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Resumo. Atualmente vários estudos estão sendo feitos para o melhor e maior 

desenvolvimento do concreto com adição de fibras. Há fibras naturais e sintéticas de 

vários tipos de materiais que podem ser empregadas a fim de, por exemplo, reduzir a 

retração plástica do concreto (como é o caso das fibras de polipropileno) e até mesmo 

para a substituição parcial ou total de telas e barras de aço em algumas aplicações, 

como em pavimentos industriais, por exemplo. 

É possível o uso misto das fibras, em que, por exemplo, usa-se fibras de 

polipropileno para agirem nas microfissuras do concreto e fibras de aço para as 

macrofissuras, melhorando assim o desempenho do concreto pós-fissuração. Nessa 

pesquisa, o comportamento do concreto, de acordo com o traço determinado, sem 

fibras, com fibras de aço e com fibras de polipropileno, separadamente, será 

comparado para verificar o desempenho das fibras. 

Introdução: 

O concreto reforçado com fibras (CRF) é um material compósito constituído 

pela matriz cimentícia, a qual tem função aglomerante, e pelas fibras, responsáveis 

pelo reforço do concreto na questão de que este passa de um material frágil para um 

material pseudo-dúctil (FIGUEIREDO, 2000). Existem vários tipos de fibras utilizadas 

atualmente no CRF, são elas: fibras de carbono, de aço, de polipropileno, de vidro, de 

aramida, entre outras. Suas aplicações são inúmeras, desde pavimentos industriais, 

capeamento até estruturas pré-moldadas para revestimento de túneis e reforço 

estrutural.  

As fibras garantem que o concreto passe de um material frágil para um material 

pseudo-dúctil devido a transferência de tensões que promovem (TOJAL, 2011). 

Portanto, a coesão entre as fibras e a matriz é essencial. Vale observar que a 

combinação de um elevado módulo de elasticidade com elevadas resistências à 

tração e ao cisalhamento do CRF produzido garante o reforço pós-fissuração 

desejado (FIGUEIREDO, 2011), pois se uma dessas grandezas estivesse elevada e 

a outra não caracterizaria um material frágil. E é por isso que, para este estudo, foram 

feitos ensaios de resistência e de módulo de elasticidade dos três tipos de concreto 

(sem fibras, com fibras de aço e com fibras de polipropileno). 

Nessa pesquisa foi estudado exclusivamente o comportamento das fibras de 

aço e de polipropileno, em relação a resistência e módulo de elasticidade, numa matriz 

cimentícia na qual o traço foi determinado por meio do Método de Rothfuchs (SENÇO, 

1997) e, a maioria dos agregados constituintes são miúdos, com apenas um tipo de 



agregado graúdo, justamente para a melhor aderência das fibras com a matriz e 

também devido ao melhor efeito de empacotamento das partículas. 

Objetivo. O objetivo deste trabalho é determinar o traço do concreto além de 

determinar e comparar a resistência à compressão, à tração na flexão e o módulo de 

elasticidade de corpos-de-prova cilíndricos (CP’s) de concreto com cimento de alta 

resistência inicial com fibras de aço e de polipropileno separadamente, comparando 

os resultados obtidos experimental e numericamente, por meio do software Ansys. 

Metodologia e resultados:  

Os materiais componentes do concreto produzido para essa pesquisa são: 

cimento (CPV-ARI-RS), agregados miúdos: areia de rio e três tipos de areias de 

quartzo (com as seguintes granulometrias: 0,425/0,300mm, 0,850mm e 1,40mm), 

agregado graúdo: brita 0, aditivo plastificante (MGlenium 51 MS), sílica ativa 

(microssílica), fibras de aço, de polipropileno e água. Abaixo seguem os resultados 

dos ensaios de caracterização desses materiais (conforme as normas vigentes): 

Resultados dos ensaios de 
caracterização 

Massa 
unitária 
(Kg/m³) 

Massa 
específica 

(Kg/m³) 
Módulo de 
finura (%) 

Brita 0 1494,0 2564,0 3,750 

Areia média 1384,0 2622,0 1,930 

Areia de quartzo 1,4mm 660,0 2646,0 1,067 

Areia de quartzo 0,850mm 651,0 2655,0 1,880 

Areia de quartzo 0,425/0,300mm 598,0 2647,0 1,550 

Sílica Ativa 634,0 2114,0 0,235 

Cimento  1696,0 2900,0 0,620 

 

Para determinar o traço do concreto em questão foi utilizado o método de 

Rothfuchs (SENÇO, 1997). Este método consiste basicamente em traçar as curvas 

granulométricas, em papel monolog, dos agregados, a qual foi possível ser traçada 

pelo ensaio realizado de peneiramento dos agregados. Em seguida, traça-se uma reta 

na diagonal no gráfico da ordenada 0 do eixo da ‘porcentagem que passa’ até a 

ordenada 100 do eixo da ‘porcentagem retida’. No cruzamento de cada curva 

granulométrica com essa reta diagonal tem-se a porcentagem ideal de cada agregado 

para 1 kg de cimento. Adotando três valores de 1 a 5 para representar a soma de 

agregados miúdos (𝑎) e graúdos (𝑝) (𝑚 = 𝑎 + 𝑝) e considerando a relação de 

consumo de cimento para cada um dos três, já tendo as porcentagens de cada 

material serão encontrados três traços e, enfim, determinado o melhor dentre eles 

pela resistência à compressão dos CP’s e pela aparência visual destes. 



Por meio de CP’s cilíndricos foram obtidos os seguintes resultados de 

resistência à compressão para concreto com o melhor traço determinado sem aditivo 

plastificante e com aditivo. É importante observar que a sílica ativa foi submetida a 

agitação no dispersor por 10 minutos, para ficar dispersa uniformemente na pasta.  

Traço 

com 𝑚 = 

Aditivo 
(com ou 

sem) 

Dimensões 
do CP 
(cm) 

Carga média 

aplicada (𝑡𝑓) 

Resistência à 
compressão média 

(𝑀𝑃𝑎) 

3 dias 7 dias 3 dias 7 dias 

2 sem 5 x 10 7,74 9,53 38,66 47,60 

3 sem 5 x 10 2,70 6,30 13,49 31,47 

4 sem 5 x 10 1,30 4,12 6,49 20,58 

2 sem 10 x 20 41,87 ----- 52,28 ----- 

2 com 5 x 10 12,81  63,98  

 

Conclusões parciais: 

Até o momento, determinou-se que o melhor traço se dá com 𝑚 = 2 tanto pela 

aparência visual e tátil dos CP’s produzidos com cada um dos três traços quanto em 

relação a sua resistência à compressão, a qual pode se dar também pelo efeito 

positivo de ter-se agitado a microssílica no dispersor. O ótimo desempenho do traço 

determinado e escolhido foi comprovado pela resistência à compressão dos seus 

CP’s, uma vez que a maior resistência à compressão atingida foi de 47,60 MPa aos 7 

dias, bem maior que 34 MPa (resistência prescrita na norma NB 1401). Isso mostra 

que os agregados utilizados em quantidades certas garantem o empacotamento das 

partículas. Observou-se também a eficiência do aditivo plastificante utilizado em 

relação a melhoria da trabalhabilidade da pasta e significativo aumento da resistência 

(de 38,66 MPa para 63,98 MPa, aos 3 dias de idade). 
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