
5.2. Módulo de Deformação
Através da NBR 8522/84, foram avaliados os módulos de deformação
secante dos diferentes traços de concreto.
Para este ensaio foram utilizados 3 corpos de prova para cada traço, com
dimensões de 100mm x 200mm, sendo todos eles instrumentados com
extensômetros elétricos de resistência, modelo S160, e ensaiados aos 7
dias de idade.

Gráfico 2 – Comparativo entre fibras polipropileno em diferentes teores.

Nota-se no gráfico 2 que com a adição de fibras poliméricas de
polipropileno ao concreto, ocorre um aumento do módulo de deformação.
Este aumento é gradativo conforme a elevação do teor de fibras adiciona-
do, porém tem seu limite no teor de 500g/m³ de concreto (0,15% sobre a
massa de cimento), onde a partir deste ponto começa a diminuir o módu-
lo de deformação do compósito, fato também observado através do gráfi-
co 3, onde a partir deste valor o módulo tende a voltar para o valor do con-
creto sem adição de fibras.

Gráfico 3 – Comparativo entre fibras polipropileno, nylon e poliester em diferentes teores.

A adição de fibras de polipropileno ao concreto, até teores abaixo de
900g/m³, causam uma elevação do módulo de deformação de até 18,5%.
Para teores mais altos ocorre um decréscimo do módulo podendo chegar
a aproximadamente 19%, a adição de fibras de nylon não causam nenhu-
ma perturbação nos valores do módulo de deformação, em comparação
com o concreto sem adição.

5.3.  Resistência à tração na flexão
Para os ensaios de resistência à tração na flexão foram moldados 4 corpos
de prova prismáticos para cada traço, de dimensões 150mm x 150mm x
500mm, sendo ensaiados aos 28 dias de idade.

Gráfico 4 – Avaliação da tenacidade com diferentes tipos de fibras.

As fibras de polipropileno FiberLock apresentaram ótimo desempenho
quanto a tenacidade do compósito, não se observando diferença significa-
tiva entre o aumento do teor de fibras adicionado.
Observa-se através dos dados obtidos que o teor de fibras que apresentou
melhor desempenho foi 0,1% sobre a massa de cimento, ou seja, utilizan-
do-se de 300g/m³ de concreto, onde seu valor foi aproximadamente 40%
maior que o do concreto sem adições.
O teor de 300 a 350g/m³ de nylon 6.6 apresenta valor muito próximo ao
do concreto sem fibras, não acarretando em ganho algum, onde também o
mesmo teor para fibras de poliester apresenta resultado inferior ao do con-
creto sem fibras.
Devido ao fato das fibras poliméricas possuírem um baixo módulo defor-
mação, sua resistência residual calculada através da Norma Japonesa não
apresenta resultados relevantes.

6.  CONCLUSÃO

Os teores de FiberLock de 350g/m³ a 500g/m³ se mostraram a melhor
dosagem para a sua utilização como adição ao concreto, apresentando
uma elevação da resistência a compressão, como também, e não espera-
do, um aumento significativo do módulo de deformação.
O aumento do módulo de deformação ao utilizar fibras de polipropileno
FiberLock evidencia um maior travamento dos componentes consti-
tuintes do concreto, sem prejudicar sua realogia no estado fresco ou sua
ductilidade no estado endurecido. O teor normalmente utilizado com
fibras de polipropileno de 900g/m³ apresentou resultado inferior aos
demais traços pesquisados, como também o teor de nylon 6.6 de 350g/m³
não é suficiente para conseguir o mesmo desempenho comparado com o
mesmo teor de fibras de polipropileno.
As fibras poliméricas não suportam o processo de arrancamento, pois ao
serem interceptadas por uma fissura rompem-se antes que ocorra seu
arrancamento da matriz do concreto. Por outro lado nota-se que sua
adição ao concreto  contribuem para o incremento de absorção de energia
e uma avaliação do efeito dessa contribuição é o aumento da tenacidade.
A aderência para as fibras poliméricas de baixo módulo, portanto, não é o
fator determinante no fenômeno de ponte de transferência de tensões, e
sim sua resistência à tração, pois a ruptura da aderência e o escorregamen-
to da fibra não consomem energia no processo da fratura, fato observado
apenas para concretos reforçados com fibras de alto módulo (CRFA).
As fibras de polipropileno apresentaram um ganho na tenacidade dos
compósitos, porém não foi o suficiente para evidenciar a sua utilização
como substituto da tela metálica como reforço estrutural. A resistência
residual não chegou a 2%, sendo diversas vezes nula, demonstrando assim
a ineficiência como estrutura portante.
As fibras de polipropileno, FiberLock, se mostraram tão eficientes quan-
to as fibras normalmente comercializadas no mercado, tendo excelente
desempenho ao ser adicionada ao concreto. 
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Sem Ú·¾»®Ô±½µ Com Ú·¾»®Ô±½µ

reduz as rachaduras causadas por retração plástica.
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Material: Polipropileno
Peso específico: 0,90 g/cm3

Cor: Natural
Ponto de fusão: 165,55 0C
Diâmetro: 20 microns
Comprimento: 20mm, 12mm, 10mm, 06mm e 05mm
Condutividade Térmica: Nula
Área Específica: > 255 m2/kg
Frequência: 20 mm - 180 milhões fios/kg

12 mm - 300 milhões fios/kg
10 mm - 360 milhões fios/kg
06 mm - 600 milhões fios/kg
05 mm - 720 milhões fios/kg

Tensão de ruptura: 810 MPa
Alongamento: 28%
Módulo de elasticidade: 3 a 4 GPa
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Tipos de
Fibras

Preços por
Kg

Custo
por m3

Quantidade
a adicionar 

(por m3 de
concreto)

kg

Polipropileno 1 0,500 0,5

Aço 0,25 10 a 20 2,5 à 5

Nylon 2,50 0,350 0,87

Base 1 Base 1
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saquinho 9 x 5cm

Tel: (11) 4718-8700 
etruria@etruria.com.br
www.etruria.com.brIndústria de Fibras e Fios Sintéticos Ltda.
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� Usar 500 g de Ú·¾»®Ô±½µ para cada metro cúbico de
concreto ou argamassa.

� Adicionar o pacote fechado diretamente ao concreto e mis-
turar por 5 a 7 minutos.

� Para obter uma mistura homogênea, e evitar o embolamen-
to, adicionar os pacotes em intervalos de 1 minuto.
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� Coletiva: fardo plástico de 25 kg. 
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