribuída 

Consumo de 
aglomerante 
(kg.m-3) 

Cimento [a] 508,26 506,94 507,32 509,64 508,32 508,7 

Sílica ativa [b] 0 0 0 101,93 101,66 101,74 

Total [c=a+b] 508,26 506,94 507,32 611,57 609,98 610,44 

Resistência à compressão 
(MPa) [d] 

37,36 46,09 42,19 76,11 84,51 78,30 

Consumo de aglomerante por 
resistência à compressão 
(kg.m-3.MPa-1) [d=c/d] 

13,60 
[f] 

11,00 
[g] 

12,02 
[h] 

8,04 
[i] 

7,22 
[j] 

7,80 
[k] 

Consumo de aglomerante em 
relação ao compósito sem fibra 
(%) 

100,0 
[f/f] 

80,85 
[g/f] 

88,38 
[h/f] 

100,0 
[i/i] 

89,83 
[j/i] 

97,03 
[k/i] 

Fonte: do próprio autor 

Conforme observado na revisão bibliográfica, os resultados de diversas 

pesquisas sobre o efeito da adição de fibras na resistência à compressão do 

concreto não apresentam conclusões consensuais. Os estudos desenvolvidos 

por Kim et al., (2009, p. 232-240), por exemplo, apresentaram reduções de 

resistência à compressão de 1 a 9% e 1 a 10%, para adições de fibras de 

poliéster e polipropileno respectivamente, em comparação com os espécimes 

sem reforço de fibra. Segundo Oliveira e Gomes (2010, p. 1712-1717), a 

incorporação de fibras de poliéster não altera significativamente a magnitude da 

resistência à compressão da argamassa. Outro estudo com FRC reforçado com 

fibras de álcool polivinílico resultou um aumento de 12% na resistência à 

compressão com uma dosagem de fibra de 0,25% (Noushini et al., 2014). De 

acordo com Ghadban e Underberg (2017, 151 p.) essas diferentes conclusões e 

resultados podem ser atribuídas aos diferentes tipos de fibra e constituintes de 

concreto usados em cada um desses estudos. 
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Na Figura 4.4 são apresentados os resultados de módulo de elasticidade dos 

compósitos cimentícios com e sem fibras. Para o compósito de média resistência 

mecânica a adição de fibras HMPE e PES aumentou o módulo de elasticidade 

em 7,8% e 4,3%, respectivamente. Para o compósito de alta resistência 

mecânica a adição de fibras HMPE e PES aumentou o módulo de elasticidade 

em 1,1% e 0,5%, respectivamente. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de média 

resistência mecânica por meio do método Anova: Fator único, percebe-se 

avaliando as tabelas 4.6 e 4.7 que o valor de prova (valor-P) para a variação 

entre os três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise 

em questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade 

deve ser rejeitada, indicando que os resultados de módulo de elasticidade dos 

compósitos de resistência mecânica média sem fibras e com fibras distribuídas 

de HMPE e PES com comprimento de 38 mm são estatisticamente distintos. 

Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a comparação 

entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F crítico a 

igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez que os 

resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (38 mm) e 

PES (38 mm), ambas distribuídas, levaram a aumentos de módulo de 

elasticidade. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de alta resistência 

mecânica por meio do método Anova: Fator único, percebe-se avaliando as 

tabelas 4.8 e 4.9 que o valor de prova (valor-P) para a variação entre os três 

grupos é maior que o alfa (valor de erro estipulado para a análise em questão) 

estipulado igual a 0,05. Para valor-P maior que alfa a igualdade deve ser aceita, 

indicando que os resultados de módulo de elasticidade dos compósitos de 

resistência mecânica alta sem fibras e com fibras distribuídas de HMPE e PES 

com comprimento de 38 mm são estatisticamente iguais. Corroborando com a 

análise do valor-P, pode-se avaliar também a comparação entre F e F crítico, 

sendo que quando F apresentasse menor que F crítico a igualdade entre os 

grupos deve ser aceita. Devido a isso, uma vez que os resultados são iguais, 

vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (38 mm) e PES (38 mm), ambas 

distribuídas, não influenciaram os resultados de módulo de elasticidade. 
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Figura 4.4 - Módulo de elasticidade com fibras de 38 mm distribuídas 

 
Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.6 - Resumo dos resultados do módulo de elasticidade dos compósitos 
de média resistência mecânica 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCM SF 3 81,80 27,27 0,3033 

CCM HMPE 38mm distribuída 3 88,20 29,40 0,3700 

CCM PES 38mm distribuída 3 85,30 28,43 0,1033 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.7 - Análise Anova do módulo de elasticidade dos compósitos de 
média resistência mecânica 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 6,85 2 3,423 13,223 0,00632 5,143 

Dentro dos grupos 1,55 6 0,259    

       

Total 8,4 8     

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.8 - Resumo dos resultados do módulo de elasticidade dos compósitos 
de alta resistência mecânica 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCA SF 3 110,40 36,80 0,63 

CCA HMPE 38mm distribuída 3 111,60 37,20 0,76 

CCA PES 38mm distribuída 3 110,90 36,97 0,26 

Fonte: do próprio autor 
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Tabela 4.9 - Análise Anova do módulo de elasticidade dos compósitos de alta 
resistência mecânica 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,24 2 0,121 0,220 0,80890 5,143 

Dentro dos grupos 3,31 6 0,551    

       

Total 3,55 8         

Fonte: do próprio autor 

4.3 Resistência à tração na flexão 

A seguir são apresentados os resultados do ensaio de resistência à tração na 

flexão. Na Figura 4.5 estão os dados dos corpos de prova confeccionados com 

o compósito cimentício de referência sem adição de fibra na condição de média 

resistência (CCM) e de alta resistência (CCA). Além dos concretos de referência, 

são apresentados os resultados dos compósitos CCM e CCA com adição das 

fibras HMPE e PES distribuídas aleatoriamente no comprimento de 38 mm. Ao 

se analisar os resultados obtidos, verifica-se que a adição de HMPE com 38 mm 

de comprimento não proporcionou aumento na resistência à tração na flexão e 

sim reduções, tanto no CCM quanto no CCA. No CCM a resistência à flexão foi 

de 8,33 MPa para o compósito sem fibra e de 7,61 MPa para o compósito 

confeccionado com fibra HMPE distribuída. No CCA a resistência à tração na 

flexão verificada para o compósito de referência foi de 14,15 MPa e de 9,63 MPa 

para o CCA com fibra HMPE. A adição distribuída de PES no CCM proporcionou 

um pequeno aumento na resistência à tração na flexão do compósito, passando 

de 8,33 MPa para 8,53 MPa. A adição no CCA, no entanto, não proporcionou 

aumento e sim uma redução na sua resistência à tração na flexão, o resultado 

verificado foi de 7,23 MPa.  

Entretanto, avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de 

média resistência à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, 

percebe-se avaliando as tabelas 4.10 e 4.11 que o valor de prova (valor-P) para 

a variação entre os três grupos é maior que o alfa (valor de erro estipulado para 

a análise em questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P maior que alfa a 

igualdade deve ser aceita, indicando que os resultados de resistência à tração 

na flexão dos compósitos de resistência mecânica média sem fibras e com fibras 
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distribuídas de HMPE e PES com comprimento de 38 mm são estatisticamente 

iguais. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse menor que F 

crítico a igualdade entre os grupos deve ser aceita. Devido a isso, uma vez que 

os resultados são iguais estaticamente, vale ressaltar que a adição de fibras 

HMPE (38 mm) e PES (38 mm) não influenciaram os resultados nesta situação. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de alta resistência 

à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-se avaliando 

as tabelas  4.12 e 4.13 que o valor de prova (valor-P) para a variação entre os 

três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise em 

questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade deve 

ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão dos 

compósitos de resistência mecânica alta sem fibras e com fibras distribuídas de 

HMPE e PES com comprimento de 38 mm são estatisticamente distintos. 

Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a comparação 

entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F crítico a 

igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez que os 

resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (38 mm) e 

PES (38 mm), ambas distribuídas, levaram a reduções de resistência à tração 

na flexão. 

Tendo em vista que o comportamento dos compósitos de resistência mecânica 

média com e sem inserção de fibras apresentaram valores de resistência à 

tração na flexão similares, e o mesmo não ocorreu para os compósitos de 

resistência mecânica alta, acredita-se que o comprimento de 38 mm não foi 

suficiente para reforçar os compósitos de resistência mecânica alta e compensar 

os possíveis defeitos gerados pela adição das fibras. 
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Figura 4.5 - Resistência à flexão com fibras de 38 mm distribuídas 

 
Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.10 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de média resistência mecânica com fibras 38mm distribuídas  

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCM SF 3 24,98 8,337 0,415 

CCM HMPE 38mm distribuída 3 22,83 7,61 0,097 

CCM PES 38mm distribuída 3 25,58 8,53 0,062 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.11 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de média resistência mecânica com fibras 38mm distribuídas 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1,39 2 0,697 3,640 0,0922 5,143 

Dentro dos grupos 1,15 6 0,191    

       

Total 2,54 8     

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.12 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de alta resistência mecânica com fibras 38mm distribuídas 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCA SF 3 42,46 14,15 0,4881 

CCA HMPE 38mm distribuída 3 28,90 9,63 0,2902 

CCA PES 38mm distribuída 3 21,69 7,23 0,0400 

Fonte: do próprio autor 
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Tabela 4.13 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de alta resistência mecânica com fibras 38mm distribuídas 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 74,14 2 37,069 135,891 1,01E-05 5,143 
Dentro dos grupos 1,64 6 0,273    

       

Total 75,78 8     
Fonte: do próprio autor 

Em seguida foram realizados os ensaios de tração na flexão nos corpos de prova 

com compósito reforçado com HMPE e PES, também no comprimento da fibra 

de 38 mm, porém com a fibra disposta apenas na parte inferior do corpo de 

prova, apresentada na Figura 4.6 como fibra concentrada no fundo. Na 

configuração com fibra no fundo houve um aumento na resistência à flexão nos 

compósitos CCM para adição de ambas as fibras apresentando um resultado de 

11,03 MPa para o concreto com HMPE e um resultado de 8,8 MPa para o 

compósito com adição de PES. Assim como ocorrido no CCA com fibras 

distribuídas, a adição de HMPE e PES de 38 mm dispostas no fundo geraram 

diminuição na resistência máxima à flexão. Os resultados foram de 9,8 MPa e 

8,92 MPa para HMPE e PES respectivamente. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de média 

resistência à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-

se avaliando as tabelas 4.14 e 4.15 que o valor de prova (valor-P) para a variação 

entre os três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise 

em questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade 

deve ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão 

dos compósitos de resistência mecânica média sem fibras e com fibras de HMPE 

e PES com comprimento de 38 mm concentradas no fundo são estatisticamente 

distintos. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F 

crítico a igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez 

que os resultados são distintos estaticamente, vale ressaltar que a adição de 

fibras HMPE (38 mm) e PES (38 mm) influenciaram positivamente os resultados 

nesta situação. 
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Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de alta resistência 

à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-se avaliando 

as tabelas 4.16 e 4.17 que o valor de prova (valor-P) para a variação entre os 

três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise em 

questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade deve 

ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão dos 

compósitos de resistência mecânica alta sem fibras e com fibras de HMPE e 

PES com comprimento de 38 mm concentradas no fundo são estatisticamente 

distintos. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F 

crítico a igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez 

que os resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (38 

mm) e PES (38 mm), ambas concentradas no fundo, levaram a reduções de 

resistência à tração na flexão. 

Figura 4.6 - Resistência à flexão com fibras de 38 mm no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.14 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de média resistência mecânica com fibras 38mm concentradas no 

fundo 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCM SF 3 24,98 8,33 0,42 

CCM HMPE 38mm fundo 3 33,10 11,03 0,34 

CCM PES 38mm fundo 3 26,42 8,81 0,66 

Fonte: do próprio autor 
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Tabela 4.15 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de média resistência mecânica com fibras 38mm concentradas no fundo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 12,51 2 6,257 13,332 0,0062 5,143 

Dentro dos grupos 2,82 6 0,469    

       

Total 15,33 8     

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.16 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de alta resistência mecânica com fibras 38mm concentradas no 

fundo 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCA SF 3 42,46 14,15 0,49 

CCA HMPE 38mm fundo 3 29,39 9,80 0,69 

CCA PES 38mm fundo 3 26,75 8,92 1,24 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.17 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de alta resistência mecânica com fibras 38mm concentradas no fundo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 47,18 2 23,589 29,252 0,0008 5,143 

Dentro dos grupos 4,84 6 0,806    

       

Total 52,02 8     

Fonte: do próprio autor 

Apesar dos resultados das adições das fibras não apresentarem contribuições 

na resistência máxima à flexão em todas as configurações, faz-se importante 

analisar o comportamento dos corpos de prova durante a realização dos ensaios 

de tração na flexão. Verificou-se que a adição das fibras dispostas no fundo do 

corpo de prova alterou o comportamento do material, fazendo com que a matriz 

cimentícia passe de um comportamento de ruptura tipicamente frágil e lhe atribui 

uma resistência residual (comportamento pseudo-dúctil), esse comportamento 

não foi verificado de maneira significativa nos corpos de prova com adições na 

forma distribuída. As figuras 4.7 e 4.8 mostram os comportamentos dos corpos 

de prova CCM sem adição de fibras e com adição de HMPE na forma distribuída. 

Cada figura contém os resultados dos três corpos de prova ensaiados. Nas 

figuras 4.7 e 4.8 pode-se verificar que as matrizes sem adição de fibra e com 

adição de HMPE na forma distribuída apresentaram comportamento de material 

tipicamente frágil. 
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Figura 4.7 - Resistência à tração na flexão do CCM sem fibra 

 
Fonte: do próprio autor 

 

Figura 4.8 - Resistência à tração na flexão do CCM com HMPE de 38 mm 
distribuída 

 
Fonte: do próprio autor 
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Diferente dos resultados apresentados nos corpos de prova sem fibra e com fibra 

distribuída, a adição de HMPE de 38 mm concentrada no fundo conferiu ao corpo 

de prova resistência residual após a fratura, esse comportamento pseudo-dúctil 

é apresentado na Figura 4.9.  

Figura 4.9 - Resistência à tração na flexão do CCM com HMPE de 38 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Conforme pode ser verificado nas figuras 4.10 e 4.11, a adição da fibra PES 

concentrada no fundo no CCM também proporcionou resistência residual após 

a ruptura da matriz cimentícia, essa mesma contribuição novamente não foi 

verificada nos corpos de prova com fibra distribuída. Quando se compara o 

comportamento dos corpos de prova com HMPE e PES no fundo, verifica-se 

uma queda na resistência logo após a ruptura da matriz, porém essa diminuição 

foi maior nas matrizes com adição de PES.  

Nas figuras 4.12, 4.13 e 4.14 são apresentados os resultados obtidos do CCA 

sem fibra, com adição de HMPE distribuída e concentrada, pode-se verificar que 

a adição de fibra concentrada conferiu resistência residual. Desta forma, ao se 

analisar o ganho de resistência residual, pode-se inferir uma maior capacidade 

de absorção de energia pelos corpos de prova com HMPE no fundo. 
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Figura 4.10 - Resistência à tração na flexão do CCM com PES de 38 mm 
distribuída 

 
Fonte: do próprio autor 

 

Figura 4.11 - Resistência à tração na flexão do CCM com PES de 38 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 
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Figura 4.12 - Resistência à tração na flexão do CCA sem fibra 

 

Fonte: do próprio autor 

 

Figura 4.13 - Resistência à tração na flexão do CCA com HMPE de 38 mm 
distribuída 

 
Fonte: do próprio autor 
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Figura 4.14 - Resistência à tração na flexão do CCA com HMPE de 38 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Completando os resultados para o comprimento de 38 mm, as figuras 4.15 e 

4.16 apresentam o comportamento obtido pelos corpos de prova com adição de 

PES no CCA. Conforme já discutido, a adição de PES nesse comprimento 

resultou em uma redução na resistência à flexão, apresentando um 

comportamento de ruptura tipicamente frágil no material com fibra distribuída 

aleatoriamente na matriz e um comportamento com resistência residual nos 

corpos de prova moldados com fibras alocadas no fundo. 
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Figura 4.15 - Resistência à tração na flexão do CCA com PES de 38 mm 
distribuída 

 
Fonte: do próprio autor 

 

Figura 4.16 - Resistência à tração na flexão do CCA com PES de 38 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 
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A seguir, na Figura 4.17, estão apresentados os resultados dos ensaios para os 

concretos CCM e CCA, com adições de HMPE e PES no comprimento de 66 

mm, com as fibras alocadas no fundo do corpo de prova. Conforme apresentado 

na Figura 4.17, pode-se verificar no CCM que a adição de ambas as fibras no 

fundo proporcionou aumento na resistência à tração na flexão. Os resultados 

para adição de HMPE foi de 11,55 MPa e de 8,53 MPa para PES, lembrando 

que o resultado foi de 8,33 MPa para os corpos de prova sem adição de fibras. 

Os ganhos foram de 38,7% e 2,6% respectivamente. Já no CCA, a adição das 

fibras HMPE de 66 mm proporcionou um pequeno aumento de 4,44% na 

resistência à flexão, e o PES acarretou em uma pequena perda de 0,3% na 

resistência, essa perda foi significativamente menor que a encontrada nos 

corpos de prova produzidos com as fibras PES no comprimento de 38 mm. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de média 

resistência à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-

se avaliando as tabelas 4.18 e 4.19 que o valor de prova (valor-P) para a variação 

entre os três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise 

em questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade 

deve ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão 

dos compósitos de resistência mecânica média sem fibras e com fibras de HMPE 

e PES com comprimento de 66 mm concentradas no fundo são estatisticamente 

distintos. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F 

crítico a igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez 

que os resultados são distintos estaticamente, vale ressaltar que a adição de 

fibras HMPE (66 mm) e PES (66 mm) concentradas no fundo influenciaram 

positivamente os resultados nesta situação. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de alta resistência 

à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-se avaliando 

as tabelas 4.20 e 4.21 que o valor de prova (valor-P) para a variação entre os 

três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise em 

questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade deve 

ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão dos 

compósitos de resistência mecânica alta sem fibras e com fibras de HMPE e 
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PES com comprimento de 66 mm concentradas no fundo são estatisticamente 

distintos. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F 

crítico a igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez 

que os resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (66 

mm) e PES (66 mm), no fundo, levaram a aumento na resistência à tração na 

flexão. 

Figura 4.17 - Resistência à flexão com fibras de 66 mm no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.18 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de média resistência mecânica com fibras 66 mm concentradas no 

fundo 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCM SF 3 24.98 8.33 0.42 

CCM HMPE 66 mm fundo 3 34.65 11.55 0.01 

CCM PES 66 mm fundo 2 17.05 8.53 0.40 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.19 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de média resistência mecânica com fibras 66 mm concentradas no fundo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 18.58 2 9.291 37.489 0.0010 5.786 

Dentro dos grupos 1.24 5 0.248    

       

Total 19.82 7     

Fonte: do próprio autor 
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Tabela 4.20 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de alta resistência mecânica com fibras 66 mm concentradas no 

fundo 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCA SF 2 27.50 13.75 0.00 

CCA HMPE 66 mm fundo 2 28.71 14.36 0.04 

CCA PES 66 mm fundo 2 27.29 13.65 0.01 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.21 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de alta resistência mecânica com fibras 66 mm concentradas no fundo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0.59 2 0.294 16.470 0.0241 9.552 

Dentro dos grupos 0.05 3 0.018    

       

Total 0.64 5     

Fonte: do próprio autor 

A Figura 4.18 mostra o comportamento dos corpos de prova CCM com adição 

de HMPE 66 mm concentrada no fundo. Pode-se perceber que a deflexão sofrida 

é superior a deflexão sofrida pela mesma configuração com fibras de 38 mm de 

comprimento. 

Figura 4.18 - Resistência à tração na flexão do CCM com HMPE de 66 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 
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O mesmo comportamento também foi verificado para adição de HMPE no CCA, 

que também conferiu resistência residual quando adicionada no fundo do corpo 

de prova. Na Figura 4.19 pode-se verificar que uma maior capacidade de 

absorção de energia pelos corpos de prova com HMPE no fundo para os 

compósitos de alta resistência mecânica. Foi observado uma variação de 

comportamento em um dos corpos de prova, que apresentou uma queda 

acentuada na resistência após a fratura, o que pode ter sido provocado por uma 

falha durante o adensamento na moldagem. 

Figura 4.19 - Resistência à tração na flexão do CCA com HMPE de 66 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Conforme pode ser verificado na Figura 4.20, a adição da fibra PES 66 mm no 

fundo no CCM também proporcionou resistência residual após a ruptura da 

matriz cimentícia. Quando se compara o comportamento dos corpos de prova 

com HMPE 66 mm e PES 66 mm no fundo, verifica-se uma queda na resistência 

logo após a ruptura da matriz, porém essa diminuição foi maior nas matrizes com 

adição de PES. 

Completando os resultados para o comprimento de 66 mm, a Figura 4.21 

apresenta o comportamento obtido pelos corpos de prova com adição de PES 
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no CCA. Conforme já discutido, a adição de PES nesse comprimento resultou 

em uma resistência residual nos corpos de prova moldados com fibras alocadas 

no fundo. Verifica-se que a alteração do comportamento de frágil para pseudo-

dúctil do material proporcionado pela adição de fibras no fundo também ocorreu 

para adições de fibras no comprimento de 66 mm, desta forma, a presença das 

fibras no fundo proporcionou uma resistência residual após a ruptura da matriz 

cimentícia. Assim como ocorrido nas matrizes com fibra de 38 mm, a diminuição 

na resistência após a ruptura da matriz foi mais acentuada na adição de PES. 

Verificou-se também que os resultados obtidos com o comprimento de 66 mm 

foram superiores aos encontrados para o comprimento de 38 mm e novamente 

a resistência residual foi superior para adição de HMPE.  

Figura 4.20 - Resistência à tração na flexão do CCM com PES de 66 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 
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Figura 4.21 - Resistência à tração na flexão do CCA com PES de 66 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

A adição de HMPE no comprimento de 82 mm contribuiu para o aumento da 

resistência dos corpos de prova produzidos com CCM e CCA esses resultados 

foram mais expressivos no CCM, elevando sua resistência em 65,5%, para o 

CCA o aumento foi de 17,2%. Já para os corpos de prova produzidos com PES, 

as fibras de 82 mm acarretaram em um aumento de 12% na resistência à flexão 

no CCM e uma redução de 8,73% na resistência à flexão do CCA. Esses 

resultados estão apresentados na Figura 4.22. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de média 

resistência à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-

se avaliando as tabelas 4.22 e 4.23 que o valor de prova (valor-P) para a variação 

entre os três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise 

em questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade 

deve ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão 

dos compósitos de resistência mecânica média sem fibras e com fibras de HMPE 

e PES com comprimento de 82 mm concentradas no fundo são estatisticamente 

distintos. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F 
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crítico a igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez 

que os resultados são distintos estaticamente, vale ressaltar que a adição de 

fibras HMPE (82 mm) e PES (82 mm) concentradas no fundo influenciaram 

positivamente os resultados nesta situação. 

Avaliando os resultados obtidos para o compósito cimentício de alta resistência 

à tração na flexão por meio do método Anova: Fator único, percebe-se avaliando 

as tabelas 4.24 e 4.25 que o valor de prova (valor-P) para a variação entre os 

três grupos é menor que o alfa (valor de erro estipulado para a análise em 

questão) estipulado igual a 0,05. Para valor-P menor que alfa a igualdade deve 

ser rejeitada, indicando que os resultados de resistência à tração na flexão dos 

compósitos de resistência mecânica alta sem fibras e com fibras de HMPE e 

PES com comprimento de 82 mm concentradas no fundo são estatisticamente 

distintos. Corroborando com a análise do valor-P, pode-se avaliar também a 

comparação entre F e F crítico, sendo que quando F apresentasse maior que F 

crítico a igualdade entre os grupos deve ser rejeitada. Devido a isso, uma vez 

que os resultados são distintos, vale ressaltar que a adição de fibras HMPE (82 

mm) no fundo levaram a um aumento de resistência à tração na flexão. e PES 

(82 mm) no fundo levaram a uma redução de resistência à tração na flexão. 

Figura 4.22 - Resistência à flexão com fibras de 82 mm no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 
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Tabela 4.22 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de média resistência mecânica com fibras 82 mm concentradas no 

fundo 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCM SF 3 24,98 8,33 0,42 

CCM HMPE 82 mm fundo 2 27,58 13,79 0,37 

CCM PES 82 mm fundo 3 27,98 9,33 0,08 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.23 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de média resistência mecânica com fibras 82 mm concentradas no fundo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 38,452 2 19,226 71,085 0,0002 5,786 

Dentro dos grupos 1,352 5 0,270    

       

Total 39,804 7     

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.24 - Resumo dos resultados de resistência à tração na flexão dos 
compósitos de alta resistência mecânica com fibras 82 mm concentradas no 

fundo 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

CCA SF 2 27,5 13,75 0,0002 

CCA HMPE 82 mm fundo 2 32,21 16,105 0,07605 

CCA PES 82 mm fundo 2 25,1 12,55 0,1458 

Fonte: do próprio autor 

Tabela 4.25 - Análise Anova da resistência à tração na flexão dos compósitos 
de alta resistência mecânica com fibras 82 mm concentradas no fundo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 13,0827 2 6,5413 88,376 0,002156 9,55209 

Dentro dos grupos 0,22205 3 0,0740    

       

Total 
13,3047

5 5         

Fonte: do próprio autor 

As fibras com comprimento de 82 mm alocadas no fundo dos corpos de prova 

também alteram o comportamento dos corpos de prova, passando de um 

comportamento de fratura frágil nos corpos de prova sem adição de fibras para 

um comportamento pseudo-dúctil quando as fibras foram adicionadas no fundo 

dos corpos de prova, Figura 4.23 a Figura 4.26. Desta forma, ao se analisar todas 

as configurações propostas, verificou-se que a adição das fibras no fundo 

proporcionou uma resistência residual ao material. Entretanto, esse 

comportamento não foi verificado nos corpos de prova confeccionados com as 
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fibras distribuídas. Pode-se verificar também que a adição de HMPE nos 

comprimentos de 66 e 82 mm proporcionou aumentos da resistência à flexão, 

tanto para o CCM, quanto para o CCA. Por fim, analisando a resistência à flexão, 

conclui-se que a fibra HMPE no comprimento de 82 mm adicionada na parte 

inferior do corpo de prova, obteve os resultados com melhor desempenho. 

Figura 4.23 - Resistência à tração na flexão do CCM com HMPE de 82 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 



92 

Figura 4.24 - Resistência à tração na flexão do CCM com PES de 82 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Figura 4.25 - Resistência à tração na flexão do CCA com HMPE de 82 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

 



93 

Figura 4.26 - Resistência à tração na flexão do CCA com PES de 82 mm 
concentrada no fundo 

 
Fonte: do próprio autor 

Lee (2017, p. 216-225) analisou a resistência à flexão residual, em concretos 

reforçados com fibras de aço. Segundo o autor, essa propriedade vem sendo 

requerida recentemente nos projetos de elementos estruturais utilizando 

concreto reforçado com fibras.  Ele avaliou três diferentes classes de resistência 

do concreto, 25, 35 e 45 MPa, e três diferentes frações de volume de fibra, de 

aço, 0,25, 0,375 e 0,50%. Os resultados mostraram que a resistência à flexão 

residual está associada tanto ao teor de fibras quanto à resistência do concreto. 

Foi relatado que os corpos de prova com classe de resistência de 45 MPa 

mostraram um grande aumento nas resistências flexurais residuais logo após o 

limite de proporcionalidade, em particular para a fração de volume de fibra de 

0,5%, o que, segundo os autores, significa que o concreto reforçado com fibra 

de aço pode mostrar um comportamento de endurecimento de deformação após 

o craqueamento do concreto. Comparando aos resultados da presente pesquisa, 

cabe ressaltar que esse comportamento também esteve presente nos corpos de 

prova reforçados com fibra de HMPE na forma concentrada nos comprimentos 

de 66 mm e 82 mm. 
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4.4 Tenacidade na flexão 

Na Figura 4.27 são apresentados os resultados de tenacidade calculados a partir 

dos gráficos força (N) versus deflexão (mm) dos corpos de prova dos compósitos 

cimentícios de média resistência mecânica sem e com fibras de HMPE e PES 

de 38 mm distribuídas, ensaiados a flexão. Os dados plotados no gráfico são 

referentes aos valores de tenacidade calculados para as deflexões máximas e 

para as deflexões referentes a distância entre os apoios (L=100 mm) dividida por 

600 (L/600), 150 (L/150) e 40 (L/40), quando esses valores forem menores que 

a deflexão máxima sofrida pelo corpo de prova. Observando os resultados, 

percebe-se que o compósito cimentício reforçado de média resistência mecânica 

sem fibras (CCM SF) apresentou deflexão máxima inferior a L/600 (0,17 mm), os 

três corpos de prova apresentaram 0,07 mm, 0,07 mm e 0,10 mm, com valores 

de tenacidade 131,51 N.mm, 137,81 N.mm e 220,17 N.mm, respectivamente. 

Essas tenacidades são relativamente baixas quando comparados aos valores de 

tenacidade apresentados pelos compósitos cimentícios reforçados de média 

resistência mecânica com fibras de HMPE e PES de 38 mm distribuídas. O 

compósito cimentício de média resistência mecânica, reforçado com fibras 

HMPE de 38 mm distribuídas (CCM HMPE 38 D) apresentou maiores valores de 

tenacidade e deflexão. É válido ressaltar que nenhum corpo de prova para as 

configurações apresentadas na Figura 4.27 apresentaram deflexões máximas 

superiores ou iguais a L/40 (2,5 mm), sendo a deflexão máxima obtida igual a 

0,78 mm. Para a deflexão L/150 (0,67 mm), o CCM HMPE 38 D apresentou 

tenacidade superior ao CCM PES 38 D em 44,5%. Para L/600 (0,17 mm), o CCM 

HMPE 38 D e o CCM PES 38 D apresentaram valores de tenacidade próximos. 

Na Figura 4.28 são apresentados os resultados de tenacidade para os 

compósitos cimentícios reforçados de média resistência mecânica sem e com 

fibras de HMPE e PES de 38 mm concentradas no fundo dos moldes. Os CCM 

com as fibras concentradas no fundo apresentaram deflexão total superior a L/40 

(2,50 mm) e as tenacidades apresentadas para os CCM com fibras concentradas 

no fundo foram consideravelmente superiores aos CCM com fibras distribuídas. 

O CCM HMPE 38 F apresentou valores de tenacidade superiores ao CCM PES 

38 F para as mesmas deflexões. 



95 

Figura 4.27 - Tenacidade do CCM sem fibras e com HMPE e PES de 38 mm 
distribuída 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.28 - Tenacidade do CCM sem fibras e com HMPE e PES de 38 mm 
concentradas no fundo 

 
Fonte: Próprio autor 



96 

Avaliando a Figura 4.29 percebe-se que os resultados de tenacidade para os 

compósitos cimentícios reforçados de média resistência mecânica com fibras de 

HMPE e PES de 66 mm concentradas no fundo dos moldes foram 

consideravelmente superiores aos CCM com fibras de 38 mm distribuídas e no 

fundo. O CCM HMPE 66 F apresentou valores de tenacidade e deflexão 

superiores ao CCM PES 66 F. 

Figura 4.29 - Tenacidade do CCM sem fibras e com HMPE e PES de 66 mm 
concentradas no fundo 

 
Fonte: Próprio autor 

Avaliando a Figura 4.30 percebe-se que os resultados de tenacidade para os 

compósitos cimentícios de média resistência mecânica reforçados com fibras de 

HMPE de 82 mm concentradas no fundo dos moldes foram consideravelmente 

superiores aos CCM com fibras de HMPE de 66 mm concentradas no fundo, o 

mesmo não ocorrendo para as fibras de PES. O CCM HMPE 82 F apresentou 

valores de tenacidade e deflexão superiores ao CCM PES 82 F. 
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Figura 4.30 - Tenacidade do CCM sem fibras e com HMPE e PES de 82 mm 
concentradas no fundo 

  
Fonte: Próprio autor 

Na Figura 4.31 são apresentados os resultados de tenacidade calculados a partir 

dos gráficos força (N) versus deflexão (mm) dos corpos de prova dos compósitos 

cimentícios reforçados de alta resistência mecânica sem e com fibras de HMPE 

e PES de 38 mm distribuídas, ensaiados a flexão. Observando os resultados, 

percebe-se que o compósito cimentício de alta resistência mecânica sem fibras 

(CCA SF) apresentou deflexão máxima inferior a L/600 (0,17 mm), com exceção 

de um dos três corpos de prova, estes apresentaram 0,11 mm, 0,13 mm e 0,20 

mm, com valores de tenacidade máxima de 376,55 N.mm, 516,59 N.mm e 

516,59 N.mm, respectivamente. Esses valores se apresentaram maiores que os 

CCM, entretanto relativamente baixos quando comparados aos valores de 

tenacidade apresentados pelos compósitos cimentícios reforçados de alta 

resistência mecânica com fibras HMPE 38 mm distribuídas. No entando, a 

tenacidade não foi significativamente alterada pela adição de fibras PES 38 mm 

distribuídas. O compósito cimentício reforçado de alta resistência mecânica com 

fibras HMPE de 38 mm distribuídas (CCA HMPE 38 D) apresentou maiores 

valores de tenacidade e deflexão. É válido ressaltar que nenhum corpo de prova 

para as configurações apresentadas na Figura 4.31 apresentaram deflexões 
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máximas superiores ou iguais a L/40 (2,5 mm), sendo a deflexão máxima obtida 

igual a 0,93 mm. Somente CCA HMPE 38 D alcançou a deflexão L/150 (0,67 

mm). Para L/600 (0,17 mm), o CCA HMPE 38 D e o CCA PES 38 D apresentaram 

valores de tenacidade próximos. 

Na Figura 4.32 são apresentados os resultados de tenacidade para os 

compósitos cimentícios reforçados de alta resistência mecânica sem e com fibras 

de HMPE e PES de 38 mm concentradas no fundo dos moldes. Os CCA com as 

fibras concentradas no fundo apresentaram deflexão total superior a L/40 (2,50 

mm) e as tenacidades apresentadas para os CCA com fibras concentradas no 

fundo foram consideravelmente superiores aos CCA com fibras distribuídas. O 

CCA HMPE 38 F apresentou valores de tenacidade superiores ao CCA PES 38 

F para as mesmas deflexões. 

Figura 4.31 - Tenacidade do CCA sem fibras e com HMPE e PES de 38 mm 
distribuída 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.32 - Tenacidade do CCA sem fibras e com HMPE e PES de 38 mm 
concentradas no fundo 

 
Fonte: Próprio autor 

Avaliando a Figura 4.33 percebe-se que os resultados de tenacidade para os 

compósitos cimentícios reforçados de alta resistência mecânica com fibras de 

HMPE e PES de 66 mm concentradas no fundo dos moldes foram 

consideravelmente superiores aos CCA com fibras de 38 mm distribuídas e no 

fundo. O CCA HMPE 66 F apresentou valores de tenacidade e deflexão 

ligeiramente superiores ao CCA PES 66 F. 

Avaliando a Figura 4.34 percebe-se que os resultados de tenacidade para os 

compósitos cimentícios reforçados de alta resistência mecânica com fibras de 

HMPE de 82 mm concentradas no fundo dos moldes foram consideravelmente 

superiores aos CCA com fibras de HMPE de 66 mm concentradas no fundo, o 

mesmo não ocorrendo para as fibras de PES. O CCA HMPE 82 F apresentou 

valores de tenacidade e deflexão superiores ao CCA PES 82 F. 
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Figura 4.33 - Tenacidade do CCA sem fibras e com HMPE e PES de 66 mm 
concentradas no fundo 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.34 - Tenacidade do CCM sem fibras e com HMPE e PES de 82 mm 
concentradas no fundo 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.5 Resistência ao impacto 

O gráfico da Figura 4.35 apresenta os resultados do ensaio charpy com os 

valores de energia de impacto absorvida dos compósitos de referência de média 

resistência e alta resistência sem adição de fibra e dos compósitos reforçados 

com as fibras HMPE e PES no comprimento de 38 mm, na configuração de fibra 

distribuída na matriz. 

A energia de impacto absorvida no concreto de referência sem fibra de média 

resistência foi de 35,7 J e o valor obtido pelo concreto de referência de alta 

resistência foi de 43,4 J. Desta forma, ao se analisar os resultados dos 

compósitos com adição de fibra de 38 mm distribuídas de forma aleatória na 

matriz, pode-se observar que a adição de HMPE no compósito de média 

resistência proporcionou uma elevação na absorção de energia de impacto de 

28,6% e de 10% no CCM com adições de PES. Já para o concreto de alta 

resistência o benefício foi de aproximadamente 6% para os concretos de alta 

resistência reforçados com ambas as fibras. Dessa forma, foram obtidas 

melhorias na resistência ao impacto em todas as amostras. 

Figura 4.35 - Resistência ao impacto dos compósitos com adição de fibras de 
38 mm na forma distribuída 

 
Fonte: do próprio autor 

Em seguida foram ensaiados os corpos de prova reforçados com fibras no 

comprimento de 38 mm, porém com as fibras concentrada na face do corpo de 

prova sujeito a tração durante a realização do ensaio. A alteração da posição 

das fibras de distribuídas aleatoriamente para concentrada trouxe benefícios 
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ainda mais expressivos no que diz respeito ao ganho de energia absorvida no 

impacto dos compósitos, conforme pode ser verificado na Figura 4.36. Neste 

caso, analisando o compósito de média resistência com HMPE o valor da energia 

absorvida no impacto elevou-se de 35,7 J para 80,4 J, apresentando um ganho 

de 125%, no corpo de prova com adição de PES o aumento foi de 81%. Para o 

concreto de alta resistência o ganho foi de 29,9% e 47,7% para HMPE e PES 

respectivamente. Portanto, conforme verificado, a forma concentrada de adição 

das fibras na matriz do compósito obteve mais êxito que a adição de fibras na 

forma distribuída na matriz, apresentando resultados mais satisfatórios de 

absorção de energia durante o impacto. Para os comprimentos de 66 mm e 82 

mm foram realizados ensaios apenas nos corpos de prova com fibra 

concentrada. 

Figura 4.36 - Resistência ao impacto dos compósitos com adição de fibras de 
38 mm na forma concentrada 

 
Fonte: do próprio autor 

Os resultados obtidos no ensaio de impacto dos corpos de prova reforçados com 

fibra concentrada de 66 mm estão apresentados na Figura 4.37. Nela é possível 

verificar que para esse comprimento de fibra, houve uma elevação da energia 

absorvida no impacto em todos os corpos de prova. A adição de HMPE no CCM 

resultou em um aumento na absorção de energia passando de 35,7 J no corpo 

de prova sem fibra para 55,1 J, que corresponde a 56% de aumento. Nota-se 

que a contribuição foi inferior ao corpo de prova correspondente para fibra de 38 

mm. A adição de PES com 66 mm no CCM teve como resultado 45,9 J, 

correspondendo a 31% de aumento comparado ao corpo de prova sem fibra. 
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Para os corpos de prova de CCA com fibra de HMPE de 66 mm no fundo o 

resultado verificado foi de 63,55 J e de 55,75 J, correspondendo a aumentos de 

47% e 29% respectivamente. Nota-se que a contribuição do PES neste caso foi 

inferior ao corpo de prova correspondente para fibra de 38 mm. 

Figura 4.37 - Resistência ao impacto dos compósitos com adição de fibras de 
66 mm na forma concentrada 

 
Fonte: do próprio autor 

Os resultados obtidos no ensaio de impacto dos corpos de prova reforçados com 

fibra concentrada de 82 mm estão apresentados na Figura 4.38. Nela é possível 

verificar que para esse comprimento de fibra, também houve uma elevação da 

energia absorvida no impacto em todos os corpos de prova. A adição de HMPE 

no CCM resultou em um aumento na absorção de energia passando de 35,7 J 

no corpo de prova sem fibra para 61,55 J, que corresponde a 72% de aumento. 

A adição de PES com 66 mm no CCM teve como resultado 48,35 J, 

correspondendo a 35% de aumento comparado ao corpo de prova sem fibra. 

Nota-se que a contribuição foi inferior aos corpos de prova correspondentes para 

fibra de 38 mm. Para os corpos de prova de CCA com fibra de HMPE de 82 mm 

no fundo o resultado verificado foi de 65,1 J e de 48 J, correspondendo a 

aumentos de 50% e 11% respectivamente. Novamente nota-se que a 

contribuição do PES neste caso foi inferior ao corpo de prova correspondente 

para fibra de 38 mm. Desta forma todas as configurações ensaiadas 

apresentaram aumento na energia absorvida no impacto, com destaque para a 

adição de fibra de HMPE de 38 mm adicionada de forma concentrada que 

proporcionou um aumento de 125% na energia absorvida no impacto. Cabe 
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novamente ressaltar que a fibra concentrada obteve resultados mais satisfatórios 

no que diz respeito a energia absorvida no impacto e nesse caso, com exceção 

do HMPE adicionado ao CCA, os demais corpos de prova apresentaram 

aumentos percentuais superiores para as fibras de 38 mm, acredita-se que esses 

resultados estejam relacionados com a fratura do corpo de prova com pouco 

tempo de maneira a minimizar o escorregamento das fibras.    

Figura 4.38 - Resistência ao impacto dos compósitos com adição de fibras de 
82 mm na forma concentrada 

 
Fonte: do próprio autor 

Zhang, W. et al., (2018, p. 1-15) também descrevem uma melhoria significativa 

na resistência ao impacto de compósitos cimentícios reforçados com fibras 

poliméricas.  Nessa pesquisa os autores utilizaram fibras de polipropileno e fibras 

de álcool polivinílico hidrofílico e empregaram uma metodologia diferente e um 

volume de fibra bastante superior ao que foi utilizado na presente pesquisa, não 

sendo cabível uma a comparação numérica dos resultados das duas pesquisas. 

Contudo eles relataram que o desempenho de flexão e a resistência ao impacto 

foram significativamente afetados, variando de acordo com o tipo de fibra e com 

a quantidade de fibra. De acordo com os autores, a resistência à quebra, a 

resistência pós-rachadura e a resistência ao impacto aumentaram com o 

aumento do teor de fibras, descreveram também que os materiais com fibras de 

álcool polivinílico hidrofílico apresentaram maior resistência à flexão e ao 

impacto, comparado aos corpos de prova reforçados com fibra polipropileno. 
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4.6 Interação matriz fibras 

Na Figura 4.39 é possível observar uma fibra de HMPE engastada na superfície 

fraturada da matriz cimentícia após o ensaio de impacto. Percebe-se que a 

interface fibra-matriz, aparentemente, permanece bem consolidada. É possível 

perceber também que a fibra de HMPE apresenta uma redução da área da seção 

transversal. Acredita-se que esse fenômeno pode ser um dos responsáveis pelo 

melhor desempenho das matrizes reforçadas com HMPE.  

Figura 4.39 - Fibra de HMPE engastada na matriz e com redução de área da 
seção transversal após ensaio de impacto 

 
Fonte: do próprio autor 

Na Figura 4.40 é possível observar um emaranhado de fibras de HMPE na 

superfície fraturada após o ensaio de impacto. De certa forma as fibras 

apresentam-se retorcidas e com alterações no diâmetro e área da seção 

transversal, o que indica deformação plástica das fibras, pois essas não 

apresentavam estas anomalias antes do ensaio de impacto. 
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Figura 4.40 - Fibras de HMPE retorcidas com deformações e alteração de área 
na seção transversal após ensaio de impacto 

 
Fonte: do próprio autor 

Na Figura 4.41 é possível observar uma fibra de PES com interface sem 

aderência perfeita com a matriz e sem redução aparente de área da seção 

transversal após ensaio de impacto. Percebe-se que a interface fibra-matriz, 

aparentemente, não permanece bem consolidada. É possível perceber também 

que a fibra de PES não apresentou uma redução da área da seção transversal. 

Acredita-se que esse fenômeno pode ter ocorrido por uma fratura mais frágil da 

fibra de PES em relação a fibra de HMPE e ser um dos responsáveis pelo melhor 

desempenho das matrizes reforçadas com HMPE. 

Na Figura 4.42 é possível observar um conjunto de fibras de PES na superfície 

fraturada após o ensaio de impacto. De certa forma, as fibras não se apresentam 

retorcidas e com alterações no diâmetro e área da seção transversal, o que 

indica que não houve deformação plástica das fibras significativa. Para ambas 

fibras não foram detectadas degradações das fibras pela matriz nas imagens 

realizadas, o que indica uma possível durabilidade das fibras como reforço de 

compósito cimentício reforçado. 
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Figura 4.41 - Fibra de PES com interface sem aderência perfeita com a matriz 
e sem redução de área da seção transversal após ensaio de impacto 

 
Fonte: do próprio autor 

Figura 4.42 - Fibras de PES lineares sem deformações e alteração de área na 
seção transversal significativas após ensaio de impacto 

 
Fonte: do próprio autor 
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Figura 4.43 - Fibras de PES lineares após ensaio de impacto 

 

Fonte: do próprio autor 

4.7 Condutividade térmica 

A Figura 4.44 apresenta os resultados da condutividade térmica dos compósitos 

cimentícios sem adição de fibra e com adição de HMPE e PES distribuídas na 

matriz ou concentradas em uma das faces do corpo de prova. O compósito sem 

reforço de fibra apresentou um coeficiente de condutividade térmica de 0,88 

W/m.K. Para os corpos de prova reforçado com HMPE houve uma elevação da 

condutividade térmica, com valores de 1,09 W/m.K no corpo de prova com fibra 

distribuída e 1,02 W/m.K no corpo de prova com fibra concentrada. O corpo de 

prova com fibra PES na forma distribuída apresentou uma ligeira redução de 

0,08 W/m.K na condutividade térmica quando comparado ao corpo de prova sem 

fibra. O corpo de prova com PES concentrado apresentou o mesmo valor de 

condutividade térmica encontrado no corpo de prova sem fibra. Assim sendo, 

não foi verificada alteração significativa na condutividade térmica nos corpos de 

prova reforçados com PES. 
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Figura 4.44 - Condutividade térmica dos corpos de prova com e sem adição de 
fibra 

 
Fonte: do próprio autor 

A falta de influência na condutividade térmica verificada para adição da fibra PES 

foi diferente da citada na revisão bibliográfica referente ao trabalho dos autores 

Fraternali et al., (2011, p. 2368–2374). Nessa pesquisa, eles relataram redução 

de 18% na condutividade térmica do concreto devido ao emprego de uma 

dosagem volumétrica de 1% de macro fibra de poliéster reciclado. Cabe ressaltar 

que as fibras utilizadas nesse trabalho apesar de serem de poliéster, estão na 

forma de microfibra e foram adicionadas em um volume consideravelmente 

inferior a 1%. 

Amaral (2016, 101 p.) estudou a influência da adição de 1% de fibras de 

polipropileno e HMPE na condutividade do concreto, nesse trabalho o autor 

relatou alterações insignificantes na condutividade térmica. Os autores Ozger et 

al. (2013, p. 989-997) mediram a condutividade térmica de concreto reforçado 

com fibras de nylon e compararam com a condutividade do concreto comum. 

Nessa pesquisa, o concreto reforçado com fibras de nylon apresentou uma 

condutividade térmica de 1,30 W / m.K a 25 ° C e 1,16 W / m.K a 300 °C. As 

amostras de controle apresentaram uma condutividade ligeiramente inferior, isto 

é, 1,12 ± 0,02 W / m.K a 25 ° C e 1,02 ± 0,02 W / m.K a 300 °C. De acordo com 

os autores, a maior condutividade das amostras reforçadas na temperatura de 

25 °C é atribuível às fibras, e à maior porosidade interconectada deixada pelas 

fibras degradadas na temperatura de 300°C.  
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5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O desempenho do compósito cimentício reforçado com fibras poliméricas de alta 

resistência foi diferente para as fibras de HMPE e PES nas diferentes 

configurações de classe de resistência, modo de distribuição das fibras e 

diferentes comprimentos de fibra. Os resultados dos ensaios de compressão 

uniaxial mostraram que a adição das fibras poliméricas de alta resistência 

proporcionou aumento na resistência à compressão, essa contribuição foi mais 

relevante no compósito de média resistência mecânica. A adição das fibras 

elevou o módulo de elasticidade dos compósitos de média resistência, porém 

não alterou no compósito de alta resistência. Para ambas as propriedades os 

ganhos foram superiores no compósito reforçado com HMPE, por esse ser mais 

resistente e ter obtido melhor aderência à matriz. Desta forma, infere-se que a 

relação entre resistência à tração e módulo de elasticidade de cada fibra em 

relação aos volumes de fibras adicionados foi propícia a contribuir de maneira 

mais eficaz no compósito de média resistência, não sendo suficiente para 

melhorar o módulo de elasticidade do compósito de alta resistência. 

A resistência à flexão bem como o comportamento dos corpos de prova durante 

a realização do ensaio e ruptura, foi influenciada pela forma de adição das fibras, 

comprimento das fibras e tipo de fibra. Os resultados  da adição de HMPE (38 

mm) e PES (38 mm) na forma concentrada no fundo foram superiores 

comparados aos resultados encontrados nos corpos de prova com fibras 

distribuídas, isso é compreensível ao se analisar a seção transversal do corpo 

de prova e constatar que o reforço concentrado atua na região mais distante da 

linha neutra e portanto no ponto de maior esforço de tração durante a realização 

do ensaio. 

Uma modificação relevante no comportamento de fratura dos compósitos 

reforçados com fibras concentradas foi observada, fazendo com que a matriz 

cimentícia passasse de um comportamento de ruptura tipicamente frágil e lhe 

atribuindo uma resistência residual (comportamento pseudo-dúctil), esse 

comportamento não foi verificado de maneira significativa nos corpos de prova 
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com adições na forma distribuída. Essa diferença de comportamento sugere que 

as fibras distribuídas na matriz e portanto espaçadas umas das outras não 

possuem resistência suficiente para resistir à propagação da fratura, sendo 

rompidas mais facilmente que na forma concentrada. 

As fibras de HMPE (66 mm) e PES (66 mm) adicionadas na forma concentrada 

proporcionaram aumento na resistência à flexão para as duas classes de 

resistência e também conferiram resistência residual ao compósito cimentício. 

Desta forma, se mostraram mais adequadas que as fibras de 38 mm para o 

reforço voltado a resistência à flexão. O reforço com as fibras de 82 mm na forma 

concentrada não foi satisfatório para aumento da resistência à flexão para fibra 

PES no compósito de alta resistência. Entretanto gerou aumento com as fibras 

de HMPE para ambas classes de resistência e para adição de PES no compósito 

de média resistência. Pode-se verificar, portanto que a adição de HMPE nos 

comprimentos de 66 e 82 mm proporcionaram aumentos da resistência à flexão, 

tanto para o CCM, quanto para o CCA. Por fim, analisando a resistência à flexão, 

conclui-se que a fibra HMPE no comprimento de 82 mm adicionada na parte 

inferior do corpo de prova, obteve os resultados com melhor desempenho. 

Em comparação ao compósito sem fibra, as amostras reforçadas com fibras 

apresentaram tenacidade consideravelmente superior. As fibras concentradas 

no fundo tiveram desempenho bastante superior às fibras distribuídas. Os corpos 

de prova de média resistência com fibra HMPE de 38 mm concentrada no fundo 

chegou a apresentar uma tenacidade aproximadamente 77 vezes superior aos 

corpos de prova sem fibra. Nessa configuração a contribuição do HMPE foi 

superior à encontrada nas adições de PES. Os resultados de tenacidade para 

os compósitos cimentícios reforçados de média resistência mecânica com fibras 

de HMPE e PES de 66 mm concentradas no fundo dos moldes foram superiores 

aos CCM com fibras de 38 distribuídas e no fundo. As fibras com 82 mm também 

aumentaram significativamente a tenacidade do CCM, sendo que a maior 

contribuição dentre as configurações avaliadas foi obtida pelo HMPE de 82 mm, 

que neste caso chegou a apresentar um aumento de aproximadamente 200 

vezes comparado ao compósito sem fibra. 
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Os resultados das fibras com 38 mm distribuídas no CCA, mostram que houve 

uma pequena contribuição do HMPE e não houve modificação significativa da 

tenacidade quando da adição de PES. Novamente as tenacidades apresentadas 

para os CCA com fibras concentradas no fundo foram consideravelmente 

superiores aos CCA com fibras distribuídas. O CCA HMPE 38 F apresentou 

valores de tenacidade superiores ao CCA PES 38 F para as mesmas deflexões. 

Assim como no CCM as fibras de 66 mm no CCA contribuíram 

consideravelmente mais que as fibras de 38 mm distribuídas e no fundo. E 

também como no CCM, para o CCA as fibras de 82 mm no fundo proporcionaram 

os maiores ganhos chegando a um aumento aproximado de até 144 vezes. 

Ao se analisar os resultados do ensaio de impacto, pode-se verificar que a adição 

das fibras de HMPE e PES proporcionaram aumento da energia absorvida no 

impacto. Verificando os resultados obtidos com as fibras de 38 mm, conclui-se 

que as fibras concentradas são capazes de absorver mais energia que as fibras 

na forma distribuída. Na maioria das configurações o HMPE absorveu mais 

energia de impacto que o PES. E diferentemente dos resultados obtidos no 

ensaio de resistência à flexão e tenacidade na flexão, a fibra de HMPE com 38 

mm apresentou o melhor resultado para absorção de energia de impacto, 

indicando dessa forma que para essa aplicação não se justifica comprimentos 

maiores uma vez que não há tempo suficiente para escorregamento das fibras 

na matriz durante a ocorrência da fratura. 

Com a análise da interação entre a matriz e a fibra realizada utilizando o ensaio 

no microscópio eletrônico de varredura foi possível verificar que houve coesão 

entre a fibra de HMPE e a matriz. As imagens mostram que para as fibras de 

PES a aderência com a matriz inferior às verificadas no HMPE. Pelas imagens 

é possível verificar uma redução e uma distorção das fibras de HMPE o que 

sugere uma possível deformação plástica em decorrência do ensaio. Essas 

características não foram observadas nas fibras de PES, que apresentaram 

aspecto liso, retilíneo e com seção constante o que pode sugerir um 

comportamento de ruptura frágil em decorrência do ensaio. 

Com a análise da interação entre a matriz e a fibra realizada utilizando o ensaio 

no microscópio eletrônico de varredura foi possível verificar que houve coesão 
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entre a fibra de HMPE e a matriz. As imagens mostram que para as fibras de 

PES a aderência com a matriz inferior às verificadas no HMPE. Pelas imagens 

é possível verificar uma redução e uma distorção das fibras de HMPE o que 

sugere uma possível deformação plástica em decorrência do ensaio. Essas 

características não foram observadas nas fibras de PES, que presentaram 

aspecto liso, retilíneo e com seção constante o que pode sugerir um 

comportamento de ruptura frágil em decorrência do ensaio. Nas imagens não 

foram verificados sinais de degradação após decorridos 450 dias da realização 

do ensaio de impacto. Além do HMPE possuir propriedades mecânicas 

superiores às do PES, acredita-se que a melhor adesão do HMPE com a matriz 

foi relevante para seu melhor desempenho de reforço na tração e tenacidade na 

flexão. 

O levantamento comparativo do coeficiente de condutividade térmica mostrou 

não haver modificação nessa propriedade do compósito cimentício devido a 

adição das fibras de PES. Contudo os resultados mostraram que a adição de 

fibras de HMPE eleva a condutividade térmica do compósito. 

Com tudo que foi avaliado, julga-se que adição das fibras pesquisadas 

contribuíram para melhoria das propriedades mecânicas avaliadas. Com grande 

destaque aos ganhos de tenacidade obtidos com a fibra de HMPE disposta na 

forma concentrada. Essa contribuição se mostrou relevante uma vez que mudou 

o comportamento de fratura do compósito na flexão. Essa alteração conferiu ao 

material frágil um comportamento pseudo-dúctil com uma significativa 

resistência residual e uma capacidade elevada de deflexão e absorção de 

energia na flexão. 
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6 CONCLUSÕES 

O comportamento mecânico de compósitos cimentícios reforçados com fibras 

poliméricas de alto desempenho é superior que compósitos cimentícios sem 

reforço de fibras, apresentando elevação da resistência à compressão e possível 

redução do consumo de cimento nas dosagens de compósitos. Entretanto, o 

reforço com fibras de polietileno de alto módulo (HMPE) e poliéster (PES) não 

influencia significativamente a resistência à flexão e o módulo de elasticidade do 

compósito cimentício, mas afeta significativamente de forma positiva a 

tenacidade na flexão, resistência residual e resistência ao impacto de compósito 

cimentício reforçado com as fibras de alta resistência mecânica. 

Ambas as fibras proporcionaram reforço mecânico nos compósitos, 

principalmente nas propriedades relacionada ao impacto e pós-primeira fratura, 

tenacidade na flexão e resistência residual, contudo as fibras de HMPE se 

apresentaram superiores nesse quesito. Esse comportamento se deve a melhor 

aderência percebida e a deformação plástica sofrida pela fibra de HMPE, uma 

vez que as fibras de PES não apresentaram a mesma aderência pós-ruptura e 

nem deformação apreciável. 

A adição de fibras HMPE aumenta a condutividade térmica de compósito 

cimentício e o mesmo não ocorre com a adição de PES, sendo que para a 

inserção das fibras distribuídas, o PES reduz a condutividade do compósito 

cimentício. Contudo, este trabalho não avaliou a real influencia destas diferenças 

no conforto térmico de um edifício ou obras de infraestrutura fabricadas com os 

compósitos cimentícios reforçados com fibras poliméricas de alto desempenho. 

Com isso, conclui-se que o reforço com fibras poliméricas de alta resistência 

mecânica em compósitos cimentícios de média e alta resistência mecânica é 

viável e positivo, principalmente no que diz respeito ao uso de HMPE. Sendo 

possível, inclusive, reduzir o consumo de cimento para o mesmo nível de 

resistência à compressão dos compósitos. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

Em decorrência da presente pesquisa e de acordo com os resultados 

encontrados, julga-se relevante avaliar os possíveis impactos provenientes do 

emprego de maiores volumes de fibra. Também se julga relevante aprofundar as 

pesquisas na durabilidade do compósito cimentício reforçado com as fibras de 

HMPE e PES. As propriedades de fluência e fadiga necessitam serem abordadas 

em trabalhos futuros. Outra linha de pesquisa que requer estudos refere-se ao 

comportamento a elevadas temperaturas dos compósitos reforçados com as 

fibras de HMPE e PES. 
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