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Resumo
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo experimental sobre a resistência à
fadiga na flexão de concreto com fibra de poliolefina. Um programa experimental foi
elaborado no qual 27 vigas de concreto com fibra de poliolefina e 9 vigas de concreto
simples de 100 mm x 100 mm x 400 mm de dimensões foram ensaiadas à fadiga na
flexão sob quatro pontos de carregamento. As vigas de concreto com fibra continham
três diferentes teores volumétricos (0,25%, 0,50% e 0,75%) de fibra de poliolefina de
0,35 mm x 0,70 mm x 50 mm de dimensões. Um total de 12 vigas de concreto sem ou
com fibras também foi ensaiado sob flexão estática para se obter a resistência à flexão
estática das diferentes composições de concreto antes do ensaio de fadiga. Os ensaios de
fadiga na flexão foram realizados para diferentes níveis de relação entre tensões (0,60,
0,70 e 0,80). As cargas senoidais de amplitude constante foram aplicadas na freqüência
de 5 Hz. A partir das curvas de fadiga obtidas, verificou-se que a adição das fibras de
poliolefina e menores níveis de relação entre tensões levaram ao aumento da resistência
à fadiga na flexão do concreto.
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Introdução
Fadiga é o fenômeno de ruptura do material sob um carregamento inferior ao limite
nominal de resistência, após ser submetido à ação de ciclos repetidos de tensões. É um
caso específico de carregamento dinâmico, que segundo a recomendação ACI 215R-74
(1992), é aquele que varia no tempo de maneira arbitrária. Consiste em uma seqüência
de carregamentos cíclicos que pode causar ruptura com mais de 100 ciclos.
Estruturas de concreto, como pontes, pavimentos e estruturas offshore, são normalmente
submetidas à carga repetitiva. Assim, uma confiabilidade adequada contra a ruptura por
fadiga é necessária nestas estruturas (OH, 1991).
A resistência à fadiga de um elemento estrutural é definida como uma fração da
resistência estática que pode ser suportada por este elemento para um certo número de
ciclos.
Nos últimos anos, as fibras têm sido cada vez mais adicionadas ao concreto utilizado em
estruturas que precisem suportar cargas dinâmicas, como lajes, bases de motores,
pavimentos rígidos, elevadores e torres eólicas, devido às características de ductilidade
que conferem ao concreto.

As cargas dinâmicas diminuem a vida útil da estrutura, pois a levam ao colapso por
fadiga, mesmo que as tensões atuantes sejam inferiores à tensão limite. Por este motivo,
a resistência à fadiga deve ser considerada no dimensionamento de estruturas que
suportam este tipo de carregamento.
Foram encontrados na literatura alguns estudos que abordaram o comportamento de
concretos com fibras diversas, principalmente fibras de aço, submetidos à fadiga na
flexão, como JUN e STANG (1998), SINGH e KAUSHIK (2000), SINGH e
KAUSHIK (2001), SINGH et al. (2005), GOEL e SINGH (2014) e SILVA (2010),
porém não há outros estudos de fadiga na flexão de concreto com fibra de poliolefina.
Em vista disso, este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o estudo da
resistência à fadiga na flexão de concreto com fibra de poliolefina.
Programa Experimental
Objetivou-se investigar o comportamento do concreto simples e com fibras de
poliolefina à fadiga na flexão em quatro pontos.
Os parâmetros variados neste programa experimental foram o teor volumétrico das
fibras (Vf = 0,25%, Vf = 0,50% e Vf = 0,75%), a relação de tensão (RT = 0,60, RT =
0,70 e RT = 0,80) para uma frequência de aplicação da carga (f) de 5 Hz.
Foram moldados 48 corpos de prova prismáticos com 100 mm x 100 mm x 400 mm de
dimensões, dos quais 12 sem fibras e 36 com fibras de poliolefina, a fim de avaliar sua
resistência à flexão estática e sua resistência à fadiga na flexão.
A Figura 1 mostra o esquema estrutural das vigas ensaiadas à flexão com carregamento
em quatro pontos, tanto para os ensaios estáticos como para os ensaios dinâmicos.

Figura 1 – Esquema estrutural das vigas.
A fim de se obter resistência média do concreto à compressão de cerca de 35 MPa aos
28 dias de idade, a composição do concreto utilizado, em massa, foi 1: 2: 1,35: 1,35:
0,49 (cimento: areia natural de rio lavada: brita 0: brita 1: relação água-cimento), sendo
o consumo de cimento CPII-F-32 de 378 kg/m3 de concreto.
Os dados sobre a fibra de poliolefina utilizada (v. Figura 2) encontram-se na Tabela 1.

Figura 2 – Fibra de poliolefina.
Tabela 1 – Características da fibra de poliolefina (BRUGG CONTEC, 2017).
Item
Valor
Diâmetro equivalente (mm)
0,5
Comprimento (mm)
50
Fator de forma
100
Número de fibras por kg
120000
Resistência à tração (MPa)
590
Módulo de elasticidade (GPa)
>10
Massa específica (kg/m3)
910
3
Dosagem recomendada (kg/m de concreto)
2,0 a 7,5
Na Figura 3, são apresentadas as imagens da fibra de poliolefina produzidas por
microscopia eletrônica de varredura (MEV), realizada no Laboratório de Microscopia
Eletrônica do Instituto Militar de Engenharia.

(a) seção transversal (230X)
(b) seção de topo (250X)
Figura 3 – Micrografia da fibra de poliolefina.

Na imagem mostrada na Figura 3a, pode-se observar a superfície corrugada da fibra de
poliolefina, cuja função é aumentar a aderência entre fibra e matriz de concreto.
Utilizando a escala gráfica da imagem da Figura 3b, foi verificado que as espiras na
superfície da fibra possuem altura de cerca de 0,03 mm e o afastamento entre espiras
consecutivas é de cerca de 0,10 mm.
Quanto à seção transversal da fibra de poliolefina, possui forma entre retangular e
elíptica, cuja maior dimensão medida tem cerca de 0,70 mm e a menor dimensão, 0,35
mm.
A Tabela 2 apresenta um resumo das características dos espécimes ensaiados e dos
ensaios.
Vf
(%)

0,00
0,25
0,50
0,75

Tabela 2 – Características dos espécimes e dos ensaios.
f
RT
Quantidade de
Quantidade de
(Hz)
vigas
cilindros
3
6
5
0,60; 0,70; 0,80
9
3
6
5
0,60; 0,70; 0,80
9
3
6
5
0,60; 0,70; 0,80
9
3
6
5
0,60; 0,70; 0,80
9
Total
48
24

Em cada betonada, foram adicionadas ao concreto fibras de poliolefina nos teores
volumétricos de 0,25%, 0,50% e 0,75%, o que representou teores em massa
equivalentes a 2,3 kg/m3, 4,6 kg/m3 e 6,9 kg/m3.
Além dos 48 corpos de prova prismáticos de concreto de 100 mm x 100 mm x 400 mm
de dimensões, foram moldados 24 corpos de prova cilíndricos de 100 mm x 200 mm de
dimensões, dos quais 6 sem fibras e 18 com fibras de poliolefina, com o objetivo de
avaliar a resistência à compressão do material.
Os ensaios estático de resistência à tração na flexão e dinâmico de fadiga na flexão
foram realizados na prensa servo-hidráulica da marca MTS informatizada e com 100 kN
de capacidade, existente no Laboratório de Materiais de Construção e Concretos do
Instituto Militar de Engenharia, conforme pode-se ver na Figura 4.
Nos ensaios de fadiga, para a carga mínima aplicada, foi utilizado o valor de 10% da
resistência à tração na flexão estática, enquanto para a carga máxima aplicada, os
valores de 60%, 70% e 80% da resistência à tração na flexão estática (RT = 0,60,
RT = 0,70 e RT = 0,80).

Figura 4 – Dispositivo e prensa para os ensaios de flexão.
Resultados e Análise
A Tabela 3 apresenta os resultados dos ensaios de compressão uniaxial centrada para a
determinação da resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos de
100 mm x 200 mm de dimensões aos 60 dias.
Os lotes de cilindros de concreto de 35 MPa de resistência média de dosagem (C35)
foram divididos em concretos sem fibras (C35-SF), com fibras de poliolefina
Vf = 0,25% (C35-0,25FP), Vf = 0,50% (C35-0,50FP) e Vf = 0,75% (C35-0,75FP), sendo
cada lote com seis cilindros de concreto.
Percebe-se que, com o aumento do teor volumétrico de fibra de poliolefina, houve
aumento da resistência à compressão do concreto em até cerca de 20%.
Tabela 3 – Resistência à compressão do concreto por lote de cilindros.
Lote
fc (MPa)
C35-SF
49,4
C35-0,25FP
49,6
C35-0,25FP
52,5
C35-0,25FP
59,2
A Figura 5 mostra o aspecto pós-ruptura do cilindro de 100 mm x 200 mm de
dimensões do concreto sem fibras, cuja ruptura foi frágil, brusca e com muitas fissuras.

O modo de ruptura dos concretos com fibras foi menos frágil e brusca e com poucas
fissuras.

(a) concreto sem fibras

(b) concreto com fibras
(Vf = 0,50%)
Figura 5 – Corpos de prova cilíndricos de concreto após ruptura por compressão.
Da Tabela 4, que apresenta os valores de resistência à tração na flexão estática obtidos
nos ensaios, nota-se que os concretos com Vf = 0,25%, Vf = 0,50% e Vf = 0,75%
apresentaram resistência à tração na flexão cerca de 9%, 19% e 25% superior à do
concreto sem fibras.
Tabela 4 – Resistência à tração na flexão do concreto por lote de cilindros.
fct,f (MPa)
Lote
C35-SF
5,29
C35-0,25FP
5,78
C35-0,25FP
6,32
C35-0,25FP
6,62
A Figura 6 mostra o aspecto pós-ruptura do prisma de 100 mm x 100 mm x 400 mm de
dimensões do concreto sem fibras, cuja ruptura foi frágil, brusca e sem aviso prévio. A
seção rompida sempre ocorreu no vão entre as cargas concentradas aplicadas, isto é, no
vão de flexão pura.
O modo de ruptura dos concretos com fibras foi menos frágil e não houve separação
entre as partes do prisma.
A Tabela 5 reúne os valores de número de ciclos (N) que os corpos de prova
prismáticos de 100 mm x 100 mm x 400 mm de dimensões de concretos sem ou com
fibra de poliolefina suportaram até romper por flexão, após a execução dos ensaios de
fadiga na flexão para valores de relação de tensão de 0,60, 0,70 e 0,80 e de freqüência
de 5 Hz.

(a) concreto sem fibras
(b) concreto com fibras (Vf = 0,50%)
Figura 6 – Corpos de prova prismáticos de concreto após ruptura por flexão.
Tabela 5 – Valores de N para frequência de carregamento de 5 Hz.
RT = 0,60
RT = 0,70
RT = 0,80
Lote
C35-SF
8.435
97
342
17.609
516
964
59.964
32.673
13.532
Média
28.669
11.095
4.946
Desvio Padrão
27.487
18.688
7.442
C35-0,25FP
68.978
16.504
24
204.357
29.871
24.787
237.659
71.570
31.443
Média
170.331
39.315
18.751
Desvio Padrão
89.340
28.722
16.556
C35-0,50FP
16.934
696
29
170.242
23.553
1.025
367.989
102.992
52.348
Média
185.055
42.747
18.110
Desvio Padrão
175.996
53.306
29.651
C35-0,75FP
5.518
1.097
398
12.788
1.410
2.262
1.775.150
448.309
127.635
Média
597.819
150.272
43.432
Desvio Padrão
1.019.605
258.108
72.928
Pode-se notar da Tabela 5 que os valores de N dos concretos sem ou com fibras são
muito dispersos entre si, com a maioria dos valores de desvio padrão maior que os
valores de média.
Os concretos com fibras alcançaram, em média, valores de N superiores aos dos
concretos sem fibras para um mesmo valor de RT. O valor médio de N dos concretos
C35-0,25FP, C35-0,50FP e C35-0,75FP foi cerca de 6, 7 e 21 vezes maior que o do
concreto sem fibras C35-SF, para RT de 0,60. Para RT de 0,70 e 0,80, este valores
passaram para 3, 4 e 14 e 4, 4 e 9.

A análise dos valores N pode ser feita com o uso das curvas de Wöhler. É uma das
maneiras mais utilizadas e difundidas em estudos que tratam dos danos causados por
fadiga em concretos.
A Figura 7 ilustra as curvas S-N para a freqüência de 5 Hz. No eixo das abscissas, os
valores de N foram dispostos em logaritmo decimal. As curvas de tendência obtidas são
lineares, cujas expressões são mostradas nas Equações 1 a 4. Pode-se concluir que os
dados deste programa experimental apresentaram um comportamento próximo do das
curvas de Wöhler.

Figura 7 – Valores de N x RT e curvas de Wöhler dos concretos ensaiados para a
frequência de 5 Hz.
RT = -0,2615 log N + 1,7632, para C35-SF

(1)

RT = -0,2014 log N + 1,6467, para C35-0,25FP

(2)

RT = -0,1937 log N + 1,6142, para C35-0,50FP

(3)

RT = -0,1937 log N + 1,6142, para C35-0,75FP

(4)

Conclusões
De posse dos dados obtidos dos ensaios, pode-se concluir que:
- a adição de fibra de poliolefina até Vf = 0,75% no concreto levou ao aumento da
resistência à compressão do concreto em até cerca de 20%;
- com o aumento de Vf até 0,75%, a resistência à tração na flexão estática aumentou em
torno de até 25%;
- para um mesmo valor de RT e com o aumento de Vf, houve o aumento do valor médio
de N; o valor médio de N dos concretos com fibra foi até cerca de 21 vezes maior que o
do concreto sem fibra;

- para um mesmo concreto, com a diminuição de RT, houve o aumento do valor médio
de N;
- a adição de fibra de poliolefina acarretou o aumento da resistência à fadiga na flexão
do concreto;
- as curvas de Wöhler bem representaram o comportamento dos concretos sem ou com
fibra de poliolefina ensaiados neste trabalho.
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