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RESUMO 

 

O uso de fibras residuais na composição do concreto tem sido objeto de diversas pesquisas que 

buscam obter fibras de menor custo, aproveitar materiais considerados inservíveis e possibilitar 

melhorias das propriedades físicas e mecânicas desse compósito. Nesta perspectiva, esta 

pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da incorporação do resíduo de poliéster 

emborrachado no comportamento mecânico do concreto. Para tanto, foram analisadas as 

propriedades no estado fresco e endurecido do concreto convencional reforçado com as fibras 

residuais de poliéster em dois comprimentos (40mm e 60mm) e em três teores (0%, 0,15% e 

0,30% em relação ao volume do concreto).  No estado fresco foi realizado o ensaio de slump 

test e para o estado endurecido, aos 28 dias, foram realizados os ensaios de índices físicos, 

resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, resistência à 

tração na flexão, resistência à tração na fratura e tenacidade. Os resultados no estado fresco 

mostraram que a adição de fibras provoca uma redução do valor do abatimento conforme 

aumenta-se o teor de adição e comprimento das fibras. No estado endurecido, observou-se que 

com a adição de fibras tem-se uma tendência de aumentar o índice de vazios e o teor de absorção 

de água do concreto. Os concretos reforçados com fibras apresentaram massa específica menor 

do que o concreto sem fibra. As fibras aumentaram a resistência à compressão axial e à tração 

por compressão diametral de todos os traços, com os traços reforçados com as fibras de 40mm 

apresentando melhores resultados. No ensaio da tração na flexão os traços reforçados com as 

fibras residuais de 60mm tiveram melhor desempenho, com o teor de reforço de 0,15% 

apresentando o melhor resultado. Os concretos com fibras apresentaram tenacidade superior ao 

traço de referência. Por fim, verificou-se que as fibras de poliéster residual possibilitaram 

melhorias em algumas propriedades mecânicas do concreto, aumentando a capacidade de 

deformação e a resistência do compósito cimentício.  

 

Palavras-chave: Compósito cimentício, resíduo, baixos teores, adição e fibras poliméricas. 

 
 



 

ABSTRACT 

 

The use of residual fibers in the composition of concrete has been the object of several 

researches that seek to obtain fibers at lower cost, considering materials considered 

unserviceable and enabling improvements in the physical and mechanical properties of this 

composite. In this perspective, this research aims to evaluate the effect of incorporating 

rubberized polyester waste in the mechanical mechanism of concrete. For this purpose, they 

were analyzed as properties in the fresh and hardened state of conventional concrete reinforced 

with residual polyester fibers, in two lengths (40mm and 60mm) and in three contents (0%, 

0.15% and 0.30% in in relation to the volume of the concrete). In the fresh state, the slump test 

was performed and for the hardened state, at 28 days, the tests of physical index, axial 

compression strength, tensile strength by diametrical compression, tensile strength in bending, 

tensile strength in fracture and tenacity. The results of the treatments increased that the addition 

of fibers causes a reduction in workability as the addition content and length of the fibers 

increase. In the hardened state, it was observed that with the addition of fibers there is a 

tendency to increase the void index and the water absorption content of the concrete. Fiber-

reinforced concrete with a lower density than fiber-free concrete. The fibers increased the axial 

compression strength and tensile strength by diametrical compression of all the mixes, with the 

40mm fiber reinforced mixes better results. In no flexural tensile test, the mixes reinforced with 

60mm residual fibers had the best performance, with the 0.15% reinforcement content changed 

being the best result. Concretes with fiber fibers tenacity higher than the reference mix. Finally, 

it was verified that the residual polyester fibers allowed improvements in some mechanical 

properties of the concrete, increased the deformation capacity and the strength of the 

cementitious composite. 

 

Keywords: Cementitious composite, residue, low contents, addition and polymeric fibers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O concreto é o principal material compósito utilizado no mundo pela construção civil, 

sendo aplicado em diferentes tipos de obras. Ao longo dos anos, vem se observando grandes 

mudanças na sua tecnologia de produção. O intuito é obter concretos com características para 

atender às mais diversas exigências que se impõem, ou seja, um concreto com maior 

durabilidade, resistência e sustentabilidade. 

Não obstante as inúmeras vantagens de sua utilização na construção civil, o concreto 

como material de construção apresenta como principais limitações o seu comportamento frágil 

e baixa capacidade de deformação antes da ruptura. Essa fragilidade se expressa no fato de que, 

devido a sua heterogeneidade, o concreto possui baixa resistência à tração (QUININO, 2015; 

DESNERCK; LEES; MORLEY, 2015; YU et al., 2016).  

Com o objetivo de melhorar o desempenho do concreto, faz-se necessária a 

incorporação de reforços em matrizes cimentícias a fim de evitar a ruptura prematura do 

elemento, mitigar a nucleação de fissuras, aumentar sua capacidade de carga, modificar a 

energia de ruptura e acrescer durabilidade (ALKAYSI et al., 2015; IBRAHIM et al., 2017).  

Diferente da armadura convencional, que é localizada e necessita de prévia montagem, as fibras 

são misturadas durante a produção do concreto e distribuídas aleatoriamente, reduzindo tempo, 

mão de obra e custo de certas aplicações em relação ao processo tradicional (FIGUEIREDO, 

2011).  

A utilização de fibras como reforço da matriz do concreto pode trazer benefícios como 

o aumento da capacidade de carga e tenacidade, maior controle de fissuração e aumento da vida 

útil do compósito. Salienta-se que fibras incorporadas à matriz atuam como pontes de 

transferência de tensões e, na medida em que limitam a abertura dos planos de ruptura, atenuam 

a propagação da anomalia, aumentando a energia de ruptura à tração, alterando a forma de 

fragilização do compósito para o estado pseudo-dúctil (BENTUR; MINDESS, 2007; 

IBRAHIM et al., 2017). 

Diferentes tipos de fibras, como as metálicas e poliméricas, podem ser utilizados como 

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

vantagens tecnológicas. O tipo de fibra e teor de adição do material são fatores resultantes no 

comportamento e interação da fibra-matriz (FIGUEIREDO, 2011; QUININO, 2015). 

Um número crescente de estudiosos têm investigado o potencial dos materiais residuais 

para o desenvolvimento de fibras. O objetivo é obter materiais para a substituição das fibras 

tradicionais utilizadas no reforço do concreto. Esta atenção é motivada por um aumento da 
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consciência em torno do aproveitamento de materiais considerados inservíveis e para obtenção 

de fibras de menor custo (MERLI et al., 2019). 

As fibras residuais podem melhorar as propriedades no estado fresco e endurecido do 

concreto, a depender do teor de fibra e tipo de fibra. Dentre os potenciais do uso de fibras 

residuais em matrizes cimentícias Ozger et al. (2013) estudaram o concreto reforçado com 

fibras residuais do nylon e verificaram um aumento na ductilidade e uma menor retração por 

secagem nos concretos com fibras. Ehrenbring, Tutikian, Quinino (2018) demonstraram que os 

resíduos têxteis de poliéster reciclados são mais eficientes que fibras novas de poliéster para o 

melhoramento das propriedades mecânicas de compressão e controle de fissuração dos 

concretos. Os autores concluíram que as fibras residuais possuem maior área superficial quando 

comparadas às fibras novas, o que promove melhor ancoragem com a pasta cimentícia. Garg e 

Garg (2021) com fibras residuais do polipropileno obtiveram melhoras nas propriedades 

mecânicas de compressão e tração do concreto e concluíram que as fibras funcionam como 

dissipadores de energia que diminuem as micro fissuras no concreto.  

Merli et al. (2019) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre as fibras 

residuais para reforço no concreto. Os autores constataram que as principais fibras provenientes 

de resíduos vêm da reutilização de pneus inservíveis. Na literatura podem ser citadas as 

pesquisas de Younis e Pilakoutas (2013), Groli e Caldentey (2017), Jafarifar et al. (2017) que 

estudaram o comportamento do concreto reforçado com fibras de aço de resíduos de pneus, 

Baricevic et al. (2018) que estudaram fibras poliméricas recicladas de pneus, Dias et al. (2019) 

que analisaram a viabilidade da incorporação de resíduo têxtil de pneus em forma de fibras. Os 

autores verificaram o potencial das fibras residuais de pneus para o reforço do concreto, por 

aumentar a resistência de propriedades como compressão, tração na flexão e tenacidade. Nas 

pesquisas realizadas até então, o foco foi o reaproveitamento dos pneus, restando uma lacuna 

de estudos que reaproveitaram os materiais residuais utilizados na produção dos pneus, como a 

lona de poliéster emborrachado, que é aplicada no processo de vulcanização para geração da 

banda de rodagem e depois é descartada como um resíduo. 

 

1.1 Justificativa  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos para a gestão de 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010).  A partir desse conceito, entende-se que as obrigações não 

se esgotam na responsabilidade pós-consumo do setor produtivo e englobam fabricantes, 
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importadores, distribuidores e comerciantes, assim como os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

Os pneus e os produtos utilizados para sua fabricação sem destinação de forma adequada 

constituem um passivo ambiental que pode resultar em sérios riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública. A “destinação de pneus usados” quando ainda se denominava dessa forma pela 

Resolução Conama nº 416/09 estabelece que os fabricantes e os importadores de pneus, com 

peso unitário superior a 2,0 kg, são obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus 

inservíveis existentes no território nacional (BRASIL, 2009). Desde então, as empresas do 

segmento da produção de pneus têm intensificado a busca por alternativas para uma destinação 

adequada e com viabilidade econômica dos pneus inservíveis e dos resíduos de materiais 

utilizados para fabricação e reforma de pneus. 

A lona de poliéster emborrachado é um dos materiais utilizados no processo de 

vulcanização para geração da banda de rodagem de pneus e para cada banda de rodagem 

produzida são geradas aproximadamente 200g de resíduos da lona de poliéster emborrachada. 

Segundo a Associação Brasileira de Reforma de Pneus (ABR) (2021) a reforma de pneus 

consiste principalmente na reposição da banda de rodagem do pneu desgastado pelo uso. O 

Brasil é o segundo maior mercado mundial de reforma de pneus, perdendo apenas para os 

Estados Unidos, no ano de 2019 o mercado brasileiro teve 13,5 milhões de pneus reformados.  

Diante disso, nesta pesquisa, a motivação é aproveitar o resíduo têxtil de poliéster 

emborrachado do processo de vulcanização de pneus e transformá-lo em fibras para 

incorporação no concreto. Tal iniciativa poderá gerar resultados que indiquem uma viabilidade 

técnica para o reaproveitamento deste material, possibilitando uma alternativa ao seu descarte, 

que costumam ser as indústrias de co-processamento ou aterros sanitários e identificando 

componentes que possuem baixo custo e potencial para aumentar o desempenho de matrizes 

cimentícias. 

 

1.2 Objetivo  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar o efeito da incorporação d e fibras do 

resíduo de poliéster emborrachado no comportamento mecânico do concreto.  
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Analisar as propriedades no estado fresco do concreto com diferentes teores e 

comprimentos de fibras de poliéster residual; 

• Analisar as propriedades no estado endurecido do concreto com diferentes teores e 

comprimentos de fibras de poliéster residual; 

• Avaliar a reprodutibilidade dos resultados, a significância e a influência do 

comprimento e teor de fibras a partir de uma análise estatística; 

• Analisar a microestrutura da interface fibra-matriz. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo inicialmente é apresentada uma discussão sobre os pneus inservíveis e 

seus resíduos no meio ambiente e na construção civil. Posteriormente, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre os aspectos fundamentais dos compósitos de matriz cimentícia reforçados 

com fibras. Depois, são apresentadas as características genéricas dos materiais compósitos e é 

evidenciada a interação fibra-matriz cimentícia. Em seguida, é apresentada uma sucinta revisão 

sobre os principais fatores das fibras que são influentes no comportamento mecânico do 

concreto. Por fim, é descrito sobre o efeito da incorporação das fibras sintéticas nas 

propriedades do concreto.  

 

2.1 Pneus inservíveis e o meio ambiente  

 

Os pneus podem ser classificados pela NBR 10.004 (2004) como resíduos não inertes. 

Sua composição não pode conter metais pesados, não pode ser solúvel em água e sua deposição 

requer gerenciamento específico, pois o seu descarte não é fácil. Quando descartados em aterros 

sanitários os pneus absorvem os gases que são liberados pela decomposição dos outros resíduos, 

inchando e podendo até estourar, o que prejudica a cobertura dos aterros. Além disso, o material 

tem baixa compressibilidade, o que contribui com a redução da vida útil dos aterros. Quando 

queimados, a fumaça poderá conter poluentes nocivos à saúde humana, com potencial de afetar, 

de modo significativo, o bem-estar físico e psíquico (MOTTA, 2008, CHEN et al., 2009; 

NÓBREGA; FREITAS, 2014). 

De acordo com a Resolução nº 416 do CONAMA (BRASIL, 2009) a destinação 

ambientalmente adequada de pneus inservíveis é um procedimento técnico, onde os pneus são 

descaracterizados da forma original e seus componentes disponíveis para serem reaproveitados, 

reciclados ou revalorizados. Sempre pautados por demais normas vigentes, respeitando as 

legislações e normas específicas, e, desta forma, evitando colocar em risco a saúde humana e 

segurança pública. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

estabeleceu a obrigatoriedade de práticas ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2010). Neste 

contexto, responsabilizam-se todos os atores da cadeia produtiva, contemplando a destinação, 

separação, coleta, logística reversa e reutilização de resíduos sólidos, reforçando a necessidade 

de gestão e gerenciamento de pneus inservíveis. Desde então, as empresas passaram implantar 



21 
 

 

práticas para assegurar com que os pneus inservíveis, de fato, retornassem à origem, visando a 

destinação adequada dos mesmos (BOURSCHEIDT, 2018). 

 

2.1.1 O resíduo da reforma de pneus: a lona de poliéster emborrachado 

 

Na logística reversa existe a possibilidade do reingresso dos bens de pós-consumo ao 

ciclo produtivo, sendo dividida em duas grandes áreas: pós venda e pós-consumo (CARNEIRO, 

2018, SOUZA et al., 2020). A primeira, tem como objetivo retirar do mercado produtos 

defeituosos, enquanto a segunda tem como objetivo o retorno dos produtos no fim de sua vida 

útil. Desta forma, a implementação da logística reversa viabiliza economicamente todo o 

processo, seja para reutilização, reciclagem ou revalorização (THODE el al., 2015, FLORIANI; 

FURLANETTO; SEHNEM, 2016). 

No reuso, os bens não sofrem transformação, apenas são destinados para outro mercado 

consumidor. Na remanufatura ou reforma, os bens sofrem desmontagem e transformação para 

que possam ser utilizados novamente para a mesma finalidade e na reciclagem ocorre a 

transformação do bem em outro modificando sua finalidade inicial (THODE et al., 2015). 

A reforma de pneus é um dos processos de maior benefício ambiental quando se fala no 

reaproveitamento de pneus inservíveis. O processo de reforma consiste na recuperação da 

carcaça e na reposição da banda de rodagem do pneu desgastado pelo uso. Essa é uma prática 

mundial que surgiu da possibilidade de se reaproveitar com total segurança a carcaça do pneu, 

que ao invés de ser descartada prematuramente, volta a rodar como se fosse nova (ABR, 2021).  

O processo da reforma de pneus é ambientalmente menos impactante quando 

comparado ao descarte dos pneus inservíveis. O resíduo gerado do processo da reforma de 

pneus é em maior parte a banda de rodagem inservível e aproximadamente 200g de uma lona 

de poliéster emborrachada por banda de rodagem, os quais são passivos ambientais que 

costumam ser direcionados para aterros sanitários e indústrias de co-processamento. 

No processo de reforma de pneus a lona de poliéster emborrachada é aplicada em um 

composto de borracha crua para que este material adquira a rugosidade da lona. Os materiais, 

após a junção, são encaminhados para a extrusão e prensagem, onde ocorre o processo de 

vulcanização à alta temperatura e pressão. Nesta etapa, o material adquire o formato do desenho 

escolhido para a banda de rodagem do pneu na parte superior e na parte inferior a rugosidade 

da lona de poliéster. Posteriormente, o material é encaminhado para a área de embalagem e 

subsequentemente, os materiais são separados. O tecido é descartado como resíduo e a banda 

de rodagem segue para as etapas posteriores da recapagem do pneu. Um fluxograma 
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representativo do processo de geração do resíduo e imagens do processo são apresentadas na 

Figura 1. 

Figura 1 - Processo de geração do resíduo da lona de poliéster emborrachado de pneus. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

2.1.2 Os resíduos de pneus e a construção civil 

 

A maioria dos problemas ambientais causados pelo homem decorre do uso inadequado 

do meio ambiente. No processo de obtenção dos recursos necessários para produção de bens de 

consumo e serviços tem-se a geração de resíduos, os quais na maioria das vezes não são 

absorvidos pelo meio, sendo necessário procurar maneiras para o reaproveitamento ou 

alternativas de menor impacto ambiental relacionada ao seu descarte final (IZQUIERDO, 

2015).  

A racionalização de recursos torna-se uma realidade necessária em função da crescente 

demanda populacional e da escassez de recursos naturais. Trata-se, portanto, de uma ação 

prioritária que o setor tem que organizar em um tempo razoavelmente curto. O setor da indústria 

civil é responsável por consumir e gerar enormes volumes de matéria-prima e dentre as práticas 

de aproveitamento de resíduo adotadas pelo setor, existem diferentes formas de reciclagem que 

constituem a utilização de diversos materiais de outros setores, entre eles, os pneus e os passivos 

ambientais de sua produção (ALBERTIN, 2011; DAVID; MARCO, 2021).  
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Analisando-se os fatores como os custos dos materiais de construção (transporte, 

combustível e produção), os quais elevam consideravelmente o valor unitário da construção, a 

utilização de materiais alternativos produzidos por meio de resíduos disponíveis em grande 

quantidade e diversidade como os passivos ambientais do processo produtivo de pneus mostra-

se como um campo vasto para pesquisas de aproveitamento e reciclagem (IZQUIERDO, 2015). 

 

2.2 Compósitos de matriz cimentícia reforçados com fibras  

 

Os compósitos consistem em dois ou mais materiais combinados para atingir 

propriedades físicas que não se conseguiria com seus constituintes de maneira isolada. O 

compósito está vinculado à existência de um material de caráter multifásico, que apresenta uma 

proporção considerável das propriedades das fases que o constituem e algumas propriedades 

emergentes, decorrentes da combinação destas fases, sendo as propriedades do compósito 

superiores à de seus constituintes em separado (SANTIAGO, 2002; REDDY, 2004; BRANDT, 

2009). 

Os compósitos são materiais heterogêneos, tanto em escala macroscópica quanto 

microscópica, resultantes de uma combinação racional, em que um dos componentes 

proporciona o reforço estrutural, e o outro é o meio de transferência dos esforços, sendo 

definido como o componente matricial ou matriz.  Os componentes desta combinação 

diferenciam-se em forma e/ou constituição e são absolutamente insolúveis um no outro 

(QUININO, 2015). 

A matriz é o constituinte que se apresenta como fase contínua nos compósitos, enquanto 

que, as fases descontínuas, normalmente mais rígidas que a matriz, são os reforços adicionados 

à matriz com o intuito de modificar suas propriedades mecânicas, térmicas e/ou elét ricas. Os 

reforços dos compósitos possuem três divisões principais: reforços particulados, reforços 

fibrosos e os estruturais (VASCONCELOS, 2012). 

Os reforços, quanto a geometria, podem ser fibrosos, em que uma das dimensões 

(comprimento) for bem maior que as demais dimensões (diâmetro), ou em forma de partículas. 

Quanto à regularidade podem se dispor de forma contínua, descontínua, alinhada ou aleatória 

(TAN, 2003, CAMARGO 2021). 

O emprego dos materiais compósitos cimentícios reforçados com fibras tem ganhado 

destaque na construção civil, principalmente porque as fibras podem melhorar a resistência à 

tração do concreto. A preocupação atual consiste em caracterizar e aprimorar os compósitos 

cimentícios, com o objetivo de obter materiais que permitam a execução de projetos que 
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combinem durabilidade, resistência, baixo custo e facilidade de execução (LIAO et al., 1998; 

QUININO, 2015). 

Os compósitos cimentícios reforçados com fibras formam um material de distribuição 

uniforme e/ou desordenada de fibras pela matriz. As propriedades mecânicas dos compósitos 

são afetadas tanto pelo comportamento da matriz cimentícia, quanto por características do 

reforço fibroso, como: geometria, volume, distribuição e orientação, e pela resistência da 

ligação fibra-matriz (ZEMEI et al., 2016). Conforme Bentur e Mindess (2007) para 

compreender o comportamento dos compósitos reforçados com fibras devem ser analisados três 

componentes: a estrutura da matriz, as fibras e a estrutura da interface fibra-matriz.  

 

2.2.1 A matriz cimentícia   

 

A natureza microestrutural de compósitos de cimento Portland é complexa e altamente 

heterogênea. As propriedades físicas e mecânicas dos concretos são dependentes do tempo e 

são controladas por três fases principais: a pasta de cimento hidratada, os agregados e a interface 

da zona de transição. Cada fase apresenta caráter multifásico, contendo microfissuras e vazios, 

influenciando na resistência, na estabilidade dimensional e na durabilidade de matrizes 

cimentícias (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

A matriz cimentícia é frágil por natureza, apresentando baixa capacidade de deformação 

e pouca resistência à tração (PAKRAVAN; LATIFI; JAMSHIDI, 2017). Diante disso, sua baixa 

resistência à tração e ductilidade é uma barreira para muitas aplicações, o que tem motivado o 

uso de elemento de reforço nos compósitos cimentícios para melhorar sua resistência à tração, 

parâmetros dinâmicos e tenacidade (PAJAK; PONIKIEWSK, 2017). 

Beber (2003) destaca que o componente matricial exerce uma importante função de 

envoltório de proteção dos elementos de reforço contra agentes como abrasão, umidade, 

oxidação e agentes agressivos, tendo, ainda, a função de separar e dispersar as fibras do 

compósito. Conforme Mano (2000), independentemente do material empregado em sua 

composição, a fase matriz deve responder de forma a preservar a orientação das fibras e seu 

espaçamento, transmitindo as forças de cisalhamento entre as camadas das fibras, além de 

oferecer proteção ao elemento de reforço contra danos superficiais. 

A matriz cimentícia interfere no comportamento do concreto reforçado com fibras no 

estado endurecido. As propriedades da matriz afetam a aderência entre as fibras e a matriz, 

refletindo no desempenho do concreto pós-fissuração (FIGUEIREDO, 2011). 
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2.2.2 As fibras  

 

A fibra é um material que se apresenta de forma fina e alongada, caracterizada por alta 

resistência à tração em sua direção longitudinal, encontrada inclusive nos seres vivos, sendo 

responsável pela sustentação dos tecidos (MORRISON; BOYD, 2002; GONÇALVES et al., 

2018). Mano (2000) e Figueiredo (2000) conceituam a fibra como um termo geral que designa 

um corpo flexível, cilíndrico e pequeno, com seção transversal reduzida e com fator de forma 

(relação entre o comprimento e o diâmetro) elevado. 

Atualmente, existem diversos tipos de fibras com os mais diversos tamanhos e formatos, 

com diferentes propriedades mecânicas, físicas e químicas, classificadas em função da matéria-

prima com a qual são produzidas: naturais ou artificiais (BENTUR; MINDESS, 2007). A 

classificação das fibras conforme o THE INTERNATIONAL BUREAU FOR THE 

STANDARDISATION OF MAN-MADE FIBRES (BISFA) pode ser observada na Figura 2.  

Figura 2 – Classificação das fibras. 

 
Fonte: Adaptado da BISFA (2021). 

 

As fibras naturais são aquelas de origem vegetal ou animal, por serem fonte de recurso 

natural renovável, apresentam baixo custo, são biodegradáveis, recicláveis, não tóxicas e podem 

ser incineradas (SILVA, 2014). Em contrapartida, as fibras naturais possuem baixa durabilidade 

quando empregada no concreto, pelo fato de serem atacadas facilmente pelo efeito da 
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alcalinidade presente nas misturas com cimentos (QUININO, 2015; GONÇALVES et al., 

2018).  

As fibras artificiais são aquelas produzidas pelo homem por meio dos materiais da 

natureza e oriundas de produtos químicos. As fibras artif iciais foram desenvolvidas 

inicialmente com o objetivo de reproduzir e melhorar as características e propriedades das fibras 

naturais. Atualmente, as fibras artificiais são as mais utilizadas para o reforço e controle de 

fissuração de matrizes cimentícias (GONÇALVES et al., 2018; CUNHA, 2019; CAMARGO, 

2021). 

As principais propriedades que influenciam a capacidade de reforço que a fibra pode 

conferir são sua resistência mecânica (à tração e ao cisalhamento) e seu módulo de elasticidade. 

As fibras são caracterizadas como de alto ou baixo módulo, se tiverem módulo de elasticidade 

superior ou inferior ao do concreto endurecido, respectivamente. De forma geral, as fibras 

poliméricas têm baixo módulo e as inorgânicas possuem alto módulo (FIGUEIREDO, 2005). 

Os compósitos reforçados com fibras de baixo módulo tornam necessário a elevação 

dos teores de incorporação do reforço na matriz, a fim de possibilitar o maior reforço da matriz, 

embora possa inviabilizar a aplicação do material, devido à falta de homogeneidade e 

trabalhabilidade. Em contrapartida, a fibra de alto módulo de elasticidade tende a apresentar 

um alto nível de tensão no momento da ruptura da matriz, tornando válida a sua atuação como 

reforço. Ainda assim, um alto módulo de elasticidade não é suficiente para garantir que a fibra 

atue como reforço na matriz, visto que uma baixa resistência à tração ou ao cisalhamento 

compromete ou anula a capacidade de reforço pós-fissuração (QUININO, 2015). 

Na figura 3 é apresentado um gráfico com as curvas as curvas de tensão x deformação 

de uma matriz de concreto reforçada com três tipos de fibra: uma de baixo módulo, outra de 

alto módulo e baixa resistência mecânica e a última com alto módulo e alta resistência, 

considerando o comportamento do compósito como elástico perfeito. 
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Figura 3 - Diagrama de tensão x deformação elástica de matriz e fibras de alto e baixo módulo 

de elasticidade trabalhando em conjunto. 

 

Onde: 

σm: tensão de ruptura da matriz; 

σfA: tensão de ruptura da matriz com fibra de alto módulo e de alta resistência; 

σfB: tensão de ruptura da matriz com fibra de alto módulo e de baixa resistência; 

σfC: tensão de ruptura da matriz com fibra de baixo módulo. 

. 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2011). 

 

As fibras de alto módulo e alta resistência mecânica apresentam elevado nível de tensão 

no momento em que a matriz atinge sua deformação crítica. Esse tipo de fibra proporciona um 

elevado nível de reforço quando a matriz se rompe, mesmo quando utilizada em baixos teores, 

contanto que sua resistência não seja superada (FIGUEIREDO, 2011). 

O nível de tensão atingido pela fibra de baixo módulo é bem menor que o da matriz, ou 

seja, quando a matriz fissura, a fibra de baixo módulo apresenta uma tensão mais baixa. Logo, 

para que a fibra atue como reforço, deverá estar na matriz em teor ideal para que a tensão por 

fibra não exceda a de ruptura. Esse tipo de fibra é convencionalmente considerado como de 

baixa capacidade de reforço pós-fissuração (FIGUEIREDO, 2011). 

Para fins de comparação dos tipos de fibra quanto a suas propriedades mecânicas na 

Tabela 1 são apresentados o módulo elástico, resistências à tração e densidade de algumas 

fibras. Observa-se que as fibras poliméricas, como o poliéster, polipropileno e nylon, possuem 
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resistência à tração inferior à das fibras inorgânicas, como o aço. Por isso, as fibras metálicas 

são comumente as mais utilizadas para reforço em matrizes cimentícias, tanto para fins 

estruturais e não estruturais. Conforme Boghossian e Wegner (2008), a adição de fibras de aço 

na matriz aumenta expressivamente o fator de tenacidade e a resistência à tração do compósito. 

Por outro lado, as fibras poliméricas possuem baixo módulo de elasticidade e têm melhor 

desempenho quando usadas para fins não estruturais, pois o módulo de elasticidade do 

composto supera o do filamento, fazendo com que atuem apenas nos efeitos de segunda ordem, 

combate à nucleação e propagação de fissuras por retração (YIN et al., 2015; GHUGAL; 

NAGHATE, 2016; YOUSEFIEH et al.,2017). 

Tabela 1 - Valores de resistência mecânica e de módulo de elasticidade para diversos tipos de 

fibras e da matriz de cimento. 

Fonte: Adaptado de Bentur e Mindess (2007). 
 
 

2.2.3 A interface fibra-matriz e seu comportamento 

 

A interface é a região principal que determina uma série de propriedades de sistemas 

multifásicos (ZHANDAROV; MADER, 2004). Compósitos cimentícios possuem uma região 

chamada de zona de transição da interface ao redor do elemento de reforço, cuja microestrutura 

é consideravelmente diferente. As características da interface alteram-se conforme o tipo de 

fibra e são modificadas ao longo do tempo. A principal função da interface é permitir que ocorra 

uma adequada transferência dos esforços entre o reforço e a matriz. Portanto, ela é a principal 

responsável pela existência de um trabalho conjunto (MANO, 2000). 

Material Diâmetro 

[μm] 

Densidade 

[g/cm3] 

Módulo de 

Elasticidade 
[GPa] 

Resistência à 

tração 
[GPa] 

Aço 5 – 500 7,84 190 – 210 0,5 – 2,0 

Vidro 9 – 15 2,60 70 – 80 2 – 4 

Amianto 0,02 – 0,4 2,6 160 – 200 3 – 3,5 

Aramida Kevlar 10 1,45 65 – 133 3,6 

Carbono 9 1,9 230 2,6 

Polipropileno 20 – 200 0,9 1 – 7,7 0,5 – 0,75 

Nylon - 1,1 4,0 0,9 

Celulose - 1,2 10 0,3 – 0,5 

Acrílico 18 1,18 14 – 19,5 0,4 – 1,0 

Fibra de madeira - 1,5 71 0,9 

Sisal 10 – 50 1 – 50 - 0,8 

Poliéster  10-25 1,34 - 1,39 8,2 -10 0,23 – 1,2 

Matriz Cimentícia -  2,50  10 – 45  3 x 10-3  – 7 x 10-3  
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A compreensão dos diferentes modos de interação entre o reforço e a matriz é importante 

para se controlar as propriedades do compósito. De acordo com Chawla (2013) a interação 

reforço e a matriz é classificada em função da natureza da interação: ligação mecânica, física e 

química. 

A ligação mecânica é reconhecida pelo intertravamento entre as duas superfícies de 

interesse: reforço e matriz. Esta interação também pode ser mencionada como ligação de atrito 

ou de fricção. A irregularidade das duas superfícies, rugosidade, em conjunto com uma força 

cisalhante, contando ou não com esforço normal junto à superfície, comprimindo-a, resulta na 

ligação mecânica. Este tipo de interação não necessita de ligação química para ocorrer, bastando 

haver contato físico suficiente entre as duas superfícies para que haja a transferência de esforços 

paralelo a esta superfície (CHAWLA, 2013; PETRIE, 2013). 

A ligação fibra-matriz por aderência ou por atrito é relativamente fraca e somente é 

significativa em compósitos com fibras de alta área superficial (microfibras, com diâmetro 

aproximado de 10μm) ou em matrizes com porosidade muito baixa (fator água/cimento de cerca 

de 0,30). Em concretos convencionais (fibras com diâmetro superior a 0,10mm e fator 

água/cimento da ordem de 0,40), a ancoragem mecânica é necessária (BENTUR; MINDESS, 

2007). 

A ligação do tipo física consiste em qualquer ligação secundária ou de Van der Waals, 

ponte de hidrogênio ou ligações dipolo, ou seja, ligações fracas. Esta ligação ocorre em 

distâncias curtas, com um contato entre as superfícies. A ligação do tipo química envolve todos 

os tipos de ligação primária, covalente, iônica e metálica, possuem uma alta energia de ligação 

e estabilidade (CHAWLA, 2013). 

A atração física é um fator que colabora para uma maior adesão na interface entre os átomos 

polares da matriz e da superfície inorgânica de algumas fibras. Essas forças de baixa energia 

ocorrem somente quando ambos os componentes apresentam similaridade química. Outro fator 

importante é a possibilidade de existência de ligação química entre os componentes, quando um 

dos grupos presentes na matriz é capaz de reagir com os grupos polares existentes nas fibras. A 

interação química entre as superfícies permite que as tensões mecânicas sofridas pelo material sejam 

transferidas com mais eficiência da matriz para o reforço, fazendo com que melhorem as 

propriedades mecânicas do material (MERLINI et al., 2011). 

Tratamentos químicos e físicos realizados na superfície da fibra aprimoram a interação 

com a matriz cimentícia e deformações na estrutura da fibra podem aumentar sua ancoragem 

mecânica (BENTUR; MINDESS, 2007). Na interface fibra-matriz as características da fibra 

que provocam alteração em compósitos cimentícios são o tipo de fibra (aço, sintéticas e 
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orgânicas), a geometria (curta e longa), diâmetro, forma da seção transversal, perfil 

longitudinal, fração volumétrica, módulo de elasticidade, resistência e a quantidade de fibras 

(BRANDT, 2008; VELASCO, 2008; GENCEL et al, 2011).  

Bentur e Mindess (2007) explicam que as fibras atuam no comportamento pré e pós 

fissuração da matriz. No estágio de pré-fissuração, o mecanismo de transferência de tensões é 

de natureza elástica e as deformações na interface da fibra e da matriz são iguais. Na fase pós-

fissuração, as fibras atuam interceptando a propagação das fissuras e podem proporcionar um 

aumento de resistência ao compósito, por transferências de tensões por meio das fissuras. 

Entretanto, sua função mais importante é conferir tenacidade ao compósito por meio de 

mecanismos de absorção de energia relacionados à quebra de sua ligação com a matriz e ao seu 

arrancamento. 

No estado endurecido, o concreto ao ser submetido a esforços externos de tração fissura 

e a transferência de tensão na matriz é interrompida, o que causa uma concentração de tensões 

na extremidade da abertura (Figura 4a). Caso os esforços de tração aumentem e, 

consequentemente, a concentração de tensões na extremidade da fissura ultrapasse a tensão de 

resistência oferecida pelo material, a ruptura do compósito acontece. Na Figura 4b as fibras 

atuam conjuntamente com os componentes da matriz cimentícia. As fibras transferem a tensão 

ao longo das fissuras, dificultando a propagação das fissuras e reduzindo a concentração de 

tensões em suas extremidades (FIGUEIREDO, 2011). 

Figura 4 – Esquema de concentração de tensões para um concreto sem fibras (a) e com reforço 

de fibras (b). 

 

 
Fonte: Figueiredo (2000). 
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2.3 Parâmetros influentes nas propriedades de concretos reforçados com fibra  

 

O avanço do uso das fibras no concreto está atrelado às significativas melhorias que 

podem ser proporcionadas ao compósito cimentício, especialmente pelo aumento de resistência 

à tração. Tal melhoria impulsiona a busca por conhecimento e por quantificação dos vários 

fatores da fibra que alteram o comportamento do Concreto Reforçado com Fibras (CRF), 

principalmente os seguintes:  Teor e Volume crítico de fibras, Fator de forma e Comprimento 

Crítico. 

 

2.3.1 Teor e Volume crítico  

  

O volume de fibras (𝑉𝑓) é um dos principais fatores que influenciam o comportamento 

do CRF. Quanto maior o volume de fibras maior será o número de fibras interceptando uma 

fissura e atuando como ponte de transferência de tensão, o que melhora o comportamento pós-

fissuração do concreto. Todavia, existem limites do volume de fibras que podem ser 

adicionadas. Os limites de fibras incorporadas no concreto podem ser determinados 

considerando a quantidade de fibras que podem ser incorporadas de modo a se obter uma 

dispersão uniforme na matriz (ALI et al., 2012; TRINDADE et al., 2020). 

 O limite de referência para o teor de fibras no concreto é o volume crítico (𝑉crítico), 

que é conceituado como o volume de fibras que leva o compósito a ter capacidade de suportar 

a carga após ocorrer a ruptura da matriz (FIGUEIREDO, 2000). O volume máximo de fibras 

pode ser considerado como a quantidade máxima de fibras suportada pelo compósito antes que 

ele apresente uma queda de resistência. Com o aumento da concentração de fibras, a resistência 

do compósito tende a sofrer incrementos cada vez menores. Deste modo, a fração volumétrica 

máxima de fibras é também o valor máximo de resistência adquirido pelo compósito (SHAH et 

al., 2012). 

Na figura 5, para teores de fibras superiores ao volume crítico o concreto com fibras é 

capaz de suportar uma carga maior do que a carga do concreto sem fibras. Caso o volume de 

fibras adotado seja inferior ao volume crítico após a ruptura da matriz há uma queda na 

capacidade resistente do compósito quando comparado ao concreto com volume de fibras 

superiores ao crítico. Observa-se que o trecho inicial pré-fissuração não sofre mudança 

significativa quando diferentes teores de fibra são adicionados, representando o comportamento 

elástico da matriz antes da fissuração. 
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Figura 5 - Compósitos reforçados com volume de fibras (𝑉𝑓) abaixo (A), acima (B) e igual (C) 

ao volume crítico (Vcrítico) de fibras durante o ensaio de tração na flexão. 

 

Fonte: Quinino (2015). 

 

Conforme Mehta e Monteiro (2008), os compósitos reforçados em função da fração 

volumétrica de fibra podem ser classificados em: 

a) Baixa fração volumétrica: são compósitos com incorporação de fibras inferior a 1%. Neste 

teor, as fibras são empregadas para reduzir a fissuração por retração.  

b) Fração volumétrica moderada: são os reforços entre 1% e 2% de fibras, aumenta o módulo 

de ruptura, de tenacidade à fratura e de resistência ao impacto. 

c) Alta fração volumétrica: teor de incorporação maior que 2%, levam ao endurecimento por 

deformação dos compósitos. 

O emprego de volumes elevados de fibras no concreto apesar de proporcionar um 

aumento das resistências à tração e tenacidade, pode comprometer a trabalhabilidade da 

mistura. Um baixo volume de fibras aumenta o nível de tensão transferido da matriz para cada 

fibra, levando mais rapidamente ao rompimento da aderência fibra-matriz e ao arrancamento 

das fibras. Deste modo, deve-se buscar sempre que possível uma fração volumétrica que 

promova aumento de resistência à tração e que não comprometa a trabalhabilidade da mistura. 

De acordo com Bentur e Mindess (2007) a utilização de baixos teores de fibras, acarreta 

mudanças no comportamento plástico e na tenacidade do compósito, expressos pelo 
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alongamento da curva Tensão x Deformação graças ao maior controle da abertura das fissuras 

no estágio pós-fissuração (Figura 6). 

Figura 6 - Curvas típicas de Tensão de Tração x Deformação segundo o volume de fibras. 

 
Fonte: Bentur e Mindess (2007). 

 

2.3.2 Fator de forma e Comprimento Crítico  

 

O fator de forma, taxa de aspecto ou coeficiente de aspecto pode ser definido como a 

razão entre o comprimento da fibra e seu diâmetro. É um índice capaz de indicar com apenas 

um número a eficiência da fibra para a melhora da tenacidade do compósito. O aumento do 

fator de forma representa um aumento no número de fibras que podem interceptar uma fissura 

e nela atuar como ponte de transferência de tensões (NUNES; AGOPYAN, 1998). 

Um maior fator de forma pode tanto significar uma melhora na resistência ao 

arrancamento da fibra, pelo aumento do comprimento de ancoragem, como um aumento ao 

número de fibras que podem interceptar uma fissura, decorrente da utilização de um número 

maior de fibras delgadas. Por outro lado, um maior fator de forma afeta negativamente a 

trabalhabilidade da mistura fresca, por conta da maior quantidade de fibras (CHANH, 2005). 

O comprimento (l) das fibras utilizadas é outro parâmetro importante no desempenho 

pós fissuração do concreto. Figueiredo (2000) descreve o comprimento crítico (lc) de uma fibra 

como aquele que, quando da ocorrência de uma fissuração perpendicular à fibra, e posicionada 

na região média do seu comprimento, proporciona uma tensão no seu centro igual à sua tensão 
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de ruptura. Na Figura 7 se encontram apresentadas as situações possíveis de distribuição de 

tensão na fibra em relação ao comprimento crítico, quais sejam: l = lc, l > lc e l < lc. 

Figura 7 - Distribuições possíveis de tensão ao longo de uma fibra em função do comprimento 
crítico. 

 
Fonte: Bentur e Mindess (2007). 

 

Quando a fibra tem um comprimento menor que o comprimento crítico (l < lc), a carga 

de arrancamento proporcionada pelo comprimento embutido na matriz não é suficiente para 

produzir uma tensão que supere a resistência da fibra. Nesta situação, com o aumento da 

deformação e consequentemente da abertura da fissura, a fibra que está atuando como ponte de 

transferência de tensões pela fissura será arrancada do lado que possuir menor comprimento 

embutido.  Quando o comprimento da fibra é maior que o comprimento crítico (l > lc) ocorre o 

travamento da fibra, impedindo seu arrancamento e ocasionando a elevação de tensão atuante 

na fibra até que seja alcançada a tensão de ruptura. Por fim, a máxima tenacidade do compósito 

é obtida quando o comprimento médio das fibras empregadas é igual ao comprimento crítico, 

isto é l = lc (FIGUEIREDO, 2000).  

As fibras podem ser classificadas em relação ao seu comprimento como macro e micro 

fibras. Essa classificação pode mudar conforme o tipo da fibra. No geral as macrofibras são 

àquelas com comprimentos iguais ou superiores a 30 mm e as microfibras, que são mais finas 

e mais curtas em relação às macrofibras, têm dimensões longitudinais na faixa de 50 μm a 2 
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mm (BENTUR; MINDESS, 2007). Conforme a UNE-EN 14889-2:2008 (AENOR, 2008), as 

fibras poliméricas podem ser classificadas, quanto à sua forma física, como: Classe I - 

Microfibras, cujo diâmetro é inferior a 0,30 mm e Classe II - Macrofibras, com diâmetro maior 

do que 0,30 mm. 

As macrofibras permitem a transferência de cargas por meio das macrofissuras, 

contribuindo para o comportamento pós-fissuração do compósito. A microfibra retarda a 

nucleação e junção das microfissuras, impedindo seu alargamento devido ao pequeno 

espaçamento entre as fibras no interior da matriz de concreto, o que aumenta a probabilidade 

de uma microfissura ser interceptada por uma fibra. Nesse sentido, a microfibra contribui na 

região de pré-fissuração (BANTHIA e SAPPAKITTIPAKORN, 2007). 

Segundo Figueiredo (2000) é recomendável que sejam utilizadas fibras de comprimento 

igual ou superior ao dobro da dimensão máxima característica do agregado graúdo empregado 

no concreto. A busca por uma compatibilidade dimensional entre fibras e agregados tem a 

finalidade de promover uma interrupção mais eficiente das fissuras ocorridas no compósito. 

Isto é importante pelo fato da fratura se propagar preferencialmente na região de interface entre 

o agregado graúdo e a pasta para concretos de baixa e moderada resistência mecânica.  

 

2.4 Principais propriedades dos concretos reforçados com fibras sintéticas 

 

Nesta seção será discutida a influência da incorporação das fibras sintéticas de baixo 

módulo no concreto reforçado com fibras. Além disso, são abordadas as principais propriedades 

que podem ser alteradas pela incorporação de fibras, destacando-se: trabalhabilidade, 

resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, resistência à 

tração na flexão e tenacidade.  

 

2.4.1 Trabalhabilidade 

 

A propriedade mais notável no comportamento do concreto no estado fresco é a 

trabalhabilidade. Essa propriedade refere-se ao grau de facilidade no manuseio, transporte, 

lançamento e adensamento do concreto, sem que haja prejuízos na sua homogeneidade, bem 

como segregação de suas diferentes fases. A trabalhabilidade adequada contribui ainda no 

processo de compactação, na resistência mecânica e, principalmente, na durabilidade do 

concreto (QUININO, 2015). 
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 Na incorporação de fibras ao concreto, é notável o prejuízo à trabalhabilidade, devido 

ao atrito interno entre os elementos da massa do concreto, fato relacionado à forma e à área 

superficial das fibras. A elevada área superficial das fibras faz com que haja um maior contato 

entre estas com as outras partes constituintes do compósito, o que restringe a fluidez e a 

mobilidade da mistura (ACI, 2006). 

A perda de trabalhabilidade do concreto ao se adicionar fibras é um fato esperado em 

decorrência do acréscimo da área superficial que demandará a necessidade de mais água de 

amassamento, variando de acordo com o tipo e quantidade de fibras adicionadas, fato que é 

compensado com o uso de aditivos redutores de água (FIGUEIREDO, 2011; CUNHA, 2019).  

As fibras de polipropileno e poliéster são difíceis de dispersar na matriz cimentícia e 

podem causar falhas na mistura, caracterizadas por um agrupamento de fibras. A dispersão 

inadequada das fibras e a formação dos novelos aprisiona parte da água da mistura e causa a 

diminuição da consistência (CENTOFANTE; DAGOSTINI, 2014). 

Vairagade e Kene (2012) chamam a atenção para a influência exercida pelo teor de 

fibras incorporado e pelo fator de forma das fibras na trabalhabilidade, parâmetros que 

estabelecem uma relação direta, uma vez que, quanto maior o fator de forma maior é quantidade 

de fibras em 1kg do material. Valores altos desses parâmetros podem provocar a ocorrência de 

problemas relativos à perda da homogeneidade, como a segregação e formação de novelos 

(acúmulo de fibras entre si), que trazem como consequência o enfraquecimento do material, 

devido à perda de aderência na interface fibra-matriz, culminando no prejuízo do 

comportamento pós-fissuração, tida como a característica mais relevante do concreto com 

fibras. 

Dias et al. (2018) estudaram a incorporação de fibras de polipropileno no concreto 

convencional para teores de 0%, 0,5%, 0,75% e 1%. Os autores observaram a redução na 

trabalhabilidade conforme o aumento do teor de fibras.  Kasu et al. (2020) analisaram micro 

fibras de poliéster no concreto nos teores de 0, 0,9, 2 e 3 Kg/m³ sobre o volume do concreto e 

verificaram que a maior perda de trabalhabilidade foi verificada no maior teor de fibra, sendo 

16,6% menor do que o concreto sem fibras. Os autores concluíram que a perda de 

trabalhabilidade é relacionada ao pior empacotamento na matriz que as fibras proporcionam. 

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 
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reforçado com fibras para melhorar a trabalhabilidade sem aumentar o teor de água (Yin, et al., 

2015). 

 

2.4.2 Resistência à compressão axial  

 

A incorporação de fibras no concreto não tem como objetivo principal o ganho de 

resistência aos esforços de compressão. Os acréscimos e decréscimos da resistência e do 

módulo de elasticidade irão depender diretamente do volume de fibras utilizados. Os 

decréscimos estão associados ao aumento de teor de ar incorporado, o qual dificulta o 

empacotamento da mistura. Dependendo do preparo e do seu adensamento pode-se obter uma 

otimização de empacotamento da mistura granular, o que acarretaria um aumento da resistência 

e do módulo, podendo ainda gerar, neste caso, um acréscimo na tenacidade do concreto à 

compressão (MEDEIROS, 2012). 

A resistência à compressão pode ser elevada, ainda que sutilmente, por influência do 

teor e do aspecto de forma das fibras, embora seja mais significativa a elevação decorrente da 

concentração, se comparada à obtida com o fator de forma (KONAPURE; KANGIRI, 2014, 

VAIRAGADE; KENE, 2012, QUININO; 2015). 

Os estudos desenvolvidos por Kim et al. (2010) apresentaram reduções de resistência à 

compressão de 1 a 9% e 1 a 10%, para adições de fibras de poliéster reciclado e polipropileno 

em frações de 0,5, 0,75 e 1%, respectivamente, em comparação com os espécimes sem reforço 

de fibra. Os resultados mostram que a resistência à compressão e o módulo de elasticidade 

diminuíram com o aumento do teor de fibra. 

Ehrenbring, Tutikian, Quinino (2018) analisaram a incorporação de fibras novas e 

residuais de poliéster de 40 mm no concreto, nos teores de 0 e 0,30% do volume total de 

concreto utilizado em cada amostra. Verificou-se que a inclusão desses reforços não afeta a 

resistência à compressão axial da mistura quando se trabalha com teores de 0,30%.  

Dias et al. (2019) incorporaram fibras têxteis residuais de pneus de 60 mm nos teores 

de 0, 2,7 e 3,6 Kg/m³ sobre o volume do concreto. O traço que apresentou o melhor desempenho 

na resistência à compressão foi o de 2,7 Kg/m³, quando comparado ao traço de referência. No 

traço com teor de 3,6 Kg/m³ supõe-se que houve maior aglomeração das fibras, por apresentar 

maior dificuldade de homogeneização, com menor trabalhabilidade, formando corpos de prova 

com maior incidência de vazios, que reduziram a resistência do concreto, em relação ao traço 

de referência. 
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Baricevic et al. (2018) incorporaram fibras de polipropileno recicladas de pneus nos 

teores de 0, 0,9 e 1,8 kg/m³ sobre o volume do concreto. Os autores verificaram um aumento 

de até 7% na resistência à compressão axial dos concretos com fibras quando comparado ao 

concreto de referência, o teor de 0,9 kg/m³ apresentou o melhor resultado. A conclusão foi que 

as amostras reforçadas com fibras aumentaram a resistência do compósito por conseguir 

interceptar fissuras e possibilitar a diminuição das rachaduras antes do colapso do concreto. 

 

2.4.3 Resistência à tração por compressão diametral 

 

No concreto com adição de fibras é esperado um aumento na resistência à tração por 

compressão diametral, influenciado pelo direcionamento da fibra no compósito. Quando o 

concreto reforçado com fibras é comprimido no sentido perpendicular ao plano de projeção é 

possível observar um gasto energético pós-fissuração superior ao concreto comprimido em 

sentido paralelo ao plano de projeção (FIGUEIREDO, 2000). 

 Nia et al. (2012) verificaram em seu trabalho que ao incorporar fibras de polipropileno 

de 12mm, em teores de 0,2%, 0,3% e 0,5% sobre o volume do concreto, aumentou-se o valor 

de resistência à tração por compressão diametral de todos os traços com fibras quando 

comparado ao concreto de referência. Conforme ocorreu o aumento do teor de fibras no 

compósito, maiores foram os incrementos de resistência dos traços analisados.  

Rodrigues et al. (2018) analisaram o uso de fibras residuais de poliéster no concreto, 

com incorporações variando de 0%, 4,5%, 5% e 5,5% sobre o volume do concreto. Os 

resultados apontaram para um aumento na resistência à tração por compressão diametral das 

amostras com fibra em relação as sem fibra. O teor de 4,5% de incorporação de fibras 

apresentou o melhor resultado, com um aumento de 28,57% na resistência à tração por 

compressão diametral em relação ao traço de referência. Os autores relacionaram o aumento da 

resistência dos concretos com fibras ao comportamento do reforço atuar na ligação dos 

elementos do concreto, o que evitava e diminuía o efeito de ruptura global do corpo d e prova.  

Dias et al. (2019) analisaram fibras têxteis residuais de pneus de 60 mm nos teores de 

0, 2,7 e 3,6 Kg/m³ sobre o volume do concreto. Os resultados apontaram para um aumento da 

resistência à tração por compressão diametral para teores menores que 2,7 Kg/m³ da fibra 

residual quando comparado ao traço sem fibra. Para o teor de 3,6 Kg/m³ observou-se queda na 

resistência, devido a aglomeração das fibras no estado fresco e consequente incorporação de ar 

nos corpos de prova. 
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2.4.4 Resistência à tração na flexão 

 

A NBR 12142 (ABNT, 2010) normatiza no Brasil os ensaios de resistência à tração na 

flexão para os concretos convencionais, com aplicação de carga em quatro pontos. Para 

concretos reforçados com fibras no Brasil a norma que padroniza o ensaio é a NBR 16940 

(ABNT, 2021), com o ensaio de flexão em três pontos.  

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. 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 

(NETO, 2018).  

Segundo Bentur e Mindess (2007) os principais fatores que influenciam a melhoria da 

resistência à tração na flexão quando se adicionam fibras no concreto são o volume e a esbeltez 

das fibras. As fibras longas tendem a se posicionar na direção do comprimento do corpo de 

prova, resultando em um maior aumento da resistência. 

Naaman (2008) explica que os materiais cimentícios constituídos de fibras descontínuas 

podem ser classificados de acordo com seus comportamentos à tração, normalmente, dividida 

em comportamento strain-softening e comportamento strain-hardening. O comportamento 

strain-softening é caracterizado quando a propagação da fissura desse compósito ocorre 

imediatamente à localização na região em que se encontra a primeira fissura. A outra 

classificação refere-se ao comportamento strain-hardening, que é caracterizado pelas fissuras 

distribuídas em vários pontos no material após a ocorrência da primeira, conforme a Figura 8. 

A análise dos diagramas de tensão-deformação de concreto reforçado com fibras (CRF) 

submetido à tração mostra dois pontos de interesse (NAAMAN, 2008):  

● σcc - tensão de fissuração – praticamente influenciada pela resistência da matriz;  

● σpc - tensão de pós-fissuração – somente dependente das fibras e da tensão de aderência 

entre fibra e matriz. 
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Figura 8 - Classificação dos materiais compósitos a partir de seus comportamentos à tração. 

 

Fonte: Naaman (2008). 

 

Segundo Neto (2018) as fibras poliméricas não provocam aumentos significativos na 

resistência à flexão, que é dominada pelas propriedades da matriz. O principal benefício do uso 

de fibras poliméricas está na melhoria da ductilidade na região pós-trinca e na tenacidade à 

flexão do concreto.  

Pelisser et al. (2012) analisaram a resistência à tração na flexão de concretos reforçados 

com fibras de poliéster conforme a ASTM C1018 (norma substituída pela ASTM C1609) em 

corpos de prova prismáticos de 150mm × 150mm × 500mm. Os autores concluíram que o 

concreto incorporado com fibras de poliéster possui melhores desempenhos mecânicos à tração 

na flexão quando o teor de reforço está na faixa de 0,18% a 0,30% sobre o volume do concreto. 

Xu et al. (2014) ao analisarem o concreto reforçado com fibras de poliéster, em teores 

de 0%, 0,08%, 0,10%, 0,12%, 0,14% e 0,16% sobre o volume de concreto, para o ensaio de 

tração na flexão em corpos de prova prismático, obtiveram aumentos de tração na flexão para 

os concretos com fibras superior ao traço de referência. Os melhores resultados de resistência 
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à tração na flexão foram obtidos para o teor de fibra de 0,14% que foi 17,6% maior que os 

concretos sem fibra. Os autores relacionaram o aumento de resistência dos concretos com 

reforço ao comportamento das fibras aliviarem os macro e micro defeitos da zona de transição 

da interface entre as fibras e a pasta de cimento, dessa forma aumentando a tenacidade e a 

resistência a fissuras. 

Amaral et al. (2017) analisaram o comportamento mecânico do concreto com fibras de 

polipropileno no teor de 0% e 1% e amostras com fibras de polietileno no teor de 1% sobre o 

volume do concreto. Para o ensaio de resistência à tração foi adotada a metod ologia descrita na 

norma NBR 12142 (2010). As dimensões dos corpos de prova foram de 150m x 150m x 

500mm. Os autores observaram aumento da resistência à tração na flexão de 9,3% para o 

concreto com fibras de polipropileno em relação ao concreto convencional, as amostras com 

adição de fibras de polietileno foram 7,1 % maiores do que o concreto sem fibras. Os autores 

concluíram que as fibras atuaram como reforço na matriz frágil desse material, reduzindo as 

tensões internas e garantindo assim um melhor desempenho em relação a resistência à tração 

Cunha (2019) estudou a adição de fibras de polipropileno nos teores de 0,20%, 0,40% e 

0,60% sobre o volume do concreto. Para o ensaio de tração na flexão o autor baseou-se em 

adaptações da ASTM C 293 e RILEM TC 162-TDF, utilizando corpos de prova prismáticos 

nas dimensões de 100mm x 100mm x 400mm. Para os teores de fibra analisados os resultados 

de tração na flexão mostraram aumento de resistência em relação ao traço de referência, embora 

não significativos. O autor relacionou o comportamento obtido ao baixo módulo de elasticidade 

das fibras em relação à matriz cimentícia.  

Kasu et al. (2020) determinaram a resistência à tração na flexão em corpos de provas 

prismáticos 150 x 150 x 500 mm, em conformidade com a norma ASTM C78/C78M, para 

concretos reforçados com micro fibras de poliéster de 12mm nos teores de 0, 0,9, 2,0 e 3,0 

kg/m³ sobre o volume do concreto. Os traços com 0,9 kg/m³ a 2 kg/m³ de incorporação 

apresentaram resistência à tração na flexão superior ao concreto sem fibras. O traço de 3kg/m³ 

apresentou a menor resistência. Os autores atribuíram o declínio de resistência para este teor a 

motivos como a distribuição irregular das fibras e a formação de novelos.  

 

2.4.5 Tenacidade 

 

A tenacidade de um material pode ser definida como a propriedade que delimita a 

medida de capacidade de absorção de energia, empregada geralmente na caracterização da 

resistência à fratura quando o material é submetido à deformações (estáticas ou dinâmicas), ou 
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quando submetido a carregamentos de impacto (QUININO, 2015). Essa propriedade, 

normalmente, é a que apresenta os maiores ganhos para os compósitos cimentícios quando 

reforçados com as fibras.  

A tenacidade do concreto reforçado com fibras é definida como a energia absorvida pelo 

compósito quando este é carregado, abrangendo a energia antes e após a ruptura da matriz. Esta 

pode ser determinada a partir de ensaios de flexão com corpos de prova prismático com entalhe 

e sem entalhe, sendo calculada como a área abaixo da curva carga-deslocamento, que representa 

o trabalho dissipado no corpo de prova (FIGUEIREDO, 2011). 

Uma característica peculiar nos corpos de prova prismáticos do ensaio de flexão para o 

cálculo da tenacidade é a presença de um entalhe na face inferior, com o objetivo principal de 

reduzir o efeito de instabilidade pós-pico. A instabilidade pós-pico consiste numa 

superestimação da carga suportada pelo corpo de prova imediatamente após a ruptura da matriz, 

ou seja, quando se atinge a carga de pico, uma vez que o teor de fibra deve estar abaixo do 

crítico. Neste momento ocorre a abrupta transferência de carga da matriz para a fibra com uma 

consequente elevação dos deslocamentos capturados pelos transdutores de deslocamento, os 

quais recebem um pequeno impacto (QUININO, 2015). 

Entre as normas que apresentam técnicas para o cálculo da tenacidade dos concretos 

reforçados com fibras destacam-se: as normas americanas ASTM C1609 (2010) e C1399 

(2002), a norma japonesa JSCE SF-4 (1984) e a europeia EFNARC 14651 (2007). A escolha 

da norma a ser empregada para o cálculo da tenacidade é baseada em  fatores como: tipo da 

máquina de ensaio (open loop ou closed loop), tamanho e geometria do corpo de prova, 

resistência das fibras, resistência da matriz, volume e espaçamento das fibras, taxa de 

carregamento, configuração de carga (concentrada ou linear), temperatura durante o ensaio, tipo 

de controle de carga (força, deflexão, abertura de fissura), tipo de equipamento de medição 

(LVDT, YOKE, clip gage) e localização de medição da deflexão (FIGUEIREDO, 2002; 

MEHTA; MONTEIRO, 2014, CUNHA,2019). 

 Na literatura tem sido verificado que o concreto reforçado com fibras apresenta um 

aumento da tenacidade conforme aumenta-se o volume de fibras no concreto. Este 

comportamento foi analisado por Kim et al. (2010) que estudaram um concreto reforçado com 

fibras de polipropileno nas proporções de volume de 0 %, 1 %, 2 %, 3 % e 4 %. Os autores 

observaram que a adição de fibras melhorou a ductilidade e tenacidade dos concretos, na 

medida que era aumentado o volume de fibras no concreto.  

Salvador e Figueiredo (2013) determinaram a resistência residual pós-fissuração em 

corpos de provas prismáticos 150mm x 150mm x 500 mm, em conformidade com as normas 
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JSCE-SF4 e ASTM C1609, para macrofibras de polipropileno, nas dosagens de 0,22%; 0,33%; 

0,50%; 0,66%; 0,82% e 1,0% em volume, sendo utilizado uma matriz de concreto convencional 

com resistência média à compressão de 35 MPa. Os resultados obtidos demonstraram existir 

uma proporcionalidade entre a tenacidade e volume de fibra, ou seja, quanto maior o volume 

de fibras na amostra, maior a tenacidade. 

Li et al. (2017) avaliaram o comportamento pós-fissuração em corpos de prova 

prismáticos medindo 100 x 100 x 400 mm, para um concreto com adição de fibras de 

polipropileno em dosagens de 0,5%; 0,7%; 0,9%; 1,1% e 1,3% do volume da mistura, em traços 

individuais. Os corpos de provas foram submetidos a ensaios de tração na flexão, com 

deformação controlada, de acordo com a metodologia das normas ASTM C1609 e JSCE SF-4. 

Os resultados obtidos para as tenacidades, foram crescentes até o teor de 1,1% de fibras. Para 

maiores teores ocorreu uma diminuição do valor da tenacidade, relacionado possivelmente pelo 

pior empacotamento do volume de fibras na mistura. 

Amaral et al. (2017) analisaram o comportamento mecânico do concreto com fibras de 

polipropileno no teor de 0% e 1% e amostras com fibras de polietileno no teor de 1% sobre o 

volume do concreto. Para o ensaio de resistência à tração foi adotada a metodologia descrita na 

norma NBR 12142 (2010). Foram moldados 4 corpos de prova prismáticos para cada t ipo de 

concreto estudado. As dimensões dos corpos de prova foram de 150mm x 150mm x 500 mm. 

Para obter o valor da tenacidade foi calculada a área abaixo da curva carga (kN) x deformação 

(mm) obtida no ensaio de resistência à tração na flexão. O concreto com fibras de polipropileno 

apresentou 22,27 kN.mm de tenacidade, 16,3% maior do que a tenacidade encontrada para o 

concreto sem adição de fibras. O concreto com adição de f ibras de polietileno apresentou 

tenacidade de 24,72 kN.mm, o que significa um aumento de 29% em relação ao concreto sem 

fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo teve o objetivo de avaliar o efeito da incorporação de fibras do resíduo de 

poliéster emborrachado no comportamento mecânico do concreto e no comportamento 

microestrutural da interface fibra-matriz. As propriedades foram analisadas segundo normas 

nacionais e internacionais. No capítulo são descritos os materiais e os procedimentos utilizados 

durante a fase experimental da pesquisa, que foi dividida em quatros etapas: 

• Na primeira etapa os materiais foram coletados, beneficiados e caracterizados.  

• Na segunda etapa foi realizada a dosagem do concreto e a definição dos traços.  

● Na terceira etapa foram realizados os ensaios no estado fresco e endurecido do concreto, 

bem como, análises estatísticas dos resultados obtidos nos ensaios do estado endurecido para 

avaliar a reprodutibilidade dos resultados e a significância. 

● Por último, na quarta etapa, foi realizada uma análise microestrutural, empregando a 

microscopia eletrônica de varredura, para verificar e analisar a micrografia das fibras e a 

interface fibra-matriz. 

O fluxograma representativo do planejamento experimental é apresentado na figura 9.  
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Figura 9 - Fluxograma do programa experimental. 

 
Legendas: 

-Concreto de referência (CREF) 

-Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 40mm no teor de 0,15% (CFPOL40-15) 

-Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 40mm no teor de 0,30% (CFPOL40-30) 

-Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 60mm no teor de 0,15% (CFPOL60-15) 

-Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 60mm no teor de 0,30% (CFPOL60 -30) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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3.1 Materiais 

 

3.1.1 Agregados  

 

Os agregados utilizados na produção do concreto foram adquiridos no comércio local 

de Natal-RN. A areia e a brita foram caracterizadas no Laboratório de Materiais de Construção 

da UFRN, por meio de ensaios de massa unitária NM 45 (ABNT, 2006) e massa específica NM 

52 (ABNT, 2009a) e NM 53 (ABNT, 2009b). Na Tabela 2 são apresentadas as propriedades 

físicas dos agregados.  

Tabela 2 - Propriedades físicas dos agregados. 

CARACTERÍSTICAS AREIA NATURAL BRITA 

Massa específica (g/cm³) 2,605 2,634 

Massa unitária (g/cm³) 1,190 1,405 

Módulo de finura 1,99 6,78 

Dimensão máxima característica (mm) 2,36mm 25mm 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A granulometria dos agregados graúdo e miúdo foi realizada por peneiramento 

conforme NBR NM 248 (ABNT, 2003). Neste procedimento obteve-se as curvas 

granulométricas apresentadas nas Figuras 10a e 10b.  

Figura 10 - Curvas granulométricas dos agregados miúdo e graúdo. 
 

a) Curva granulométrica do agregado miúdo. 
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b) Curva granulométrica do agregado graúdo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Conforme a NBR 7211 (ABNT, 2009b) o agregado miúdo foi classificado como areia 

quartzosa muito fina e está na zona utilizável inferior, pois o seu módulo de finura está situado 

entre 1,55 e 2,20. A brita está entre a faixa de 9,5 a 25mm, podendo ser definida como brita 1.  

 

3.1.2 Cimento 

 

O cimento utilizado na pesquisa foi o CP V – ARI PLUS, da marca LafargeHolcim, 

proveniente de um único lote, fabricado em Caaporã/PB. A massa específica do cimento foi 

determinada no ensaio realizado conforme a NBR 16605 (ABNT, 2017) e apresenta um valor 

de 3,03 g/cm³. As demais características, fornecidas em um laudo da fabricante, são 

apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Propriedades do cimento. 

PROPRIEDADES QUÍMICAS  

ENSAIOS  NBR N°  UNIDADE  MÉDIA  

ESPECIFICAÇÕES NBR 

16697/18 

PF 950C NM 18/12 % 5,64 <=6,5 

SO3 NBR 14656/01 % 3,97 <=4,5 

RI NM 22/04 % - <=3,5 
CaOI NM 13/13 % 1,97 Não aplicável 

MgO NBR 14656/01 % 2,49 <=6,5 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

ENSAIOS  NBR N°  UNIDADE  MÉDIA  

ESPECIFICAÇÕES NBR 

16697/18 

Blaine NM 16732/15 cm²/g 5000 Não aplicável 

Ref.75mic NBR 11579/13 % 0,2 <=6,0 
Ref.45mic NM 12826/14 % 2,4 Não aplicável 

IP NM 16607/18 Min 153 >=60 
FP NBR 16607/18 Min 210 Não aplicável 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  

ENSAIOS  NBR N°  

Desvio 

 (MPa) 

MÉDIA 

(MPa) 

ESPECIFICAÇÕES NBR 

16697/18 

Resis.Compre.1D  NBR 7215/19 1,75 26 >=14 
Resis.Compre.3D  NBR 7215/19 1 98 36,2 >=24 

Resis.Compre.7D  NBR 7215/19 2,67 41,6 >=34 
Resis.Compre.28D  NBR 7215/19 1,64 49,6 Não aplicável 

Fonte: LafargeHolcim (2021). 

 

3.1.3 Aditivo  

  

Foi utilizado o aditivo CQ FLOW 3480 da marca Camargo Químico, um 

superplastificante, recomendado para concretos bombeados e reforçados com fibras. De acordo 

com informações do fabricante, a base química do aditivo é um éter policarboxilato. O aditivo 

possui pH entre 5 e 7 e massa específica variando de 1,08 g/cm³ a 1,12 g/cm³. 

 

3.1.4 Água 

 

A água potável utilizada para produção dos concretos foi fornecida pela concessionária 

local, a CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, proveniente do 

sistema de abastecimento público da cidade de Natal/RN. 
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3.1.5 Fibras de poliéster residual 

 

 As fibras utilizadas na pesquisa são provenientes de uma lona de poliéster emborrachad a 

utilizada no processo de vulcanização de pneus fornecidas por uma empresa do Rio Grande do 

Sul. 

Para transformação do resíduo de poliéster em fibras (Figura 11-a) foi utilizado o 

processo adotado por Dias et al. (2019), o qual consiste em cortar o tecido em seções quadradas 

de mesma dimensão e depois realizar um processo de desfibramento. Desta forma, o resíduo 

foi cortado em seções quadradas de dimensão 40mm x 40mm e 60mm x 60mm e passou por 

um processo de moagem primário para ser desfiado (Figura 11-b). No processo de 

desfibramento verificou-se que a fibra perdeu a camada de borracha que era aderida no tecido, 

ficando em maior parte apenas o tecido de poliéster (Figura 11-c).  

Figura 11 - Resíduo de poliéster. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A escolha dos comprimentos de 40mm e 60mm para as fibras foi baseada em 

recomendações de Figueiredo (2000), o qual afirma que fibras de comprimento igual ou 

superior ao dobro da dimensão máxima característica do agregado graúdo empregado no 

concreto podem proporcionar um melhor arranjo entre estes materiais. Além disso, a 

compatibilidade entre fibras e agregado graúdo poderá resultar em uma maior eficiência no 

interrompimento das fissuras ocorridas no compósito. 

Para determinar a massa específica das fibras de poliéster residual adotou-se o processo 

empregado por Picanço (2005), que foi adaptado da NBR 9776 (ABNT, 1987) (norma 

cancelada e substituída pela NM 52:2003). O procedimento consistiu em utilizar um frasco de 
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Chapman para obtenção da massa específica da fibra. Neste procedimento, foram introduzidos 

30g das fibras residuais de poliéster no frasco de Chapman com 200ml de água. As fibras foram 

deixadas imersas por 24 horas antes de ser efetuada a leitura do nível da água no gargalo do 

frasco (Figura 12). 

 

Figura 12 - Fibras no frasco de Chapman para o ensaio de massa específica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A massa específica das fibras foi determinada pela equação 1. O valor obtido foi de 1,35 

g/cm³, estando inserido na faixa que varia de 1,34 – 1,39 g/cm³ para massa específica das fibras 

de poliéster, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

                                        µ= 
Mfi

(L – 200)
          

Onde: 

µ= Massa específica (g/cm³);  

Mfi= Massa das fibras secas (g); 

L= Leitura no gargalo do frasco de Chapman (mL). 
 

(Equação 1) 
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O fator de forma das fibras foi determinado pela Equação 2. As fibras de poliéster 

residual produzidas possuem seção retangular e as demais características geométricas são 

apresentadas na Tabela 4.  

 

 

                             FT= 
L

Deq
      

Onde: 

FT= Fator de forma; 

L= Comprimento; 

Deq= Diâmetro equivalente. 

 
 

Tabela 4 - Características geométricas das fibras. 

Características Fibra de 40mm Fibra 60mm 

Comprimento médio (L) - (mm) 40 60 

SEÇÃO 
TRANSVERSAL 

Largura (mm) 0,23 0,23 

Altura (mm) 0,1 0,1 

Diâmetro equivalente (Deq) - (mm) 0,17 0,17 

Fator de forma (L/Deq) 235,29 352,94 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Desenvolvimento dos compósitos reforçados com fibra  

 

A dosagem do concreto foi calculada utilizando o método da Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP), considerando um fck de 30 MPa aos 28 dias. À matriz, foram 

adicionadas as fibras nos teores de 0%, 0,15% e 0,30% sobre o volume do concreto. As 

porcentagens foram definidas em testes preliminares que indicaram que a presença de um 

volume de fibra superior a 0,30% no concreto causa sérios problemas de homogeneidade e 

trabalhabilidade. No total, foram definidos cinco traços: o traço de referência (CREF), sem 

fibras e mais quatro traços com a incorporação de fibras, sendo dois com as dimensões de fibras 

de poliéster de 40mm, em teores de fibra de 0,15% (CFPOL40-15) e 0,30% (CFPOL40-30) e 

dois com as fibras de poliéster de 60mm com teores de fibra de 0,15% (CFPOL60-15) e 0,30% 

(CFPOL60-15).  

(Equação 2) 
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Para proporcionar uma melhor trabalhabilidade aos traços, adotou-se o uso de aditivo 

superplastificante, fixando a quantidade em 0,3% da massa do cimento, quantidade baseada em 

outros trabalhos que analisaram e obtiveram bons resultados para o concreto convencional com 

fibras, como de Dias el al. (2019) e Pelisser et al. (2012) para teores de reforço de até 0,30% de 

fibras poliméricas. A composição dos concretos produzidos é apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5 - Composição da matriz utilizada. 

Traço de Referência 1: 1,75: 2,83 (Cimento: Areia: Brita) 

Material Quantidade 

Cimento CP V ARI 384,61 Kg 

Areia Natural 676,44 Kg 

Brita 1088,88 Kg 

Relação água/cimento 0,52 

Aditivo 0,3% sobre a massa do cimento 

 

Composições 

Traço  

(Cimento: 

Areia: Brita) 

 

Relação 

água/cimento 

Teor de fibras  Aditivo 

  

(%) (Kg/m³) (%) 

CREF 1: 1,75: 2,83 0,52 0 0 0,3 

CFPOL40-15 1: 1,75: 2,83 0,52 0,15 2 0,3 

CFPOL40-30 1: 1,75: 2,83 0,52 0,30 4 0,3 

CFPOL60-15 1: 1,75: 2,83 0,52 0,15 2 0,3 

CFPOL60-30 1: 1,75: 2,83 0,52 0,30 4 0,3 
Legendas: 

Concreto de referência (CREF) 

Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 40mm no teor de 0,15% (CFPOL40-15) 

Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 40mm no teor de 0,30% (CFPOL40-30) 

Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 60mm no teor de 0,15% (CFPOL60-15) 

Concreto reforçado com fibras de poliéster residual de 60mm no teor de 0,30% (CFPOL60-30) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os materiais do concreto foram misturados em betoneira, de forma mecânica. 

Inicialmente, foram misturados a brita e 2/3 da água durante 1 minuto. Em seguida, foi 

adicionado o cimento e misturou-se por mais 1 minuto. A areia foi incorporada e misturada 

com os outros componentes por 1 minuto e 30 segundos. O restante da água foi adicionado e 

seguiu-se com a mistura por 2 minutos. Por fim, as fibras foram incorporadas de forma dispersa 

para evitar novelos e adicionou-se o aditivo superplastificante. O concreto foi misturado por 

mais 2 minutos. 

Os corpos de prova de concreto foram moldados conforme a NBR 5738 (ABNT, 2015b). 

Os corpos de prova foram submetidos a uma cura inicial de 24h conforme estabelece a norma 

e, posteriormente, à cura úmida até a idade de realização dos ensaios (28 dias). Na Tabela 6 são 
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apresentados os ensaios realizados para o estado fresco e endurecido do concreto, bem como, a 

quantidade de corpos de prova moldados. 

Tabela 6  – Síntese do planejamento de execução dos ensaios. 

1.ENSAIOS NO ESTADO FRESCO 

Ensaio Laboratório 

Abatimento de tronco de 
cone 

Laboratório de Materiais de Construção da UFRN 

2.ENSAIOS NO ESTADO ENDURECIDO 

2.1 ÍNDICES FÍSICOS  

Ensaio Dimensão dos 

corpos de prova 

Formato Quantidade Laboratório 

Índice de vazios, teor de 
absorção de água e massa 

específica 

100 x 200mm Cilíndrico 20 Materiais de 
Construção da 

UFRN 

2.2 COMPORTAMENTO MECÂNICO 

Ensaio Dimensão dos 

corpos de prova 

Formato Quantidade Laboratório 

Resistência à compressão 
axial 100 x 200mm 

Cilíndrico 20  
Materiais de 

Construção da 
UFRN 

Resistência à compressão 
diametral 100 x 200mm 

Cilíndrico 20 

Resistência à tração na 
flexão 100 x 100 x 400mm 

Prismático 15 

Resistência à tração na 
fratura 100 x 100 x 400mm 

Prismático 15 Metais e Ensaios 
Mecânicos da 

UFRN Tenacidade * * * 

2.3 MICROESTRUTURAL 

Ensaio Dimensão dos 

corpos de prova 
Formato Quantidade Laboratório 

 
MEV 

 
** 

 

 
** 

 
** 

Ensaios de 
Materiais – 
CTGÁS/RN 

Total de corpos de prova Cp’s Cilíndricos 60 

Cp’s Prismáticos 30 
Observações: *Foram utilizados os corpos de prova do ensaio de resistência à tração na fratura . **Foram 

utilizados fragmentos dos corpos de prova. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

3.2.2 Ensaio do abatimento de tronco de cone 

 

Para avaliação da consistência dos concretos no estado fresco foi realizado o ensaio do 

abatimento de tronco de cone, o qual foi regido pela NM 67 (ABNT, 1998). Nesse ensaio, 

buscou-se identificar a trabalhabilidade por meio da análise da consistência dos traços. 
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3.2.3 Índices físicos  

 

Os ensaios do índice de vazios, teor de absorção de água e massa específica real foram 

realizados para a idade de 28 dias em 4 corpos de prova para cada traço. O procedimento para 

a realização dos ensaios dos índices físicos foi preconizado pela NBR 9778 (ABNT, 2009a). 

 

3.2.4 Resistência à compressão axial 

 

O ensaio de resistência à compressão axial dos concretos foi realizado de acordo com a 

NBR 5739 (ABNT, 2018), sendo ensaiados quatro corpos de prova para cada um dos traços na 

idade de 28 dias. O carregamento do ensaio foi aplicado de forma contínua, com a velocidade 

de carregamento de 0,45 MPa/s. Para o rompimento dos corpos de prova utilizou-se uma prensa 

universal eletro hidráulica da marca Alfred J. Amsler & Co. – Shaffuausen, com capacidade 

para 100 toneladas (Figura 13). 

 

Figura 13 - Ensaio de resistência à compressão axial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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3.2.5 Resistência à tração por compressão diametral 

 

O ensaio de tração por compressão diametral foi regido pela NBR 7222 (ABNT, 2011) 

que estabelece um intervalo de carregamento que gere no corpo de prova uma tensão entre 0,03 

MPa/s e 0,07 MPa/s, com carregamento dentro do intervalo de 96 kgf/s à 224 kgf/s. Para 

obtenção da resistência à tração na compressão diametral foram ensaiados quatro corpos de 

prova cilíndricos para cada um dos traços, na idade de 28 dias. Os rompimentos dos corpos de 

prova foram realizados na prensa universal eletro hidráulica da marca Alfred J. Amsler & Co. 

– Shaffuausen, com capacidade para 100 toneladas. 

 

3.2.6 Resistência à tração na flexão 

  

  Para a determinação da resistência à tração na flexão dos concretos foram moldados 

corpos de prova prismáticos. No total foram ensaiados 3 corpos de prova para cada traço, sendo 

o rompimento na idade de 28 dias. O ensaio para determinação da resistência à tração na flexão 

foi baseado na ASTM C 293/M16 (2016), que define a configuração de três cutelos. A distância 

adotada para os cutelos de apoio foi de 300mm, a recomendada para prismas de dimensões 

100mm x 100mm x 400 mm. Os rompimentos dos corpos de prova foram realizados na prensa 

universal eletro hidráulica da marca Alfred J. Amsler & Co. – Shaffuausen. (Figura 14).  

Figura 14 - Ensaio de resistência à tração na flexão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A taxa de carregamento foi determinada seguindo as recomendações da ASTM C 

293/M16 (2016) para o intervalo de 0,9 a 1,2 MPa/min, sendo estabelecida para a taxa de 

incremento de tensão um valor de 1,0 MPa/min. A resistência à tração foi então calculada pela 

Equação 03. 

 

                                𝑅 =
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
                             (Equação 3)

                
Onde: 

R = resistência à tração na flexão (MPa); 

P = carga máxima do ensaio (N); 

b = largura média do prisma (mm); 

d = altura média do prisma (mm); 

L = comprimento do vão (mm). 

 

É importante ressaltar que por limitações das formas disponíveis no laboratório para 

produção dos corpos de prova houve a necessidade de realizar adaptações na execução do 

ensaio preconizado na ASTM C 293/M16. Os corpos de prova prismáticos ensaiados possuíam 

dimensões de 100mm x 100mm x 400mm. Pela norma, as dimensões dos corpos de prova 

seriam de 150mm x 150mm x 550mm. Outros pesquisadores já realizaram essa adaptação nas 

dimensões dos corpos de prova e obtiveram resultados satisfatórios, como Borges, Monte e 

Figueiredo (2013) e Cunha (2019). 

 

3.2.7 Resistência à tração na fratura e tenacidade 

 

 Foi realizado o ensaio de tração na fratura e tenacidade dos corpos de provas baseado 

em recomendações da EFNARC 14651 (2007), NBR 16940 (ABNT,2021) e JSCE SF-4 (1984). 

Os ensaios foram realizados aos 28 dias em uma máquina Shimadzu Autograph AG-X com 

capacidade 300 kN no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos – LABMEN da UFRN 

(Figura 15). Para isso foram moldados corpos de prova prismáticos de dimensões 100mm x 

100mm x 400mm e aos 28 dias foi realizado um entalhe central de 1,7cm de profundidade e 

com espessura de 2,5mm nos corpos de prova. A distância adotada para os cutelos de apoio da 

máquina foi de 300mm, conforme recomendações da NBR 16940 (ABNT, 2021). 
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A confecção do entalhe central foi feita por meio de um disco de serra de 2,5mm de 

espessura. Conforme Quinino (2015) este procedimento evita a formação de uma região mais 

fraca na ponta do entalhe, que é observada quando o entalhe é realizado na moldagem do corpo 

de prova. Além disso, o corte do concreto evita o alinhamento das fibras na região do entalhe, 

o que pode causar uma superestimação da tenacidade do concreto reforçado com fibras. 

Figura 15 - Ensaio de resistência à tração na fratura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Foram realizados testes preliminares para a definição da velocidade de carregamento 

dos corpos de prova. Os testes foram realizados com velocidades de 600N/min, 1000N/min e 

1200N/min. Observou-se que em todos os casos não ocorreu a ruptura brusca dos corpos de 

prova e as velocidades adotadas favoreceram ao traçado do gráfico carga x deslocamento. Desta 

forma, resolveu-se adotar como velocidade padrão do ensaio o valor de 1000 N/min. 

O deslocamento no vão central foi obtido a partir de uma adaptação no ensaio 

normatizado pelas normas JSCE SF- 4 (1984) e NBR 16940 (ABNT, 2021). A maneira ideal 

de aferir os deslocamentos é por meio de um Clip-gage para medição da abertura da trinca com 

alta precisão ou por meio de um dispositivo de medida de deslocamento vertical conhecido 

como Yoke, fixado no ponto de aplicação da carga concentrada ou um pouco abaixo dela. Como 

não houve possibilidade de empregar o Clip-gage ou Yoke os deslocamentos foram obtidos 

pelo sensor de deslocamento do pistão de carregamento da prensa, com precisão de 1 centésimo 

de milésimo de milímetro.  
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O procedimento adotado para o cálculo da tração na fratura e tenacidade foi o mesmo 

adotado por Cunha (2019), o qual também realizou em sua pesquisa as adaptações citadas e 

segue recomendações da JSCE SF- 4 (1984). A resistência à tração na fratura foi calculada 

conforme a Equação 03 da resistência à tração na flexão. O valor da tenacidade à flexão dos 

concretos estudados foi determinado pela área abaixo da curva carga x deslocamento obtida no 

ensaio de resistência à tração na fratura, considerado para a obtenção da área o limite de 

deslocamento (L/150), ou seja, 2mm (Figura 16). Para calcular essa área, foi escolhido um 

método de integração numérica conhecido como integração por retângulos. 

 

Figura 16 – Representação da área para o cálculo da tenacidade à flexão. 

 

Fonte: Adaptado da JSCE-SF4 (1984). 

 

 

3.2.8 Análise estatística  

  

Foi realizado um tratamento para homogeneidade e uma análise estatística dos 

resultados obtidos no estado endurecido do concreto. A análise estatística foi necessária para 

avaliar se existe diferença significativa dos dados com relação ao teor e comprimento das fibras 

nos traços analisados. A figura 17 apresenta um fluxograma do caminho utilizado para analisar 

os dados estatisticamente.  

Tenacidade (Tb) 

Tb= Área do Gráfico(⸹tb=L/150) 
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Figura 17 - Testes estatísticos realizados nos compósitos cimentícios analisados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na análise dos resultados, inicialmente, foi utilizado o critério de Chauvenet para 

decisão de descarte de valores duvidosos e para verificação da homogeneidade dos dados. 

Partindo do pressuposto de que os resultados são aleatoriamente distribuídos próximos de um 

valor médio, o critério de Chauvenet estabelece que, em uma sequência de n medições, caso a 

probabilidade de se obter um valor (xsup) seja menor do que 
1

2𝑛
, o referido valor deve ser 

rejeitado.  

Para aplicar o critério de Chauvenet, calcula-se o valor médio (xmédio) e o desvio padrão 

(σ) de todas as medições. Em seguida, testa-se o valor de cada medida, xi, calculando-se Δx, 

conforme as equações 4 e 5. 

                                             Δx = |
𝑥𝑖− 𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜  

σ
|                                               (Equação 4) 

 

                                           Δx0 = |
𝑥𝑠𝑢𝑝 − 𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜  

σ
|                                            (Equação 5) 

 



60 
 

 

Se o valor de x for superior ao x0, indicado na Tabela 7, o resultado xi deve ser 

descartado. Após a eliminação de amostras duvidosas devem ser calculados a nova média e o 

desvio padrão para verificação da homogeneidade dos resultados novamente.  

Tabela 7 - Valores de referência, segundo o critério de Chauvenet. 

Número de medições 𝚫𝐱𝟎  

3 1,38 

4 1,54 

5 1,65 

6 1,63 

7 1,80 

8 1,85 

10 1,96 

15 2,13 

20 2,24 

25 2,33 

30 2,39 

40 2,50 
 Fonte: Adaptado de Silva (2001). 

 

Após a verificação da reprodutibilidade dos resultados, foi realizada a análise estatística 

dos resultados dos concretos ensaiados com o auxílio do software STATISTICA® 6.0. No 

software foi possível extrair uma tabela de Análise de Variância (ANOVA). Na análise foram 

estabelecidas duas hipóteses: a hipótese nula (H0) (em que não há diferença entre os grupos) e 

a hipótese alternativa (H1) (que há diferença entre os grupos), considerando um nível de 

confiança para uma probabilidade estatística (p) menor que 0,05, dentro de um intervalo de 

confiança de 95% e um F tabelado para o mesmo intervalo de confiança. Caso a hipótese 

alternativa seja aceita verifica-se que os teores e/ou comprimentos das fibras de poliéster 

residual utilizados influenciam significativamente nos resultados. 

Quando as hipóteses alternativas são confirmadas é necessário realizar o teste t de 

Student para investigar quais dos fatores são responsáveis pelas diferenças significativas nos 

resultados. Desta forma, a análise foi realizada novamente para as hipóteses nula (H0) e 

alternativa (H1), comparando a influência do comprimento da fibra e a influência do teor de 

fibra nos resultados, considerando um nível de confiança para uma probabilidade estatística (p) 

- (bi-caudal) menor que 0,05, dentro de um intervalo de confiança de 95% e um T tabelado para 

o mesmo intervalo de confiança. Os testes t de Student foram realizados com o auxílio do 

programa STATISTICA® 6.0 e Excel.  
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3.2.9 Análise microestrutural 

 

 Foi realizada uma Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das fibras e de 

fragmentos da região de fratura dos corpos de prova dos concretos reforçados com fibra. O 

objetivo foi analisar a morfologia das fibras e a interface entre a matriz cimentícia e a fibra de 

poliéster residual, a aderência entre ambas, a forma e posição das fibras dispersas na massa de 

concreto e a forma de ruptura do compósito e da fibra. As micrografias das fibras de poliéster 

emborrachado e do concreto reforçado com fibras foram observadas em um microscópio 

Shimadzu modelo Superscan SSX – 550, operando com uma tensão de aceleração de 5kV, no 

Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de Tecnologia do Gás – CTGÁS/RN. As 

amostras foram previamente submetidas a um de metalização a vácuo com uma película 

micrométrica de uma camada de ouro sobre fragmentos do concreto e das fibras antes do ensaio. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na pesquisa e as respectivas 

análises e discussões. Inicialmente são analisadas as propriedades do concreto nos estados 

fresco e endurecido. Em seguida, é apresentada a análise estatística dos resultados obtidos para 

o estado endurecido do concreto. Por último, são analisadas as micrografias das fibras e da 

interface fibra-matriz.  

 

4.1 Comportamento no estado fresco 

 

4.1.1 Abatimento de tronco de cone 

  

O ensaio de abatimento de tronco de cone expressa a trabalhabilidade do concreto por 

meio de sua consistência. O abatimento do traço de referência (CREF) foi estabelecido para 80 

– 100mm, porém não foi levado em consideração o efeito do aditivo que foi utilizado, uma vez 

que o objetivo principal foi a análise do comportamento do traço de referência ao adicionar as 

fibras. 

O valor do abatimento do tronco de cone para cada mistura de concreto obtido segundo 

o procedimento prescrito pela NBR NM 67 (ABNT, 1998) está disposto na Figura 18.  

Figura 18 - Gráfico com os valores do abatimento de tronco de cone dos traços. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

As misturas apresentaram homogeneidade e não foi verificada segregação ou exsudação 

dos concretos. Todavia, as fibras tiveram que ser colocadas de forma dispersa para diminuir a 
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formação de novelos, comportamento observado em testes iniciais do procedimento de mistura 

do concreto.  

Foi observada uma diminuição do valor do abatimento conforme aumentou-se o teor de 

fibra no concreto. A redução da trabalhabilidade dos concretos com as fibras era esperada, uma 

vez que, com aumento da proporção de fibras no concreto o abatimento é reduzido. Tal 

comportamento está relacionado ao aumento da área superficial do compósito, provocado pela 

adição das fibras, o que demanda a adição de mais água de amassamento para manutenção da 

trabalhabilidade. É importante ressaltar que para a presente pesquisa a correção do fator 

água/cimento não era prevista e sim, apenas, a análise do comportamento do traço de referência 

ao adicionar as fibras. 

Os resultados do abatimento mostraram que a adição de um teor de 0,15% de fibras 

apresentou uma redução de trabalhabilidade maior para o CFPOL60-15 do que para o 

CFPOL40-15, o valor é 13,63% menor para a composição com as fibras de 60mm. Já para o 

teor de 0,30% chegou-se a uma redução de 27,27%, quando comparado o CFPOL60-30 e o 

CFPOL40-30. O comportamento observado está de acordo com as tendências encontradas por 

outros pesquisadores para o concreto reforçado com fibras residuais poliméricas, como Pelisser 

et al. (2012) e Dias et al. (2019). 

 Conforme Braz e Nascimento (2015) fibras longas e com maior fator de forma, como 

a deste trabalho, tendem a reduzir de maneira acentuada a trabalhabilidade, relacionado ao 

maior agrupamento de fibras e consequentemente à formação de novelos. Este comportamento 

foi observado com predominância com a incorporação de fibras de 60mm na matriz.  

Destaca-se que as reduções de trabalhabilidade verificadas nos concretos com a adição 

de fibras não inviabilizam a sua aplicabilidade na construção civil. A exemplo, o concreto com 

o teor de 0,30% de fibras de 60mm que apresentou o menor valor de abatimento e ainda é um 

concreto viável para diversas aplicações, como pisos, elementos de fundações e outros.   

 

4.2 Comportamento no estado endurecido 

 

4.2.1 Índice de vazios 

 

Os valores apresentados na Figura 19 correspondem à média de quatro resultados 

individuais determinados em cada ensaio do índice de vazios. 
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Figura 19 - Gráfico dos resultados do índice de vazios das amostras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Verificou-se que com a adição de fibras no concreto há uma tendência em aumentar a 

incorporação de ar durante a mistura, aumentando consequentemente a porosidade. Os 

resultados do índice de vazios para os concretos adicionados com as fibras de 40mm foram 

próximos do CREF, sendo equivalentes quando considerados os desvios padrões. Os concretos 

reforçados com as fibras de 60mm apresentaram um índice de vazios superior ao CREF em 

pelo menos 7,69%, o que pode estar relacionado à maior dificuldade de adensamento que foi 

verificada nas misturas com as fibras de 60mm de comprimento, que formavam maior número 

de novelos e prejudicavam o adensamento do concreto nas formas. 

A proximidade dos valores do índice de vazios dos concretos reforçados com fibras e 

do traço de referência era esperado em função dos baixos teores de fibras adicionadas, menores 

que 1%. Borges et al. (2019) observaram que teores de fibras poliméricas abaixo de 0,25% não 

causam diferença significativa no índice de vazios do concreto. A porosidade na zona de 

transição para as fibras poliméricas não se apresenta elevada para baixos teores, pois a fibra 

quase não apresenta descolamento na matriz, pelo fato de não sofrer variações dimensionais no 

interior do concreto. 

 

4.2.1.1 Análise estatística do índice de vazios 

 

No estudo estatístico dos resultados dos índices de vazios a reprodutibilidade dos dados 

foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais para cada traço são 

apresentados na Tabela A1 do Apêndice A. A homogeneidade verificada permite inferir que os 
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resultados obtidos para a composição das médias do índice de vazios não são discrepantes entre 

si e que a replicação do ensaio não resultou em dados fora de uma distribuição normal, o que 

indica a validação dos resultados.  

A Tabela 8 apresenta os resultados da ANOVA das médias dos índices de vazios entre 

os grupos de amostras analisadas. 

Tabela 8 - ANOVA para o índice de vazios dos concretos 

Fonte  

da variação 

Soma de 

quadrados 
GL QM F – calculado p – valor 

Adição de fibras 7,310060658 4 1,827515165 11,5078231 0,000178771 

Dentro dos grupos 2,382094963 15 0,158806331   
Total 9,692155621 19    

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,15= 3,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que há diferença 

significativa entre os grupos de concreto com fibras ensaiados quanto aos resultados do índice 

de vazios. Observa-se que o p - valor < 0,05 e o F - calculado > F0,05,4,15= 3,05. Desta forma, 

aceita-se a hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) e assim os teores e/ou 

comprimentos das fibras de poliéster residual utilizados influenciam significativamente nos 

resultados do índice de vazios do concreto.  

Para investigar quais dos fatores das fibras são responsáveis pelas diferenças 

significativas nos resultados foi realizado o teste t de Student. As tabelas das análises estatísticas 

do test t de Student para o índice de vazios encontram-se no Apêndice A.  

Os testes t Student indicaram que o comprimento da fibra influencia significativamente 

no índice de vazios. Na análise para o parâmetro da influência dos teores de adição das fibras 

observou-se que não existem diferença significativa nos resultados do índice de vazios entre o 

CREF e os traços das fibras de 40mm. Para os traços com as fibras de 60mm foram obtidas 

diferenças estatísticas significativas nos resultados do índice de vazios quando comparado ao 

CREF. Quando comparado os resultados das composições com as fibras de 40mm entre si e das 

composições com as fibras de 60mm entre si não foram verificadas diferenças significativas 

nos resultados do índice de vazios. 
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4.2.2 Teor de absorção de água  

 

Os valores apresentados na Figura 20 correspondem à média de quatro resultados 

individuais determinados em cada ensaio do teor de absorção de água.  

Figura 20 - Gráfico dos resultados do teor de absorção de água das amostras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Os resultados obtidos no ensaio do teor de absorção de água seguiram o comportamento 

do índice de vazios. Os teores de absorção do CFPOL40-15 e CFPOL40-30 foram próximos do 

CREF, podendo ser considerados equivalentes, o que indica que a influência das fibras de 

poliéster residual de 40mm em teores de até 0,30% não afeta o teor de absorção de água e índice 

de vazios do concreto. Os traços CFPOL60-15 e CFPOL60-30 foram maiores 8,64% e 9,24%, 

respectivamente, que o CREF, um indicativo de que quanto maior o comprimento e teor de 

fibras de poliéster no concreto, maior o teor de absorção de água.  

Os resultados verificados foram próximos do obtido por Cunha (2019) que para baixos 

teores de fibras de polipropileno, 0,20% e 0,40% sobre o volume do concreto, observou 

aumentos menores que 15% na absorção de água de seus concretos reforçados com fibra quando 

comparado ao traço de referência. 

Os maiores teores de absorção de água foram encontrados para os traços com os maiores 

comprimentos e teores de fibra, ocasionado pela maior tendência de incorporação de ar durante 

a mistura e adensamento do concreto. Tal comportamento foi predominante nos traços com as 

fibras de 60mm, que apresentaram a maior redução de trabalhabilidade, o maior índice de vazios 

e maior teor de absorção de água do que o concreto de referência e os concretos reforçados com 

as fibras de 40mm. 
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4.2.2.1 Análise estatística do teor de absorção de água  

 

No estudo estatístico dos resultados dos teores de absorção de água a reprodutibilidade 

dos dados foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais para cada traço 

são apresentados na tabela B1 do Apêndice B. A homogeneidade verificada permite inferir que 

os resultados obtidos para a composição das médias do teor de absorção de água não são 

discrepantes entre si e que a replicação do ensaio não resultou em dados fora de uma 

distribuição normal, o que indica a validação dos resultados. 

A Tabela 9 apresenta os resultados da ANOVA das médias dos teores de absorção de 

água entre os grupos de amostras analisadas. 

Tabela 9 - ANOVA para o teor de absorção de água dos concretos. 

Fonte  

da variação 

Soma de 

quadrados 
GL QM F – calculado p - valor 

Adição de fibras 1,253933 4 0,3135 8,06 0,000178771 

Dentro dos grupos 0,58330034 15 0,0389   
Total                         1,83723336 19    

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,15= 3,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que há diferença 

significativa entre as composições de concreto com fibras ensaiados quanto aos resultados do 

teor de absorção de água, observa-se que o p - valor < 0,05 e o F - calculado > F0,05,4,15= 3,05. 

Desta forma, aceita-se a hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) e assim os teores 

e/ou comprimentos das fibras de poliéster residual utilizados influenciam significativamente 

nos resultados do teor de absorção de água.  

Para investigar quais dos fatores das fibras são responsáveis pelas diferenças 

significativas nos resultados foi realizado o teste t de Student. As tabelas das análises estatísticas 

do test t de Student para os teores de absorção de água encontram-se no Apêndice B.  

Os testes t Student indicaram que o comprimento da fibra influencia significativamente 

no teor de absorção de água. Na análise para o parâmetro da influência dos teores de adição das 

fibras observou-se que não existem diferença significativa nos resultados do teor de absorção 

de água entre o CREF e os traços das fibras de 40mm. Para os traços com as fibras de 60mm 

foram obtidas diferenças estatísticas significativas nos resultados quando comparado ao CREF. 

Quando comparado os resultados das composições com as fibras de 40mm entre si e das 
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composições com as fibras de 60mm entre si não foram verificadas diferenças significativas 

nos resultados. 

 

4.2.3 Massa específica real 

 

Os valores obtidos para a massa específica real dos traços analisados são apresentados 

na Figura 21. Os valores correspondem a média de quatro resultados individuais obtidos em 

cada ensaio.  

Observa-se que a diferença entre a massa específica dos traços foi pequena, com 

diferença máxima de 5%. Comportamento semelhante foi verificado por Dias et al. (2019) com 

fibras residuais têxteis de pneus. De acordo com os autores, para baixos teores de fibras 

poliméricas residuais não se verificou alteração significativa na massa específica dos seus 

concretos com fibras quando comparado ao traço de referência.  

Figura 21 - Gráfico dos resultados da massa específica dos concretos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A massa específica real apresentou um comportamento inverso do índice de vazios e do 

teor de absorção de água, que cresceram com o aumento do teor e comprimento das fibras no 

concreto. A diminuição dos valores da massa específica dos concretos com fibras foi similar ao 

observado de Akand, Yang e Wang (2018). Segundo os autores, a baixa massa específica das 

fibras poliméricas e a tendência de aglomeração causam vazios no concreto ocasionando uma 

diminuição na sua massa específica.  

 

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

CREF CFPOL40-15 CFPOL40-30 CFPOL60-15 CFPOL60-30

M
a
s
s
a
 E

s
p

e
c
íf

ic
a
 (

g
/c

m
³)

 

Traços



69 
 

 

4.2.3.1 Análise estatística da massa específica 

 

No estudo estatístico dos resultados da massa específica a reprodutibilidade dos dados 

foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais para cada traço são 

apresentados na tabela C1 do Apêndice C. A homogeneidade verificada permite inferir que os 

resultados obtidos para a composição das médias da massa específica não são discrepantes entre 

si e que a replicação do ensaio não resultou em dados fora de uma distribuição normal, o que 

indica a validação dos resultados. 

A Tabela 10 apresenta os resultados da ANOVA das médias da massa específica entre 

os grupos de amostras analisadas. 

Tabela 10 - ANOVA para a massa específica dos concretos. 

Fonte  

da variação 

Soma de 

quadrados 
GL QM F – calculado p - valor 

Adição de fibras 0,049240421 4 0,012310105 141,918948 0,000178771 

Dentro dos grupos 0,001301106 15 8,67404E-05   
Total 0,050541527 19      

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,15= 3,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que há diferença 

significativa entre os grupos de concreto com fibras ensaiados quanto aos resultados da massa 

específica, com o p - valor < 0,05 e o F - calculado > F0,05,4,15= 3,05. Desta forma, aceita-se a 

hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) e assim os teores e/ou comprimentos das 

fibras de poliéster residual utilizados influenciam significativamente nos resultados da massa 

específica. 

Para investigar quais dos fatores das fibras são responsáveis pelas diferenças 

significativas nos resultados foi realizado o teste t de Student. As tabelas das análises estatísticas 

do test t de Student para a massa específica encontram-se no Apêndice C.  

Os testes t Student indicaram que o comprimento da fibra influencia significativamente 

nos resultados da massa específica. Para o parâmetro da influência dos teores de adição das 

fibras verificou-se que não existe diferença significativa no comparativo do CREF e do 

CEFPOL60-15. No comparativo entre os outros traços foi verificado a diferença significativa 

dos resultados. 
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4.2.4 Resistência à compressão axial  

  

O valor da resistência média à compressão (fcm28) aos 28 dias de idade, referente a cada 

mistura de concreto produzida é apresentado na Figura 22. Os valores apresentados 

correspondem à média de quatro resultados individuais obtidos em cada ensaio. 

 

Figura 22 - Resultados do ensaio de resistência à compressão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A adição de fibra ocasionou um aumento no valor da resistência à compressão axial.  

Observou-se nas composições com as fibras de 40mm que conforme aumentou-se o teor de 

fibras menores foram os valores de resistência do concreto. Comportamento inverso foi 

observado para as composições com fibras de 60mm que quanto maiores os teores de adição de 

fibras maiores os valores da resistência. A composição CFPOL40-15 foi a que apresentou o 

maior resultado de resistência à compressão axial, com um aumento de 14,64% em relação ao 

CREF. As outras composições reforçadas com fibras, CFPOL40-15, CFPOL60-15 e CFPOL60-

30 foram maiores 6,06%, 6,71% e 9,35%, respectivamente, quando comparado ao CREF. Os 

valores de resistência foram equivalentes para os concretos reforçado com fibras quando 

considerado o desvio padrão, com exceção do CFPOL40-15 que apresentou aumento atípico 

em relação aos demais traços, o que pode estar relacionado a melhor homogeneidade, 

trabalhabilidade e menor índice de vazios verificados neste traço. 

O aumento da resistência à compressão dos concretos reforçados com as fibras de 

poliéster residual não era esperado, pois o material possui baixo módulo de elasticidade, não 
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devendo exercer influência significativa nas propriedades mecânicas, o que já é confirmado em 

diversos estudos, como o de Richardson (2006) e Kim et al. (2010). 

Contudo, os resultados são similares aos verificados nos trabalhos de Baricevic et al. 

(2018) e Dias el al. (2019) que para baixos teores de fibras residuais têxteis obtiveram aumento 

na resistência à compressão axial dos concretos. Tal comportamento pode estar relacionado ao 

efeito das fibras que conseguiram interceptar as fissuras no concreto e possibilitaram a 

diminuição das rachaduras antes do colapso, aumentando a resistência à compressão axial.  

Além disso, as fibras utilizadas podem ter atuado como pontos de nucleação, retendo 

maior quantidade de água na zona de transição, possibilitando maior hidratação das partículas 

de cimento presentes nessa zona, melhorando a coesão e resultando em ganhos de resistência, 

como observado no estudo de Golfetto et al. (2019) para baixos teores de reforço com fibras de 

polipropileno no concreto.  

 

4.2.4.1 Análise estatística da resistência à compressão axial   

 

No estudo estatístico dos resultados da resistência à compressão axial a 

reprodutibilidade dos dados foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais 

para cada traço são apresentados na Tabela D1 do Apêndice D. A homogeneidade verificada 

permite destacar que os resultados obtidos para a composição das médias da resistência à 

compressão axial não são discrepantes entre si e que a replicação do ensaio não resultou em 

dados fora de uma distribuição normal, o que indica a validação dos resultados. 

A Tabela 11 apresenta os resultados da ANOVA das médias da resistência à compressão 

axial entre os grupos de amostras analisadas. 

 

Tabela 11 - ANOVA para a resistência à compressão axial dos concretos. 

Fonte  
da variação 

Soma de 
quadrados 

GL QM F – calculado p – valor 

Adição de fibras 94,12065398 4 23,5301635 28,13006224 0,0000008 

Dentro dos grupos 12,54716216 15 0,836477477   
Total 106,6678161 19       

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,15= 3,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que há diferença 

significativa entre os grupos dos concretos ensaiados quanto aos resultados da resistência à 
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compressão axial, com o p - valor < 0,05 e o F - calculado > F0,05,4,15= 3,05. Desta forma, aceita-

se a hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) e que os teores e/ou comprimentos das 

fibras de poliéster residual utilizados influenciam significativamente nos resultados da 

resistência à compressão axial.  

Para investigar quais dos fatores das fibras são responsáveis pelas diferenças 

significativas nos resultados foi realizado o teste t de Student. As tabelas das análises estatísticas 

do test t de Student para a resistência à compressão axial encontram-se no Apêndice D.  

Os testes t Student indicaram que o comprimento da fibra possui influencia 

significativamente nos resultados da resistência à compressão axial para o teor de 0,15% de 

reforço e não influencia significativamente nos resultados da resistência à compressão axial 

para o teor de 0,30% de incorporação de fibras.  

O aumento da resistência à compressão axial dos concretos com fibras em relação ao 

CREF apresentou diferença significativa para todos os teores analisados. No teste t, foi 

observada diferença significativa entre os valores de resistência para os teores de incorporação 

da fibra de 40mm, com o menor teor de incorporação apresentando melhores resultados, 

CFPOL40-15. Para as composições com as fibras de 60mm não foram verificadas diferenças 

significativas entre si. 

 

4.2.5 Resistência à tração por compressão diametral  

 

O valor de resistência média à tração por compressão diametral, aos 28 dias de idade, 

referente a cada mistura de concreto produzida é apresentado na Figura 23. Os valores 

apresentados correspondem à média de quatro resultados individuais obtidos em cada ensaio. 

Figura 23 – Resultados do ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Com adição de fibras e com o aumento do teor de fibras no concreto observa-se uma 

tendência de aumento no valor da resistência à tração por compressão diametral dos concretos 

reforçados com fibra em relação ao CREF. O maior valor de resistência à tração por compressão 

diametral foi registrado no concreto CFPOL40-15, que apresentou um valor de resistência 

28,35% superior ao CREF que apresentou a menor resistência.  

Os resultados apresentados para a resistência à tração por compressão diametral foram 

similares ao verificado em Nia et al. (2012). O aumento da resistência dos concretos com fibras 

pode estar relacionado ao fato do reforço atuar na ligação dos elementos do concreto, o que 

evitou e diminuiu o efeito da ruptura global do corpo de prova. Tal comportamento também foi 

verificado em concretos com fibras residuais de poliéster por Rodrigues et al. (2018). 

Observa-se que os traços CFPOL40-15 e CFPOL40-30 apresentaram os maiores valores 

de trabalhabilidade, menor índice de vazios, menor absorção de água, maior resistência à 

compressão axial e maior resistência à tração por compressão diametral que os traços 

CFPOL60-15 e CFPOL60-30. Tal comportamento pode indicar que as fibras de 40mm 

proporcionaram uma melhor compatibilidade dimensional com os agregados do que as fibras 

de 60mm. Além disso, os traços com as fibras de 60mm foram prejudicados devido a 

aglomeração das fibras no estado fresco e consequente maior incorporação de ar nos corpos de 

prova. 

Além disso, uma justificava para os aumentos das resistências verificadas nos traços 

com as fibras de 40mm quando comparado às de 60mm de comprimento pode estar relacionado 

ao fato de que quando se aumenta o comprimento da fibra, menos fibra por área é capaz de 

interceptar as fissuras. Desta forma, onde poderia ter duas fibras com comprimento menor, tem-

se uma com o comprimento maior. Esse comportamento é relacionado ao fator de forma das 

fibras utilizadas. Como elas possuem o mesmo diâmetro, a característica que irá influenciar em 

mais fibras por área é o comprimento. As fibras residuais de poliéster de 60mm possuem o 

maior fator de forma, o que resulta em uma menor quantidade de fibras por área no compósito.  

 

4.2.5.1 Análise estatística da resistência à tração por compressão diametral    

 

No estudo estatístico dos resultados da resistência à tração por compressão diametral a 

reprodutibilidade dos dados foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais 

para cada traço são apresentados na Tabela E1 do Apêndice E. A homogeneidade verificada 

permite deduzir que os resultados obtidos para a composição das médias da resistência à tração 
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por compressão diametral não são discrepantes entre si e que a replicação do ensaio não resultou 

em dados fora de uma distribuição normal, o que indica a validação dos resultados. 

A Tabela 12 apresenta os resultados da ANOVA das médias da resistência à tração por 

compressão diametral entre os grupos de amostras analisadas. 

Tabela 12 - ANOVA para resistência à tração por compressão diametral dos concretos. 

Fonte  
da variação 

Soma de 
quadrados 

GL QM F – calculado p – valor 

Adição de fibras 2,2684713 4 0,567118 9,35056 0,0000008 

Dentro dos grupos 0,9097605 15 0,060651   
Total 3,1782319 19     

Nota:  
GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,15= 3,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que há diferença 

significativa entre os grupos dos concretos ensaiados quanto aos resultados da resistência à 

tração por compressão diametral, com o p - valor < 0,05 e o F - calculado > F0,05,4,15= 3,05. Desta 

forma, aceita-se a hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) e que os teores e/ou 

comprimentos das fibras de poliéster residual utilizados influenciam significativamente nos 

resultados da resistência à tração por compressão diametral.  

Para investigar quais dos fatores das fibras são responsáveis pelas diferenças 

significativas nos resultados foi realizado o teste t de Student. As tabelas das análises estatísticas 

do test t de Student para a resistência à tração por compressão diametral encontram-se no 

Apêndice E.  

Os testes t de Student indicaram que o comprimento da fibra influencia 

significativamente nos resultados da resistência à tração por compressão diametral para o teor 

de 0,15% de reforço. Todavia, os testes t de Student indicaram que o comprimento da fibra não 

influencia significativamente nos resultados da resistência à tração por compressão diametral 

para o teor de 0,30% de incorporação de fibras. 

O aumento da resistência à tração por compressão diametral dos concretos com fibras 

em relação ao CREF apresentou diferença significativa para todos os teores analisados. Para os 

concretos com fibras os teores de incorporação analisados não resultaram em valores de 

resistência à tração por compressão diametral com diferenças significativas entre si. 
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4.2.6 Resistência à tração na flexão  

 

Os valores apresentados na Figura 24 correspondem à média de três resultados 

individuais obtidos no ensaio de tração na flexão em três pontos.  

 

Figura 24 - Resultados do ensaio de resistência à tração na flexão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os resultados indicaram que os traços com as fibras residuais de poliéster de 60mm 

apresentaram resistência à tração na flexão superior ao CREF, CFPOL40-15 e CFPOL40-30. 

O motivo deste comportamento pode estar relacionado ao fato das fibras de 60mm apresentarem 

uma melhor ancoragem na matriz. As fibras longas tendem a se posicionar na direção de maior 

comprimento do corpo de prova, deixando o reforço perpendicular à direção da aplicação de 

carga no ensaio de tração na flexão, resultando em um aumento da resistência. 

Observa-se que os ganhos de resistência foram pequenos, com o traço de maior 

resistência, CFPOL60-15, superior em 5,58% em relação ao CREF. Tal comportamento pode 

estar associado às fibras de poliéster possuírem um baixo módulo de elasticidade, fazendo com 

que rompessem antes de funcionarem como elemento de distribuição das tensões após o 

surgimento das primeiras fissuras do compósito, conforme já observado por Ochi et al (2007) 

e Kasu et al. (2020). 

Embora as fibras de poliéster possuam um baixo módulo de elasticidade, os aumentos 

de resistência verificado nos traços com os teores de 0,15% de fibras podem estar relacionados 

ao efeito das fibras atuarem reduzindo as tensões internas do concreto, por aliviarem os macro 
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e micro defeitos da zona de transição da interface entre as fibras e a pasta de cimento, 

aumentando a resistência à tração na flexão, fato este já observado por outros pesquisadores, 

como Xu et al. (2014) para teores de até 0,16% de reforço com fibras de poliéster no concreto.   

 Os traços com a incorporação de 0,15% de fibras apresentaram maiores resistências que 

os traços com os teores de 0,30%. O motivo pode ser relacionado às maiores dificuldades de 

adensamento e menor efetividade na distribuição das fibras nos concretos com os maiores teores 

de reforço, o que ocasionou pontos de fragilidade nos corpos de prova, causando declínio da 

resistência para este teor, por motivos como efeito acentuado da formação de novelos. 

 

4.2.6.1 Análise estatística da resistência à tração na flexão 

 

No estudo estatístico dos resultados da resistência à tração na flexão a reprodutibilidade 

dos dados foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais para cada traço 

são apresentados na Tabela F1 do Apêndice F. A homogeneidade verificada permite inferir que 

os resultados obtidos para a composição das médias da resistência à tração na flexão não são 

discrepantes entre si e que a replicação do ensaio não resultou em dados fora de uma 

distribuição normal, o que indica a validação dos resultados. 

A Tabela 13 apresenta os resultados da ANOVA das médias da resistência à tração na 

flexão entre os grupos de amostras analisadas. 

Tabela 13 - ANOVA para resistência à tração na flexão dos concretos. 

Fonte  

da variação 

Soma de 

quadrados 
GL QM F – calculado p - valor 

Adição de fibras 2,5694874 4 0,64237185 6,739720401 0,006738949 

Dentro dos grupos 0,9531135 10 0,09531135   
Total 3,5226009 14    

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,10= 3,47 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que há diferença 

significativa entre os grupos dos concretos ensaiados quanto aos resultados da resistência à 

tração na flexão, com o p - valor < 0,05 e o F - calculado > F0,05,4,15= 3,47. Desta forma, aceita-

se a hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) e que os teores e/ou comprimentos das 

fibras de poliéster residual utilizados influenciam significativamente nos resultados da 

resistência à tração na flexão.  
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Para investigar quais dos fatores das fibras são responsáveis pelas diferenças 

significativas nos resultados foi realizado o teste t de Student. As tabelas das análises estatísticas 

do test t de Student para a resistência à tração na flexão encontram-se no Apêndice F.  

Os testes t de Student indicaram que o comprimento da fibra não influencia 

significativamente nos resultados da resistência à tração por compressão diametral para o teor 

de 0,15% de reforço. Todavia, os testes t de Student indicaram que o comprimento da fibra 

influencia significativamente nos resultados da resistência à tração na flexão para o teor de 

0,30% de incorporação de fibras. 

Observa-se que não existe diferença significativa dos traços analisados para o teor de 

até 0,30% de incorporação da fibra de 60mm. Os traços da fibra de poliéster residual de 40mm, 

indicaram que não existe diferença significativa em relação aos outros traços para o teor de 

incorporação de 0,15%. Para o reforço de 0,30% os resultados de resistência à tração na flexão 

são os menores e apresentam diferença estatística em relação aos outros traços analisados. 

 

4.2.7 Resistência à Tração na Fratura e Tenacidade  

 

Os valores apresentados na Figura 25 correspondem à média de três resultados 

individuais obtidos no ensaio de tração na fratura em três pontos.  

Figura 25 - Resultados do ensaio de resistência à tração na fratura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os valores apresentados para os ensaios de resistência à tração na fratura se mostram 

inferiores aos das resistências do ensaio de tração na flexão. Esse fato é explicado pela presença 

do entalhe no ensaio de tração na fratura que provoca um ponto de fragilidade no corpo de 

prova. Este comportamento era esperado e também foi verificado no estudo de Cunha (2019).  
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Os resultados de resistência mecânica da tração na fratura foram próximos, sendo 

equivalentes quando considerado o desvio padrão. Verifica-se que para os teores de até 0,30% 

de incorporação de fibras de poliéster residual no concreto não se tem alteração na resistência 

mecânica da tração na fratura para os comprimentos de 40mm e 60mm. Desta forma, dois 

fatores são considerados para esse efeito, o baixo teor de fibra incorporado e o baixo módulo 

de elasticidade das fibras de poliéster. 

Na figura 26 são apresentados os gráficos de carga x deslocamento do ensaio de tração 

na fratura. Podemos notar um comportamento diferente dos concretos com fibra em relação ao 

traço de referência. Os concretos reforçados com fibra deformaram mais do que os concretos 

sem fibras. O mesmo comportamento também foi verificado por Camargo (2021) para as fibras 

poliméricas.  

 

Figura 26 - Curvas de carga x deslocamento vertical obtidas para os concretos analisados. Na 
figura (a) CREF; (b) CFPOL40-15; (c) CFPOL40-30; (d) CFPOL60-15; (e) CFPOL60-30. 
 

 

  

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

a) 

b) 

 

 

 

c) 

d) e) 
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Na análise das curvas confirma-se a observação realizada por Bentur e Mindess (2007), 

de que a utilização de fibras acarreta mudanças no comportamento plástico e na tenacidade do 

compósito, expressos pelo alongamento da curva carga x deformação, graças ao maior controle 

da abertura das fissuras no estágio pós-fissuração. 

Na figura 27 é apresentado um gráfico com os valores médios de tenacidade das 

composições analisadas calculada da área abaixo da curva carga x deslocamento até o 

deslocamento vertical de 2mm. 

Figura 27 – Resultados das tenacidades até o deslocamento de L/150 (2mm). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os maiores valores de tenacidade foram obtidos para os concretos com fibras, 

comportamento também observado por Kim et al. (2010) e Salvador e Figueiredo (2013) para 

fibras poliméricas de baixo módulo. A composição CFPOL40-30 apresentou o maior valor de 

tenacidade e foi 6,43% superior a composição de referência. Conforme aumentou-se os teores 

de adição de fibras observou-se aumentos discretos nos valores da tenacidade das composições 

analisadas. Todavia, verifica-se que os valores de tenacidade dos traços com fibras foram 

próximos um do outro e quando considerado os desvios padrões podem ser considerados 

equivalentes. Esta tendência também foi verificada no estudo de Piliser et al. (2012) para os 

concretos reforçados com fibras de poliéster no volume de até 0,30%.  
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4.2.7.1 Análise estatística da resistência à tração na fratura 

 

No estudo estatístico dos resultados da resistência à tração na fratura a reprodutibilidade 

dos dados foi homogênea no critério de Chauvenet e os resultados individuais para cada traço 

são apresentados na Tabela G1 do Apêndice G. A homogeneidade verificada permite destacar 

que os resultados obtidos para a composição das médias da resistência à tração na fratura não 

são discrepantes entre si e que a replicação do ensaio não resultou em dados fora de uma 

distribuição normal, o que indica a validação dos resultados. 

A Tabela 14 apresenta os resultados da ANOVA das médias da resistência à tração na 

fratura entre os grupos de amostras analisadas. 

Tabela 14 - ANOVA para resistência à tração na fratura dos concretos. 

Fonte  

da variação 

Soma de 

quadrados 
GL QM F – calculado p - valor 

Adição de fibras 0,0664654 4 0,016616 0,190066 0,938147 

Dentro dos grupos 0,8742394 10 0,087424   
Total 0,9407049 14    

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio (%);  F0,05,4,10= 3,47 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Conforme os resultados determinados na ANOVA verifica-se que não há diferença 

significativa entre os grupos dos concretos ensaiados quanto aos resultados da resistência à 

tração na fratura, com o p - valor > 0,05 e o F - calculado < F0,05,4,15= 3,47. Desta forma, aceita-

se a hipótese nula (não há diferença entre os grupos) e que os teores e/ou comprimentos das 

fibras de poliéster residual analisados não influenciam significativamente nos resultados da 

resistência à tração na fratura. 

 

4.3 Análise microestrutural  

 

4.3.1 Micrografia da fibra  

 

As fibras residuais da lona de poliéster emborrachado produzidas foram observadas por 

um microscópio eletrônico de varredura. Na microscopia eletrônica de varredura foi possível 

perceber que um fio de poliéster é constituído de multifilamentos (Figura 28).  
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Figura 28 - Micrografia das fibras de poliéster residual em uma ampliação de 85x. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 29 foi verificado que as fibras residuais possuem morfologia lisa, que é 

característica da fibra de poliéster, o que também foi observado por Kasu et al. (2020) na 

micrografia de fibras de poliéster. Outro ponto observado é que as fibras de poliéster residual 

possuem conformações superficiais nos seus filamentos, os quais são os fragmentos de borracha 

da lona de poliéster emborrachada, que a olho nu não foram visualizados depois do processo de 

moagem primário para produção das fibras. Ehrenbring, Tutikian, Quinino (2018) ao analisar a 

micrografia de fibras residuais de poliéster relacionaram as conformações as diferentes 

condições de exposição do material, as quais podem ter passado por estresse mecânico que é 

um fator da mudança física da morfologia das fibras. Para os autores, a vantagem das 

conformações é o aumento da área superficial na fibra, o que pode melhorar a interação fibra-

matriz pelo aumento do fator de atrito. 
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Figura 29 - Micrografia das fibras de poliéster residual em uma ampliação de 1.20kx. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Na Figura 30 é apresentada a superfície de apenas um filamento da fibra de poliéster. 

Observa-se na ampliação de 8kx a presença dos fragmentos da borracha aderida na fibra. A 

espessura do filamento variou de 20,65µm a 21,32µm com uma espessura média de 20,97µm.  

Figura 30 - Micrografia das fibras de poliéster residual em uma ampliação de 8kx. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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4.3.2 Interface fibra-matriz  

 

Para analisar a interação interface fibra-matriz foram utilizados fragmentos da região de 

fratura dos concretos reforçados com fibras. Na Figura 31 é apresentada uma micrografia que 

permite observar a disposição e distribuição das fibras no compósito. As fibras apresentaram 

dispersão heterogênea na amostra, com pontos de aglomeração, sem orientação e deformação 

das fibras (A). Tal comportamento explica as reduções de trabalhabilidade verificadas, porque 

a água pode permanecer no interior dos pontos de aglomeração das fibras, dificultar a 

mobilidade dos agregados e diminuir a consistência do concreto. Além disso, foi possível 

identificar a propagação de fissuras entre as fibras e a matriz, o que pode estar relacionado à 

fraca interface entre a matriz e o reforço (B). Embora a ligação na interface possa ser fraca 

foram identificados fragmentos do concreto na superfície das fibras, demonstrando que ocorreu 

aderência entre reforço e matriz (C). 

Figura 31 – Micrografia do traço CFPOL40-30 em uma ampliação de 17x. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Na Figura 32 observa-se na superfície da fibra um recobrimento pela matriz, o que 

indica interação entre a fibra e o elemento matricial (A), proporcionando mais pontos de 

ancoragem. Observa-se vazios entre as fibras e a matriz (B). A interface fibra-matriz não parece 

bem consolidada, o que demonstra um ponto de fragilidade na ligação. Camargo (2021) na 

análise da interface fibra-matriz do concreto relacionou os vazios observados à água da mistura 

que tende a se deslocar da matriz cimentícia para fibra, fazendo com que a zona de interface 

fibra-matriz geralmente apresente fragilidade, vazios ou menor densidade da pasta quando 

comparados com as outras partes, resultando em uma zona de transição mais fraca e faz com que a 

propagação das fissuras ocorra preferencialmente ao longo da interface fibra-matriz. Dessa forma, 

ao invés da fibra atuar como ponte de transferência das fissuras, ela atuará na propagação da 

fissuração, prejudicando o comportamento mecânico do concreto. No lado direito da figura 32 (C) 

foi observada a deformação da fibra, que pode ter sido ocasionada pela ruptura da fibra quando 

solicitada mecanicamente nos ensaios do concreto.  

Figura 32 - Micrografia do traço CFPOL40-30 em uma ampliação 1.48kx. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 



85 
 

 

Na Figura 33 é possível identificar um ponto de rompimento na extremidade de uma 

fibra. Aparentemente, o comportamento predominante das fibras no concreto foi o de 

rompimento quando o compósito foi solicitado mecanicamente, uma vez que não foram 

verificados vazios de supostos arrancamento da fibra nas micrografias da interface fibra-matriz, 

o que era esperado em função do baixo módulo de elasticidade da fibra. Tal comportamento já 

foi verificado por Kasu et al. (2020) nas fibras de poliéster quando submetidas ao ensaio de 

resistência à tração na flexão. 

Figura 33 – Micrografia da superfície de ruptura de um filamento da fibra de poliéster. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 34 as fibras apresentam-se retorcidas e desorientadas, um indicativo que as 

fibras sofrem uma deformação plástica. Tais anomalias não existiam nas fibras antes dos 

ensaios. A deformação possivelmente é resultante dos esforços mecânicos transferidos do 

concreto para a fibra durante os ensaios mecânicos. Na pesquisa de Neto (2018) também foram 

verificadas deformações em fibras poliméricas nas micrografias da interface fibra-matriz. 



86 
 

 

Figura 34 - Micrografia do traço CFPOL40-30 em uma ampliação de 474x. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 35 são identificados vazios na direção longitudinal da fibra, o que demonstra 

um ponto de deficiência na ancoragem fibra-matriz. As fissuras na matriz apresentam-se 

transversalmente à fibra e não possuem continuidade, o que pode indicar que as fibras 

conseguiram exercer um papel de interceptação de fissuras na matriz, o que aliviou os macro e 

micro defeitos da zona de transição da interface entre as fibras e a pasta de cimento, 

consequentemente aumentou a resistência mecânica observada nos ensaios de tração na flexão, 

compressão e tenacidade. A interceptação de fissuras na matriz também foi verificada por Xu 

et al. (2014) na micrografia da interface fibra-matriz para as fibras de poliéster.  
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Figura 35 - Micrografia do traço CFPOL40-30 em uma ampliação de 1.19kx 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou uma avaliação do efeito da incorporação de fibras do resíduo 

de poliéster emborrachado no comportamento mecânico do concreto. A seguir são apresentadas 

as considerações finais obtidas: 

• A metodologia de dosagem e materiais utilizados mostrou-se eficiente para a produção 

de concreto reforçado com fibras;  

• No estado fresco a adição de fibras provocou uma redução da trabalhabilidade conforme 

aumentou-se o teor de adição e comprimento das fibras. Os concretos com as fibras de 

60mm apresentaram redução de trabalhabilidade mais acentuada do que as fibras de 

40mm, principalmente, devido ao maior agrupamento de fibras e consequentemente à 

formação de novelos. 

• Observou-se que com a adição de fibras tem-se uma tendência de aumentar o índice de 

vazios e o teor de absorção de água com o aumento do teor e comprimento das fibras de 

poliéster residual. 

•  Os concretos reforçados com fibras apresentaram massa específica menor do que o 

concreto sem fibra. A diminuição dos valores da massa específica dos concretos com 

fibras foi relacionada a baixa massa específica das fibras de poliéster e a tendência de 

aglomeração que causou vazios no concreto ocasionando uma diminuição na massa 

específica do compósito.  

• A adição de fibra provocou um aumento no valor da resistência à compressão axial para 

todos os traços. Observou-se que para o traço com fibras de 40mm, conforme aumentou-

se o teor de fibras, menor foi a resistência do concreto. O aumento máximo de 

resistência em relação ao traço de referência foi de 14,64%. Para os traços com fibras 

de 60mm quanto maior o teor de fibras maior a resistência, com aumento de até 9,35% 

em relação ao concreto sem fibras.  

• Com adição de fibras e com o aumento do teor observa-se uma tendência para o aumento 

no valor da resistência à tração por compressão diametral dos concretos em relação ao 

CREF.  

• Os resultados indicaram que os traços com as fibras residuais de poliéster de 60mm 

apresentam melhor desempenho para a resistência à tração na flexão do que as fibras de 

40mm. 
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• Os valores de resistência à tração na fratura para os teores de até 0,30% e para os 

comprimentos de 40mm e 60mm de fibras residuais de poliéster não apresentaram diferença 

significativa. 

• Os maiores valores de tenacidade foram obtidos para os concretos com fibras. Conforme 

aumentou-se os teores de fibras maiores foram os valores de tenacidade das 

composições analisadas.  

• Verificou-se na micrografia da interface fibra-matriz nos fragmentos da região de 

ruptura dos concretos que as fibras apresentaram dispersão heterogênea na amostra, com 

pontos de aglomeração, sem orientação e deformadas. Na micrografia foram observados 

indicativos que as fibras conseguiram interceptar fissuras na matriz, o que pode ter 

contribuído para o alivio dos macros e micros defeitos da zona de transição da interface 

entre as fibras e a pasta de cimento. 

Verificou-se que é viável o uso das fibras residuais de poliéster emborrachada em 

comprimentos de 40mm e 60mm para os teores de reforço de até 0,30% sobre o volume do concreto.  

As fibras residuais proporcionaram melhorias nas propriedades mecânicas do concreto, aumentando 

a capacidade de deformação e a resistência à compressão axial, tração por compressão diametral, 

tração na flexão e tenacidade do compósito cimentício. Os resultados determinados nessa pesquisa 

para as fibras residuais de poliéster apresentaram comportamento semelhante aos de fibras 

poliméricas não residuais, possibilitando um indicativo que as fibras de poliéster emborrachado 

analisadas podem ser utilizadas em substituição a fibras poliméricas não residuais para reforço do 

concreto. 

  

6  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

No desenvolvimento desta pesquisa e na análise dos resultados obtidos foram 

observados que alguns aspectos correlacionados ao estudo do concreto reforçado com as fibras 

residuais de poliéster emborrachado necessitam de maior aprofundamento científico e algumas 

propostas para trabalhos futuros são apresentadas: 

• Analisar o desempenho do concreto com três ou mais teores de fibra, de modo a se obter 

uma melhor visão da influência do teor de fibra nas diversas propriedades do concreto.  

• Avaliar o desempenho de fibras de poliéster residual emborrachado com comprimentos 

menores que 40mm.  

• Realizar os ensaios de tração na flexão e tenacidade com dispositivos de sistema fechado, 

como o Clip-gage ou Yoke. 
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• Avaliar o efeito de altas temperaturas no comportamento mecânico dos concretos 

reforçados com as fibras residuais da lona de poliéster emborrachado.  

• Avaliar a durabilidade dos concretos reforçados com as fibras do poliéster residual 

emborrachado.  
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APÊNDICE A – TESTES ESTATÍSTICOS PARA O ÍNDICE DE VAZIOS DO 

CONCRETO 

 

A Tabela A1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados 

do critério de Chauvenet para o índice de vazios de cada concreto analisado, comprovando a 

homogeneidade dos dados. Como foram realizadas quatro medidas desta propriedade em cada 

concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio padrão deve ser de 1,53 

para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o critério de Chauvenet. 

 

Tabela A1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para o índice de vazios. 

Traço Amostra 
Valor 

(%) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 12,25 

12,59 0,24 0,06 1,94 

1,39 SIM  

2 12,76 0,69 SIM  

3 12,57 0,07 SIM  

4 12,78 0,76 SIM  

CFPOL40-15 

1 12,40 

12,55 0,22 0,05 1,76 

0,69 SIM  

2 12,57 0,09 SIM  

3 12,86 1,38 SIM  

4 12,38 0,78 SIM  

CFPOL40-30 

1 11,69 

12,22 0,81 0,65 6,61 

0,65 SIM  

2 12,05 0,20 SIM  

3 11,72 0,62 SIM  

4 13,40 1,47 SIM  

CFPOL60-15 

1 13,80 

13,65 0,17 0,03 1,25 

0,93 SIM  

2 13,75 0,63 SIM  

3 13,43 1,29 SIM  

4 13,60 0,28 SIM  

CFPOL60-30 

1 13,70 

13,67 0,07 0,005 0,51 

0,45 SIM  

2 13,61 0,79 SIM  

3 13,75 1,20 SIM  

4 13,61 0,85 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nas Tabelas A3 a A5 há os detalhes do teste t de Stunde para o índice de vazios de 

cada concreto. 
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Tabela A2 – Teste t para avaliar a influência do comprimento da fibra no índice de vazios do 

concreto. 

Teor de fibras GL T (bi-caudal) p – (bi-caudal) t0,05, 6 
Diferença 

significativa? 

0,15% 6 -7,841940166 0,000227251 2,446911851 SIM 

0,30% 6 -3,585190737 0,01157061 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela A3 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra no índice de vazios do concreto 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,15% de fibra). 

Teor de fibras GL T (bi-caudal) p – (bi-caudal) t0,05, 6 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 0,24015175 0,818207 2,446911851 NÃO  

CFPOL60 6 -7,102050911 0,000391459 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela A4 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra no índice de vazios do concreto 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL T (bi-caudal) p – (bi-caudal) t0,05, 6 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 0,887188403 0,409128245 2,446911851 NÃO 

CFPOL60 6 -8,501079724 0,000145025 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela A5 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra no índice de vazios do concreto 

(Comparação entre amostra com 0,15% e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL T (bi-caudal) p – (bi-caudal) t0,05, 6 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 0,799237464 0,454619876 2,446911851 NÃO 

CFPOL60 6 -0,242306813 0,816612339 2,446911851 NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

APÊNDICE B – TESTES ESTATÍSTICOS PARA ABSORÇÃO DE ÁGUA DO 

CONCRETO 

 

A Tabela B1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados 

do critério de Chauvenet para a absorção de água de cada concreto analisado, comprovando a 

homogeneidade dos dados. Como foram realizadas quatro medidas desta propriedade em cada 

concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio padrão deve ser de 1,53 

para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o critério de Chauvenet. 

 

Tabela B1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para a absorção de água 

do concreto. 

Traço Amostra 
Valor 

(%) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 5,38 

5,55 0,12 0,01 2,10 

1,42 SIM  

2 5,63 0,69 SIM  

3 5,55 0,03 SIM  

4 5,63 0,71 SIM  

CFPOL40-15 

1 5,52 

5,60 0,12 0,01 2,10 

0,62 SIM  

2 5,59 0,07 SIM  

3 5,76 1,43 SIM  

4 5,51 0,74 SIM  

CFPOL40-30 

1 5,37 

5,64 0,39 0,15 6,97 

0,69 SIM  

2 5,55 0,23 SIM  

3 5,43 0,56 SIM  

4 6,22 1,47 SIM  

CFPOL60-15 

1 6,16 

6,07 0,10 0,01 1,67 

0,88 SIM  

2 6,15 0,77 SIM  

3 5,95 1,20 SIM  

4 6,03 0,45 SIM  

CFPOL60-30 

1 6,15 

6,13 0,05 0,002 0,78 

0,48 SIM  

2 6,10 0,56 SIM  

3 6,19 1,15 SIM  

4 6,08 1,07 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nas Tabelas B2 a B5 há os detalhes do teste t para a absorção de água de cada concreto. 
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Tabela B2 - Análise de variância para a absorção de água do concreto. 

Fonte  

da variação 

SOMA DE 

QUADRADOS 
GL QM F VALOR - P 

Diferença 

significativa? 

Adição de fibras 1,25393302 4 0,31348326 8,06145 0,00112106 SIM 

Dentro dos grupos 0,58330034 15 0,03888669    
Total 1,83723336 19         

Nota:  

GL = Grau de liberdade; QM = Quadrado médio, em %. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela B3 – Teste t para avaliar a influência do comprimento da fibra na absorção de água do 

concreto. 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

0,15% 6 -6,169841052 0,000832709 2,446911851 SIM 

0,30% 6 -2,458167565 0,04924176 2,446911851 SIM 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela B4 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na absorção de água do concreto 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,15% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -0,573640422 0,587053 2,446911851 NÃO  

CFPOL60 6 -6,805265154 0,000493328 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela B5 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na absorção de água do concreto 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -0,462760323 0,659843918 2,446911851 NÃO 

CFPOL60 6 -9,23421941 0,000091058 2,446911851 SIM 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela B6 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na absorção de água do concreto 

(Comparação entre amostra com 0,15% e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -0,231309014 0,82476104 2,446911851 NÃO 

CFPOL60 6 -1,001164679 0,355398208 2,446911851 NÃO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE C – TESTES ESTATÍSTICOS PARA A MASSA ESPECÍFICA REAL DO 

CONCRETO 

 

A Tabela C1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados 

do critério de Chauvenet para a massa específica real de cada concreto analisado, comprovando 

a homogeneidade dos dados. Como foram realizadas quatro medidas desta propriedade em cada 

concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio padrão deve ser de 1,53 

para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o critério de Chauvenet. 

 

Tabela C1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para a massa específica 

real. 

Traço Amostra 
Valor 

(g/cm³) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 2,59 

2,60 0,00 0,000022 0,18 

0,45 SIM  

2 2,60 0,46 SIM  

3 2,59 1,14 SIM  

4 2,60 1,13 SIM  

CFPOL40-15 

1 2,56 

2,56 0,01 0,000034 0,23 

0,41 SIM  

2 2,57 1,41 SIM  

3 2,56 0,91 SIM  

4 2,56 0,09 SIM  

CFPOL40-30 

1 2,46 

2,47 0,02 0,000280 0,68 

0,10 SIM  

2 2,47 0,05 SIM  

3 2,45 1,20 SIM  

4 2,49 1,25 SIM  

CFPOL60-15 

1 2,60 

2,60 0,01 0,000065 0,31 

0,39 SIM  

2 2,59 1,18 SIM  

3 2,61 0,46 SIM  

4 2,61 1,12 SIM  

CFPOL60-30 

1 2,58 

2,58 0,01 0,000033 0,22 

0,47 SIM  

2 2,58 0,18 SIM  

3 2,58 0,80 SIM  

4 2,59 1,45 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Nas Tabelas C2 a C5 há os detalhes do teste t para a massa específica de cada concreto. 
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Tabela C2– Teste t para avaliar a influência do comprimento da fibra na massa específica do 

concreto. 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

0,15% 6 -7,469104753 0,000297227 2,446911851 SIM 

0,30% 6 -13,1511387 0,00001193 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela C3 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na massa específica do concreto 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,15% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 8,333755958 0,000162 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 -1,247871907 0,258569312 2,446911851 NÃO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela C4 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na massa específica do concreto 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 14,89641622 0,000006 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 3,541983767 0,012189614 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela C5 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na massa específica do concreto 

(Comparação entre amostra com 0,15% e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 11,10466186 0,0000318 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 3,846783764 0,008491659 2,446911851 SIM 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

APÊNDICE D – TESTES ESTATÍSTICOS PARA A RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO AXIAL 

 

A Tabela D1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados 

do critério de Chauvenet para a resistência à compressão axial de cada concreto analisado, 

comprovando a homogeneidade dos dados. Como foram realizadas quatro medidas desta 

propriedade em cada concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio padrão 

deve ser de 1,53 para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o critério 

de Chauvenet. 

Tabela D1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para a resistência à 

compressão axial. 

Traço Amostra 
Valor 

(MPa) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 38,22 

38,89 0,49 0,24 1,27% 

1,36 SIM  

2 39,11 0,45 SIM  

3 38,85 0,06 SIM  

4 39,36 0,97 SIM  

CFPOL40-15 

1 46,88 

45,56 1,08 1,16 2,37% 

1,23 SIM  

2 45,73 0,16 SIM  

3 45,35 0,19 SIM  

4 44,27 1,20 SIM  

CFPOL40-30 

1 42,29 

41,40 0,98 0,96 2,37% 

0,91 SIM  

2 42,04 0,65 SIM  

3 40,13 1,30 SIM  

4 41,15 0,26 SIM  

CFPOL60-15 

1 42,04 

41,69 0,94 0,88 2,25% 

0,37 SIM  

2 41,27 0,44 SIM  

3 42,80 1,19 SIM  

4 40,64 1,12 SIM  

CFPOL60-30 

1 41,53 

42,87 0,97 0,94 2,26% 

1,38 SIM  

2 43,69 0,86 SIM  

3 42,80 0,07 SIM  

4 43,44 0,59 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Nas Tabelas D2 a D5 há os detalhes do teste t para a resistência à compressão axial de 

cada concreto. 
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Tabela D2 – Teste t para avaliar a influência do comprimento da fibra na resistência à 

compressão axial do concreto. 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

0,15% 6 5,416071464 0,001638849 2,446911851 SIM 

0,30% 6 -2,126350752 0,077599557 2,446911851 NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela D3 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à compressão axial 

do concreto (Comparação entre amostra sem fibra e com 0,15% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -11,26414633 0,000029 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 -5,290591786 0,001846378 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela D4 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à compressão axial 

do concreto (Comparação entre amostra sem fibra e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -4,58404494 0,003754496 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 -7,336037841 0,000328 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela D5 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à compressão axial 

do concreto (Comparação entre amostra com 0,15% e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 5,703186909 0,001256572 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 -1,74873638 0,13091918 2,446911851 NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE E – TESTES ESTATÍSTICOS PARA A RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR 

COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 

A Tabela E1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados do 

critério de Chauvenet para a resistência à tração por compressão diametral de cada concreto 

analisado, comprovando a homogeneidade dos dados. Como foram realizadas quatro medidas 

desta propriedade em cada concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio 

padrão deve ser de 1,53 para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o 

critério de Chauvenet. 

Tabela E1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para a resistência à 

tração por compressão diametral. 

Traço Amostra 
Valor 

(MPa) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 2,68 

2,40 0,24 0,06 10,22 

1,13 SIM  

2 2,26 0,56 SIM  

3 2,13 1,08 SIM  

4 2,52 0,50 SIM  

CFPOL40-15 

1 2,93 

3,35 0,34 0,12 10,15 

1,22 SIM  

2 3,73 1,13 SIM  

3 3,47 0,38 SIM  

4 3,25 0,29 SIM  

CFPOL40-30 

1 3,31 

3,25 0,28 0,08 8,47 

0,23 SIM  

2 2,85 1,46 SIM  

3 3,38 0,48 SIM  

4 3,46 0,76 SIM  

CFPOL60-15 

1 2,64 

2,83 0,16 0,02 5,55 

1,17 SIM  

2 2,83 0,05 SIM  

3 2,80 0,15 SIM  

4 3,03 1,27 SIM  

CFPOL60-30 

1 2,82 

2,96 0,17 0,03 5,62 

0,83 SIM  

2 2,85 0,64 SIM  

3 3,18 1,37 SIM  

4 2,97 0,11 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nas Tabelas E2 a E5 há os detalhes do teste t para a resistência à compressão axial de 

cada concreto. 
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Tabela E2 – Teste t para avaliar a influência do comprimento da fibra na resistência à tração 

por compressão diametral. 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

0,15% 6 2,775230363 0,032199187 2,446911851 SIM 

0,30% 6 1,823302081 0,118078887 2,446911851 NÃO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela E3 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à tração por 

compressão diametral (Comparação entre amostra sem fibra e com 0,15% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -4,52873536 0,003980 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 -2,950705363 0,025589531 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela E4 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à tração por 

compressão diametral (Comparação entre amostra sem fibra e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 -4,629139991 0,003580918 2,446911851 SIM 

CFPOL60 6 -3,782431816 0,009154213 2,446911851 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela E5 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à tração por 

compressão diametral (Comparação entre amostra com 0,15% e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 6 0,437145658 0,677300567 2,446911851 NÃO 

CFPOL60 6 -1,143308342 0,296468178 2,446911851 NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE F – TESTES ESTATÍSTICOS PARA A RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA 

FLEXÃO 

 

A Tabela F1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados do 

critério de Chauvenet para a resistência à tração na flexão de cada concreto analisado, 

comprovando a homogeneidade dos dados. Como foram realizadas três medidas desta 

propriedade em cada concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio padrão 

deve ser de 1,38 para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o critério 

de Chauvenet. 

Tabela F1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para a resistência à tração 

na flexão. 

Traço Amostra 
Valor 

(MPa) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 5,54 

5,42 0,11 0,01 2,09 

1,06 SIM  

2 5,40 0,13 SIM  

3 5,31 0,93 SIM  

CFPOL40-15 

1 5,72 
5,39 0,32 0,10 5,85 

1,02 SIM  

2 5,09 0,98 SIM  

3 5,38 0,05 SIM  

CFPOL40-30 

1 4,19 

4,52 0,43 0,18 9,42 

0,78 SIM  

2 5,00 1,13 SIM  

3 4,37 0,35 SIM  

CFPOL60-15 

1 6,08 
5,73 0,34 0,11 5,89 

1,02 SIM  

2 5,40 0,98 SIM  

3 5,72 0,04 SIM  

CFPOL60-30 

1 5,79 

5,48 0,26 0,07 4,80 

1,15 SIM  

2 5,31 0,66 SIM  

3 5,36 0,49 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nas Tabelas F2 a F5 há os detalhes do teste t para a resistência à tração na flexão. 

Tabela F2 – Teste t para avaliar a influência do comprimento da fibra na resistência à tração 

na flexão. 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

0,15% 4 -1,265223504 0,274475604 2,776445105 NÃO 

0,30% 4 -3,354950225 0,028437797 2,776445105 SIM 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Tabela F3 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à tração na flexão 

(Comparação entre amostra sem fibra e com 0,15% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 4 0,11633501 0,912994 2,776445105 NÃO 

CFPOL60 4 -1,531582411 0,200384 2,776445105 NÃO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela F4 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à tração à tração na 

flexão (Comparação entre amostra sem fibra e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 4 3,541688017 0,023976993 2,776445105 SIM 

CFPOL60 4 -0,416874674 0,698170318 2,776445105 NÃO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela F5 – Teste t para avaliar a influência do teor de fibra na resistência à tração à tração na 

flexão (Comparação entre amostra com 0,15% e com 0,30% de fibra). 

Teor de fibras GL t P(T<=t) bi-caudal t crítico 
Diferença 

significativa? 

CFPOL40 4 2,870787493 0,045432546 2,776445105 SIM 

CFPOL60 4 0,994835057 0,376124136 2,776445105 NÃO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE G – TESTES ESTATÍSTICOS PARA A RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA 

FRATURA 

 

A Tabela G1 contém os resultados individuais, as medidas estatísticas e os resultados 

do critério de Chauvenet para a resistência à tração na fratura de cada concreto analisado, 

comprovando a homogeneidade dos dados. Como foram realizadas três medidas desta 

propriedade em cada concreto, o valor limite da variação dos dados em relação ao desvio padrão 

deve ser de 1,38 para que o resultado seja considerado não duvidoso de acordo com o critério 

de Chauvenet. 

 

Tabela G1 – Medidas estatísticas e resultados do critério de Chauvenet para a resistência à 

tração na fratura. 

Traço Amostra 
Valor 

(MPa) 
Média DP Variância 

CV 

(%) 

Critério de 

Chauvenet 
Homogeneidade? 

 

CREF 

1 3,17 

3,23 0,10 0,01 3,05 

0,60 SIM  

2 3,17 0,56 SIM  
3 3,34 1,15 SIM  

CFPOL40-15 

1 3,43 
3,15 0,31 0,10 9,81 

0,92 SIM  
2 2,82 1,06 SIM  

3 3,19 0,14 SIM  

CFPOL40-30 

1 3,33 

3,18 0,20 0,04 6,43 

0,74 SIM  

2 3,26 0,40 SIM  

3 2,94 1,14 SIM  

CFPOL60-15 

1 3,62 

3,03 0,51 0,26 16,9 

1,13 SIM  

2 2,84 0,38 SIM  
3 2,65 0,76 SIM  

CFPOL60-30 

1 3,39 
3,2 0,17 0,03 5,17 

1,15 SIM  
2 3,13 0,45 SIM  

3 3,08 0,70 SIM  

Nota:  

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação, em %.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 


