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1. RESUMO 

A aplicação de fibras na construção civil já é usada como reforço estrutural a mais

de três mil anos atrás, pelos povos egípcios; mesmo sendo uma técnica de uso bem

antigo e de boa eficiência, alguns povos não tiverem uma boa aceitação do uso de

fibras, limitando o uso dessas fibras seja ela de origem natural ou industrializada. O

Brasil  vem vencendo esse pré-conceito,  e  hoje  já  é  comum o uso de fibras  de

polietileno  para  conter  fissuras  no  concreto.  Por  ser  um  produto  reciclável  e

ecologicamente correto a fibra de polietileno possui considerável apelo no que se

refere  a  sustentabilidade,  pois  usa  o  plástico  que  seria  descartado  em  aterros

sanitários diminuindo assim o impacto causado no meio ambiente. Este estudo tem

a finalidade de comprovar a eficácia deste material,  tendo em vista que ele já é

utilizado em várias aplicações com bom desempenho. Avaliando as propriedades

em testes  de laboratório  espera-se  conseguir  parâmetros  para  uma comparação

com os materiais tradicionalmente utilizados.

2. INTRODUÇÃO

Um  grande  passo  na  evolução  da  construção  civil  se  deu  quando  se  inicia  o

acréscimo  de  fibras  à  matéria  prima  principal  do  sistema  estrutural  na  área  da

construção,  o  concreto.  A  utilização  de  fibras  com  o  objetivo  de  melhorar  o

desempenho mecânico da matriz (material que recebera a fibra) não é algo novo,

mas só agora tem conseguido espaço relevante no mercado, devido à necessidade

de  obras  cada  vez  mais  sustentáveis  que  consigam unir  a  redução  de  custo  e

geração de resíduos com a utilização de materiais oriundos da reciclagem. A matéria

prima deste estudo é a fibra de polietileno de alta densidade, também conhecida por

fibras de PEAD, que, se utilizada como reforço ao concreto, que além das esperadas

melhorias ao desempenho do concreto agrega-se possíveis diminuição no uso do

aço e redução no impacto ambiental causado por seu descarte.

3. OBJETIVO

O objetivo desse estudo é investigar e avaliar através de ensaios e formulações

teóricas  as  possíveis  vantagens  ou  desvantagens  na  utilização  de  fibras  de

polietileno de alta  densidade como agregado ao concreto quantificando ainda,  a

proporção ideal de fibras de PEAD incorporada ao concreto em quilograma de fibra

por metro cúbico de concreto.



4. METODOLOGIA 

Para a realização dos ensaios de compressão foram moldados 48 corpos-de-prova

cilíndricos  e  utilizada  a  norma  ABNT  NBR  5739:2007  e  para  o  ensaio  para

resistência à tração por compressão diametral forma moldados outros 48 corpos-de-

prova cilíndricos e utilizada a norma ABNT NBR 7222:11, sendo observada ainda a

norma ABNT NBR 5738:2015 para a moldagem e cura dos corpos-de-prova. Para

cada ensaio esses 48 corpos-de-prova foram divididos em dois lotes com idades

diferentes, o primeiro lote será ensaiado aos 7 dias de idade e o segundo lote aos 28

dias de idade, a fim de se observar as mudanças físicas e mecânicas dos corpos-de-

prova. Cada lote será dividido em 6 grupos com diferentes proporções de fibras por

volume  de  concreto;  cada  grupo  terá  4  exemplares  (corpos-de-prova)  como

podemos observar na tabela 1;

Como o objetivo de encontrar a proporção de fibras/concreto ideal, que alcance as

maiores resistências aos nos dois  ensaios, serão testados 4 exemplares de vigas,

todas com as mesmas dimensões de 0,2 x 0,3 x 3,0 (metros), representando uma

situação real de resistência a esforços solicitados de um elemento estrutural  e a

partir destes ensaios serão obtidos resultados de resistência de flexão, o qual será

relacionado com a porcentagem de redução da área de aço.



5. DESENVOLVIMENTO

O  Polietileno  de  Alta  Densidade  se  destaca  não  apenas  por  ser  inquebrável,

resistente  a  baixas  temperaturas,  leve,  impermeável,  rígido  e  com  resistência

química, mas também por ser reciclável, que é a maneira mais eficaz de dar um

destino  a  esse  material  que  por  ser  oriundo  da  destilação  do  petróleo,  não  é

biodegradável, sendo a reciclagem uma das soluções para o problema de descarte

desse  material  no  meio  ambiente.  Outra  maneira  para  se  obter  o  PEAD  é  a

utilização  do  etanol  vegetal  extraído  da  cana-de-açúcar  substituindo  o  etileno

extraído de fontes petrolíferas, tornando assim, o PEAD um material biodegradável

reduzindo o impacto ambiental de seus resíduos.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Analisando o histórico de aplicações de diversos tipos de fibras ao concreto, espera-

se que através dos resultados dos ensaios representativos dos esforços de tração e

compressão,  possam  ser  evidenciados  os  benefícios  na  utilização  de  fibras  de

PEAD como reforço ao concreto não armado, com isso, identificando juntamente sua

proporção ideal.
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