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RESUMO 

                 

                                A destinação final dos resíduos originários das atividades extrativistas 

minerais, bem como da indústria de transformação, tem sido motivo de preocupação para os 

órgãos governamentais do mundo todo que lidam com o meio ambiente. O uso de adições, dos 

mais variados tipos, em concretos, é um tema bastante estudado por vários pesquisadores que 

buscam características de redução do consumo de cimento para redução de custos, aumento da 

durabilidade, aproveitamento de resíduos para redução da poluição ambiental, além do aumento 

das suas resistências mecânicas. Considerando estes aspectos, torna-se cada vez mais necessária 

a busca por concretos alternativos que possam agregar esses valores, como também, apresentem 

baixa massa específica, reduzindo o peso e aumentando a área útil das edificações, através da 

diminuição dos elementos estruturais. Diante desse quadro, procura-se, neste trabalho, analisar 

os efeitos da adição de fibras de aço (FA), polipropileno (FPP), vidro (FV) e carbono (FC) em 

um concreto leve produzido com argila expandida e adição de resíduos de borracha de pneus, 

pó de calcário e pó do polimento de porcelanato. Para tanto, foram adicionadas as fibras 

supracitadas, individualmente, ao concreto leve residual em teores de 0,2 %, 0,4 % e 0,6 %, em 

relação ao volume do material. Um concreto leve residual com resistência à compressão aos 28 

dias de 32 MPa foi produzido para servir de referência, sendo analisadas as mudanças 

características sobre a sua massa específica real, índices de vazios, teor de absorção de água, 

consistência através da trabalhabilidade, resistência à compressão, resistência à tração na 

flexão, resistência à fratura e tenacidade. Os resultados indicaram uma diminuição na 

trabalhabilidade, na resistência à compressão e na massa específica real para todos os concretos 

investigados, enquanto ocorreram aumentos no índice de vazios, teor de absorção de água e nas 

resistências aos esforços de flexão e fratura, bem como na tenacidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Concretos; Resíduos de calcário; porcelanato; borracha; Fibras de aço; 
polipropileno; vidro e carbono; Efeitos característicos. 
 

 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

               The final destination of residues originated from industrial and mining activities has 

gained growing attention from governmental representatives involved in environmental issues. 

One of the economic alternatives is their use as concrete admixtures, exploring their potential 

to reduce the consumption of Portland cement and concrete weight, and at the same time 

improve concrete strength and durability, aiming at structural applications. In this scenario, the 

objective of the present study was to evaluate the effect of fiber addition on the properties of a 

lightweight concrete mix formulated using expanded clay and multiple residues (porcelain 

polishing, tire rubber and limestone residues). The volume contents of steel, polypropylene, 

glass and carbon fibers added to the lightweight concrete mix were 0.2 %, 0.4 % and 0.6 %. 

The resulting fiber-reinforced mixes were characterized by specific weight, void ratio, water 

absorption slump, mechanical (compressive and tensile) strength and fracture resistance. A 

fiber-free lightweight mix was also prepared and characterized for reference purposes. Its 

strength was 32 MPa at 28 days. The results revealed that the addition of fibers generally 

reduced the workability of the mixes, as well as their specific weight and compressive strength. 

On the other hand, the void ratio and water absorption increased along with the tensile strength 

and fracture resistance.  

 

 

KEYWORDS: Concretes; Limestone; Porcelain tile and Rubber Residues; Steel; 
Polypropylene; Glass and Carbon fibers; Characteristics effects. 
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1 Introdução e Objetivos  

               

              O planeta terra, distribuído nos seus vários continentes, cada vez mais vem 

apresentando sinais de degradação crescente, em razão do mau uso dos seus recursos naturais 

pelo homem. Entre estes agentes causadores pode-se destacar a falta de uma política mundial 

para a destinação dos resíduos gerados pelo homem, seja de origem residencial, industrial, 

comercial, hospitalar, entre outros. Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, 

541.000 t/dia de resíduos urbanos são gerados na América Latina e no Caribe, um número que 

aumentará em pelo menos 25 % até o ano 2050, dos quais 90 % não são reaproveitados [1]. 

              Dessa forma, pesquisar uma destinação final para os resíduos, incluindo o seu 

reaproveitamento ou reciclagem, vem sendo uma prioridade para muitos países, entre esses o 

Brasil, onde a pesquisa tem sido impulsionada pela necessidade do país desenvolver novas 

tecnologias de ponta, bem como a preservação do seu diversificado ecossistema.  

                        Nesse cenário, sendo o concreto um dos materiais mais antigos e utilizados no 

mundo, a sua fabricação, com utilização de resíduos, tem sido vista como promissora. 

Segundo Kaefer [2] a história do concreto não começou no século passado, mas com a própria 

civilização humana, ao considerarmos que os primeiros cimentos e concretos foram gerados 

pela natureza, podendo-se até considerar as rochas sedimentares como concretos naturais. 

                    O primeiro registro do uso do concreto, na forma atual, foi em 1830 [3], tendo o seu 

primeiro impulso ocorrido em 1867, quando Joseph Monier patenteou uma argamassa armada 

para fabricação de vasos, postes, vigas, etc, dando início, na década seguinte, ao concreto 

armado. Desde então, cada vez mais, um número crescente de pesquisadores tem voltado suas 

pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos, com utilização de diferentes adições, 

dando origem a diversos tipos de concretos, com propriedades características específicas [4-

7].  Na Figura 01 são ilustradas as datas atribuídas ao início de utilização de alguns concretos, 

sendo a sua resistência mecânica, aos esforços de compressão, um dos principais agentes 

motivadores da sua grande utilização pelos engenheiros projetistas e de controle de qualidade 

[8].  
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Figura 01 –  Cronologia dos avanços no uso da tecnologia de alguns concretos  
                     Desenho: Ivan Cabral 
 

                   O principal insumo do concreto é o cimento, cuja fabricação demanda um grande 

gasto energético, além de uma considerável degradação ambiental, chegando a responder por 

cerca de 5 % das emissões globais de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera [9].        

              Apesar da facilidade de produção, moldagem das peças projetadas e do seu baixo 

custo, em comparação a outros materiais construtivos, o concreto na forma de um compósito, 

através do trabalho em conjunto com o aço, ou na sua forma singular como um compósito 

entre uma pasta de cimento, poros e agregados, também apresenta limitações quando 

submetido principalmente aos esforços de tração. Sendo um material cerâmico, o concreto 

apresenta baixa capacidade de deformação antes da ruptura, além da sua baixa relação 

resistência /peso [8]. 

            Visando a melhoria nessa relação várias pesquisas foram desenvolvidas utilizando-se 

da substituição dos agregados tradicionais do concreto: areia grossa e brita granítica, por 

materiais com menores pesos específicos tais como: argila expandida, pedra-pomes, misturas 

a base de cal, entre outros [4,10-13]. Essa técnica, conhecida desde a antiguidade, teve o seu 
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desenvolvimento acentuado a partir de meados da década de 1920, com o advento do concreto 

leve, celular ou poroso, entre outros termos utilizados, tendo como característica principal o 

seu baixo peso específico, em torno de 1800 kgf/m³, em detrimento dos 2400 kgf/m³ dos 

concretos convencionais. Contudo, reduzir o peso do concreto convencional tem se tornado 

um outro desafio, devido à queda da resistência com a substituição dos agregados naturais por 

agregados leves na fabricação do concreto [4,10-13].   

              No concreto leve, a fratura da peça ocorre através do rompimento dos agregados, 

enquanto que no concreto convencional esse rompimento ocorre na ligação matriz/agregado 

[8]. Esse fato torna o concreto leve menos resistente a fratura e aos esforços de flexão do que 

o concreto convencional [8,14]. Para suprir essa deficiência, foram introduzidos aços aos 

mesmos, na forma de barras e fios e mais recentemente na forma de fibras dos mais diferentes 

tipos, aumentando a capacidade de absorção de energia do compósito, após a fissuração da 

matriz [14]. 

              Nos países em desenvolvimento, nos quais se encontra o Brasil, o uso do concreto 

reforçado com fibra tem se intensificado em obras de infraestrutura, notadamente nas áreas de 

saneamento básico, serviços geotécnicos e de pavimentações, com baixos teores, enquanto 

nos países desenvolvidos o uso e as pesquisas têm se voltados para os concretos de alto 

desempenho, auto adensáveis e com elevados teores de fibras [14]. 

             A falta de normatização com relação a proporção de fibras a serem adicionadas aos 

concretos, sua melhor forma de adição a mistura, se durante a fabricação dos concretos ou 

durante o seu lançamento, os vários tipos de fibras naturais, sintéticas, poliméricas, etc, bem 

como os diferentes tipos de concretos especificados, tem levado ao desenvolvimento de 

concretos com características bastantes distintas e com resultados diferenciados. Associa-se 

isso ao fato do pouco conhecimento técnico sobre os concretos reforçados com fibras, por 

parte dos projetistas e aplicadores. Todo esse conjunto de fatores tem levado a uma grande 

dificuldade de transferência dos resultados obtidos pelos pesquisadores para a atividade de 

campo [14]. 

              Entretanto, a tecnologia do concreto reforçado com fibras, seja ele convencional ou 

leve, vem sendo estudada e aprimorada ao longo dos anos de uma maneira intensa, sendo 

amplas as possibilidades de utilização dessa tecnologia, apresentando grandes vantagens 

econômicas e tecnológicas, quando comparada aos sistemas convencionais em diversas 

aplicações, como no caso dos pisos, concreto projetado, pré-fabricados e outras, além da 

possibilidade de diminuição dos pesos dos elementos estruturais e o aumento da sua 

durabilidade [15]. 
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             Assim, a produção de concretos leves, com boas características físicas e mecânicas, 

para diversas utilizações, obtidos a partir da introdução de fibras e do uso de resíduos, que 

muitas vezes são lançados na natureza de forma inadequada, trazendo sérios prejuízos ao meio 

ambiente, como também, o entendimento das interações existentes entre matriz de concreto, 

resíduos e fibras, atestam a importância do presente trabalho.  

                    Neste contexto, enquadra-se o objetivo geral, do presente projeto de pesquisa, de 

análise das mudanças nos comportamentos físicos e mecânicos de um concreto leve residual 

ao se adicionar fibras, produzidos a partir de uma combinação de aglomerante (cimento 

Portland), agregado miúdo (areia grossa), agregado graúdo (argila expandida), resíduo do 

polimento de porcelanato (RPP), resíduo de borracha de pneu (RBP), resíduo de pedra calcária 

(RPC) e água.  De maneira específica, analisou-se o comportamento das seguintes 

propriedades: índices de vazios, teor de absorção de água, massa específica real, consistência 

através da trabalhabilidade, resistência à compressão axial, resistência à tração na flexão, 

resistência à fratura e tenacidade, identificando vantagens e desvantagens da adição de fibras 

de aço (FA), polipropileno (FPP), vidro (FV) e carbono (FC), em relação ao concreto leve 

residual, adotado como referencial, nas proporções de 0,2 %; 0,4 % e 0,6 % do volume da 

mistura, adicionadas individualmente aos traços. 
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2       Revisão bibliográfica 

2.1 – Concreto Leve 

2.1.1 - Aspectos históricos e técnicos 

 

             O concreto leve ou concreto celular, criado pelo arquiteto e inventor sueco Johan Axel 

Eriksson, em meados da década de 1920, tem recebido, ao longo dos anos, várias outras 

denominações, tais como: Autoclaved aerated concrete (AAC) nos EUA, Porenbeton na 

Alemanha, além de ser conhecido também na América Latina como concreto poroso. 

Inicialmente concebido a partir de uma mistura de cal, cimento, areia e água, este concreto 

tornou-se um dos materiais mais utilizados no mundo, seja como isolante térmico e acústico, 

resistência ao fogo, pela sua facilidade de instalação, transporte, manuseio e cortes, sendo um 

produto economicamente sustentável na construção civil [16]. 

             Segundo publicação da Energias Market Research, o mercado mundial de concreto 

leve deverá crescer a uma taxa de 8,0 % entre 2018 e 2024, alcançando US $ 9.808,91 milhões 

até 2024. Fatores que impulsionam o seu crescimento  incluem  construções de edificações 

sustentáveis, os chamados edifícios verdes e à prova de som, baixa densidade do material e 

solução de construção de baixo custo, bem como redução do uso de materiais adicionais com 

a minimização de resíduos e poluição [17]. 

             A região da Ásia-Pacífico deteve a maior participação de mercado do concreto leve 

em 2017 e deve dominar o mercado durante todo o período da previsão. O aumento da renda 

disponível, o aumento da acessibilidade de projetos inovadores e ecológicos e a crescente 

conscientização relacionada ao meio ambiente são os fatores que contribuem para o 

crescimento do mercado nessa parte do mundo. As economias emergentes, como a China e a 

Índia, estão consumindo um alto volume de concretos leves, atribuídas principalmente ao 

crescimento da população e a rápida taxa de urbanização, o que tem levado a um aumento no 

número de projetos de construção civil [17]. 

             A Europa, segundo maior mercado consumidor de concretos leves em 2017, deve 

também manter essa posição durante todo o período de previsão, sendo esperado um 

crescimento moderado durante esse período. O principal fator que impulsiona o crescimento 

do mercado nesse continente é a crescente demanda por construções leves e verdes [17].  

             Enquanto na Europa e Ásia o uso dos concretos leves cresce exponencialmente, na 

América Latina, por questões culturais, se dá de forma diminuta [17]. 
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             Um concreto típico contém aproximadamente 40 % de agregado bruto, substituindo 

este agregado por um agregado bruto leve, a densidade do concreto convencional decresce de 

cerca de 2400 kg/m³ para 1800 kg/m³. Para substituições, acima de 40 % até 50 %, surgem 

quedas abruptas na resistência mecânica dos concretos leves [18].   

             Na Europa muitos agregados leves têm densidades muito baixas e é possível que 

ocorram problemas com respeito à absorção excessiva de água antes e durante o processo da 

mistura, bem como segregação dos materiais devido ao seu manuseio a seco. Na América do 

Norte, usualmente, se adiciona água aos agregados assim que são esfriados na unidade de 

fabricação, contrabalanceando a perda na concretagem e controlando a segregação, bem como 

a densidade do concreto [18]. 

             No concreto leve a distribuição uniforme de tensões elimina a formação de fissuras 

microscópicas, resultando uma curva de tensão x deformação linear, pelo menos até 80 % da 

carga máxima. Isso significa que a permeabilidade do concreto leve começa a aumentar a 

cerca de 80 %, em vez de 60 % para o concreto convencional [19]. 

             É comum ser observado, em corpos de prova de concretos convencionais, extraídos 

de plataformas de pontes, a presença de extensas microfissuras provenientes da adição das 

tensões térmicas de contração e de secagem e das tensões impostas pelas cargas de peso 

próprio e pelas sobrecargas de trabalho. Já no concreto leve, a incidência de trincas induzidas 

pelas cargas fica reduzida. Para concretos submetidos a um período limitado de cura úmida, 

seguido de carga cíclica e depois de ciclos de congelamento e descongelamento, observa-se 

também que os concretos leves têm menos áreas de maiores aberturas (trincas) do que os 

concretos convencionais, mas o número de fissuras permanece essencialmente o mesmo. Em 

outras palavras, o mesmo número de trincas se forma em ambos os tipos de concretos, mas se 

propaga muito menos nos concretos leves [20].   

               Esse comportamento é explicado pela CEB-FIP Model Code, "O aumento da 

temperatura devido ao calor de hidratação tende a ser mais alto para o concreto leve, mas 

devido ao coeficiente de expansão térmico mais baixo dos agregados leves e a compatibilidade 

mais próxima dos coeficientes de elasticidade dos agregados e da mistura, a extensão do 

microfissuramento geralmente é menor no concreto leve." 

              São vantagens como essas, acrescidas das anteriormente mencionadas, que tornam 

também atrativo o uso do concreto leve, como elemento estrutural, reduzindo o peso das 

edificações, aumentando o espaço útil (em razão da diminuição das seções dos elementos 

estruturais) e consequentemente tornando as construções mais baratas [18]. 
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            No caso de concretos leves estruturais o ACI 213.R03 [21] define como concreto leve 

estrutural o material que tem resistência à compressão superior a 17 MPa aos 28 dias e massa 

específica não superior a 1850 kg/m³. Este valor de resistência é semelhante ao citado por 

Sobral [22] que define uma resistência à compressão mínima de 17,5 MPa para esses 

concretos.  

            A norma NBR NM 35 [23] estabelece uma relação entre resistência à compressão e 

massa específica para concretos leves e estruturais, conforme a Tabela 01: 

 
Tabela 01 – Valores de Resistência à Compressão (aos 28 dias) e Massa 
                    Específica Aparente de concretos leves estruturais. 
 
               Resistência (MPa)                   Massa específica aparente (kg/m³)  

  
                           ≥ 28                                               ≤ 1840  
                           ≥ 21                                               ≤ 1760  
                           ≥ 17                                               ≤ 1680  
 
Fonte: NBR NM 35 
 

 

2.1.2 – Aspectos característicos dos materiais utilizados na fabricação dos  

concretos leves 

 

              O cimento CP II-Z, resistente a sulfatos (RS) ou não, contém adição de material 

pozolânico que pode variar de 6 % a 14 % em massa e até 10 % de material carbonático, 

sendo, portanto, um cimento do tipo composto. A presença da pozolana torna o cimento menos 

permeável, sendo indicado para obras onde a água se faça presente, obras subterrâneas 

inclusive marítimas. Entretanto, suas propriedades atendem desde estruturas em concreto 

armado até argamassas de assentamento e revestimento, concreto massa e concreto para 

pavimentos, sendo assim um dos cimentos mais utilizados no mercado local e no Brasil. No 

nosso país, a fabricação do cimento CP II-Z é normatizada pela NBR 11578 [24]. 

              Pode-se considerar que existem basicamente dois tipos de concreto leve: o estrutural, 

em que a brita é substituída por argila expandida, poliestireno expandido (EPS), pedra-pome, 

vermiculita, etc (Figura 02), e o com ar incorporado, usado para preenchimentos e para 

vedação de paredes, isolamento acústico, térmico, painéis e divisórias. “O concreto com ar 
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incorporado não é interessante como elemento estrutural porque não protege a armadura do 

aço”, afirma Rossignolo [25]. 

 Figura 02 – Materiais normalmente utilizados no Concreto Leve em substituição aos 
                     agregados do concreto convencional. 

                      Fonte: Revista Téchne – Editora PINI 
 

             Pela classificação mencionada pode-se considerar o concreto leve utilizado na 

presente pesquisa como um concreto leve estrutural, no qual o agregado graúdo e parte do 

agregado miúdo foi a argila expandida, sem, no entanto, a obtenção de um concreto leve 

específico, estrutural ou não, ser o objetivo deste trabalho. 

             Segundo a fabricante Cinexpan, a argila expandida é um material cerâmico leve, com 

um núcleo alveolar produzido pela queima de argila natural a temperaturas de 1100 – 1200 

°C em um forno rotativo. O agregado possui formato arredondado e suas granulometrias 

variam entre 0-32 mm, com uma densidade média de 350 kg/m³ a 1000 kg/m³. O material é 

peneirado para obtenção de granulometrias definidas de acordo com a aplicação. 

             Com a vantagem do peso leve, de elevada permeabilidade e durabilidade, excelente 

isolamento acústico e propriedades de isolamento térmico, a argila expandida é um bom 

agregado para uso em uma variedade de aplicações. É também um produto ambientalmente 

correto, composto principalmente de argila natural, não é suscetível ao ataque químico, 
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podridão ou geada e tem uma longa vida útil. As bolsas de ar no seu interior proporcionam 

excelente resistência térmica quando utilizado como isolamento térmico em lajes. A argila 

expandida também é amplamente utilizada para a fabricação de blocos leves e frequentemente 

usada em sistemas de filtração de água, devido a sua elevada área superficial e como material 

de jardinagem e paisagismo.  

              A argila expandida nacional é produzida pelo processo de fornos rotativos, sendo 

disponíveis dois tipos de argila expandida que podem ser utilizadas como agregados graúdos 

em concretos estruturais. A argila expandida 2215 apresenta dimensões dos grãos entre 15 e 

22 mm, enquanto a argila expandida 1506 tem grãos com dimensões entre 6 e 15 mm. Um 

terceiro tipo, a argila expandida 0500, com grãos com dimensões entre 0 e 5 mm, pode ser 

utilizada como agregado miúdo em substituição a areia grossa. 

              Metha e Monteiro [8] citam que devido à alta absorção de água dos agregados leves, 

a relação entre a resistência à compressão e a relação água/cimento não pode ser usada. Estes 

autores citam que são mais representativas correlações entre consumo de cimento e resistência 

para uma determinada trabalhabilidade. Os mesmos autores citam que a redução da dimensão 

do agregado graúdo ou a substituição de parte do agregado miúdo leve por agregado miúdo 

natural são procedimentos que contribuem para o aumento da resistência. 

             Os estudos realizados por Rossignolo e Agnesini [26], quanto à necessidade de 

saturação prévia das argilas expandidas, para concretos produzidos com agregados com 

absorção de água (após 24 horas) abaixo de 10 % em massa, indicaram que, nestes casos, 

pode-se adotar o método de mistura dos concretos tradicionais, utilizando os agregados nas 

condições ambientais de umidade. No mesmo estudo os autores determinaram os valores de 

absorção em 24 horas da argila expandida nacional em 7 %, para a argila Cinexpan 1506, a 

mesma utilizada nesta pesquisa.             

             Uma mudança de comportamento conhecida dos concretos, nas suas mais diversas 

formas, ao adicionarmos fibras, é a perda de trabalhabilidade e, para tanto, são utilizados 

aditivos que servem como elementos lubrificantes no compósito.  

             Os mais utilizados são os aditivos superplastificantes de pega normal para concreto, 

que são produtos isentos de cloreto que promovem a dispersão do material cimentício, 

possibilitando a produção de concretos com um maior índice de consistência e/ou a redução 

da água de amassamento, sem afetar significativamente o tempo de pega. São prontos para 

uso e atendem a norma NBR 11768 [27], sendo classificados como tipo SP.  

             Os aditivos do tipo SP são indicados para uso em concretos convencionais e 

bombeáveis, concretos simples, armados, reforçados com fibras, protendidos e fluidos, 
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apresentando vantagens como a redução da necessidade da água de  amassamento, 

promovendo o aumento das resistências mecânicas (em caso de índice de consistência 

constante), permitindo uma possível redução do consumo de cimento para uma certa 

resistência, aumento no índice de consistência do concreto (em caso de fator água/cimento 

constante), tornando-o mais trabalhável, melhoria na sua durabilidade e acabamento, 

diminuição da permeabilidade e fissuração, facilidade de bombeamento, adensamento e 

lançamento, aumento  da coesão e redução da segregação, não alterando significativamente 

os tempos de pega entre outras vantagens.  

                 São compatíveis com todos os tipos de cimento Portland, sendo recomendado pelo 

fabricante uma dosagem sobre a massa de cimento de 0,8 % a 1,5 %, a qual é função das 

propriedades requeridas. O tempo de ação do aditivo depende principalmente do teor de finos 

do concreto, da temperatura ambiente, da sua composição e do teor de adição do produto. 

Dosagens inadequadas podem provocar retardo significativo da pega, incorporação de ar, 

aumento de exsudação e retração plástica. As instruções de uso para o produto recomendam 

que os aditivos superplastificantes de pega normal não devem ser adicionados à mistura seca 

do concreto. O produto deve ser introduzido juntamente com a água de amassamento, 

preferencialmente no final da mistura. Para o caso de concretos dosados no canteiro de obras, 

recomenda-se a adição juntamente com parte da água de amassamento após a mistura de todos 

os componentes. 

 

2.2 – Concreto Leve Residual 

 
2.2.1 - Aspectos históricos e técnicos 
 
 
             A crescente industrialização, em alguns países, motivada pelo advento de novas 

tecnologias, assim como o crescimento populacional, gerando grandes centros urbanos, se 

tornou um problema para muitas nações no mundo, em relação a produção de resíduos, 

oriundos das mais diversas origens, principalmente após 1980. Os problemas se 

caracterizavam por escassez de área de deposição de resíduos causadas pela ocupação e 

valorização de áreas urbanas, altos custos sociais no gerenciamento de resíduos, problemas de 

saneamento público e contaminação ambiental [01,28,29].  

              Dessa forma, ações no sentido de enfrentar este problema tiveram início no final da 

década de 1980 em alguns países da Europa, enquanto que no Brasil, somente no início do 

século XXI. O Brasil, até 2002, não tinha políticas públicas para os resíduos gerados pelo 
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setor da construção civil. Em 05 de Julho de 2002 entrou em vigor a Resolução nº 307 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), a qual estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, visando proporcionar benefícios 

de ordem social, econômica e ambiental [30]. 

              Assim, diante dessa necessidade, baseada em conceitos de sustentabilidade 

ambiental, a construção civil procura introduzir em sua atividade, cada vez mais, produtos 

originários da reciclagem de materiais, provenientes de resíduos da própria atividade (RCC) 

ou de outras.                

              O uso de adições minerais em concretos é um tema bastante estudado por vários 

pesquisadores que buscam características de redução do consumo de cimento para redução de 

custos, aumento da durabilidade, aproveitamento de resíduos industriais para redução da 

poluição ambiental, além do aumento das suas resistências mecânicas, a fim de aumentar a 

sua utilização em aplicações estruturais [5,10-13]. 

              O número de pesquisas do uso do concreto leve com incorporação de resíduos, nos 

países latinos, tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, visando não somente a 

economia do uso de cimento, mas também resolver o grave problema ambiental da destinação 

dos resíduos gerados a partir das mais diversas atividades humanas [4, 31,32]. 

              Ao se considerar estes aspectos, torna-se cada vez mais necessária a busca por 

materiais alternativos, que possam diminuir custos, preservar recursos naturais, diminuir a 

poluição ambiental, ao se dispensar resíduos no ambiente e, também, agregar características 

positivas ao concreto tais como: melhor desempenho e maior durabilidade. 

              Dessa forma, procura-se, no presente trabalho, observar as mudanças 

comportamentais, físicas e mecânicas, de um concreto leve referencial produzido com a 

utilização de múltiplos resíduos (resíduo de porcelanato polido – RPP, resíduo de pó de 

calcário – RPC e resíduo de borracha de pneu – RBP) ao adicionarmos fibras. 

 

2.2.2 - Aspectos característicos dos resíduos utilizados 
     

2.2.2.1 – Resíduo de Porcelanato Polido (RPP) 

 

              O porcelanato é um produto cerâmico com baixa absorção de água, menor ou igual a 

0,5 %, declarado pela norma ISO 13006 e normatizado no Brasil pela NBR 13818 [33]. Sua 

composição é basicamente formada por uma mistura de argilas, feldspatos, areias feldspáticas 

e, às vezes, caulins, filitos e aditivos.  
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              Atualmente o porcelanato domina o mercado mundial de revestimentos cerâmicos. É 

extremamente difundido nos grandes países produtores mundiais como Itália, Espanha, China 

e Brasil [34]. 

              O resíduo do porcelanato, oriundo do polimento de peças, é classificado como de 

classe I e de classe IIA pela NBR 10004 [35], portanto passivo de descarte gerenciado, o que 

gera um custo acentuado, levando muitas vezes ao seu descarte no meio ambiente.  Essa 

prática vem causando grande preocupação social e ambiental, tendo em consideração a grande 

produção brasileira. Assim, cada vez mais são realizados estudos visando à utilização desses 

resíduos. Estudos como os de Andreola et al. [36] e Silva [37] demonstraram viabilidade do 

seu uso, devido a propriedade pozolânica apresentada por esse material (reação com o CH do 

cimento). 

 

2.2.2.2 – Resíduo de Pedra Calcária (RPC) 

 

             Com a mesma preocupação sócio ambiental dos descartes do RPP, experimentos 

como os de [4,5,11,37] vêm sendo desenvolvidos para utilização do resíduo gerado pelas 

mineradoras e pelas usinas de beneficiamento de rochas em relação ao descarte do resíduo de 

calcário (RPC). Na maioria das vezes esse descarte é feito nas margens de rodovias ou em 

volta do local onde são produzidos, podendo provocar sérios problemas ambientais a natureza, 

como os ocorridos recentemente nas cidades de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas 

Gerais-Brasil.  

              Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM, o calcário é uma 

rocha composta basicamente pelo mineral calcita, cuja composição química é carbonato de 

cálcio (CaCO3). O calcário é usado na construção civil como matéria prima na fabricação de 

cal, cimento e também na agricultura como corretivo de solos ácidos 

              As previsões do Plano Duodecenal (2010-2030) de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia - MME indicam que, 

possivelmente, a produção brasileira de resíduos deverá aumentar de 14 milhões em 2015 para 

20 milhões em 2030. O Departamento Nacional de Produção Mineral estima que os rejeitos 

ocasionados, devido ao beneficiamento do calcário nas mineradoras, são na ordem de 11 % 

em massa do total produzido. 
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2.2.2.3 – Resíduo de Borracha de Pneu (RBP) 

 

              Como os outros resíduos, o descarte de pneus usados vem se constituindo como um 

grande problema para as entidades governamentais do mundo inteiro. O seu descarte, 

normalmente em aterros sanitários ou seu armazenamento de forma equivocada, vem se 

constituindo em um problema de saúde pública, principalmente nos países subdesenvolvidos 

[38]. 

             No Brasil a preocupação constante com o acumulo de água em pneus velhos, 

criadouro natural do mosquito aedes aegypit, transmissor da dengue e de outras enfermidades, 

tem exigido atenção constante dos órgãos envolvidos com o problema.  

             Com uma frota de veículos que somente aumenta no mundo inteiro, chegando no 

Brasil a ser de aproximadamente 65,8 milhões de veículos e registrando nos últimos dez (10) 

anos crescimentos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação -  IBPT. 

Assim sendo, a transformação de pneus velhos em um material reaproveitável tem se tornado 

um desafio para os pesquisadores e a indústria.  

             Estudos como os de Sofi [39] demonstraram a viabilidade do uso de RBP em 

pavimentos, pisos e estradas de concreto, estruturas hidráulicas como túneis e vertedouros de 

barragens, ou para outras superfícies sobre as quais as forças abrasivas são aplicadas por 

objetos móveis durante o serviço. 

              Para o concreto estrutural, apesar de algumas pesquisas realizadas até o presente 

momento, Asutkar et al. [40], Issa e Salem [41], e Thomas [42], demonstrarem inviabilidade 

de sua utilização, em razão da redução considerável na resistência à compressão, outras 

propriedades para os concretos, com ganhos significativos, são enumeradas pelos autores, tais 

como: amortecimento de vibrações, resistência ao impacto, resistência ao fogo, isolamento 

térmico em fachadas, entre outras. Contudo, todos esses esforços têm se mostrado 

insuficientes diante da grande produção mundial, o que reforça a necessidade de estudos mais 

aprofundados para incrementar a sua aplicação.  
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2.3 – Concreto leve residual reforçado com fibras 
 
 
2.3.1 – Aspectos históricos e técnicos 
 
 
            A fibra é um material que se apresenta de forma fina e alongada, encontrada inclusive 

nos seres vivos, sendo responsável pela sustentação dos tecidos. Podem ser aproveitadas para 

diversos fins, dependendo da sua origem e composição. São classificadas em fibras naturais, 

artificiais e sintéticas. As fibras naturais são encontradas prontas na natureza, as artificiais e 

sintéticas são produzidas pelo homem através dos materiais da natureza e oriundas de produtos 

químicos, respectivamente [43].  

              As fibras naturais possuem uma série de vantagens, quando comparadas as demais 

fibras. São encontradas em abundância, possuem baixo custo, normalmente não são 

prejudiciais à saúde, possuem baixa densidade, não necessitam do uso de energia para serem 

produzidas, são biodegradáveis, entre outras. Em contrapartida, o seu uso em matrizes 

cimentícias tem apresentado baixa durabilidade pelo fato de serem atacadas facilmente pelo 

efeito da alcalinidade presente nas misturas com cimentos [43]. 

            O uso da adição de materiais fibrosos em matrizes frágeis vem de longas datas. 

Relatos nos dizem que já no antigo Egito misturavam-se palhas nas argilas para se 

confeccionar tijolos, obtendo-se dessa forma materiais de melhor qualidade e durabilidade 

para aquela época. No entanto, o avanço cientifico do estudo das vantagens e desvantagens do 

uso da adição de fibras em matrizes cimentícias veio a ganhar impulso, a partir da década de 

sessenta, em virtude das pesquisas realizadas no mundo inteiro [15,44]. 

              Recentemente alguns pesquisadores já retratam a vantagem da utilização de mais de 

uma fibra, trabalhando de forma conjunta [45,46], aproveitando-se as vantagens de ambos os 

materiais, tais como: elevada resistência mecânica aos esforços de tração e flexão, 

durabilidade, qualidade de superfície, custo, entre outras propriedades. 

            Para entendermos como é possível produzirmos materiais resistentes com agregados 

de relativamente baixa resistência é necessário compreender a interação entre agregados e 

matriz de pasta de cimento e as concentrações de tensões que se desenvolvem com agregados 

comuns. Esses agregados normalmente são muito mais rígidos e fortes (exemplo à brita 

granítica) do que a pasta de cimento, resultando concentrações muito altas de tensões na  
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interface agregado/pasta de cimento, tornando o material nessa região mais fraco. Em 

compensação o concreto leve contém partículas de agregado que tem uma rigidez quase 

comparável à rigidez da matriz da pasta de cimento, o que permite uma ligação entre eles 

extremamente boa, compensando a aparente falta de resistência em comparação ao concreto 

comum [8]. 

            O uso de adição de fibras em concretos leves vem crescendo bastante nas últimas 

décadas, tendo em consideração as vantagens obtidas pela adição de fibras em matrizes 

frágeis, as quais atuam como ponte de transferência de tensões através das fissuras (Figura 

03), reduzindo sua propagação e expansão [8, 14], proporcionando um aumento da capacidade 

de absorção de energia e de cargas de impacto ao material, resistência à tração e à flexão, bem 

como melhorias termoacústicas [47].  

             Durante a fase de comportamento elástico as fibras não exercem nenhuma função 

significativa, as quais irão ser observadas apenas no período pós-fissuração com o aumento 

na resistência do concreto. Estas características se tornam nítidas na curva carga x 

deslocamento vertical de vigas de concreto com fibras, a qual apresenta uma maior capacidade 

de deslocamento vertical antes da ruptura e ramo descendente, com queda menos brusca da 

perda de capacidade resistente que as vigas de concreto sem fibras [8]. 

             As mais conhecidas e estudadas são as fibras de aço, embora a utilização das 

microfibras poliméricas esteja amplamente difundida no mercado brasileiro. Entretanto, a 

caracterização do comportamento mecânico de concretos reforçados com fibras ainda requer 

considerável desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente no que diz respeito à 

vida útil desses concretos, relacionada à sua porosidade [48].   
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          Figura 03: Comportamento das tensões em concreto convencional e concreto  
                            com fibras. 
                            Fonte: Revista Téchne – Editora PINI 

 

            Importante lembrar, com base nas publicações do ACI 544.1R-96  [49], committee 

44, que as fibras adicionadas aos concretos não tem a finalidade de substituir as armaduras 

convencionais, que são dispostas em posições bem definidas para suportarem esforços de 

tração, cisalhamento e ocasionalmente de compressão, sendo isso possível em estruturas que 

apresentem a possibilidade de redistribuição de esforços, como no caso de pavimentos, placas 

radiers apoiadas sobre o solo, concreto projetado em tuneis e taludes, peças pré-fabricadas, 

etc. 

            O uso de fibras de forma descontínua e dispersa randomicamente na matriz do concreto 

altera o seu comportamento, tanto no estado fresco quanto em seu estado endurecido, 

aumentando a sua capacidade portante de absorção de energia, após a ruptura, mesmo na fase 

de pós-fissuração, ou seja, a sua tenacidade, passando de um material frágil para um pseudo-

dúctil, características que contribuem, consequentemente, para a impermeabilidade e a 

durabilidade da estrutura [15].    
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              Assim, a primeira função das fibras é a de controlar a fissuração da matriz [15]. Entre 

as fibras largamente utilizadas na construção civil pode-se citar as fibras de aço (FA), fibras 

de polipropileno (FPP), fibras de vidro resistentes à alcalinidade (FV) e as fibras de carbono 

(FC).  

 
2.3.2 - Aspectos característicos das fibras utilizadas 
 
 
2.3.2.1 – Fibras de Aço (FA) 
 

              As fibras de aço são as mais utilizadas em elementos estruturais de concreto pois, 

devido ao seu alto módulo de elasticidade, melhoram características como tenacidade, 

controle de fissuras, resistência à flexão, resistência ao impacto e à fadiga [49,50-53]. Atuam, 

ainda, como uma armadura tridimensional na ruptura do material, aumentando a superfície 

resistente a propagação das fissuras, reduzindo as tensões aplicadas no elemento estrutural, 

através da transferência das tensões. Seu uso proporciona redução de formação de fissuras, 

aumento da ductilidade e a resistência à tração do concreto, melhorando de uma forma geral 

as suas propriedades dinâmicas [8,14]. 

              As fibras de aço são elementos descontínuos produzidos com uma variada gama de 

formatos, dimensões e mesmo de tipos de aço. Há três tipos mais comuns de fibras de aço 

disponíveis no mercado brasileiro [14]. O primeiro tipo a ser produzido foi a fibra de aço 

corrugada, produzida a partir do fio chato que sobra da produção da lã de aço, tratando-se, 

portanto, de uma sobra industrial. Tem como vantagens principais o baixo custo e a pouca ou 

nenhuma interferência na consistência do concreto. O segundo tipo de fibra de aço foi 

desenvolvido e posteriormente produzido com o objetivo específico de atuar como reforço do 

concreto. Trata-se de uma fibra com ancoragem em gancho e seção retangular, produzida a 

partir de chapas de aço que são cortadas na largura da fibra e, concomitantemente, 

conformadas de modo a se obter o formato desejado da ancoragem em gancho. O terceiro tipo 

de fibra de aço possui um formato similar ao do segundo tipo descrito, com a diferença básica 

na forma circular característica da seção transversal. Estas fibras são produzidas a partir de 

fios trefilados progressivamente, até se chegar ao diâmetro desejado. Assim, acabam por 

apresentar uma maior resistência mecânica (dado o seu encruamento), a qual pode ser ainda 

maior quando da utilização de aços com maior teor de carbono. Apresentam comprimentos 

variando de 15 mm a 30 mm, chamadas fibras curtas, a 60 mm, chamadas fibras longas, e 
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diâmetros de 0,5 mm a 1,0 mm, sendo fabricadas no Brasil em conformidade com NBR 15530 

[54]. 

            Sua utilização em concretos tem se tornado cada vez mais comum em razão do seu 

preço, fácil aplicação e em relação aos resultados obtidos em substituição a malha de aço 

adicionada aos pisos e pavimentos para o combate a retração da matriz cimentícia, bem como 

em revestimentos de túneis, recuperação de estruturas, etc [44,55,56]. 

 

2.3.2.2 – Fibras de Polipropileno (FPP) 
   

              As fibras de polipropileno são consideradas fibras de baixo módulo, ou seja, fibras 

que possuem módulo de elasticidade inferior ao do concreto endurecido, sendo normalmente 

utilizadas para controle de fissurações por retração que surgem durante a hidratação inicial do 

cimento. São fibras quimicamente inertes, não absorvem água, imputrescíveis e não 

enferrujam, tendo sido registrada a sua utilização em obras de barragens, túneis, pontes, canais 

de irrigação, estações de tratamento de águas e esgoto e, principalmente, em pavimentos e 

pisos de concreto [15]. 

              As fibras de polipropileno, imersas na matriz, diminuem consideravelmente o 

surgimento de fissuras, por retração, em materiais à base de cimento Portland. Com a 

diminuição das fissuras obtêm-se um concreto ou argamassa com maior durabilidade, menor 

permeabilidade, maior resistência ao impacto e à abrasão. De modo geral, pode-se afirmar que 

as fibras melhoram as propriedades superficiais do concreto e argamassa, fazendo com que 

estes atendam por mais tempo as exigências do projeto [14,15,57,58]. 

              As fissuras de retração ocorrem sempre que houver a combinação entre dois ou mais 

dos seguintes fatores: Elementos estruturais ou de vedação com elevada área superficial 

exposta; altas temperaturas; baixa umidade relativa do ar e ação do vento [8].  

              Nessas condições há elevada taxa de evaporação da água de amassamento e, por 

consequência, retração do concreto ou argamassa. A retração causará esforços internos no 

material e, como este não está suficientemente fluído e nem endurecido a ponto para resistir 

a estes esforços, ocorrerão as fissuras de retração plástica [8]. 

              As principais aplicações de fibras de polipropileno são: pisos industriais, pavimentos 

em concreto, pisos decorativos, argamassa de revestimento, pré-moldados, reservatórios, 

canais, tanques, concreto projetado e concreto celular [14,15]. 

              Pesquisas recentes [59-61] mostraram um bom exemplo para o uso de fibras de 

polipropileno em concretos submetidos a altas temperaturas ou com grande risco de incêndio.  
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Nesta situação ocorre a extinção das fibras e em seu lugar surgem diversos canais interligados 

na massa de concreto, que aliviam a pressão interna gerada pelo vapor d’água e evitam o 

desplacamento do concreto. 

              Como as aplicações acima citadas diferem muito quanto aos efeitos da retração e 

também quanto às limitações de acabamento e facilidade de manuseio, há diferentes tipos de 

fibras e dosagens que melhor se adequam as necessidades de cada aplicação. 

              As fibras de polipropileno, quando adicionadas ao cimento ou concreto, mesmo em 

pequenas proporções, melhoram substancialmente a resistência ao impacto da matriz, mas tem 

pouco efeito sobre a sua resistência à flexão e à tração [15]. 

              Zollo [62] afirma que até uma fração volumétrica de 0,1 % as adições de fibras 

poliméricas não afetam quaisquer propriedades do concreto endurecido.  

              A grande limitação na utilização das fibras está em não haver um método reconhecido 

de dosagem para controle de fissurações, como também ainda não existem métodos 

mundialmente reconhecidos de ensaio de controle. 

              Em termos de durabilidade, estudos de compósitos reforçados por polipropileno 

mostraram que não houve perda de resistência, mesmo quando foram expostos aos raios 

solares durante dezessete anos, bem como, quando permaneceram imersos em água por até 

um ano a 20 ºC [63].  

              As fibras de polipropileno são fabricadas em forma de fibrilas retangulares ou de 

monofilamentos cilíndricos (Figura 04). As fibras chamadas de monofilamentos consistem em 

fios cortados em comprimento padrão. Já as fibriladas apresentam-se como uma malha de 

finos filamentos de seção retangular. A estrutura em malha das fibras de polipropileno 

fibrilado promove um aumento de adesão entre a fibra e a matriz, devido a um efeito de 

intertravamento. O uso das fibras de polipropileno dispersas aletoriamente na massa de 

concreto estabiliza a abertura das fissuras nas primeiras horas [15].                     
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a) Fibrilas finas retangulares                           b) Monofilamentos cilíndricos finos   

      Figura 04 – Tipos de Fibras de polipropileno 
                          Fonte: PCA-Portland Cement Association 
 

 
2.3.2.3 – Fibras de Vidro (FV)  
 

             As fibras de vidro são compósitos filamentosos de finíssimos fios de vidro, agregados 

através de resinas, silicones, fenóis e outros compostos solúveis em solventes orgânicos. As 

fibras de vidro poderão ainda conter em sua formulação alguns componentes como óxidos de 

potássio, ferro, cálcio e alumínio. São obtidas industrialmente através do vidro ainda em 

estado líquido, ou seja, momento em que a sílica (areia) está derretida sob uma temperatura 

de 1600 ºC. Esse líquido é submetido ao resfriamento sob alta velocidade, onde o controle 

cinético e térmico favorece a obtenção de fios em tamanhos e diâmetros desejados, através da 

passagem do líquido por finíssimos e reguláveis orifícios de platina, que chegam a produzir 

cerca de 3000 m de fibra por minuto [64]. 

             As fibras de vidro começaram a ser fabricadas e comercializadas pela primeira vez na 

Europa em meados dos anos 30, com a patente de uma empresa europeia sob o processo de 

obtenção de vidro maleável. Mas,  foi somente na década de quarenta que este material se 

expandiu pelo mundo, sendo amplamente utilizado nos mais diversos segmentos industriais, 

principalmente em função da Segunda Guerra Mundial, visto que este compósito é 

amplamente utilizado na fabricação de aviões, em razão da sua baixa densidade, alta 

resistência mecânica e facilidade no manuseio, tanto na fabricação de peças acabadas quanto 

no transporte destas, por ser um material leve [64]. 

              As fibras de vidro são comumente encontradas na forma de lã de vidro, malhas, 

placas e fios em pequenos pacotes, utilizados em reparos de objetos fabricados com o material 

e danificados com o passar do tempo. Esse material é resistente à ação de agentes químicos, à 
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corrosão e ação de gases corrosivos presentes no ar, porém não é resistente a ação do ácido 

fluorídrico, que é capaz de atacar o vidro, em função deste composto apresentar o mais 

eletronegativo dos elementos químicos em sua composição. Para tanto, desenvolveu-se uma 

fibra de vidro álcali resistente, a qual, segundo os estudos de Purnell et al. [65], o processo de 

corrosão da fibra de vidro AR pelo ataque químico do meio alcalino do cimento é mínima ou 

desprezível, confirmando as conclusões de Pardella e Del Aguila [66]. 

             As fibras de vidro resistentes à alcalinidade, melhoram, em geral, as características 

físicas do concreto, principalmente no que diz respeito ao craqueamento do concreto, evitando 

o surgimento de fissuras e microfissuras na superfície do concreto. É comumente utilizada em 

pisos de concreto ou em argamassas de revestimento com baixo módulo de elasticidade [67]. 

 

2.3.2.4 – Fibras de Carbono (FC)  
  

             As fibras de carbono resultam da carbonização de fibras precursoras orgânicas tais 

como o poliacrilonitril (PAN) ou com base no alcatrão derivado do petróleo ou do carvão 

(PITCH) em um ambiente inerte. A oxidação das fibras seguida por tratamento em elevada 

temperatura resulta em um material com átomos de carbono alinhados, conferindo elevada 

resistência mecânica ao produto final [68].  

             Existem diversos métodos para se obter as fibras precursoras e utilizá-las. Esses 

diferentes métodos geram diferentes características no produto final [69]. Considerando a 

resistência à tração, na qual as fibras são conhecidas por resistir melhor a este esforço, se tem 

dois tipos: 

             (a) Ultra-alta resistência (UHS): com resistência à tração maior que 5 GPa;  

             (b) Alta resistência (HS): com resistência à tração maior que 2,5 GPa. 

Quanto ao módulo de elasticidade são classificadas em quatro grupos:  

             (a) Ultra-alto módulo (UHM): com o módulo de elasticidade maior que 500 GPa;  

             (b) Alto módulo (HM): com módulo de elasticidade entre 300-500 GPa;  

             (c) Módulo intermediário (IM): com módulo de elasticidade até 300 GPa;  

             (d) Baixo módulo (LM): com módulo de elasticidade menor que 100 GPa.  

Quanto a temperatura de tratamento térmico, fundamental para obtenção das propriedades 

desejadas, se classifica de três formas:  

             (a) Tipo I: temperaturas acima de 2000 °C, sendo associada as fibras de alto módulo 

de elasticidade; 
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             (b) Tipo II: temperaturas em torno de 1500 °C, sendo associada as fibras de alta 

resistência; 

             (c) Tipo III: temperaturas abaixo de 1000 °C, sendo associada as fibras de baixo 

módulo e baixa resistência.  

              Dentre as formas mais comuns de precursor para obtenção de fibra de carbono a mais 

utilizada é por meio das fibras de poliacrilonitrila (PAN) [69].  

             A grande utilização das fibras de carbono ocorreu após a descoberta da sua grande 

resistência aos esforços de tração, por volta dos anos sessenta do século passado. A sua grande 

resistência, comparativamente ao aço (aproximadamente dez vezes a do aço para a mesma 

seção), e seu alto módulo de resistência e elasticidade trouxeram a possibilidade de soluções 

inteiramente novas para o mercado [69]. 

             Segundo Callister [70], as principais características ao se utilizar as fibras de carbono 

são:  

             • Elevada resistência mecânica;  

             • Elevada rijeza;  

             • Adequado comportamento à fadiga;  

             • Elevada resistência a ataques químicos diversos;  

             • Por se tratar de um produto inerte, não são afetados pela corrosão;  

             • Estabilidade térmica e reológica;  

             • Extrema leveza, devido ao baixo peso específico do sistema (da ordem de 1,6 g/cm3 

                a 1,9 g/cm3, cerca de 5 vezes menor do que o do aço estrutural). 

  

             As fibras de carbono, como fibras individuais, para melhoramento das características 

de um concreto, são menos utilizadas, devido ao seu custo ser maior do que as demais fibras 

normalmente disponíveis no mercado. Entretanto, conforme apresentado neste trabalho, os 

resultados alcançados podem justificar tecnicamente a sua utilização. 
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2.4 – Propriedades investigadas nos concretos leves residuais reforçados 

         com fibras. 

    
  2.4.1 – Consistência 

 

             A consistência dos concretos é normalmente avaliada através da sua trabalhabilidade, 

sendo essa uma propriedade difícil de ser mensurada [8], devido ao fato de sofrer influências 

internas e externas. As influências internas dizem respeito à própria mistura, tipos e 

proporções dos materiais utilizados, relação água/cimento, uso de aditivos, entre outros. As 

influências externas estão relacionadas com a sua aplicação, transporte, lançamento, 

adensamento, etc.  

             Dessa forma, não se tem um ensaio que determine diretamente a medida da 

trabalhabilidade do concreto, sendo propostas correlações desta com outras propriedades para 

obter informações úteis para a aplicação do material. Dentre os principais ensaios utilizados 

para este fim podem-se destacar os ensaios que avaliam a consistência do concreto fresco, os 

quais são comentados a seguir. 

             Quando adicionadas fibras ao concreto a sua trabalhabilidade é reduzida [8], 

influenciada principalmente pela sua concentração volumétrica, ou seja, quanto maior o 

volume de fibras adicionadas ao concreto menor teoricamente será a sua trabalhabilidade. 

Entretanto, outros fatores como: tipo e características geométricas da fibra, forma de mistura 

e lançamento, e aditivos redutores de água utilizados também podem influenciar na 

trabalhabilidade do concreto reforçado com fibras (CRF). 

             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 e, mais recentemente, a utilização de 

adições minerais, como a microsílica [14].  

              Para Figueiredo [14] quanto maior for a esbelteza das fibras maior será o impacto na 

trabalhabilidade do concreto. 

             Metha e Monteiro [8] comentam que apesar da substancial perda de consistência do 

concreto com fibras, o lançamento e a compactação são muito melhores do que um concreto 

convencional sem fibras de baixa consistência. 

             Os três principais métodos para mensuração da trabalhabilidade do concreto com 

fibras no estado fresco são: 
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• Abatimento do tronco de cone 

• Espalhamento na mesa de Graff 

• Ensaio de VeBe  

             Entre os ensaios acima citados para medir a consistência do concreto fresco, o ensaio 

de abatimento do concreto ao se retirar uma fôrma na forma de cone, também conhecido como 

Slump-test é, sem sombra de dúvida, o mais simples e o mais utilizado no mundo. No Brasil, 

o ensaio segue a norma MERCOSUL NBR NM 67 [71], sendo o resultado do abatimento 

(consistência) expresso em milímetros e realizado a cada traço de concreto.  

             O método de determinação da consistência pelo espalhamento na mesa de Graff é 

regulamentado pela NBR NM 33 [72], sendo aplicável aos concretos cujo espalhamento seja 

≥ 350 mm. Sua realização é maior em laboratórios, podendo, no entanto, ser realizado nos 

canteiros de obra ou centrais de concreto.  

             O ensaio de VeBe, normatizado pela ACI 211.3/87 [73], é indicado para medir a 

consistência de concretos mais secos, sendo o seu uso normalmente restrito a laboratórios, 

dada a dificuldade de repetição em campo. O aparelho empregado neste ensaio é constituído 

por um cone de Slump-test que é colocado no interior de um cilindro fixado em uma mesa 

vibratória. 

              Para Mehta e Monteiro [8] as propriedades do concreto fresco feito com agregado 

leve e os fatores que afetam são essencialmente os mesmos que influem no concreto 

convencional, variando em geral apenas no lançamento, adensamento e acabamento. Ainda 

segundo os autores, em relação à trabalhabilidade, citam que devido à baixa massa específica 

do agregado, em misturas fluidas, o agregado tende a flutuar, causando segregação do 

concreto, sendo esta ocorrência um indicativo de limitação do abatimento de tronco de cone. 

              Chen e Liu [74] relataram que, em concretos leves produzidos com argila expandida 

para volumes fixos de diferentes tipos de fibras, foram observados diferentes abatimentos. 

              Sivakumar [75] recomenda o uso de baixos teores de fibras para se garantir uma boa 

trabalhabilidade para os concretos reforçados com fibras. 

 
2.4.2 – Índices de Vazios, Teor de Absorção de Água e Massa Específica Real 
 
             No concreto leve o índice de vazios, que avalia a sua porosidade, e o teor de absorção 

de água pelos agregados utilizados, influenciam significativamente as propriedades do 

concreto no estado fresco e no processo de hidratação do cimento, existindo uma dificuldade 

de avaliação da absorção de água pelo agregado poroso (10 % a 20%), pelo fato de alguns 

agregados continuarem absorvendo água durante várias semanas [8]. 
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             Segundo Neville [76], a velocidade e a quantidade de água absorvida pelos agregados 

leves dependem de fatores intrínsecos aos materiais, tais como: características superficiais, 

porosidade, conectividade entre os poros e de outros como a umidade do agregado, quando da 

sua utilização, tipo de aditivos, temperatura e, no caso de concreto bombeado, a respectiva 

pressão de bombeamento.  

            O uso de superplastificantes, como também aditivos retardadores de pega, podem 

aumentar a absorção de água pelos agregados, em razão do aumento do tempo entre a mistura 

e o início do endurecimento do concreto [76]. 

              Alguns pesquisadores [8, 26] recomendam, para agregados leves com altos valores 

de absorção de água, o saturamento prévio do mesmo para evitar prejuízo na trabalhabilidade 

do concreto no estado fresco e evitar a formação de bolhas de ar ao redor do agregado. Este 

procedimento deve ser acompanhado de um estudo prévio do fator água/cimento, em razão do 

acréscimo de água a mistura, o que poderá levar a uma perda de resistência do concreto no 

estado endurecido, além do aumento da retração por secagem, da massa específica e da 

redução à resistência ao fogo. Entretanto, a absorção de água dos agregados leves apresenta 

alguns aspectos positivos, como a melhoria das propriedades da zona de transição entre o 

agregado e a pasta de cimento, com a redução do efeito parede, aumentando fortemente esta 

ligação pasta/agregado e a cura interna do concreto. 

                Na Europa e na Rússia é comum a expansão dos agregados de forma a se obter uma 

porosidade de até 80 %, para aplicações essencialmente de isolamento térmico [18]. No Brasil 

a NBR 9778 [77] normatiza o dimensionamento dessas grandezas para os concretos.  

 

2.4.3 – Resistência aos esforços de compressão 
      

             O uso de fibras adicionadas ao 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 [78]. 

              Balaguru e Shah [57] e Bentur e Mindess [58] observaram que o aumento da 

resistência à compressão, devido ao uso de fibras, não passa de 25 % para volumes de fibra 
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até 2,0 % e que as fibras, por si só, têm pouco efeito nas propriedades mecânicas estáticas, 

particularmente quando se usa pouca quantidade de fibras, como neste trabalho. O ACI 

544.1R-96 [49] cita um acréscimo de no máximo 15 % para volumes de fibras de até 1,5 %. 

              Dabbagh et al. [79] estudaram a influência da adição de fibras de aço em um concreto 

leve quando submetido aos esforços de compressão. Para tanto, adicionaram  fibras a um 

concreto leve referencial, na proporção de 0,5 %, 1 % e 1,5 % do volume da amostra e 

concluiram que não há ganhos perceptíveis na absorção de energia pré-pico dos concretos ao 

se adicionar as fibras. Citam ainda vários estudos em que seus autores relatam que a adição 

de fibras de aço, em concretos leves,  não afetam a sua resistência à compressão, ou, ainda, 

provocam um efeito negativo. 

              Para Figueiredo [47] o uso de FPP, dispersas aleatoriamente na massa do concreto, 

estabiliza a abertura das fissuras nas primeiras horas, não trazendo ganho de resistência à 

compressão da peça. A dosagem máxima recomendada pelo autor é de 1 % do volume de 

concreto.                     

              Mansur, Chin e Wee [80] mostraram que existe uma influência do teor de fibras, da 

quantidade de fibras na direção perpendicular ao carregamento que é função da direção de 

concretagem, no módulo de elasticidade tangencial inicial, na resistência à compressão e na 

deformação específica correspondente a essa tensão. Com o aumento observaram uma 

tendência de diminuição do módulo de elasticidade e um aumento nas duas outras grandezas. 

              Figueiredo [14] também observou uma diferença significativa no gasto energético 

pós-fissuração da matriz em função do direcionamento preferencial das fibras. Se o concreto 

for comprimido no sentido perpendicular à direção das fibras, o mesmo apresentará um maior 

gasto energético do que o concreto comprimido no sentido paralelo à direção preferencial das 

fibras. 

              No Brasil as avaliações da resistência aos esforços de compressão no concreto 

seguem as recomendações da NBR 5739 [81]. 
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2.4.4 – Resistência aos esforços de tração 

                   

             A resistência à tração nos concretos convencionais é geralmente avaliada através de 

três ensaios distintos: ensaio de tração direta; ensaio de tração indireta por compressão 

diametral e o ensaio de tração na flexão. 

             Entre os três tipos de ensaios citados, o ensaio de tração direta é o que melhor 

determina a resistência à tração do concreto. Contudo, este ensaio requer o uso de adesivos de 

alta qualidade, laboratórios bem aparelhados, além do fato de ser de difícil execução, o que o 

leva a ser pouco empregado. Já os outros citados são mais fáceis de serem executados e, 

portanto, são os mais utilizados [78]. 

 

2.4.4.1 - Resistência à tração direta ou ensaio de tração axial 

 

              Conforme exposto anteriormente, o ensaio de tração direta ou ensaio de tração axial 

do concreto seria, teoricamente, o que forneceria os melhores resultados para avaliação da 

resistência à tração do concreto. Contudo, segundo Mehta e Monteiro [8] esse ensaio é 

raramente aplicado, principalmente porque os dispositivos de fixação dos corpos-de-prova 

introduzem tensões secundarias que não podem ser ignoradas. Os resultados são muito 

influenciados pela forma de se proceder à tração na máquina de ensaio. Para Neville [76] se 

torna muito difícil a aplicação de uma força de tração pura sem excentricidade. Não obstante 

alguns bons resultados, obtidos com certos tipos de pinças, são difíceis evitar tensões 

secundárias como as induzidas pelas pinças ou por pinos embutidos. 

              Segundo Almeida e Buttignol [82], experimentalmente, observa-se que a resistência 

à tração axial é cerca de 80 % a 85 % menor que aquela determinada no ensaio de tração à 

compressão diametral. Para a NBR 6118 [83] essa relação corresponde, teoricamente a 90 %, 

enquanto que, em relação a tração na flexão, a tração axial corresponde a 70%. 

 

2.4.4.2 - Resistência à tração diametral 

 

              O ensaio consiste na compressão diametral de um corpo de prova cilíndrico, idêntico 

ao utilizado no ensaio à compressão. Por ser mais simples de ser realizado é o mais praticado 

para avaliarmos a resistência à tração indireta do concreto. Também conhecido 

internacionalmente como ensaio brasileiro, por ter sido criado por Lobo Carneiro em 1943, 

esse ensaio é normatizado no Brasil pela NBR 7222 [84].       
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              Para os concretos com adição de fibras é esperado um aumento na resistência à tração 

indireta por compressão diametral. No entanto, a interpretação dos resultados é considerada 

complexa pelo ACI 544.2R-89 [85], em razão da aleatoriedade da distribuição das tensões, 

após o aparecimento das primeiras fissuras, bem como a dificuldade de identificação desta 

primeira fissura, sendo necessária a utilização de extensômetros elétricos de resistência.  

              Segundo Figueiredo [14] o aumento da resistência à tração por compressão diametral, 

devido as fibras, depende da compatibilidade entre o comprimento das fibras e a dimensão 

máxima dos agregados e também da aderência fibra-matriz, recomendando o uso de fibras, 

cujo comprimento seja igual ou superior ao dobro da dimensão máxima característica do 

agregado utilizado no concreto. 

 

2.4.4.3 – Resistência à tração na flexão 

                  

              A norma NBR 12142 [86], normatiza no Brasil os ensaios de resistência à tração na 

flexão para os concretos convencionais, empregando o princípio da viga simplesmente 

apoiada com duas forças concentradas nos terços do vão. 

              Para os concretos com adição de fibras não temos ainda, no Brasil, uma norma que 

padronize a realização deste ensaio. Portanto, as pesquisas realizadas no país normalmente se 

baseiam nas normas internacionais, tais como: RILEM TC 162-TDF [87], ASTM 

C293/C293M-16 [88], as quais propõem a realização do ensaio em corpos de prova 

prismáticos, com aplicação de carga em três pontos, em modelos de corpos de prova que vão 

de 150 x 150 x 550 mm, ensaiado sobre 500 mm,  modelos medindo 150 x 150 x 500 mm, 

ensaiado em 450 mm  e 100 x 100 x 350 mm, ensaiado em 300 mm, respectivamente, sendo 

possível a aplicação das normas em corpos prismáticos com dimensões diferentes das 

mencionadas. Além dessas normas temos a norma americana ASTM C 1609/C1609M–12 [89] 

e a norma japonesa JSCE-SF4 [90], com ensaios de tração na flexão em quatro pontos, 

também bastante utilizada nas pesquisas no país, específica para concretos reforçados com 

FA, apresentando procedimentos de cálculo para o fator de tenacidade e resistência à tração 

na flexão.  Na Europa, para os concretos reforçados com FA, segue-se a norma EN 14651 

[91], que traz um método de ensaio com carregamento aplicado no centro do vão, com 

medição de deformação por um extensômetro instalado em um entalhe centralizado na face 

inferior do corpo de prova.  

             Conforme o ACI 544.1R-96 [49] e o ACI 544.4R-88 [55], em comparação com 

concretos sem fibras, ou com teores de fibras de até 1,5 % em volume, os concretos com fibras 
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podem apresentar um aumento da resistência à tração na flexão de até 100 %. As resistências 

às trações obtidas de ensaios de flexão em três pontos são maiores que as obtidas nos ensaios 

de flexão em quatro pontos. As fibras mais longas, os corpos de prova com menores dimensões 

e o alinhamento das fibras na direção longitudinal tendem a levar a maiores resistências. Os 

aumentos da proporção e da dimensão máxima do agregado graúdo diminuem a resistência à 

tração na flexão. 

             Segundo a RILEM TC 162 - TDF [87], uma variabilidade nos resultados do ensaio à 

flexão da ordem de 10 % a 30 % pode ser esperada. Tendendo esta ser maior em concretos 

com menores teores de fibras, pois nestes a variação na distribuição de fibras tende a ser maior 

e a variação do número de fibras no plano de ruptura também. A maior trabalhabilidade do 

concreto facilita o alinhamento das fibras na direção do comprimento do corpo de prova, 

ficando transversais ao ponto de aplicação das cargas, o que leva ao aumento da resistência à 

tração. 

              Para Bentur e Mindess [58], 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. 

              Thomas e Remaswamy [92] relatam aumentos da resistência à tração indireta e na 

flexão da ordem de 40 % adicionando 1,5 % de FA. Estes autores afirmam que os aumentos 

de resistência à tração diminuem para os concretos de maiores resistências. 

              Abbass et al. [52] relataram aumentos da resistência à tração direta da ordem de 11% 

a 47 % e na flexão de 124% a 140 % ao adicionarem 0,5 %; 1,0 % e 1,5 % de FA com 

diferentes comprimentos (40, 50 e 60 mm) a três diferentes concretos, produzidos com os 

seguintes fatores água/cimento (A/C): 0,25; 0,35 e 0,45. Estes autores afirmaram, ainda, que 

os aumentos de resistência à tração e à flexão foram maiores com o aumento da proporção das 

fibras e para as fibras com maiores fatores de forma, sendo o efeito mais pronunciado em 

concretos com menores resistências. 

              Wu et al. [93] estudaram a influência da adição de fibras de aço e carbono, nas 

proporções de 0,30 %; 0,60 % e 0,90 % do volume da mistura, em concretos leves, com 

diferentes dimensões de argilas expandidas e observaram, para ensaios de quatro pontos, em 

corpos de prova prismáticos, medindo 100 x 100 x 400 mm, um aumento na tensão de flexão 

a medida que aumentavam a proporção das fibras de 0,30 % a 0,90 %, sendo esse aumento da 

ordem de 66,6 % para as fibras de aço e de 45,9 % para as fibras de carbono, atingindo 5,88 

MPa e 5,15 MPa, respectivamente. 
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              Güneyisi et al. [94] obtiveram aumentos entre 15 % e 137 % da resistência à flexão, 

adicionando frações de volume de 0,35 %; 0,70 %; 1,0 %; 1,5 % de FA com fatores de forma 

55, 65 e 80 em concretos leves produzidos com agregados de cinzas volantes leves na 

proporção de 45 %. Para a proporção de 60 % de agregados e as mesmas frações de volume 

de FA os pesquisadores obtiveram aumentos entre 14 % e 142 %. Observaram ainda, que os 

melhores resultados, em ambas as séries, foram obtidos com o fator de forma 80 e que a 

resistência à flexão aumentou com o aumento da proporção de fibras. 

              Badogiannis et al. [95] estudaram o comportamento à flexão de um concreto leve, 

contendo como agregados pedras pomes, ao adicionar FA na proporção de 0,5 % e 1,0 % do 

volume. Três diferentes comprimentos de FA (30, 36 e 60 mm) foram investigados e 

concluíram que para todos os traços ensaiados com adição de fibras houve um aumento da 

resistência à flexão em comparação ao traço de concreto sem fibras,  variando  na ordem de 

47 % a 110 %, bem como, influência das características das fibras nos valores dessas 

resistências.  

             Li Jing et al. [96] investigaram um método de avaliação da tenacidade à flexão de 

concreto leve reforçado com fibras de aço nas proporções de 0 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 % 

e 2,5 % do volume da mistura. Para tanto utilizaram corpos de provas medindo 100 x 100 x 

400 mm, realizando o ensaio de flexão em quatro pontos, obtendo como resultado um ganho 

na resistência à flexão a medida que aumentavam a proporção de fibras. Os valores obtidos 

foram: 2,73; 3,27; 4,41; 5,37; 5,73 e 6,94 MPa, respectivamente, a ordem das proporções 

apresentadas.  

              Saidani et al. [97] avaliaram o comportamento à flexão de um concreto convencional 

ao se adicionar macro e microfibras de polipropileno e fibras de aço, nas proporções de 1 %; 

2 % e 4 % do volume de cimento, tendo observado um aumento de quase 100 % para os 

concretos reforçados com fibras de aço, 50 % para os concretos com microfibras de 

polipropileno e um aumento insignificante para os concretos reforçados com macrofibras. 

            Jingjun et al. [98] estudaram a influência da adição das FPP em concretos leves na 

resistência aos esforços de flexão e concluíram que a dosagem ideal era de 1,1 % do volume.  

             Pshtiwan e Pimplikar [99] estudaram a influência das FV como elemento de reforço 

para o concreto e observaram, ao adicionarmos 1,5 % do volume da mistura de fibras, ganhos 

de 25,39 % na resistência à compressão e na ordem de 72,5 % na resistência à flexão. 

             Tassew e Lubell [67] analisaram o comportamento de dois concretos: um concreto 

convencional e um concreto leve produzido com argila expandida, ao adicionarem FV nas 

frações de volumes entre 0 % e 2 %. Perceberam pouca influência na resistência à compressão 
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e no módulo de elasticidade, mas aumentos na resistência à flexão e na resistência à fratura, 

independentemente do tipo de matriz ou comprimento da fibra. Os resultados também 

mostraram que a compressão, a flexão e a resistência ao cisalhamento aumentaram com o 

aumento do teor de fibras, enquanto a trabalhabilidade diminuiu com o aumento no teor de 

fibras. No geral, os resultados indicaram, segundo os autores, que os concretos cerâmicos 

reforçados com FV podem ser produzidos com trabalhabilidade e propriedades mecânicas que 

sejam adequadas para aplicações em elementos da construção. 

              Chen e Liu [74] investigaram o efeito da adição das FC em concreto leve com argila 

expandida na proporção de 1 % do volume e verificaram um ganho na resistência à tração na 

ordem de 16 % e um ganho de 15 % na resistência à compressão. 

              Para Figueiredo [47] as propriedades que são mais relevantes, para classificação 

básica das fibras, são o módulo de elasticidade e a resistência mecânica, pois estas duas 

propriedades irão definir a capacidade de reforço que a fibra pode proporcionar ao concreto.  

            Vários outros estudos foram realizados [51,100-103] para verificação do 

comportamento do concreto após a fissuração. Entretanto, a falta de normas  específicas para 

determinação das dosagens ideais de adições de fibras aos concretos, bem como da forma de 

realizações dos ensaios, associada a falta de padronização das fibras e dos laboratórios 

desaparelhados para realização dos ensaios com precisão, torna a ordem de grandeza dos 

resultados obtidos, para as  propriedades físicas, químicas e mecânicas dos TRRF’s 

imprecisos, em termos práticos, devendo ser considerados como parâmetros para as mudanças 

ocorridas nas propriedades dos concretos estudados. 

 

2.4.5 – Resistência à Fratura 

 

             Gross, Seelig et al. [104] definem fratura, de maneira geral, como a separação total 

ou parcial de um corpo originalmente intacto. A fratura é um fenômeno irreversível, quando 

no crescimento da área afetada existirem vazios em processo de deformação. 

             Segundo Meyers e Chawla [105] a fratura de um material por meio de fissuração pode 

ocorrer de muitas maneiras, principalmente pela aplicação lenta de cargas externas; pela 

aplicação rápida de cargas externas (impacto); pelo carregamento cíclico (fadiga); e pelos 

efeitos ambientais, como corrosão nas armaduras do concreto. 

             O processo da fratura pode ser interpretado considerando o acúmulo de dano, 

nucleação de uma ou mais fissuras ou vazios e o crescimento de fissuras ou vazios. No 

concreto, devido à propagação das microfissuras existentes no material, a cada ciclo de 
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carregamento, aumenta a propagação das fissuras e diminui a área útil para transferência de 

tensão. Quanto mais próxima da correspondente resistência do material estiver a carga cíclica, 

menor será o número de ciclos necessários para se atingir a ruptura [14].   

             Segundo Mehta e Monteiro [8] a adição de fibras diminui a abertura das fissuras sob 

carregamento em fadiga. Quando o CRF é bem projetado, a resistência à fadiga aumenta em 

cerca de 90 % da resistência estática.  

             Para Bentur e Mindess [58], na zona de pós-fissuração, o módulo de elasticidade do 

CRF submetido ao esforço cíclico é influenciado pela deformação máxima do corpo de prova 

e pelo tamanho da fissura na ruptura da matriz.  

             Conforme Pompeu Neto [106], num material quase-frágil como o concreto, os 

mecanismos de deformação além do limite de proporcionalidade não são claramente 

entendidos, existindo uma não linearidade substancial antes da tensão máxima de ruptura. 

Inicialmente são formadas microfissuras, distribuídas aleatoriamente, que começam a se 

concentrar formando uma macrofissura, que se propaga criticamente na tensão máxima, onde 

são observadas deformações de amolecimento sob um estado de propagação estável dessa 

fissura, por intermédio do ensaio de deformação controlada do tipo fechado (closed-loop). É 

notado que o deslocamento durante o estágio pós-pico consiste de abertura da fissura principal 

acompanhada por um descarregamento do restante da amostra. 

             Salvador e Figueiredo [48] determinaram a resistência residual pós-fissuração em 

corpos de provas prismáticos 150 x 150 x 500 mm, em conformidade com as normas JSCE-

SF4 [90] e ASTM C1609 [107], para macrofibras de polipropileno, nas dosagens de 0,22 %; 

0,33 %; 0,50 %; 0,66 %; 0,82 % e 1,0 % em volume, e outra de aço, nas dosagens 0,19 %; 

0,32 % e 0,45 % em volume, sendo utilizado uma matriz de concreto convencional com 

resistência média à compressão de 35 MPa, obtendo resultados que variaram entre 0,75 MPa 

a 2,17 MPa para as FPP e entre 1,70 a 2,86 MPa para as FA, os quais se apresentaram 

proporcionais ao volume de fibra, ou seja, quanto maior o volume de fibras na amostra, maior 

a sua resistência residual, fato esse obvio para Metta e Monteiro [8]. 

              Dias et al. [108] avaliaram o comportamento pós-fissuração em corpos de prova 

prismáticos medindo 10 x 10 x 40 cm, para um concreto convencional com adição de FA nos 

teores iguais a 20; 50 e 80 Kg/m³ e para adições de FPP em dosagens equivalentes, em volume, 

as FA. Os corpos de provas foram submetidos a ensaios de tração na flexão com quatro pontos, 

com deformação controlada, de acordo com a metodologia da norma ASTM 1399 [109]. Os 

resultados obtidos, em ordem dos teores de fibras adicionadas, foram: para as FA - 0,96; 2,27 

e 5,01 MPa e para as FPP - 1,23; 3,05 e 5,60 MPa.  
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              Vasconcelos [56] avaliou a resistência à tração na flexão de corpos de prova com 

tensão característica aos esforços de compressão de 35 MPa, com   dimensões de 150 x 150 x 

500 mm, baseado na norma ASTM C1609 [107], para concretos reforçados com FA e FPP 

nas proporções de 0,25 %; 0,38 % e 0,50 % para os CRFA’s e 0,33 %; 0,50 % e 0,66 % para 

os CRFPP’s e observou ganhos na ordem de 7,89 %  a 23,68 % para os CRFA’s e de 26,32 % 

a 34,21 % para os CRFPP’s. 

               Varma e Kumar [110], ao analisarem a influência da adição de FV na proporção de 

0,03 %, do volume da mistura, em concretos com diferentes resistências compressivas (20, 

30, 40 e 60 MPa), observaram ganhos na resistência à tração na flexão, da ordem de 17 % a 

20 %, com tensões resistentes de 4,30; 5,12; 5,65; e 6,86 N/mm², respectivamente a ordem 

das resistências apresentadas para os concretos.               

              Abdulkader et al. [111] estudaram as propriedades mecânicas de um concreto leve 

feito com argila expandida, reforçado com FC (0,5 %, 1 %, 1,5 %) de volume. Os resultados 

mostraram que a adição de FC melhora as propriedades mecânicas do CLRFC. A adição de 

FC provocou um aumento nas resistências à tração, compressão e flexão em comparação ao 

concreto leve de referência (sem fibra). A resistência à compressão aumentou cerca de 30 %, 

a resistência à tração aumentou cerca de 58 % e a resistência à flexão na fratura aumentou 

cerca de 35 %. 

             Carnio [112] avaliou diversos comprimentos de FA e FPP entre 35 a 60 mm e os 

resultados indicaram que as FPP de 54 mm apresentaram melhor desempenho ao combate à 

propagação de trinca por fadiga, com comportamento equivalente as de FA de 60 mm e 

diâmetro de 0,90 mm. Também concluiu que a ancoragem das fibras interfere no 

comportamento dos CRF’s às cargas monotônica e cíclica, sendo que a degradação da 

ancoragem mecânica das FA, submetidas a cargas cíclicas, penaliza mais os CRFA’s de 60 

mm, em relação ao seu desempenho, do que à propagação de trinca por fadiga.  

             Balendran et al. [113] estudaram o comportamento de concretos, convencionais e 

leves, com resistências entre 90 e 115 MPa para adição de 1 % do volume em FA e concluíram 

que os resultados experimentais indicaram que o baixo volume de fibra tem pouco efeito na 

resistência à compressão, mas melhora a resistência à tração, a resistência à flexão e a 

tenacidade. O aumento na resistência à tração, na resistência à flexão e no índice de tenacidade 

para concreto leve pareceu ser mais alto do que o concreto de agregado normal. 

             No Brasil ainda não temos uma norma que padronize a realização deste ensaio para o 

concreto com adição de fibras. Normalmente os ensaios seguem as mesmas normas 

internacionais elaboradas para os ensaios de flexão à tração, as quais propõem a realização do 
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ensaio em corpos de prova prismáticos, com aplicação de carga em três ou quatro pontos, 

diferenciando entre si pela forma de aplicação do carregamento, das dimensões dos corpos de 

prova ou ainda na presença ou não de um entalhe central, que pode ser moldado na própria 

fôrma ou executado posteriormente através de um corte. Desse modo, tem sido difícil para os 

pesquisadores avaliarem, com exata magnitude, as melhoras da introdução de fibras nos 

concretos. 

 

 2.4.6 – Tenacidade 

 

              Essa propriedade, normalmente, é a que apresenta os maiores ganhos para os 

compósitos cimentícios aos adicionarmos fibras. Ela representa a energia total absorvida ao 

ser rompido um corpo de prova à flexão, estando diretamente relacionada com as resistências 

ao impacto e à fadiga dos compósitos. A magnitude do seu aumento é altamente influenciada 

pela concentração de fibras e pela resistência das fibras ao arrancamento que, por sua vez, 

depende da relação comprimento/diâmetro, ou seja, do seu fator de forma, que representa a 

eficiência da fibra e a sua capacidade de melhorar a tenacidade do compósito, e por outros 

fatores, como a forma ou a textura superficial. A ruptura da matriz do compósito sem a 

presença de fibras ocorre de forma frágil, ou seja, o seu comportamento é caracterizado pela 

rápida propagação das fissuras. Quando o compósito é reforçado com fibras sua ruptura se 

caracteriza a partir do momento em que a matriz passa a suportar esforços após a sua 

fissuração, ajudando a manter a integridade estrutural e de coesão do material [8]. 

             Várias são as normas que apresentam técnicas para o cálculo da tenacidade dos 

concretos reforçados com fibras, entre elas podem-se destacar: A norma americana ASTM 

C1550 [114], a norma japonesa JSCE SF-4 [90], a europeia EFNARC [115], bem como a FIB 

2010 [116] e a ASTM C1609 [107].  A tenacidade é representada pela área sob a curva Tensão 

x Deformação do material. Portanto, para obter o seu valor basta integrar a curva com relação 

à deformação que define o material, da origem à ruptura [78]. Dito assim, parece fácil a sua 

determinação, contudo, vários são os fatores que influenciam na medida da tenacidade:  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, configuração 

do teste, taxa de carregamento, produção dos corpos de prova (moldagem ou serragem), 

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, clip 

gage) e localização de medição da deflexão [117]. 
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              Conforme Barros [118], no concreto reforçado com fibras, a energia necessária para 

vencer os mecanismos de reforço das fibras, que se estabelecem após a fissuração da matriz, 

é muito superior à energia absorvida na ruptura da matriz. Por isso, a capacidade de absorção 

de energia é a principal propriedade beneficiada pelo reforço das fibras. 

              Para Singh et al. [119], o desempenho das fibras em um compósito pode ser avaliado 

por meio de sua tenacidade, pois a maior parte da energia até a ruptura provém da aderência 

entre a fibra e a matriz. Um dos principais motivos para a incorporação de fibra no concreto é 

o acréscimo na capacidade de absorção de energia pela matriz. 

             Yoo-Jae Kim et al. [120] estudaram um concreto leve, à base de argila expandida, 

reforçado com FPP e FC nas proporções de volume de 0 %, 1 %, 2 %, 3 % e 4 % e observaram 

que a adição de fibras melhorou a ductilidade dos concretos até certo ponto. Contudo, o 

aumento da tenacidade com a fração de volume  para FC foi maior do que para FPP. 

             Vasconcelos [56] também avaliou a tenacidade de um concreto de 35 MPa, reforçado 

com FA e FPP nas proporções de 0,25 %, 0,38 %, e 0,50 % para os CRFA’s e 0,33 %, 0,50 % 

e 0,66 % para os CRFPP’s e observou os seguintes valores para o fator de tenacidade 1,68; 

1,76 e 2,23 MPa para os CRFA’s e 1,03; 1,22 e 1,03 MPa para os CRFPP’s, respectivamente 

as proporções apresentadas. 

             Jingjun et al. [98] avaliaram o comportamento pós-fissuração em corpos de prova 

prismáticos medindo 100 x 100 x 400 mm, para um concreto leve com adição de FA nos teores 

iguais a 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 % e 2,5 % e para adições de FPP  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 da norma ASTM C1609 [107]. Os resultados obtidos para as tenacidades, em 

ordem dos teores de fibras adicionadas, foram: para as FA – 10,31; 19,37; 23,61; 32,79; 23,05 

Nm e para as FPP – 13,88; 16,60; 18,13; 23,26 e 18,27 Nm. 

             Li Jing et al. [96] obtiveram, através do cálculo das áreas dos gráficos, carga x 

deslocamento, do ensaio à flexão, seguindo as recomendações da ASTM C1018 [121], valores 

para as tenacidades iguais a 36,45 Nm para a adição de 2 % de FA, 21,09 Nm para adição de 

1,5 %, 20,58 Nm para adição de 2,5 %, 13,56 Nm para adição de 1,0 % e 8,67 Nm para adição 

de 0,5 %, demonstrando uma tendência do aumento da tenacidade com o aumento do volume 

de adição das fibras. Contudo, para o maior teor de fibras (2,5 %) houve uma queda da 

tenacidade, possivelmente pelo pior empacotamento do volume de fibras na mistura. 

             Salvador e Figueiredo [48] determinaram o fator de tenacidade à flexão  em corpos 

de provas prismáticos 15 x 15 x 50 cm, em conformidade com as normas JSCE-SF4 [90] e 
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ASTM C1609 [107], para macrofibras de polipropileno,  nas dosagens de 0,22 %; 0,33 %; 

0,50 %; 0,66 %; 0,82 % e 1,0 % em volume, e outra de aço, nas dosagens 0,19 %; 0,32 % e 

0,45 % em volume, sendo utilizado uma matriz de concreto convencional com resistência 

média à compressão de 35 MPa, obtendo resultados que variaram entre 0,92 MPa a 2,45 MPa 

para as FPP e entre 1,81 a 3,08 MPa para as FA.            

              No Brasil, a falta de uma norma específica para o cálculo da tenacidade dos concretos, 

associada a falta de laboratórios capacitados para a realização dos ensaios, seguindo as normas 

internacionais, propicia, identicamente aos ensaios de fratura, uma dificuldade muito grande, 

por parte dos pesquisadores, de avaliação da exata magnitude dos ganhos obtidos para as 

matrizes reforçadas com fibras. 
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3 Materiais e Métodos 

 
        Nesta seção são apresentadas as principais características e propriedades, bem como 

dados técnicos fornecidos pelos fabricantes dos materiais utilizados no trabalho, sendo 

também demonstradas as metodologias empregadas para a realização dos ensaios e as normas 

e recomendações técnicas observadas. 

 

3.1 - Materiais 
 
 

3.1.1 - Cimento Portland CPII-Z-32 

 

              O cimento CP II-Z, resistente a sulfatos (RS) ou não, conforme dito anteriormente, é 

um dos cimentos mais utilizados no mercado local e no Brasil, motivo pelo qual foi o 

escolhido para a presente pesquisa. O cimento CPII-Z-32 foi da marca “Cimpor”, fabricado 

na cidade de João Pessoa – Paraíba/BR, proveniente de um único lote, caracterizado conforme 

a Tabela 02. 

 

3.1.2 - Argilas Expandidas 

 

              Nesta pesquisa trabalhou-se com as argilas expandidas AE1506 e AE0500 (Figuras 

05 e 06), sem saturação prévia, baseado em estudos realizados por Metha e Monteiro [8] e 

Rossignolo e Agnesini [26], de fabricação Cinexpan, como agregado graúdo e em substituição 

a parte do agregado miúdo (areia grossa), respectivamente. As características técnicas das 

argilas expandidas utilizadas na fabricação dos concretos leves são apresentadas na Tabela 02. 
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          Figura 05: Argila expandida-AE1506        Figura 06: Argila expandida-AE0500 
                             Fonte: Autor                                               Fonte: Autor 
 

3.1.3 - Areia Grossa 

                   

              A areia grossa utilizada neste trabalho (Figura 07) foi toda peneirada na peneira de 

malha 4,8 mm, para caracterização de um material miúdo, conforme a NBR 7211 [122], 

proveniente da região da grande Natal/RN,  previamente secada em estufas, com temperatura 

em torno dos 100º C, para retirada de toda umidade, no intervalo mínimo de tempo de 24 

(vinte e quatro) horas, e posteriormente armazenada em uma baia, à temperatura ambiente em 

torno de 30ºC, até a sua utilização, sendo as suas características técnicas apresentadas na 

Tabela 02. 

 

                       

                                              Figura 07 – Areia grossa / malha 4,8mm 
                                                                  Fonte: Autor 
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   Tabela 02 - Características dos agregados e aglomerante usados no TR 
 

 AE AE RPP RPC RBP Areia Cimento 
 0500 1506     

D.Max. 6,3 19 - 4,8 4,8 4,8 - 
M.F. 4,85 6,47 2,35 2,78 3,60 2,29 1,80 
M.U. 0,64 0,51 1,25 1,55 0,65 1,46 1,42 
M.E. 1,23 0,93 2,60 2.62 0,95 2,63 3,01 
Cimento          Resistência (MPa)         Expansibilidade            Pega 
                         3          7         28 
                      20,30   28,70   36,85                2 mm                    1:35 h 

   Fontes: Caracterização do Aglomerante - Autor 
                Caracterização dos Agregados - Sampaio [4] 
 

3.1.4 - Resíduo de Porcelanato Polido (RPP)                     

             Os resíduos de porcelanatos utilizados, cujas características são apresentadas na 

Tabela 02, foram originários da fábrica de porcelanatos PORCELLANATI, instalada na 

cidade de Mossoró-RN, sendo preliminarmente colocados em estufa, a aproximadamente 100 

°C, durante 24 h, para eliminação de qualquer umidade e posteriormente triturados no moinho 

de bolas cilíndrico, com diâmetro do tambor de 20 cm e altura 28,5 cm, preenchido até a sua 

metade, com o resíduo de porcelanato e de bolas cerâmicas de diâmetros variando entre 1,4 

cm e 3,9 cm, por três horas, para transformação total do material em pó. (Figura 08) 

 

 

                     Figura 08 – Resíduo porcelanato polido - RPP 
                                                                Fonte: Autor 
 

3.1.5 - Resíduo de Pedra Calcário (RPC) 

              O resíduo de calcário (RPC), a exemplo do resíduo do porcelanato, foi proveniente 

da região próxima à cidade de Mossoró-RN, caracterizado na Tabela 02, sendo peneirado na 
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peneira de malha 4,8 mm para retirada de impurezas e de partículas de maior dimensão. 

(Figura 09)  

 

                                            Figura 09 – Resíduo de pó de calcário – RPC 
                                                               Fonte: Autor 

 

3.1.6 - Resíduo de Pneu de Borracha (RBP) 

 

              Os resíduos de borracha de pneus, caracterizados na Tabela 02, foram cedidos pela 

empresa JM Pneus e Recapagens (Figura 10), devidamente triturados e na forma de utilização 

na pesquisa, sem nenhum tratamento adicional. 

              

                   

 

                                        Figura 10 – Resíduo de borracha de pneu - RBP  
                                                           Fonte: Autor 
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3.1.7 - Aditivo SuperPlastificante 
 
 
            O aditivo utilizado foi o superplastificante Maxifluid px 1100 da Matchem Aditivos 

Químicos, na proporção de 1% (um por cento) sobre a massa de cimento, conforme 

recomendações do fabricante, diluído na água de amassamento, com adicionamento à mistura 

em dois tempos, conforme descrito na metodologia de preparação dos corpos de prova.                      

 
3.1.8 - Fibras de Aço              
 

              Neste trabalho utilizou-se as fibras do tipo 2, ou seja, as fibras do tipo FF4 da 

Maccaferri (Figura 11), com fator de forma mínimo 80 (0,75 x 60 mm), com caracterizações 

fornecidas pelo fabricante, expostas na Tabela 03.         

                                             
 
 

 
                                        Figura 11 – Fibras de aço – FA 
                                                                Fonte: Autor 
 

 

3.1.9- Fibras de Polipropileno  

                   

            Foram utilizadas as fibras de polipropileno fibriladas do tipo FIBROMAC 12 

(Figura 12), com comprimento de 12 mm, fabricação Maccaferri, com caracterizações 

fornecidas pelo fabricante, expostas na Tabela 03.  
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                                             Figura 12- Fibras de Polipropileno - FPP 
                                                               Fonte: Autor 
 

3.1.10- Fibras de Vidro  

               

              As fibras de vidro utilizadas foram do tipo FIBRALIT CO de fabricação Mult 

Building (Figura 13), com caracterizações fornecidas pelo fabricante, expostas na Tabela 03. 

  

   

                                              

          
                                             Figura 13 – Fibras de vidro - FV  
                                                                Fonte: Autor 
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3.1.11 - Fibras de Carbono 
 
                 

              No presente trabalho utilizou-se fibras de carbono picadas do tipo TP1-6 (Figura 14), 

de fabricação Texiglass com caracterizações fornecidas pelo fabricante, expostas na Tabela 

03.  

 

                                              

          

                                              Figura 14 – Fibras de carbono -FC  
                                                                 Fonte: Autor  
  
 
 
 
Tabela 03 - Características das fibras utilizadas nos TRRFs 
 

         Aço        Polipropileno    Vidro           Carbono 
    

Comprimento (mm)          60           12 12  6 
Diâmetro equivalente (mm)         0,75         0,018  0,015 0,007 
Densidade (g/cm³) 
Fator de Forma 

          7,84  
          80 

        0,90  
        667 

2,70 
800  

1,80 
857 

Tensão de Tração (MPa)            >1100         300 1698 3530 
Módulo de elasticidade (GPa)            210           3 72 240 

 
Fonte: Informações técnicas dos fabricantes:  Fibras de Aço e Polipropileno – Maccaferri do 

Brasil; Fibras de Vidro- Mult Building; Fibras de Carbono – Texiglass Ind.e Com. 
Têxtil  
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3.2 – Métodos 

 

3.2.1 - Ensaios Tecnológicos 

 

3.2.1.1 - Determinação do traço referencial 
 
 
              O trabalho teve como traço referencial (TR) o concreto leve residual (CLR) 

pesquisado por Sampaio [4], em seu doutorado, nominado como traço 5 (T5), ao qual foram 

adicionadas fibras de: aço, polipropileno, vidro e carbono, com objetivo de verificar as 

alterações nas qualidades e propriedades do CLR. 

              Inicialmente partiu-se para confirmação dos resultados obtidos e apresentados pelo 

pesquisador acima mencionado, para o traço caracterizado como T5 (Tabela 04), consistindo 

na verificação da resistência a compressão axial e a sua trabalhabilidade através do ensaio de 

abatimento do tronco de cone (Slump Test). O traço T5 foi escolhido por apresentar maior 

resistência a compressão axial, aos 28 (vinte e oito) dias de idade, quando comparado aos 

demais traços ensaiados, mesmo tendo apresentado uma trabalhabilidade inconsistente ao seu 

uso, fato este que, para o presente trabalho, seria corrigido posteriormente com o 

adicionamento das fibras e o seu comportamento no conjunto fibras/matriz. 

            Para tanto moldou-se 10 (dez) corpos de prova, utilizando-se das proporções contidas 

na Tabela 04, em gramas, e um fator água/cimento de 0,50, adicionando-se 1% (um por cento) 

em massa do cimento do superplastificante, os quais foram rompidos aos 07 (sete) e 28 (vinte 

e oito) dias de idade, para avaliação da sua resistência mecânica aos esforços de compressão, 

seguindo-se a mesma metodologia da pesquisa de Sampaio [4] para obtenção do traço T5, 

sendo utilizado 05 (cinco) corpos de prova para cada idade ensaiada. 

 
   Tabela 04 – Proporções de materiais para moldagem de 10 corpos de prova cilíndricos 
                       (10x20cm) para o traço T5 
 

Traço 
Cimento 

(g) 
Areia 

(g) 
AE0500 

(g) 
AE1506 

(g) 
RPP 
(g)  

RPC 
(g) 

RBP 
(g) 

T5 8410  6980 7360 3154 
 

420,5 
(5%) 

 
1009 

(12%) 

 
84 

 (1%) 
 
   Fonte: Sampaio [4] 
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             Confirmados os resultados seguiu-se na produção dos TRRF’s na seguinte sequência: 

preliminarmente foram lançadas na betoneira de eixo horizontal, com capacidade para 120 

(cento e vinte) litros, as argilas expandidas AE1506 e AE0500, a seco, misturadas por 1 (um) 

minuto. Em seguida, adicionou-se a betoneira 50% (cinquenta por cento) do volume de água 

do traço, acrescida de 1% (um por cento) do superplastificante Maxifluid px 1100. Os resíduos 

RPP, RPC, RBP e o cimento foram colocados em seguida e misturados por 2 (dois) minutos. 

Finalmente foram colocadas a areia e o restante da água e misturados por mais 3 (três) 

minutos. Nos traços com adição de fibras, essas foram colocadas simultaneamente com a 

areia, mas de forma separadas, primeiro a areia e em seguida as fibras, espalhadas 

manualmente em todo o tambor da betoneira, procurando-se obter uma homogeneidade da 

fibra em toda a mistura, evitando assim uma dispersão não uniforme, o que poderia provocar 

aglomerados de fibras. 

             A Tabela 05 lista a proporção dos materiais utilizados para produção do CLR, adotado 

como traço referencial (TR). A esse concreto foram adicionadas fibras de aço (TRRFA), 

polipropileno (TRRFPP), vidro (TRRFV) e carbono (TRRFC), separadamente, nas 

proporções de 0,2%, 0,4% e 0,6%, do volume de concreto produzido para realização dos 

ensaios, cujos valores são apresentados na Tabela 06. A escolha das fibras se deu em razão da 

sua utilização em maior número na construção civil e os percentuais das dosagens foram 

baseadas em recomendações de instituições como RILEM, ACI, EUROCODIGO, ASTM, as 

quais recomendam uma dosagem entre 0,25 a 1% do volume do concreto. 

 

 
Tabela 05 – Proporções de materiais utilizados no TR (kg/m³) 
 

Traço 
Cimento     

(kg) 
Areia 
(kg) 

AE0500                     
(kg) 

AE1506 
(kg) 

RPP 
(kg) 

RPC   
(kg) 

RBP 
(kg) 

 
TR 

 
  535,71 

 
   444,64 

   
  468,79 

 
200,93 

 
 
26,79 
(5%) 

 
 

64,29     
(12%) 

 
 
5,36 
(1%) 

Fonte: Autor 
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Tabela 06 – Quantidade de fibras em kg/m³, adicionadas ao TR 
 
 Traço Teor (%) Fibras de 

aço 
Fibras de 

polipropileno 
Fibras de 

vidro 
Fibras de 
carbono 

TRFA02 0,2 15,68 - - - 
TRFA04 0,4 31,36 - - - 
TRFA06 0,6 47,04 - - - 
TRFPP02 0,2 - 1,80 - - 
TRFPP04 0,4 - 3,60 - - 
TRFPP06 0,6 - 5,40 - - 
TRFV02 0,2 - - 5,40 - 
TRFV04 0,4 - - 10,80 - 
TRFV06 0,6 - - 16,20 - 
TRFC02 0,2 - - - 3,60 
TRFC04 0,4 - - - 7,20 
TRFC06 0,6 - - - 10,80 

Fonte: Autor 
                

              Dessa forma, foram moldados 10 (dez) corpos cilíndricos para cada traço produzido 

de TRRF’s, medindo 10 x 20 cm (diâmetro x altura), para os ensaios de índice de vazios, teor 

de absorção de água, massa específica real e resistência à compressão axial,  4 (quatro) corpos 

prismáticos medindo 10 x 10 x 40 cm para os ensaios de resistência à tração na flexão e 4 

(quatro) corpos prismáticos medindo 10 x 10 x 40 cm, com entalhe central de 2,5 mm de 

espessura por 50 mm de profundidade, para a realização dos ensaios à fratura.  

              Os corpos de prova prismáticos tiveram as suas faces regularizadas com um 

capeamento a base de cimento, para eliminação de qualquer irregularidade superficial, sem, 

no entanto, interferir em suas dimensões. 

              A moldagem, o adensamento e a cura dos corpos-de-prova obedeceram às 

recomendações da NBR 5738 [123]. Os corpos de prova, após moldados, foram pesados a fim 

de se medir a massa específica do concreto fresco, desformados após 48 horas e imersos em 

um tanque contendo água, na temperatura média de 26ºC, até a realização dos ensaios, o que 

ocorreu somente aos 28 dias de idade para a presente pesquisa.  

              Ao total foram produzidos 13 (treze) traços de concreto leve residual, sendo um 

referencial e três para cada fibra estudada, na proporção de 0,2%, 0,4% e 0,6%, 

respectivamente. 
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3.2.1.2 – Consistência  

                  

              Para Mehta, Monteiro e Rossignolo [8, 25] o ensaio de VeBe seria o mais indicado 

para avaliação da consistência do concretos com adições de fibras, considerando a baixa 

trabalhabilidade dos mesmos. Entretanto, não há restrição técnica a aplicação dos outros 

métodos, desde que sejam respeitadas as recomendações contidas nas normas que os regem. 

Dessa forma, a fim de se obter uma padronização nos ensaios realizados para a 

trabalhabilidade dos concretos estudados, bem como a facilidade e, caso fosse necessário, a 

repetitividade de realização dos ensaios, tanto no laboratório como no campo, optou-se pelo 

ensaio do abatimento do tronco de cone (Slump-test), seguindo-se a NBR NM 67 [71].   

 

3.2.1.3 – Índices de Vazios, Teor de Absorção de Água e Massa Específica Real  

 

              No presente trabalho foram observadas as recomendações da NBR 9778 [77], a qual 

normatiza os procedimentos dos ensaios. Os ensaios foram realizados com as argilas sem 

saturação prévia, baseados nos estudos de Rossignolo e Agnesini [26] e de Metha e Monteiro 

[8]. 

3.2.1.4 – Resistência à Compressão Axial 

 

              Foram observadas as recomendações da NBR 5739 [81], sendo ensaiados 03 (três) 

corpos de prova cilíndricos, 10 x 20 cm (diâmetro/altura), para cada traço pesquisado, e 

utilizado um quarto corpo de prova, caso houvesse divergência significativa entre os 

resultados obtidos.     

 

3.2.1.5 – Resistência à tração na Flexão 

 

              Conforme comentado anteriormente, no Brasil ainda não temos uma norma que 

padronize a realização deste ensaio para o concreto com adição de fibras. Portanto, para a sua 

realização foram observadas as normas internacionais ASTM C 293 [89], RILEM TC 162-

TDF, 2002 [87], JSCE-SF4 [90] e ASTM C 1609/C 1609 M–12 [88], seguindo 

prioritariamente as duas primeiras, as quais propõem a realização do ensaio em corpos de 

prova prismáticos, com aplicação de carga em três pontos (Figura 15). A escolha por essas 

duas normas teve como objetivo principal padronizar os ensaios de tração na flexão, tanto para 

os corpos de prova sem entalhe central, bem como para aqueles com entalhe (tensão à fratura). 
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Entretanto, houve necessidade de adequações aos ensaios, em razão da estrutura laboratorial 

disponível, tais como: ajustes nas dimensões dos corpos prismáticos e o não uso de 

extensômetros de precisão, em razão da falta de aparelhamento específico. 

             Assim, para realização dos ensaios, foram moldados 04 corpos de prova prismáticos 

nas dimensões de 40 x 10 x 10 cm, para o comprimento, largura e altura, respectivamente, 

para cada traço ensaiado, totalizando 52 (cinquenta e dois) corpos de provas, os quais, após a 

desforma em 48 horas, foram mantidos imersos em água até a realização dos ensaios, o que 

ocorreu aos vinte e oito dias de idade. 

              Dada a necessidade de quantificação da ductilidade dos compósitos, medida através 

da sua tenacidade, necessário se faz o controle da velocidade de deformação dos corpos de 

provas, condição fundamental para a avaliação do comportamento do compósito após sua 

fissuração, permitindo uma maior precisão na redução da instabilidade pós-pico e propiciando 

uma melhor avaliação da resistência residual nos níveis iniciais de deslocamento e fissuração 

da matriz.  

              Dessa forma, devido as necessidades de controle da taxa de carregamento, medição 

da deformação do corpo de prova no ponto de aplicação da carga e a exportação dos dados 

para um software, editor de planilhas, foi escolhida a máquina Shimadzu Autograph AG-X 

300 kN (Figura 16) para a realização dos ensaios. Os mesmos foram realizados em 

conformidade com o esquema apresentado na Figura 15 e a taxa de carregamento estabelecida 

em V= 2222,22 N/min.  

           

 

  
Figura 15 – Esquema do ensaio de tração na flexão (cotas em centímetros) 
                    Fonte: Autor 
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                                      Figura 16 – Ensaio à tração na flexão 
                                                         Fonte: Autor 
                  

 

                   A taxa de carregamento foi determinada seguindo as recomendações da norma 
ASTM C 293 [89] 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 e utilizada a Equação 01 abaixo: 

 

 

																																															r =
����²

	

																																																		 (01) 

 

 

 

Onde:  

r = taxa de carregamento (N/min); 

s = taxa de incremento da tensão extrema nas fibras (MPa/min); 

b = largura média do prisma (mm); 

d = altura média do prisma (mm); 

L = comprimento do vão (mm). 
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              Ainda de acordo com a ASTM C 293 [89], para o cálculo da resistência à tração tem-
se a seguinte Equação 02 abaixo: 

 

																																																									� =
	�

���²
													                          (02) 

 

 

Onde: 

R = resistência à tração na flexão (MPa); 

P = carga máxima do ensaio (N). 

 

 

3.2.1.6 – Resistência à Fratura 

 

 

              Neste trabalho, para fins comparativos da tenacidade dos concretos utilizados, 

empregou-se as mesmas normas e adequações realizadas para os ensaios de tração à flexão, 

com diferenciação para os corpos de prova, que foram moldados com a presença de um entalhe 

central. Foram moldados 04 corpos de prova prismáticos nas dimensões de 400 x 100 x 100 

mm, comprimento, largura e altura, respectivamente, com entalhe central de 2,5 mm de 

abertura e 50 mm de profundidade, feito na própria fôrma (Figura 17), para cada traço 

ensaiado, totalizando 52 (cinquenta e dois) corpos de prova, os quais, após a desforma em 48 

horas foram mantidos imersos em água até a realização dos ensaios, o que ocorreu aos vinte e 

oito dias de idade.  

               Os corpos de prova foram previamente capeados, na sua face superior e inferior, com 

nata de cimento para eliminação de qualquer irregularidade, sem qualquer alteração nas suas 

dimensões, no ponto de aplicação da carga. Para o cálculo da taxa de carregamento utilizou-

se a mesma metodologia anterior, sendo estabelecida em V= 600 N/min.   
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                                  Figura 17 – Ensaio de Resistência à fratura 
                                                     Fonte: Autor 
 

3.2.1.7 – Tenacidade 

 

              No presente trabalho foram observadas as recomendações contidas na JSCE-SF4 

[90], com algumas adequações, conforme explicado anteriormente. Estas dificuldades na 

execução dos ensaios, por falta de equipamentos específicos, e as considerações pessoais, 

feitas por cada pesquisador, faz com que os resultados alcançados sejam de difícil comparação 

entre si.  

              Conforme a norma JSCE-SF4 [90], o cálculo de tenacidade à flexão se iguala a área 

sob a curva do gráfico de tensão-deformação, conforme mostra a Figura 18. O limite de 

deformação do corpo de prova, considerado para a obtenção da área, é estabelecido pela norma 

como L/150 do comprimento do vão de teste, que para o ensaio realizado corresponde a 2,0 

mm. Assim, partindo-se dos resultados obtidos para as tenacidades dos TRRF’s, foram 

calculados os fatores de tenacidade dos mesmos, conforme a Equação 03: 
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     Figura 18 – Tenacidade à flexão.  
                         Fonte: Adaptado da JSCE-SF4 (1984) 
 

    

Cálculo do Fator de Tenacidade dos TRRF’s 

 

����� =
��

���
∙

�

��²
                                               Eq. 03                      

 

Onde:	

�:	comprimento	do	vão	(mm);	

b:	largura	da	seção	transversal	do	CP	(mm);	

h:	altura	da	seção	transversal	do	CP	(mm);	

�����	:	fator	de	tenacidade	à	flexão	(MPa);	

8�:	tenacidade	à	flexão	(J);	

:;�:	deflexão	igual	a	�/150	(mm).	
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4      Resultados e Discussões 
                

 

4.1 – Consistência 

               

              As consistências dos CLRRF’s foram avaliadas através das suas trabalhabilidades.         

Para o TR o valor do abatimento foi da ordem de 22 cm +/- 1 cm, caracterizando um concreto 

bastante fluido, o qual na verdade apresentou espalhamento em substituição ao abatimento 

esperado. Este resultado, obtido para o “Slump”, contrariou o apresentado por Sampaio [4], o 

qual tinha identificado um concreto com baixo abatimento, impossibilitando o seu uso. 

Contudo, houve a necessidade de mudança do superplastificante utilizado pelo pesquisador 

[4], em razão da sua indisponibilidade no mercado local, devido ao decurso de prazo ocorrido 

entre a sua pesquisa e a atual, sendo creditado a essa mudança a diferença entre os valores 

obtidos para a trabalhabilidade do TR.  

              Para os concretos com fibras, os resultados confirmaram a teoria apresentada, 

mostrando que à medida que era aumentada a proporção de fibras, consequentemente o 

volume na mistura, o abatimento era reduzido, fato este esperado em função do aumento da 

área superficial, provocada pela adição das fibras, o que demanda a adição de mais água de 

amassamento para manutenção da trabalhabilidade, cabendo registrar que para a presente 

pesquisa a correção do fator água/cimento não era prevista e sim, apenas, a análise do 

comportamento do TR ao adicionarmos as fibras.  

              Os TRRF’s obtidos através da adição de 0,6 % do volume da mistura de FV e FC 

foram os que apresentaram menor abatimento, respectivamente 1,0 e 0,5 cm em média, ou 

seja, praticamente sem possibilidade de utilização desse concreto, em situações práticas 

correntes. Observa-se também uma influência do fator de forma das fibras na trabalhabilidade 

dos TRRF’s. As FV e FC, com maiores fatores de forma, em relação as fibras FA e FPP 

apresentaram as maiores variações na trabalhabilidade, quando foram aumentados os 

percentuais de fibras, demonstrando assim uma correlação entre o fator de forma da fibra e a 

sua trabalhabilidade, ou seja, quanto maior o fator de forma, maior área superficial, maior 

necessidade de água de amassamento para a mistura, menor a trabalhabilidade dos TRRF’s ao 

se manter o fator água/cimento constante.  

              Figueiredo [14] também observou esse impacto na trabalhabilidade, correlacionando 

com a esbeltez da fibra, ou seja, quanto maior for a esbeltez da fibra menor a trabalhabilidade 

do concreto. No entanto, deve-se considerar que foram utilizadas fibras com densidades e 
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fatores de formas diferentes, por limitações de mercado. A Figura 19 apresenta os valores 

médios dos Slumps, obtidos para cada fibra estudada. 

 
            
 

 

           Figura 19 – Valores médios dos Slumps 
                               Fonte: Autor 
 
 

4.2- Índice de Vazios, Teor de Absorção de Água e Massa Específica Real dos 

       concretos no estado endurecido. 

 

4.2.1 – Índice de Vazios 

             Os resultados obtidos mostraram que, quanto maior a proporção de fibra na mistura 

maior a sua porosidade, ou seja, houve um aumento no índice de vazios para todos os traços, 

independentemente do tipo de fibra. Isso ocorre devido ao aumento da área superficial e pelo 

pior empacotamento dos materiais, aumentando o número de poros e, consequentemente, 

deixando o concreto mais poroso, diminuindo a sua qualidade em termos de durabilidade e 

melhorando as suas propriedades térmicas. Há de ser considerado que a proporção de água se 

manteve constante para todos os traços ensaiados, fazendo com que a trabalhabilidade dos 

concretos acompanhasse os resultados obtidos para o índice de vazios, ou seja, maior número 

de vazios, pior empacotamento, menor trabalhabilidade.  

              Importante observar também que os concretos TRRFV02, TRRFV04, TRRFC02 e 

TRRFC04 apresentaram índices de vazios bem próximos ao TR, seguidos pelos traços de FPP, 

dentro da variação de desvio padrão, contudo apresentaram trabalhabilidade baixa em relação 

a esse mesmo concreto. Isso ocorre, conforme explicado anteriormente, pelo maior fator de 

forma dessas fibras, entre as pesquisadas, fazendo com que os teores de vazios dos TRRF’s 
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sejam influenciados pela proporção e fator de forma das fibras, ou seja, quanto maior o fator 

de forma e menor proporção, menor o índice de vazios. Para os TRRFC06 o desvio padrão se 

mostrou bem acentuado, entre os corpos de prova ensaiados, resultado da sua baixa 

trabalhabilidade. Isto não permitiu um bom adensamento, influenciando diretamente na sua 

porosidade e no teor de absorção de água.  

              A Figura 20 apresenta os valores médios dos índices de vazios obtidos para os 

concretos ensaiados. 

 

          

 
          
        Figura 20 – Valores médios dos índices de vazios 

                             Fonte: Autor 

 

4.2.2 – Teor de Absorção de Água 

              Seguindo o aumento do índice de vazios, os traços apresentaram um maior poder de 

absorção de água, sem exceção, para todos os traços estudados a partir do aumento de fibras 

na mistura o qual provoca um aumento da porosidade dos TRRF’s. Esse fato ocorre devido à 

dificuldade de empacotamento das fases: matriz, agregados e fibras ao aumentarmos o volume 

das fibras.  

              Observa-se também que os concretos TRRFA02, TRRFV02 e TRRFC02, ou seja, 

concretos com baixo volume de fibras, considerando o desvio padrão dos resultados obtidos 

para o cálculo dos valores médios, praticamente mantiveram o teor de absorção de água do 

TR, ou seja, a adição desse volume de fibras teve pouca influência na porosidade dos concretos 

e consequentemente no teor de absorção de água.  
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              Outro fato a ser observado diz respeito a influência do fator de forma das fibras nos 

TRRF’s, ou seja, quanto menor a proporção e maior fator de forma das fibras, menor o teor 

de absorção de água, comportamento idêntico ao índice de vazios, com exceção para as FA 

devido ao comprimento da fibra que dificultou o empacotamento das fases, principalmente ao 

se aumentar a proporção de fibras aos TRRF’s.   

              A Figura 21 apresenta os valores médios dos teores de absorção de água obtidos para 

os concretos ensaiados.                 

 
            

 

          Figura 21 – Valores médios do teor de absorção de água 
                              Fonte: Autor  

 

4.2.3 – Massa Específica Real 

 

              Em relação a massa específica real, os traços apresentaram uma tendência de queda 

do valor em função do aumento do volume das fibras. A massa específica real seguiu o 

comportamento inverso do índice de vazios e do teor de absorção de água, com exceção dos 

traços com adição de FA, que apresentaram uma leve tendência de aumento. A maior 

densidade específica dessa fibra, comparativamente as outras estudadas, pode vir a aumentar 

o peso próprio dos corpos de prova investigados, justificando esse comportamento.  

              Os valores obtidos para os traços ensaiados se enquadram dentro dos limites 

estabelecidos pela ACI 213-R03 [21] e pela NBR NM 35 [23].  

              Observa-se que os valores para as massas específicas reais entre os TRRF’s, 

produzidos com FPP e FV ficaram bem próximos, devido ao fato dessas fibras apresentarem 
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também características dimensionais (comprimento e diâmetro equivalente) semelhantes. Já 

para os TRRF’s com FC, devido as dimensões diminutas dessa fibra, entre as estudadas, e o 

menor índice de vazios proveniente de um melhor empacotamento das fases, percebe-se um 

pequeno aumento na sua massa específica, mesmo para o TRRFC06, nos quais os corpos de 

prova ensaiados apresentaram uma variação maior de valores para o índice de vazios e teor de 

absorção de água.  Para os TRRF’s reforçados com FA há uma compensação entre o maior 

número de vazios e a maior densidade da fibra, mantendo a massa específica com valores bem 

próximos aos demais. 

               De certo modo, pode-se admitir a existência de uma tendência que, para maiores 

proporções e menores densidades das fibras, obtêm-se maiores índices de vazios e menores 

massas especificas para os TRRF’s.  

               Os resultados obtidos na presente pesquisa apresentaram uma variação máxima de 

7% entre os valores médios das massas específicas dos vários TRRF’s (1600 a 1720 kg/m³) e 

de 12% (1600 a 1790 kg/m3) em relação ao TR, demonstrando uma variação pequena ao se 

levar em consideração o tipo e a proporção das fibras. 

              A Figura 22 apresenta os valores médios obtidos para a massa específica dos 

concretos ensaiados.  

            

 
           
            Figura 22 – Valores médios para as massas específicas reais 
                                Fonte: Autor 
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4.3 – Resistência à compressão axial. 

 

              A resistência à compressão axial, aos 28 dias, alcançada pelo traço referencial, em 

torno de 32 MPA, confirmou os resultados obtidos por Sampaio [4] em sua pesquisa. A adição 

de fibras ao concreto referencial provocou uma diminuição da ordem de até 38 % na sua 

resistência mecânica aos esforços de compressão, sendo essa diminuição acentuada com o 

aumento do teor de fibras na mistura, ratificando de certa maneira o aumento da porosidade 

dos concretos. 

              Os resultados dos valores médios obtidos para as quatro fibras ensaiadas são 

apresentados na Figura 23. Observa-se uma diminuição da resistência aos esforços de 

compressão em torno de 13 % para os TRRF’s com utilização de FA, FV e FC. Para os TRRF’s 

com o uso de FPP essa perda foi ainda maior, em torno de 32%. Os resultados dos ensaios 

também mostraram que a medida que era aumentada a proporção de fibras na mistura a 

resistência à compressão era reduzida, motivada, possivelmente, pela dificuldade de dispersão 

homogênea das fibras, para maiores quantidades, provocando baixa trabalhabilidade e 

compactação incompleta.  

              Observa-se também uma relação intrínseca entre a massa específica dos concretos 

leves e suas resistências aos esforços de compressão, ou seja, quanto menor a sua massa 

específica, menor a sua resistência aos esforços de compressão, fato este também observado 

por Neville [76], com exceção dos TRRFA’s, que devido as características da fibra 

(densidade) apresentaram tendência contrária. 

              Outro fato a ser observado, apesar da perda de resistência dos TRRF’s investigados, 

é a ação das fibras nesses concretos, contextualizada através das suas características mecânicas 

dos seus módulos de elasticidade e tensão de tração, mostrando que quanto maior essas 

grandezas, maior será a resistência dos concretos produzidos. 
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        Figura 23 – Valores médios das tensões à compressão axial 
                            Fonte: Autor 

 

 

4.4 – Resistência à tração na flexão 

 

            Observa-se um ganho da resistência à tração na flexão dos TRRF’s, ao serem 

comparados com o mesmo concreto sem fibras, sendo nítida essa tendência à medida que se 

aumenta o volume de fibras aos concretos. 

              Os concretos com adição das FA, cujo ganho médio de resistência à flexão ficou em 

torno de 40 %, excluindo o valor médio alcançado para o TRRFA02, ficaram bem próximos 

dos valores obtidos por Thomas e Remaswamy [92] e aos estudos de Güneyisi et al.[94]. O 

baixo valor da resistência alcançada para o concreto com adição de 0,2 % das FA, em torno 

de 3,61 MPa, inferior até mesmo ao concreto referencial, sem o uso de fibras, possivelmente 

ocorreu devido à má distribuição das fibras na mistura.  

              Os menores valores obtidos para FPP, na ordem de 5,6 % para o traço com 0,60 % 

(TRRFPP06) e de apenas 1,9 % para o traço contendo 0,20 % (TRRFPP02), podem ser 

explicados pelo volume de fibras utilizado, pequeno se comparados aos estudos realizados por 

Bentur e Mindess [58] e Thomas e Remaswamy [92], associado ao fato do seu baixo módulo 

de elasticidade e tração de tração, entre as fibras pesquisadas, o que fez com que as mesmas 

rompessem antes de funcionarem como elemento de distribuição das tensões após o 

surgimento das primeiras fissuras.  
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              As fibras de vidro apresentaram ganhos médios na resistência à flexão, em relação 

ao concreto adotado como referencial, em torno de 28 %, valores bem abaixo aos obtidos por 

Pshtiwan e Pimplikar [99], que obtiveram aumentos na ordem de 72,5 %. Contudo, há de ser 

observado que os pesquisadores aqui referenciados trabalharam com concretos com 

resistência à compressão de 41 MPa, superior ao concreto trabalhado nessa pesquisa, o qual 

tinha sua resistência em 32 MPa. 

                 A adição das FC proporcionou um ganho médio em torno de 65 % em comparação 

ao TR, superior aos valores obtidos por Chen e Liu [74] que obtiveram ganhos na resistência 

à tração na ordem de 16 %, para um volume de FC de 1%, adicionadas a um concreto leve 

feito com argila expandida. Entretanto, os pesquisadores trabalharam com fibras de 5 mm de 

comprimento e tensão de tração característica de 2500 MPa, valores esses inferiores aos 

utilizados na presente pesquisa, comprimento de 6 mm e tensão de tração de 3530 MPa, 

conforme Tabela 03.  

               De maneira geral, percebe-se um ganho nas resistências as tensões de flexão do TR 

ao adicionar as fibras, bem como um aumento dessa resistência associada ao aumento da 

proporção de fibras na mistura, ocasionado pela presença de um maior número de fibras no 

plano de ruptura, influenciada também pelos valores dos módulos de elasticidade e tensões de 

tração das fibras, ou seja, quanto maior o seu módulo de elasticidade e a sua tensão de tração 

maior será a resistência que a fibra irá oferecer aos esforços de flexão, fato este também 

observado por Abbass et al. [52] e Figueiredo [47].  

                 Por outro lado, ao analisarmos os resultados sobre os preceitos da norma ABNT 

6118 [83], a qual prescreve que existe uma relação entre a resistência à tração por flexão e a 

resistência à compressão axial, em torno de 10 %, que para Metha e Monteiro [8] não passa 

de 8 %, observa-se um ganho nessas resistências a partir da matriz do TR em torno de 15 %, 

fato este explicado por Metha e Monteiro [8] como sendo devido a boa ligação agregado x 

matriz nos concretos leves em comparação aos concretos convencionais. Para os TRRF’s esse 

ganho se tornou ainda maior, em torno de 41 % para os TRRFA’s, 4 % para os TRRFPP’s, 28 

% para os TRRFV’s e de 65 % para os TRRFC’s, adotando-se como referência o valor 3,74 

MPa obtido para o TR. 

                  Os resultados obtidos nos ensaios de tensão de flexão e fratura, mostram uma 

variação do desvio padrão mais acentuada, resultado da distribuição não uniforme das fibras 

na mistura, as quais dependendo do seu posicionamento em relação ao ponto de aplicação das 

cargas, podem ou não levar a um aumento da resistência, influenciada também pela proporção 

de fibras na mistura, conforme comentado na revisão bibliográfica.         
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            A Figura 24 apresenta os valores médios obtidos nos ensaios realizados, para as 

tensões de flexão dos TRRF’s. 

 
 
            
 

 
          Figura 24 – Valores médios das tensões à flexão 
                              Fonte: Autor 
 

   

 

 

4.5 – Resistência à tração na fratura 

 

 

              Os resultados dos ensaios mostrados na Figura 25 indicam um ganho de resistência 

à fratura na flexão dos TRRF’s , em relação ao TR, na ordem mediana de 59 % para os 

concretos reforçados com FC, 16 % para os concretos reforçados com FA e na ordem de 18,5 

% e 16,5 % para os concretos reforçados com FPP e FV, respectivamente. 
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          Figura 25 – Valores médios das tensões de fratura 
                              Fonte: Autor 
 

               

              Contudo, os valores obtidos para os ensaios de resistência à tração na fratura se 

mostram inferiores aos ganhos das resistências dos TRRF’s nos ensaios de tração na flexão. 

Esse fato é explicado pela presença do entalhe, o qual diminui a quantidade de fibras 

resistentes na seção a propagação das fissuras, com exceção dos TRRFPP’s, que apresentaram 

ganhos, possivelmente pela ocorrência de uma maior concentração de fibras na ponta do 

entalhe ou pela melhor ligação fibra-matriz, observada na microscopia.  

              A Figura 26 contém imagens de superfícies fraturadas de amostras dos TRRF’s 

contendo 0,6% de fibras obtidas por microscopia eletrônica de varredura. Devido ao 

comprimento das FA, é apresentado para essa fibra apenas a superfície de contato entre a fibra 

e a matriz cimentícia. Nas demais imagens pode-se diferenciar claramente os agregados, os 

poros, a pasta de cimento e as fibras, devido as suas diferenças morfológicas. Observa-se ainda 

um elevado número de poros na amostra do TRRFC06 e no TRRFV06 em relação a amostra 

do TRRFPP06, motivo pelo qual os TRRF’s produzidos com essas fibras apresentaram os 

maiores ganhos nos ensaios à fratura.  
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a) TRRFA06                                                          b) TRRFC06  

 

             

c) TRRFV06                                                          d) TRRFPP06 

Figura 26 – Imagens do MEV das superfícies fraturadas de algumas amostras de TRRF’s. 
                    Fonte: Autor 
 

             Assim, a presença ou não do entalhe, se o mesmo foi moldado na fôrma ou executado 

posteriormente através de um corte nos corpos de prova, o que provocaria também o corte da 

fibra, traz significativa diferença aos resultados. Outra explicação plausível para a suposta 

perda de resistência entre os ensaios de flexão e fratura para os concretos ensaiados, diz 

respeito a maleabilidade das fibras, ou seja, a sua capacidade de acomodação às fôrmas. As 

diferenças foram maiores para aquelas fibras de menores maleabilidades, ou seja, FA e FV, o 

que não permitiu uma melhor acomodação das fibras no plano de ruptura, levando a um 

número menor e a um posicionamento pior das mesmas. 
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             Esse fato, também pode ser observado nos resultados obtidos por Dias et al. [108],  

quanto aos valores de resistências à fratura para as fibras de aço de 0,96 a 5,01 MPa e de 1,23 

a 5,60 MPa para as fibras de polipropileno, nas mesmas proporções de fibras, mostrando um 

pequeno ganho das FPP em relação as FA, ou seja, as fibras de polipropileno se mostraram 

mais resistentes ao crescimento das fissuras do que as fibras de aço, nos ensaios à fratura  em 

corpos de provas prismáticos medindo 10 x 10 x 40 cm, mesmo as FA tendo maior módulo 

de elasticidade e tensão de tração. 

              Por outro lado ao observarmos os estudos de Salvador e Figueiredo [48] que 

obtiveram resultados entre 1,70 a 2,86 MPa para as fibras de aço e 0,75 a 2,17 MPa para as 

fibras de polipropileno, utilizando corpos de prova prismáticos de 15 x 15 x 50 cm, ou seja, 

as FA se mostraram mais resistentes do que as FPP, demonstrando assim uma influência direta 

da dimensão do corpo de prova em relação a distribuição das fibras [49,87], bem como da 

presença ou não de um entalhe na forma de realização dos ensaios à fratura.               

               Essa influência também pode ser percebida ao se analisar os resultados dos ensaios 

realizados no presente trabalho. Existe uma tendência de aproximação das resistências entre 

as fibras, na medida em que se aumenta a proporção de fibras nos concretos. Em pequenas 

proporções (0,2%), os TRRFA’s apresentaram valores resistentes maiores do que os 

TRRFPP’s, diferença essa que foi diminuindo à medida que era aumentada a proporção de 

fibras nos concretos estudados, chegando na proporção em torno de 0,6% a ser praticamente 

igual. Isso comprova o pior empacotamento das FA, para maiores volumes, em comparação 

às FPP, fato esse que também pode ser confirmado pelos resultados obtidos nos ensaios de 

índices de vazios, teor de absorção de água e massa específica real. 

              Para as FV, os valores obtidos na presente pesquisa para a tensão de fratura (4,01 a 

4,57 MPa), com variações entre 7 % a 22 % de ganhos, quando comparados ao TR, são bem 

próximas aos de Varma e Kumar [110], (tensões entre 4,30 e 6,86 MPa e variação de 17 a 20 

%). Há de se considerar que se trabalhou com um concreto de 32 MPa, enquanto os 

pesquisadores citados trabalharam com concretos cuja resistência aos esforços de compressão 

variaram entre 20 a 60 MPa, tornando assim a capacidade resistiva da matriz maior.  

              As fibras de carbono ao serem adicionadas ao TR proporcionaram ganhos na 

resistência à fratura, que variaram entre 21 % a 84 %, acompanhando o aumento do volume 

de fibras na mistura. Essa faixa de variação se assemelha aos valores obtidos por Abdulkader 

et al. [111], nos quais a resistência à tração aumentou cerca de 58% e a resistência à flexão na 

fratura aumentou cerca de 35%. 
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              Outro fato interessante a ser observado, comparativamente ao ensaio de flexão, sem 

a presença do entalhe, foi a obtenção do mesmo valor de tensão máxima (ABC= 3,74 MPa) 

para o concreto referencial, o que poderia evidenciar uma boa qualidade na produção dos 

TRRF’s, na moldagem dos corpos de provas e nos ensaios realizados.  

 

4.6 – Tenacidade 

 

              Para os TRRF’s ensaiados observa-se um ganho acentuado na tenacidade em relação 

ao mesmo TR sem adição de fibras. Esse ganho acompanha o aumento da proporção de fibras 

utilizadas para todos os traços. Os valores se mostram compatíveis com a natureza dos 

materiais, sendo necessário considerar o fato das fibras terem fatores de forma e características 

físicas e mecânicas diferentes, propriedades importantes na eficiência do suporte da fibra à 

matriz do concreto após a sua ruptura, o que faz com que as mesmas tenham comportamento 

diferenciados quando do ensaio de resistência à fratura. Dessa forma, os resultados obtidos 

são explicados devido aos maiores valores do módulo de elasticidade e tensão de tração para 

as fibras FA e FC, obtendo-se assim os maiores valores da tenacidade para essas fibras. 

              Yoo-Jae Kim [120] também observou valores maiores para a tenacidade de concretos 

reforçados com FC em comparação aos concretos reforçados com FPP. Para Vasconcelos [56] 

os valores obtidos para os concretos reforçados com FA foram maiores do que aqueles 

produzidos com FPP, fato este também observado por Salvador [48] para as quantidades 

maiores de fibras. 

             Para o TR, conforme esperado, não existe um limite de proporcionalidade depois da 

ruptura, se comportando como um material frágil, conforme se observa na Figura 27, onde 

após atingir a tensão de ruptura a matriz simplesmente fratura. As FC apresentaram as maiores 

resistências à fratura (Figura 28), seguidas das FA (Figura 29), confirmando a tendência de 

que compósitos reforçados com fibras de maiores tensões trativas e módulos de elasticidade 

apresentam maiores tenacidades. As FV, sendo um material cerâmico, tiveram pouca 

participação no aumento da tenacidade dos TRRFV’s (Figura 30). Enquanto que as FPP 

mostraram uma pequena resistência à fratura, após à ruptura, quando as tensões são 

diminuídas, conforme se observa na Figura 31.  
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                      Figura 27 - Ensaio à fratura TR – amostra 03 
                                         Fonte: Autor 
  

 

 

 

 

                    Figura 28 - Ensaio à fratura TRRFC04 – Amostra 01 
                                          Fonte: Autor 
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                      Figura 29 - Ensaio à fratura TRRFA04 – Amostra 03 
                                            Fonte: Autor 

 

 

 

                      Figura 30 - Ensaio à fratura TRRFV04 – Amostra 03 
                                            Fonte: Autor 
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                    Figura 31 - Ensaio à fratura TRRFPP06 - Amostra 01 
                                          Fonte: Autor 

 

               
                Ressalta-se, entretanto, como exposto anteriormente, a falta de uma norma 

específica para o cálculo da tenacidade e de laboratórios capacitados para a realização desse 

ensaio, fatores que nos levam a uma falta de segurança, quanto a validação dos valores 

numéricos obtidos neste estudo. Contudo, os resultados obtidos e estudos anteriores 

referenciados [47, 50,57,65,82,92,93,98,101,102] mostram que o uso de fibras em concretos 

melhoram a sua tenacidade, sendo incrementada com o acréscimo da proporção de fibras e de 

um maior módulo de elasticidade e tensão de tração das fibras, reforçando a tese que as fibras 

em matrizes cimentícias aumentam a sua capacidade de resistir aos esforços de tração e que 

as mesmas se comportam como pontes de transferências das tensões, diminuindo o 

crescimento das fissuras, tanto no estado fresco como no estado endurecido.  

              Os resultados medianos dos valores das tenacidades e fatores de tenacidades obtidos 

para os corpos de provas ensaiados são apresentados nas Figuras 32 e 33, respectivamente. As 

variações apresentadas pelos desvios padrões para os TRRFC’s são mais acentuadas, em 

decorrência das suas menores trabalhabilidades, principalmente ao aumentar-se a proporção 

de fibras. Essas características diminuem o empacotamento das fases do compósito, tornando 

o posicionamento das fibras mais aleatório em relação ao ponto de aplicação da carga, 

influenciando diretamente na capacidade resistiva à ruptura dos TRRF’s.   
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          Figura 32 – Valores médios das tenacidades 
                              Fonte: Autor 
 
            
 
 
 

 

           Figura 33 – Valores médios dos fatores de tenacidades 
                               Fonte: Autor 
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5      Conclusões 

 
              O presente estudo mostrou que a utilização de fibras em CLR, influência diretamente 

as interações entre as fases do compósito, sendo mais marcantes a medida que se aumenta a 

proporção de fibras nos traços, alterando também os seus comportamentos físicos e 

mecânicos.  

              O teor de vazios, absorção de água e massa específica real do TR foram alterados 

com a introdução das fibras estudadas. Houve um aumento no índice de vazios e teor de 

absorção de água para todos os traços, independentemente do tipo de fibra, com tendência de 

aumento a medida que se aumentava a proporção das fibras e diminuía o fator de forma da 

fibra. Para a massa específica real os traços apresentaram uma tendência de queda do valor 

em função do aumento do volume das fibras. A massa específica real teve um comportamento 

inverso ao índice de vazios e ao teor de absorção de água, com exceção dos traços com adição 

de FA, que apresentaram uma leve tendência de aumento, em razão da maior densidade da 

fibra.  

              A trabalhabilidade e a resistência aos esforços de compressão axial do TR foram 

diminuídas ao adicionarmos as fibras estudadas, acentuando essa diminuição à medida que se 

aumentava a proporção de fibras. Entretanto, observou-se uma influência menor na 

trabalhabilidade dos concretos produzidos com a utilização de FA e FPP, comparativamente 

aos concretos produzidos com FV e FC, quando da variação dos percentuais de fibras. Foi 

observada ainda uma relação intrínseca entre a massa específica dos concretos leves e suas 

resistências aos esforços de compressão, ou seja, quanto menor a sua massa específica, menor 

a sua resistência aos esforços de compressão, como também uma relação direta entre as 

tensões de tração e os módulos de elasticidade das fibras com as resistências à compressão 

apresentadas pelos TRRF’s, as quais foram menores para as fibras com menores módulos de 

elasticidade e menores tensões de tração. 

              Houve ganhos na resistência à tensão de flexão e na resistência à tração na fratura 

dos TRRF’s, bem como uma tendência de aumento dessas resistências associada ao aumento 

da proporção de fibras na mistura.  Com relação a resistência à tensão de flexão dos TRRF’s, 

as amostras reforçadas com as FC, seguidas das FA, apresentaram os melhores ganhos em 

comparação às FPP e FV, cujos resultados mostraram pouca influência na variação das 

resistências alcançadas em função da proporção das fibras utilizadas. Observou-se, ainda, um 

ganho maior nas resistências à tração na fratura dos TRRF’s reforçados com as FPP em relação 
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as demais fibras, quando da presença do entalhe, possivelmente pela ocorrência de uma 

concentração maior de fibras na ponta do mesmo. De uma maneira geral os TRRF’s 

apresentaram aumentos crescentes na resistência à tensão de flexão e na resistência à tração 

na fratura para as fibras com maiores módulos de elasticidade e tensões de tração.  

              Acompanhando a tendência de ganhos na resistência à tensão de flexão e na 

resistência à tração na fratura do TR houve um aumento significativo da tenacidade dos 

concretos estudados ao adicionarmos as fibras, acentuando-se à medida que se aumentava as 

proporções das mesmas e eram observados os valores dos módulos de elasticidade e tensão 

de tração das fibras, ou seja, quanto maior esses valores mais resistentes eram os TRRF’s aos 

esforços de tração e, consequentemente, maior a sua tenacidade.               

              Não foi encontrado, para o intervalo estudado de proporção de fibras (0,2 a 0,6%) e 

para todos os ensaios realizados, a presença do volume crítico de fibras, ou seja, aquele volume 

no qual há uma inversão da tendência observada de ganhos ou perdas das propriedades. Assim, 

estudos estatísticos de comportamentos, baseados nas tendências dos resultados obtidos não 

devem ser aplicados. 

              Outra observação importante, apresentada pelos resultados dos ensaios, está 

relacionada a consideração da norma NBR 6118 [83], com relação a proporcionalidade entre 

a resistência à compressão e a tração dos concretos convencionais e dos concretos leves. O 

presente estudo mostrou que essa relação é maior para os concretos leves e aumenta com a 

presença das fibras e com as suas proporções. 

              Assim, em função dos resultados obtidos e das pesquisas citadas, na revisão 

bibliográfica, as FC são as que oferecem  maior resistência a propagação das fissuras, e que 

essa capacidade resistiva aumenta com o aumento da proporção de fibras. Para as demais 

fibras, mesmo com diferentes módulos de elasticidade e tensões de trações, nas proporções 

estudadas, não se observa vantagens acentuadas entre elas, bem como quanto ao percentual 

de fibras utilizadas, fazendo valer o fator custo.  

              As grandes dispersões de resultados obtidos entre as pesquisas citadas nesse estudo, 

bem como os aqui alcançados, mostram a grande dificuldade que se tem ao se trabalhar com 

fibras adicionadas aos concretos, sejam leves ou convencionais. O formato das fibras dificulta 

a sua distribuição e interação na matriz, trazendo situações de grandes concentrações de fibras 

em uma seção em detrimento de outra, em determinado momento, interferindo 

substancialmente nos comportamentos físicos e mecânicos dos concretos.                    

              Nessa direção, o presente estudo é mais uma contribuição para utilização cada vez 

maior de concretos leves, mostrando ser possível a sua produção com a utilização de resíduos 
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que agridem a natureza, melhorando assim a qualidade de vida do nosso planeta. Contudo, 

normas e estudos deverão ser realizados para a padronização e otimização dos traços de 

concreto convencionais ou leves, reforçados com fibras, considerando as necessidades de 

projeto, bem como a sua empregabilidade.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

- Investigação do volume crítico de fibras, para cada uma das fibras estudadas, considerando 

as necessidades de projeto, bem como a sua empregabilidade; 

 

- Investigação em relação a influência do comprimento das fibras, bem como da sua forma, 

na resistência aos esforços solicitantes desejados; 

  

  - Desenvolvimento de outros traços de concretos leves residuais, utilizando os mesmos 

resíduos, sem perda nas qualidades alcançadas, visando a diminuição do teor de cimento 

por traço, como também melhorias em algumas propriedades, tal como a resistência aos 

esforços de compressão. 

  

 - Desenvolvimento de outros concretos leves residuais reforçados com fibras, substituindo as     

argilas expandidas por outro material de baixa densidade (pedra pome, vermiculita, EPS) ou 

sem a substituição das argilas expandidas e com adição de dois tipos de fibras, entre as 

estudadas, e ao final fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos, com 

os aqui apresentados.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

Referências 
 
 
[1] ONU – Organização das Nações Unidas – “Panorama da gestão de resíduos na América 
Latina e no Caribe” – outubro/2018. 

[2] Kaefer, L. F. – “A evolução do concreto armado” – São Paulo, Dez/1998. 

[3] Loudon, J. C. et al. - “Encyclopaedia of cottage, farm and villa architecture and furniture”- 
Londres – 1846. 

[4] Sampaio, Z. L. M. “Concreto leve estrutural de baixo consumo de cimento com misturas 
otimizadas de resíduos” – Tese doutorado UFRN – abril/2017. 

[5] Fan Cheng-Chih, Huang R, Hwang H, Chao S-J. ”The effects of different fine recycled 
concrete aggregates on the properties of mortar” – Materials (Basel) 8(5): pp. 2658-2672, 
may/2015. 

[6] Silva, Y. F., Lange, D. A., Delvasto, S. – “Effect of incorporation of masonry residue on 
the properties of self-compacting concretes” - Construction and Building Materials, vol. 196, 
pp. 277-283, 2019.  

[7] Bassani, M., Garcia, J. C. D., Meloni, F., Volpatti, G., Zampini, D. – “Recycled coarse 
aggregates from pelletized unused concrete for a more sustainable concrete production” – 
Journal of Cleaner Production, vol. 219, pp. 424-432, May 2019. 

[8] Mehta, P.K. e Monteiro, P.J.M. “Concreto: Estrutura, Propriedades e Materiais” - Editora 
Pini Ltda, São Paulo/Brasil – 2008. 

[9] Carvalho, P. S. L., Mesquita, P. P. D., Melo L. – “Cimento” – BNDS – Banco Nacional 
de Desenvolvimento” - Panoramas setoriais, mudanças climáticas - 2016. 

[10] Dulsang N, Kasem siri P, Posi P, Hiziroglu S, Chindaprasirt P. “Characterization of an 
environment friendly lightweight concrete containing ethyl vinyl acetate waste” - Elsevier 
Science – Materials and Design 96, pp. 350 – 356, 2016. 

[11] Piszcz-Karás, K., Klein M., Hupka J., Luczak J. - “Utilization of shale cuttings in 
production of lightweight aggregates” – Journal of Environmental Management 231, pp 232-
240, 2019. 

[12] Ahmmad, R., Jumaa,t Z. M, Alengaram, U.J, Bahri, S., Rehman, M.A, Hashim, H.B. - 
“Performance evaluation of palm oil clinker as coarse aggregate in high strength lightweight 
concrete”– Journal of Cleaner Production, vol. 112, pp. 566 – 574, 2016. 

[13] Khatib, J. M., Herki, B. A., Elkordi, A. – “Use of recycled plastics in-efficient concrete” 
- Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering,  pp. 137-165, 2019. 

[14] Figueiredo, A. D. - “Concreto reforçado com fibras”. Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, 2011. 

[15] Mindess, S. – “Fibre reinforced concrete – myth and reality”. - Advances in Cement and 
Concrete – ASME – American society of Civil Engineers – 1994. 

[16] Lightweight  Concrete – “Postwarbuildingmaterials.be/material/ lightweight-concrete” 



91 

 

[17] Energias Market Research – “Autoclaved Aerated Concrete (AAC) A Sustainable 
Building Material” - Globe Newswire - New York, Oct. 16, 2018 
https://www.energiasmarketresearch.com/ 

[18] Bremner, T.W. - “Tecnologia – concreto de agregado leve” - Revista Téchne, Edição 37 
– novembro/1998. 

[19] Sugiyama, T., Bremner, T.W., Holm, T.A. – “Developments in the formulation and 
reinforcement of concrete” – Woodhead Publishing in Materials - janeiro/2014. 

[20] Gilks, P. A. – “ Effect of Aggregates - Matrix Interaction on Concrete in a High Stress, 
Freezing and Thawing Environment” - Tese de Msc, University of New Brunswick, 1987. 

[21] ACI (American Concrete Institute) - ACI 213.R03/2003 – “Guide for structural 
lightweight aggregate concrete“– USA, 2003. 

[22] Sobral, H. S. – “Concretos leves estruturais: Tipos e comportamento estrutural”, 
Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP. S. Paulo, Publ. ET-86, 1996. 

[23] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 35 – “Agregados leves para 
concreto estrutural – Especificação” – Rio de Janeiro, 1995. 

[24] Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 11578 – “Cimento Portland 
composto – Especificação” – Rio de Janeiro, 1991. 

[25] Rossignolo, J.A – “Concreto leve estrutural – produção, propriedades, microestrutura e 
aplicações” – Ed. PINI – outubro/2015. 

[26] Rossignolo, J. A., Agnesini, M. V. C. - “Concreto leve estrutural: influência da argila 
expandida na microestrutura da zona de transição pasta/agregado” - Ambiente Construído, 
Porto Alegre, vol. 9, nº 4, pp. 119-127, out./dez. 2009. 

[27] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-11768 – “Aditivos químicos para 
concreto de cimento Portland - requisitos” – Rio de Janeiro, 2011. 

[28] Berticelli, R., Pandolfo, A., Pavan E. – “Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos: 
perspectivas e desafios” - R. gest. sust. ambient., Florianópolis, vol. 5, n. 2, pp. 711-744, 
out.2016/mar. 2017. 

[29] Nascimento, V. F., Sobral, A. C., Andrade, P. R., Ometto, J. P. H. B., - “Evolução e 
desafios no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil” - Rev. Ambient. 
Água vol.10 nº 4, Taubaté - Oct./Dec. 2015. 

[30] Brasileiro, L.L, Matos, J.M.E. – “Literature review: reuse of construction and demolition 
waste in the construction industry” – Centro de Ciências e Natureza – Departamento de 
Química – UFP - Cerâmica 61, pp. 178-189, 2015. 

[31] Valentini, P., Hentges, T. I., Kulakowski, M. P., Kazmierczak, C. – “Incorporação de 
agregado reciclado de concreto em argamassas e concretos: desafios e oportunidades” – 7º 
fórum internacional de resíduos sólidos – Vol. 07 – junho 2016. 

[32] Uchôa, S. B. B., Tonholo, J., Arruda, T. H. de S. V., Gomes, P. C. C., Moraes, K. A. de 
M. – “Prospecção tecnológica: painéis de vedação utilizando concreto leve e materiais 
reciclados” - Cad. Prospec., Salvador, vol. 8, nº 4, pp. 780-790, out./dez. 2015. 

[33] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13818 – “Placas cerâmicas para 
revestimento - especificação e métodos de ensaio” e seus anexos - Rio de Janeiro,1997. 

[34] Revista Exame – Ed. Abril – https://exame.abril.com.br – 04 de julho de 2017. 



92 

 

[35] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004 – “Resíduos sólidos – 
classificação” – Rio de Janeiro,2004. 

[36] Andreola, F., Barbiere, L., Bignozzi, M. C., Lancellotti, I., – “New blended cement from 
polishing and glazing ceramic sludge” – International Journal of Applied Ceramic 
Technology: Ceramic Product Development and Commercialization, vol. 7, nº 4, pp. 546-555, 
2010.  

[37] Silva, M.G. – “Avaliação da incorporação combinada dos resíduos de cascalho de 
perfuração de poço de petróleo e de polimento do porcelanato em cerâmica vermelha” - Tese 
UFRN, 2012. 

[38] Christófani M. P. H., Fioriti C. F., Tsutsumoto N. Y., Martins J. F. A., - “Iniciação-
Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística - Edição Temática em 
Sustentabilidade” Vol. 7, Nº 1– São Paulo: Centro Universitário Senac, Nov. 2017. 

[39] Sofi, A. – “Effect of waste tyre rubber on mechanical and durability properties of concrete 
– A review” - Ain Shams Engineering Journal 9, pp. 2691 – 2700, 2018.  

[40] Asutkar, P., Shinde, S. B., Patel R., - “Study on the behaviour of rubber aggregates 
concrete beams using analytical approach” - Engineering Science and Technology, an 
International Journal, vol.20, pp. 151–159, 2017. 

[41] Issa, C. A. e Salem, G. – “Utilization of recycled crumb rubber as fine aggregates in 
concrete mix design” - Construction and Building Materials, vol. 42: pp. 48-52 ·  may 
2013. 

[42] Thomas, B. S., Gupta, R. C. – “A comprehensive review on the applications of waste tire 
rubber in cement concrete” – Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 54, pp. 1323–
1333 – 2016. 

[43] Gonçalves F. A. C., Amaral E. L. S., Lopes Junior J. L., Lopes B. L. S., Ribeiro Junior, 
L. S., Brabo D. R., Amarante C. B., - “Fibras Vegetais: Aspectos Gerais, Aproveitamento, 
Inovação Tecnológica e uso em Compósitos” – Revista Espacios, Nº 36, Vol. 39, pg.12 – 
2018. 

[44] Bruno Luiz, M. F. – “A tecnologia do concreto reforçado com fibras de aço” – Revista 
Concreto, IBRACON, nº 50, São Paulo/Brasil, abril/2008. 

[45] Wang, D. Ju, Y., Shen, H., Xu, L. – “Mechanical properties of high performance concrete 
reinforced with basalt fiber and polypropylene fiber” - Construction and Building Materials, 
vol. 197, pp. 464–473, 2019.  

[46] Afroughsabet, V., Geng, G., Lin, A., Biolzi, L., Ostertag, C. P., Monteiro, P. J. M. – “The 
influence of expansive cement on the mechanical, physical, and microstructural properties of 
hybrid-fiber-reinforced concrete” - Cement and Concrete Composites, vol. 96, pp. 21–32, 
2019. 

[47] Figueiredo, A. D. - “Concreto com Fibras” (Org.) Concreto. Ensino, Pesquisa e 
Realizações. São Paulo: IBRACON, vol.2, capítulo 39, pp. 1195-1225, 2005. 

[48] Salvador, R. P., Figueiredo, A. D. – “Comparative evaluation of the mechanical 
behaviour of synthetic and steel fiber-reinforced concrete” – Revista matéria – Rio de Janeiro, 
vol. 18, nº 2 – 2013. 

[49] ACI (American Concrete Institute), ACI 544.1R-96 - “State-of-the-art Report on fiber 
reinforced concrete”. USA- 2006.  



93 

 

[50] Zhao, M., Zhao, M., Chen, M., Li, J., Law, D. - “An experimental study on strength and 
toughness of steel fiber reinforced expanded-shale lightweight concrete”- Construction and 
Building Materials, vol. 183, pp. 493–501, 2018. 

[51] Iqbal, S., Ali, A., Holschemager, K., Bier, T. A. – “Mechanical properties of steel fiber 
reinforced high strength lightweight self-compacting concrete (SHLSCC)” - Construction and 
Building materials, Vol. 98, pp. 325-333, 15 November 2015. 

[52] Abbass,W., Khan, M. I., Mourad, S., - “Evaluation of mechanical properties of steel fiber 
reinforced concrete with different strengths of concrete” - Construction and Building 
Materials, vol. 168, pp. 556–569, 2018. 

[53] Noaman, A.T, Abu Bakar, B.H., Akil, H., Alani, A.H. - “Fracture characteristics of plain 
and steel fibre reinforced rubberized”– Construction and Building materials, vol. 152, pp. 414 
– 423, 2017. 

[54] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15530 – “Fibras de aço para concreto 
– Especificação” – Rio de Janeiro, 2007. 

[55] ACI (American Concrete Institute), ACI 544.4R-88 -“Design Considerations for Steel 
Fiber Reinforced Concrete”. USA – 2006. 

[56] Vasconcelos, R. E., - “Fratura do concreto reforçado com fibras de aço e de polipropileno 
em meios normal e agressivo” – Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas – 
2012. 

[57] Balagaru, P. N., Shah S. P. - “Fiber-Reinforced Cement Composites”. McGraw-Hill 
International Editions. p. 530, 1992. 

[58] Bentur A., Mindess, S. –“Fibre Reinforced Cementitious Composites” – 2nd Edition – 
2007. 

[59] Eidan, J., Rasoolan, I.,  Rezaeian, A., Poorveis, D. – “Residual mechanical properties of 
polypropylene fiber-reinforced concrete after heating” - Construction and Building Materials, 
vol. 198, pp. 195–206, February, 2019. 

[60] Li, Y., Zhang, Y., Yang, E., Tan, K. H., - “Effects of geometry and fraction of 
polypropylene fibers on permeability of ultra-high performance concrete after heat exposure” 
– Cement and Concrete Research, vol. 116, pp. 168-178, February 2019. 

[61] Szelag, M. - “Evaluation of cracking patterns of cement paste containing polypropylene 
fibers” – Composite Structures, vol. 220, pp. 402-411, 2019. 

[62] Zollo, R. F. - “Fiber-reinforced Concrete: An overview after 30 years of development” - 
Cement and Concrete Composites, vol. 19(2), pp. 107-122, 1997. 

[63] Raithby K.D., Galloway J.W., Williams R.I.T., - “ Polypropylene reinforced cement 
composites for surface reinforcement of concrete structures”- International Journal of Cement 
Composites and Lightweight Concrete. Vol.3, pp. 237-246, Nov. 1981. 

[64] Santos, L. R., - http://www.centralfiberglass.com/ - 2001. 

[65] Purnell, P., - ‘The durability of glass fibre reinforced cements made with new 
cementitious matrices’, PhD Thesis, Aston University UK, 1998. 

[66] Pardella, M. L. S. e Del Aguila, A. – “El envelhecimiento de las pastas de cemento 
reforzadas com fibras de vidrio” - Revista Material es de Constucción, vol. 42. Nº 226. Abril 
/ mayo / junio. 1992. 



94 

 

[67] Tassew, S. T.,  Lubell, A. S. – “Mechanical properties of glass fiber reinforced ceramic 
concrete” - Construction and Building Materials, vol. 51, pp. 215–224, 2014. 

[68] Machado, Ari. – “Reforço de estruturas de concreto com fibras de carbono” - Editora 
PINI. Disponível  acesso em http://techne.pini.com.br/engenhariacivil/125/artigo285695-
7.aspx - Belo Horizonte - MG, 24 ago. 2016. 

[69] Flaminio L. N., - “Compósitos estruturais: Ciência e tecnologia”- São Paulo - SP: Edgard 
Blucher, p. 313- 2006. 

[70] Callister W. D. J., - “Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução” -  7ª ed., Rio 
de Janeiro: LTC, 2008. 

[71] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 67: “Concreto - Determinação da 
consistência pelo abatimento do tronco de cone” - Rio de Janeiro, 1998. 

[72] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 33 – “Determinação da 
consistência pelo espalhamento na mesa de Graff “ - Rio de Janeiro – 1998. 

[73] ACI (American Concrete Institute), ACI 211.3/87. Ensaio de Veb - 1987. 

[74] Chen, B., Liu, J. - “Contribution of hybrid fibers on the properties of the high-strength 
lightweight concrete having good workability” - Cement and Concrete Research, vol. 35, pp.  
913-917, 2005. 

[75] Sivakumar, A. – “Influence of hybrid fibres on the post crack performance of high 
strength concrete: part 1 – experimental investigations” – Journal civil engineering, 
construction and technology – Vol.02, pg 59-147, 2011. 

[76] Neville, A. M. - “Propriedades do Concreto” - Ed. Bookman – 2016. 

[77] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9778: “Argamassa e concreto 
endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica” - Rio 
de Janeiro, 2009. 

[78] Medeiros A., - “Estudo do comportamento à fadiga em compressão do concreto com 
fibras” – PUC – Rio de Janeiro – Tese de Doutorado – Cert. Dig. Nº 0710938/CA – 2012.  

[79] Dabbagh, H., Amoorezaei, Akbarpour, K. S., Babamuradi, K. – “Compressive Toughness 
of Lightweight Aggregate Concrete Containing Different Types of Steel Fiber under 
Monotonic Loading” - AUT Journal of Civil Engineering, pp. 15-22, 2017. 

[80] Mansur, M. A., Chin, M. S., Wee, T. H. - “Stress-strain relationship of high-strength fiber 
concrete in compression” - Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 11(1): pp. 21-29, 
1999. 

[81] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5739: “Concreto – Ensaios de 
compressão de corpos de prova cilíndricos “ - Rio de Janeiro, 2007. 

[82] Almeida, L. C.; Buttignol, T.E.T; – “Concrete compressive characteristic strength 
analysis of pile caps with three piles” - Revista IBRACON – Estruturas e Materiais 
- vol.6, nº1, São Paulo – Fevereiro, 2013. 

[83] Associação Brasileira de Normas Técnicas. -  NBR 6118 – “Projeto de estruturas de 
concreto — Procedimentos” – Rio de Janeiro, 2003.  

[84] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7222 – “Concreto e argamassa — 
Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova 
cilíndricos” – Rio de Janeiro, 2011.  



95 

 

[85] ACI (American Concrete Institute), ACI 544.2R-89 – “Measurement of Properties of 
Fiber Reinforced Concrete” – revised in 1999. 

[86] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12142 – “Determinação da resistência 
à tração na flexão de corpos de prova prismáticos” – Rio de Janeiro, 2010. 

[87] RILEM TC 162-TDF - “Test and Design Methods for Steel Fiber Reinforced Concrete: 
Bending Test - Final Recommendation”- Materials and Structures, vol. 35, n. 9, pp. 579-582, 
2002. 

[88] ASTM C293/ C293M-16 – “Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete 
(Using Simple Beam with Center-Point Loading” – USA, 2016. 

[89] ASTM C1609/C1609 M – 12 - “Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber 
Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading)”. In: Book of ASTM Standards, 
pp. 827-834, USA, 2005. 

 [90] JSCE-SF4. “Method of tests for flexural strength and flexural toughness of steel fiber 
reinforced concrete”, pp. 58-66, 1984. 

[91] UNE-EN 14651 - “Concrete Tension Testing” – 2007. 

[92] Thomas J., Ramaswamy A. – “Mechanical Properties of steel fiber-reinforced concrete” 
– Journal of Materials in Civil Engineering – vol. 19(5), may 2007. 

[93] Wu, T., Yang X., Wei H., Liu X. – “Mechanical properties and microstructure of 
lightweight aggregate concrete with and without fibers” - Construction and Building 
Materials, vol. 199, pp. 526–539, 2019. 

[94] Guneyisi, E., Gesoglu, M., Özturan, T., Ipek, S. – “Fracture behavior and mechanical 
properties of concrete with artificial lightweight aggregate and steel fiber” - Construction and 
Building Materials, vol. 84, pp. 156–168, 2015. 

[95] Badogiannis, E. G., Christidis, K. I., Tzanetatos G. E., - “Evaluation of the mechanical 
behavior of pumice lightweight concrete reinforced with steel and polypropylene fibers” -
Construction and Building Materials, vol. 196, pp. 443–456, 2019. 

[96] Li J. J., Wan C. J., Niu J. G., Wu L. F., Wu Y. C. – “Investigation on flexural toughness 
evaluation method of steel fiber reinforced lightweight aggregate concrete” - Construction 
and Building Materials, vol. 131, pp. 449–458, 2017.   

[97] Saidani, M., Saraireh, D., Gerges, M. – “Behaviour of different types of fibre reinforced 
concrete without admixture” - Engineering Structures, vol.113, pp. 328–334, 2016. 

[98] Jingjun, L., Niu J., Wan C., Liu X., Jin Z. - “Comparison of flexural property between 
high performance polypropylene fiber reinforced lightweight aggregate concrete and steel 
fiber reinforced lightweight aggregate concrete” - Construction and Building Materials, vol. 
157, pp. 729-736, 2017. 

[99] Shakor, P. N., Pimplikar, S.S. - “Glass Fibre Reinforced Concrete Use in Construction”- 
Gopalax -International Journal of Technology And Engineering System (IJTES):   - Vol.2, Nº 
2, Jan –March 2011. 

[100] Khalilpour, S., BaniAsad, E., Dehestani, M. - “A review on concrete fracture energy 
and effective parameters” – Cement and Concrete Research – vol. 120, pp. 294-321, 2019. 

[101] Simões, T., Costa, H., Dias-da-Costa, D., Júlio, E. – “Influence of fibres on the 
mechanical behaviour of fibre reinforced concrete matrixes” - Construction and Building 
Materials, vol. 137, pp. 548–556, 2017. 



96 

 

[102] Liu, Y., Kang, L., Ge, H. – “Experimental and numerical study on ductile fracture of 
structural steels under different stress states” – Journal of Constructional Steel Research – 
Vol. 158, pp. 381-404, 2019. 

[103] S Mulchopadhyay, S Khatana - “A review on the use of fibers in reinforced cementitious 
concrete” – Journal of industrial textiles –vol. 45(2), pp. 239-264, 2015. 

[104] Gross, Dietmar, Seelig, and Thomas – “Fracture Mechanics with an Introduction to 
Micromechanics - Mechanical Engineering Series – 2011. 

[105] Meyers, M.A., Chawla, K.K. – “Mechanical Behavior of Materials”. 2nd Edition, 
Cambridge University Press, Cambridge – 2009. 

[106] Neto, P. - “Efeitos do tipo, tamanho e teor de agregado graúdo na resistência e energia 
de fratura do concreto” - Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 
de Engenharia Mecânica, Campinas, 2004. 

[107] ASTM C1609 / 1609M – “Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-
Reinforced Concrete” – USA, 2010. 

[108] Dias, C. M. R., Figueiredo, A. D., Jonh V. M. – “Comparative evaluation of post-clack 
behaviour of steel and high modulus polypropylene fiber reforced concrete” – Anais do 48º 
congresso brasileiro do concreto – setembro/2006. 

[109] ASTM C1399 / 1399M - “Standard Test Method for Obtaining Average Residual-
Strength of Fiber-Reinforced Concrete” – USA, 2002. 

[110] Varma A. U., Kumar, A. D. – “Glass fibre reinforced concrete” – Jornal of Engineering 
Research and Apllications, vol. 3, pp. 1914-1918, sep-oct 2013. 

[111] Abdulkader, I. A. Al-Hadithi, Ibrahem, A. S. Al-Jumaily, Noor S. N. Al-Samarai –
“Mechanical Properties of Chopped Carbon Fiber Lightweight Aggregate Concrete 
Containing Acrylic Polymer” - University of Anbar-College of Engineering, Journal for 
Scientific Engineering. Vol. (6), Nº (5), 2013. 

[112] Carnio, M. A., - “Propagação de trinca por fadiga do concreto reforçado com baixos 
teores de fibras” – Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas/SP – 2009. 

[113] Balendran R.V, Zhou F.P, Nadeem A, Leung A.Y.T. “Influence of steel fibres on 
strength and ductility of normal and lightweight high strength concrete”, Building and 
Environment, vol. 37, pp. 1361-1367, Dec. 2002. 

[114] ASTM C1550 – 12a – “Standard Test Method for Flexural Toughness of Fiber 
Reinforced Concrete (Using Centrally Loaded Round Panel)” STM International, West 
Conshohocken, PA, 2012. 

[115] EFNARC – “The European Guidelines for Self-Compacting Concrete Specification, 
Production and Use” – May, 2005. 

[116] FIB 2010 – “FIB Model Code for Concrete Structures 2010” – october, 2013. 

[117] Arif. M. A. – “Avaliação da medida de tenacidade do concreto reforçado com fibras 
de aço” – Universidade Federal de Uberlândia – junho/2014. 

[118] Barros, J. A. O. – “Comportamento de betão reforçado com fibras” – Tese Doutorado, 
Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, 1995. 

[119] Singh, S., Shukla, A., Brown, R. – “Behaviour of polypropylene fibers from 
cementitious matrix” – Cement and Concrete Research - n.34, pp. 1919-1925, 17 fev.2004. 



97 

 

[120] Yoo-Jae Kim, Jiong Hu , Soon-Jae Lee, and Byung-Hee You – “Mechanical Properties 
of Fiber Reinforced Lightweight Concrete Containing Surfactant” - Department of 
Engineering Technology, Texas State University, San Marcos, TX 78666, USA – Nov.2010. 

[121] ASTM C1018-97 – “Standard test methods for flexural toughness and first cracks 
trength of fibre reinforced concrete” - American Society for Testing and Materials (ASTM) 
04(02), pp. 506–513, 1998. 

[122] Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 7211 – “Agregados para          
Concreto – Especificação” – Rio de Janeiro, 2005. 

[123] Associação Brasileira de Normas Técnicas. -  NBR 5738 – “Concreto-Procedimento 
para moldagem e cura de corpos-de-prova” – Rio de Janeiro, 2008. 

 

  

  

 
 

 

 
 
       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Apêndice A 

 

• Valores amostrais - Cálculo dos Abatimentos (Slump) 
 
 
        Natureza do trabalho:  Avaliação da Consistência – Slump (cm) 

Interessado: Fred Guedes Cunha 
 Estudo: Doutorado  
 Material: Corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 x 20 cm (d x h) 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO 
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 22,0 21,0 23,0 1,0 22,0 

TRRFAO2  16,5 17,5 18,5 1,0 17,5 

TRRFAO4  18,0 16,0 17,0 1,0 17,0 

TRRFAO6  17,5 16,5 15,5 1,0 16,5 

      

TRRFPPO2 14,5 14,0 13,5 1,0 14,0 

TRRFPPO4 12,0 13,0 12,5 0,5 12,5 

TRRFPPO6 12,5 12,0 11,5 0,5 12,0 

       

TRRFVO2 15,5 14,5 15,0 0,5 15,0 

TRRFVO4 6,0 6,5 5,5 0,5 6,0 

TRRFVO6 0,5 1,5 1,0 0,5 1,0 

       

TRRFCO2 12,0 11,5 11,0 2,0 11,5 

TRRFCO4 4,5 5,0 5,5 0,5 5,0 

TRRFCO6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 
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Apêndice B 

 

• Valores amostrais - Cálculo dos Índices de Vazios 
 
 
 Natureza do trabalho:  Índices de Vazios (%) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 x 20 cm (d x h) 
 
 

 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO 
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL  7,86 8,41  7,27  0,57 7,85  

TRRFAO2  8,43 8,54 8,98 0,29 8,65 

TRRFAO4  10,68 10,34 10,05 0,32 10,36 

TRRFAO6  11,30 10,47 10,02 0,65 10,60 

          

TRRFPPO2 8,76 9,11 8,60 0,26 8,82 

TRRFPPO4 8,98 8,18 9,35 0,60 8,84 

TRRFPPO6 9,40 9,40 9,32 0,05 9,37 

       

TRRFVO2  8,16 7,30  8,37  0,57 7,94  

TRRFVO4 8,84 8,37 9,03 0,34 8,75 

TRRFVO6 9,36 8,49 9,35 0,50 9,07 

       

TRRFCO2 7,70 8,03 7,88  0,16 7,87  

TRRFCO4 7,78 7,96 8,67 0,47 8,14 

TRRFCO6 9,31 9,04 13,31 2,39 10,55 
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Apêndice C 

 

 

• Valores amostrais - Cálculo dos Teores de Absorção de Água 
 
 
 Natureza do trabalho: Teor de Absorção de Água (%). 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 x 20 cm (d x h) 
 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO  
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 4,46 5,03 4,84 0,29 4,78 

TRRFAO2  4,96 4,93 4,64 0,18 4,84 

TRRFAO4  7,20 7,07 6,61 0,31 6,96 

TRRFAO6  8,12 7,24 6,16 0,98 7,17 

      

TRRFPPO2 5,84 5,24 6,08 0,43 5,72 

TRRFPPO4 5,85 6,12 5,70 0,21 5,89 

TRRFPPO6 6,14 6,32 6,00 0,16 6,15 

       

TRRFVO2 5,31 4,73 5,46 0,39 5,17 

TRRFVO4 5,89 5,52 5,95 0,23 5,79 

TRRFVO6 6,41 5,59 6,55 0,52 6,18 

       

TRRFCO2 5,02 5,24 4,32 0,48 4,86 

TRRFCO4 4,95 4,79 4,88 0,08 4,87 

TRRFCO6 5,99 5,92 8,78 1,63 6,90 
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Apêndice D 

 
 
• Valores amostrais - Cálculo das Massas Específicas Reais 
 
 
 Natureza do trabalho: Massas Específicas Reais (g/cm³) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 x 20 cm (d x h) 
 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO  
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 1,91 1,83 1,62 0,15 1,79 

TRRFAO2  1,62 1,61 1,56 0,03 1,60 

TRRFAO4  1,66 1,63 1,69 0,03 1,66 

TRRFAO6  1,57 1,62 1,81 0,13 1,67 

      

TRRFPPO2 1,69 1,70 1,70 0,01 1,70 

TRRFPPO4 1,69 1,64 1,71 0,04 1,68 

TRRFPPO6 1,64 1,64 1,65 0,01 1,64 

      

TRRFVO2 1,67 1,66 1,67 0,01 1,67 

TRRFVO4 1,65 1,66 1,67 0,01 1,66 

TRRFVO6 1,61 1,66 1,58 0,04 1,62 

      

TRRFCO2 1,72 1,68 1,75 0,04 1,72 

TRRFCO4 1,70 1,71 1,70 0,01 1,70 

TRRFCO6 1,66 1,67 1,66 0,01 1,66 
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Apêndice E 

 
 
• Valores amostrais - Cálculo das Tensões à Compressão Axial 
 
 Natureza do trabalho: Compressão Axial (MPa) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 x 20 cm (d x h) 
 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO 
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 30,43 31,45 35,59 2,73 32,49 

TRRFAO2  31,14 29,62 31,31 0,93 30,69 

TRRFAO4  30,11 27,37 28,84 1,37 28,77 

TRRFAO6  25,08 25,46 25,40 0,20 25,31 

      

TRRFPPO2 25,21 24,83 26,93 1,25 25,23 

TRRFPPO4 22,03 20,63 20,94 0,74 21,20 

TRRFPPO6 18,84 21,39 19,86 1,28 20,03 

      

TRRFVO2 27,57 26,67 26,93 0,40 27,12 

TRRFVO4 26,17 26,87 27,88 0,86 26,97 

TRRFVO6 23,55 23,94 20,63 1,81 22,71 

      

TRRFCO2 28,78 28,84 28,90 0,05 28,84 

TRRFCO4 26,87 28,52 27,50 0,83 27,63 

TRRFCO6 25,08 25,21 24,32 0,48 24,87 
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Apêndice F 

 
 
• Valores amostrais - Cálculo das Tensões à Flexão 
 
 Natureza do trabalho: Tensão à Flexão (MPa) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Corpos-de-prova prismáticos com dimensões de 10 x 10 x 40 cm (h x l x c) 
 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO  
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 3,65 3,97 3,59 0,20 3,74 

TRRFAO2  3,97 3,26 3,61 0,36 3,61 

TRRFAO4  6,11 4,68 4,86 0,78 5,22 

TRRFAO6  6,29 4,39 5,26 0,95 5,31 

      

TRRFPPO2 3,55 3,68 4,20 0,34 3,81 

TRRFPPO4 3,68 4,21 3,90 0,27 3,93 

TRRFPPO6 3,66 4,29 3,89 0,32 3,95 

      

TRRFVO2 4,72 4,71 4,56 0,09 4,66 

TRRFVO4 4,81 4,99 4,66 0,17 4,82 

TRRFVO6 5,09 4,51 5,03 0,32 4,88 

      

TRRFCO2 6,23 5,71 6,04 0,26 5,99 

TRRFCO4 5,96 5,65 6,85 0,62 6,15 

TRRFCO6 6,14 7,08 5,94 0,61 6,39 
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Apêndice G 

 
 
• Valores amostrais - Cálculo das Tensões à Fratura 
 
 Natureza do trabalho: Resistência à Fratura (MPa) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Corpos-de-prova prismáticos com dimensões de 10 x 10 x 40 cm (h x l x c) 

 
 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO  
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 3,71 3,76 3,74 0,03 3,74 

TRRFAO2  3,77 4,62 4,18 0,43 4,19 

TRRFAO4  4,18 4,41 4,02 0,21 4,20 

TRRFAO6  3,30 3,53 6,99 2,07 4,61 

      

TRRFPPO2 3,96 4,33 4,11 0,20 4,13 

TRRFPPO4 4,56 4,88 4,24 0,32 4,56 

TRRFPPO6 4,78 4,45 4,60 0,17 4,61 

      

TRRFVO2 4,56 3,47 4,01 0,55 4,01 

TRRFVO4 5,15 4,53 3,81 0,67 4,50 

TRRFVO6 4,63 3,34 5,75 1,21 4,57 

      

TRRFCO2 4,96 5,01 3,69 0,75 4,55 

TRRFCO4 8,34 5,31 5,54 1,69 6,40 

TRRFCO6 7,02 6,67 6,93 0,18 6,87 
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Apêndice H 

 
 
• Valores amostrais - Cálculo das Tenacidades 
 
 Natureza do trabalho: Tenacidades (N x mm) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Gráfico Tensão x Deformação do ensaio de fratura 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO  
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 620,08 160,78 377,85 229,80 386,24 

TRRFAO2  1899,62 2357,52 2125,21 230,10 2127,45 

TRRFAO4  2965,02 2861,85 2911,78 51,0 2912,88 

TRRFAO6  3065,38 3074,87 3070,12 4,70 3070,12 

      

TRRFPPO2 1268,86 722,64 806,74 294,10 932,75 

TRRFPPO4 1478,27 1340,89 1224,79 126,90 1347,98 

TRRFPPO6 1837,84 2012,63 1585,33 214,80 1811,93 

      

TRRFVO2 644,24 493,62 565,40 74,10 567,75 

TRRFVO4 930,3 829,02 676,98 127,40 812,04 

TRRFVO6 811,02 873,61 845,61 30,40 843,41 

      

TRRFCO2 1069,81 1543,40 1256,47 253,50 1289,89 

TRRFCO4 6190,42 3331,05 3154,53 1704,10 4225,33 

TRRFCO6 6760,85 3702,39 5233,57 1529,90 5232,27 
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Apêndice I 

 
 
 
• Valores amostrais - Cálculo dos Fatores de Tenacidades 
 
 Natureza do trabalho: Fatores de Tenacidades (MPa) 
Interessado: Fred Guedes Cunha 
Estudo: Doutorado  
Material: Gráfico Tensão x Deformação do ensaio de fratura 
 
 

 
 

TRAÇO AMOSTRA 01 AMOSTRA 02 AMOSTRA 03 

 
DESVIO  
PADRÃO MÉDIA 

          

REFERENCIAL 0,37 0,10 0,22 0,14 0,23 

TRRFAO2  1,13 1,41 1,27 0,14 1,27 

TRRFAO4  1,77 1,71 1,74 0,03 1,74 

TRRFAO6  1,83 1,83 1,83 0,01 1,83 

      

TRRFPPO2 0,76 0,43 0,48 0,18 0,56 

TRRFPPO4 0,88 0,80 0,73 0,08 0,80 

TRRFPPO6 1,10 1,20 0,95 0,13 1,08 

      

TRRFVO2 0,38 0,29 0,34 0,04 0,34 

TRRFVO4 0,56 0,49 0,40 0,08 0,48 

TRRFVO6 0,48 0,52 0,50 0,02 0,50 

      

TRRFCO2 0,64 0,92 0,75 0,15 0,77 

TRRFCO4 3,69 1,99 1,88 1,02 2,52 

TRRFCO6 4,03 2,21 3,12 0,91 3,12 

 
 
 
 

   

                       
 
 
 
 


