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INTRODUÇÃO

As fibras inibem a propagação de fissuras no compósito cimentício, atuando como obstáculo
ao interceptarem as microfissuras, proporcionando um aumento na resistência do compósito e evitam
assim o aparecimento prematuro das macrofissuras.

Para um bom resultado no uso de fibras quando incorporadas ao concreto, estas devem provir
de comprimento e volume adequados. Com este intuito, encontram-se dois parâmetros importantes: o
volume crítico (Vfc) e o comprimento crítico (lfc).

Segundo Figueiredo (2000), o volume crítico é aquele que correspondente teor de fibras que
mantém a mesma capacidade portante para o compósito a partir da ruptura da matriz (1% do volume
de concreto). Em teores abaixo do volume crítico, o principal trabalho das fibras ocorre no estágio
pós-fissurado, ou seja, a partir da ruptura da matriz as fibras passam a absorver a energia transmitida
ao material, impedindo que haja uma ruptura brusca da estrutura, proporcionando ainda uma
capacidade de resistência residual não existente no concreto sem reforço (CALDAS,et al.; 2003).

Desta forma, levando em consideração que a fibra de aço possui um peso específico de 7.840
kg/m³, o volume crítico corresponde à adição de um teor de 78,4 kg de fibra de aço por metro cúbico
de concreto.

OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo analisar as resistências do concreto em diferentes teores e
compará-las ao volume crítico do concreto.

METODOLOGIA

Foram confeccionados corpos-de-prova cilíndricos e prismáticos – 1:2:2,12:2,88 (c:a:b), com
relação a/c=0,54, no teor de 30 kg/m³, 60 kg/m³ e 90 kg/m³ de concreto, além do traço de referência.
Submeteu-se os corpos de prova a ensaios de compressão axial e tração por compressão diametral,
ensaiados em duas idades distintas: aos 28 e 120 dias.

O valor estipulado à resistência do volume crítico foi obtido através da interpolação simples
entre os valores das resistências com os teores de fibra adicionados de 60 kg/m³ e 90 kg/m³,
respectivamente.

RESULTADOS E DISCUÇÕES

Os resultados obtidos dos ensaios mencionados são apresentados nos gráficos a seguir:
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Figura 1 – Ensaios de compressão axial e diametral aos 28 dias.

A Figura 1 constata que o valor da resistência do volume crítico à compressão axial é de
22,97% e na compressão diametral de é 27,58%, aos 28 dias, superior ao concreto de referência.

Figura 2 - Ensaios de compressão axial e diametral aos 120 dias.

A Figura 2 comprova que o valor da resistência do volume crítico à compressão axial é de
7,65% e na compressão diametral de é 90,28%, aos 120dias, superior ao do concreto sem fibras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos resultados obtidos nos ensaios de resistência do concreto endurecido,
pode-se verificar que em todos os ensaios realizados, o concreto com adição de 60 kg/m³, ou seja,
com teor próximo ao volume crítico, apresentou uma melhoria das propriedades de resistência
quando comparado a um concreto convencional sem fibras de aço.
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