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RESUMO 
 
 
O concreto possui propriedades estruturais desejáveis como a resistência à compressão elevada, a 
rigidez e a durabilidade, mas, ao mesmo tempo, apresenta algumas limitações, como a baixa 
capacidade de deformação e a rápida propagação de fissuras quando submetido a esforços de 
tração. A utilização de fibras como material de reforço é uma alternativa para minimizar as 
limitações deste material. O objetivo deste estudo é avaliar o comportamento mecânico do 
Concreto Reforçado com Fibras de Vidro (CRFV) e verificar a viabilidade da aplicação do CRFV 
em peças de pavimento intertravado. A escolha do traço foi feita levando-se em consideração a 
norma brasileira que estabelece para pavimentos com tráfego de pedestres, veículos leves e 
veículos comerciais de linha resistência característica à compressão mínima de 35 MPa e para 
pavimentos com tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de 
abrasão acentuados resistência característica à compressão mínima de 50 MPa. A análise dos 
resultados obtidos permite concluir que a adição de fibras ao concreto proporciona aumento na 
resistência à tração na flexão e a resistência residual pós-fissuração aumenta com o teor crescente 
de fibras de vidro na mistura. Verificou-se também um aumento na resistência à compressão das 
peças de pavimento intertravado moldadas com o concreto reforçado com fibra de vidro 
possibilitando a aplicação deste traço em pavimentos com tráfego de veículos especiais, de 
acordo com os limites estabelecidos pela norma brasileira. 
 
Palavras-Chaves: Materiais de Construção; Compósitos; Concreto; Fibras de vidro; Pisos de 
concreto. 
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ABSTRACT 
 
 
The concrete has desirable structural properties such as high compressive strength, stiffness and 
durability, but at the same time it has some limitations such as low deformability and rapid crack 
propagation when subjected to tensile stresses. The use of fibers as reinforcement material for the 
concrete is an alternative to minimize the limitations of this material. The objective of this report 
is to evaluate the mechanical behavior of glass fiber reinforced concrete (GFRC) and verify the 
viability of the application of GFRC in interlocked floor blocks. The choice of recipe was made 
assuming the Brazilian Standard establishes floor with pedestrian traffic, light vehicles and line 
commercial vehicles minimum characteristic compressive strength of 35 MPa and special vehicle 
traffic floors and requests can produce marked effects of abrasion minimum characteristic 
compressive strength of 50 MPa. The analysis of the results shows that the addition of concrete to 
the fibers provides increased flexural tensile strength and residual flexural tensile strength post-
cracking increases with increasing content glass fibers in the mixture. It was also verified an 
increase in the compressive strength of interlocked floor blocks made with glass fiber reinforced 
concrete making it possible the application of these recipe in the floors with special vehicle 
traffic, in accordance with the limits set by the Brazilian Standard. 
 
Key-words: Building Materials; Composites; Concrete; Glass fibers; Concrete floors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O concreto é o material mais utilizado no ramo da construção civil, devido às suas 

propriedades mecânicas como elevada resistência à compressão, durabilidade e rigidez. Sua 

utilização e importância aumentaram com o passar do tempo e impulsionaram muitos estudos 

acerca das propriedades deste material, com o objetivo de obter o melhor proveito do mesmo. 

Características como a resistência à compressão tiveram um aumento significativo, mas a 

resistência à tração não foi melhorada. Para suprir estas e outras deficiências do concreto, 

pesquisadores se concentram em buscar outros componentes para adicionar ao concreto. O 

concreto reforçado com fibras é uma das opções (HELENE e ANDRADE, 2010).  

As fibras quando adicionadas ao concreto proporcionam melhora significativa na 

resistência à tração e tenacidade do compósito no estado endurecido, pois as mesmas atuam como 

pontes de transferência de tensões através das fissuras, suprindo assim as deficiências da matriz. 

As fibras são fabricadas a partir de diversos tipos de materiais: metálicas, cerâmicas, poliméricas 

ou naturais (FIGUEIREDO, 2011). As fibras de vidro, classificadas como cerâmicas, são o objeto 

de estudo desta pesquisa. 

Algumas das possibilidades de aplicação do concreto reforçado com fibras de vidro 

(CRFV) é em elementos pré-fabricados. Nesta pesquisa será analisada a viabilidade da aplicação 

do CRFV em peças pré-moldadas de concreto para pavimento intertravado, visto que este 

elemento é muito utilizado atualmente no mercado para pavimentação e a norma ABNT NBR 

9781:2013 exige elevada resistência à compressão e desempenho das peças pré-moldadas para a 

utilização em locais com tráfego pesado. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que o novo CÓDIGO MODELO 2010 da FIB cria a possibilidade de 

aplicação estrutural do concreto reforçado com fibras esta pesquisa se justifica, pois a mesma 

pretende avaliar as características mecânicas e a resistência residual do concreto reforçado com 

fibras de vidro, visando sua aplicação em peças de pavimento intertravado. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

 

A pesquisa objeto deste estudo tem como objetivos gerais a avaliação do comportamento 

mecânico do concreto reforçado com fibras de vidro (CRFV) e a aplicação do CRFV em piso 

intertravado de concreto. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

− Ensaios de caracterização física dos materiais a serem utilizados na produção dos 

concretos; 

− Avaliação da resistência à compressão e da resistência à tração na flexão da matriz 

de concreto; 

− Avaliação da resistência residual à tração na flexão do concreto reforçado com 

fibra de vidro; 

− Seleção do traço mais adequado para a moldagem de peças de pavimento 

intertravado; 

− Avaliação da resistência à compressão, absorção de água e resistência à abrasão 

das peças de pavimento intertravado para o traço de maior resistência; 

− Comparação dos resultados obtidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1 CONCRETO 

 

O concreto, material estrutural amplamente utilizado no mundo, é composto basicamente 

de cimento, água, agregados, aditivos e adições, e tem sido constantemente assunto de pesquisas 

no ramo da construção civil (MEHTA e MONTEIRO, 2014). 

Segundo Helene e Andrade (2010): 

“Mesmo sendo o mais recente dos materiais de construção de estruturas 

[o concreto] pode ser considerado como uma das descobertas mais 

interessantes da história do desenvolvimento da humanidade e sua 

qualidade de vida. Sua descoberta no fim do século XIX e seu intensivo 

uso no século XX, que o transformaram no material mais consumido pelo 

homem depois da água, revolucionaram a arte de projetar e construir 

estruturas cuja evolução sempre esteve associada ao desenvolvimento 

das civilizações ao longo da história da humanidade.” 

Apesar de todo o avanço alcançado com os estudos acerca deste material, suas 

possibilidades ainda não foram esgotadas, e o mesmo está em plena evolução e é impossível 

prever seu futuro bem como definir seus limites. As pesquisas e seus avanços buscam obter 

melhor proveito deste material, para trazer segurança e tranquilidade aos projetistas e 

construtores, que por sua vez optam cada vez mais por utilizá-lo em suas construções, buscando 

soluções originais para as estruturas, explorando ao máximo a capacidade dos materiais 

(HELENE e ANDRADE, 2010). 
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Segunda Mehta a Monteiro (2014), existem três principais razões para justificar a larga 

utilização deste material: excelente resistência à água, tornando-o um material ideal para 

construções de estruturas para controle, armazenamento e transporte de água, como por exemplo: 

aquedutos, cisternas, represas, barragens, revestimento de canais e pavimentos, além de 

elementos estruturais expostos à umidade, como por exemplo, estacas, fundações, sapatas, lajes, 

vigas, etc.; outra razão é a possibilidade de aplicação deste material em peças com uma grande 

variedade de fôrmas e tamanhos, devido à consistência plástica do concreto no estado fresco, que 

favorece o fluxo do material para o interior das fôrmas que são removidas após o endurecimento 

do concreto; e finalmente, o baixo custo e a rápida disponibilidade do material para uma obra o 

torna popular entre os engenheiros. 

 

2.1.1 Propriedades do concreto endurecido 

 

Algumas das propriedades do concreto no estado endurecido justificam sua posição de 

material de construção civil mais utilizado no mundo, dentre elas destacam-se: resistência (à 

compressão, à tração e a flexão), módulo de elasticidade, ductilidade, tenacidade, durabilidade e 

impermeabilidade (NEVILLE, 1997). 

Mehta e Monteiro (2014) definem como resistência a medida da tensão exigida para 

romper o material. O concreto possui elevada resistência à compressão, usualmente entre 20 e 40 

MPa, e, atualmente, já estão sendo produzidos comercialmente concreto de alta resistência de até 

130 MPa. Segundo Neville (1997) a resistência do concreto em uma determinada idade, depende 

essencialmente de dois fatores: relação água/cimento e o grau de adensamento. As resistências à 

tração e à flexão típicas do concreto são, respectivamente, em torno de 10% e 15% da resistência 

à compressão. Esta grande diferença entre a resistência à compressão e a resistência à tração pode 

ser atribuída, segundo Mehta e Monteiro (2014), à estrutura heterogênea e complexa do concreto. 

Muitos materiais apresentam um comportamento de tensão-deformação quando o material 

é submetido a um carregamento incremental que pode ser divido em duas partes: a primeira parte 

se refere à deformação elástica, onde a deformação sofrida pelo material é proporcional ao 

carregamento aplicado e é reversível quando o carregamento é retirado; e a segunda parte se 

refere à deformação plástica, quando a deformação já não é mais proporcional ao carregamento 

aplicado tornando-se uma deformação permanente. 
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O módulo de elasticidade é definido como a relação entre a tensão e a deformação 

elástica, e para o concreto o módulo de elasticidade à compressão varia de 14 a 40 GPa (MEHTA 

e MONTEIRO, 2014).  

Ductilidade, segundo Hanai (2005), representa a capacidade do material de sofrer 

deformações plásticas significativas antes da ruptura. O concreto possui características de um 

material quase-frágil, admitindo deformações plásticas significativas antes da ruptura. E 

conforme a resistência do concreto aumenta sua ductilidade diminui (HANAI, 2005).   Mehta e 

Monteiro (2014) observam que para aplicações práticas os projetistas não consideram o concreto 

como material dúctil e não recomendam seu uso quando o mesmo é submetido a impactos 

pesados, a não ser quando o uso do concreto é combinado com aço. 

A tenacidade do concreto é uma propriedade estritamente ligada à ductilidade e 

representa a medida da habilidade de um material em absorver energia até a sua fratura 

(CALLISTER, 2002). Mehta e Monteiro (2014) destacam a diferença entre tenacidade e 

resistência, onde tenacidade é a medida de energia enquanto que resistência é a medida da tensão 

necessária para romper o material, assim é possível que dois materiais tenham resistências 

idênticas e diferentes valores de tenacidade. Segundo Hanai (2005) a adição de fibras curtas ao 

concreto é uma das maneiras de aumentar a tenacidade do material, pois a aplicação de fibras de 

material, geometria e proporções adequadas, aumenta a capacidade do concreto em absorver 

energia durante o fraturamento. 

Segundo Mehta e Monteiro (2014) durabilidade é definida como a vida útil de um 

material sob dadas condições ambientais. Concretos densos ou impermeáveis, normalmente 

apresentam durabilidade a longo prazo, ao contrários dos concretos permeáveis que são menos 

duráveis. Os revestimentos em concreto dos tanques para armazenamento de água na ilha de 

Rhodes, na Grécia, construídos a mais de 2700 anos e numerosas estruturas de concreto 

hidráulico construídas pelos romanos são exemplos da excelente durabilidade do concreto em 

ambientes úmidos. A permeabilidade do concreto depende das proporções da mistura, da 

compactação e da cura, além das microfissuras causadas pelos ciclos normais de temperatura e de 

umidade. 

Portanto, o concreto possui propriedades que lhe asseguram a posição do material mais 

utilizado na construção civil, mas ao mesmo tempo, apresenta certas limitações, como a baixa 
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capacidade de deformação e a rápida propagação de fissuras quando submetido a esforços de 

tração (FIGUEIREDO, 2011).  

Microfissuras estão naturalmente presentes no concreto e sua baixa resistência à tração é 

devido à propagação de tais microfissuras. Essas deficiências geralmente são superadas pelo 

concreto armado, que utiliza barras de aço contínuas como reforço (CHAWLA e TEKWANI, 

2013). Mais recentemente, a utilização de fibras como material de reforço para o concreto, surgiu 

como alternativa para minimizar as limitações deste material (FIGUEIREDO, 2011). 

 

 

 

2.2 CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS 

 

O ACI 544.1R-82 (1982) define como concreto reforçado com fibras (CRF) o material 

composto por cimento hidráulico, água, agregados miúdos e graúdos e fibras discretas 

descontínuas. Segundo Mehta e Monteiro (2014) o concreto reforçado com fibras também pode 

conter pozolonas e outras adições comumente empregadas no concreto convencional. 

Ortenzi Junior (2007) cita a utilização das fibras no Egito, há mais de 4500 anos, onde 

foram descobertos vasos de cerâmica com fibras de vidro, mostrando que os egípcios, desde 

aquele tempo, já conheciam as propriedades mecânicas das fibras de vidro. Essa evolução, 

contudo foi interrompida pela decadência das dinastias ou sua absorção pelo Império Romano. 

Mehta e Monteiro (2014) citam o registro da utilização de fibras na natureza, constatados 

antes mesmo do advento do homem, como por exemplo, o “João de Barro”, pequeno pássaro 

nativo de países sul americanos, que trabalha cuidadosamente na construção de ninhos de barro 

reforçado com palha, no topo de árvores (Figura 1). 

 



7 
 

 

Figura 1. Utilização de fibras na natureza - Pássaro João de Barro. 
(fonte: http://www.ideiasedicas.com/tudo-sobre-passaro-joao-de-barro/como-joao-de-barro-faz-o-ninho/) 

 

 

Accetti e Pinheiro (2000) apresentam em seu trabalho um breve histórico da utilização de 

fibras com o objetivo de melhorar o comportamento dos materiais de construção. A primeira 

patente de concreto reforçado com fibras, de 1874, aparenta ser de A. Berard da Califórnia, que 

sugeriu a adição de sucata de ferro ao concreto para produzir uma espécie de pedra artificial 

(NAAMAN, 1985 apud ACCETTI e PINHEIRO, 2000). Os autores ainda citam vários exemplos 

de patentes registradas em diversos países que sugerem e descrevem a adição de fibras ao 

concreto, conforme descrito a seguir. 

Em 1918, uma patente francesa de H. Alfsen descreve um processo para melhorar a 

resistência do concreto à tração misturando-se pequenas fibras de ferro, madeira e outros 

materiais, sugerindo ainda que estas fibras tivessem superfícies ásperas e extremidades fletidas 

para proporcionar melhor aderência ao concreto. 

Em 1912, R. Weakley, de Missouri, registrou uma patente utilizando tiras de arame 

constituídas de anéis dispostos perpendicularmente uns aos outros com o objetivo de garantir a 

durabilidade da ligação com o concreto. 

A. Kleinlogel, em 1920, propôs uma patente na Alemanha, em que misturava ao concreto 

um grande volume de partículas de ferro com o objetivo de produzir uma massa capaz de ser 

resfriada, torcida ou serrada. 
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Duas patentes foram registras em 1927 na Califórnia: uma por G. Martin que descreve o 

uso de fibras de arame retas ou onduladas para reforço de tubos de concreto; e a outra por 

Meischke-Smith que descreve o uso de fibras chatas e retorcidas de arame para reforço de 

matrizes de concreto. 

O ano de 1960 divide o desenvolvimento do concreto com fibras em duas fases: a 

primeira, ocorrida antes de 1960, caracterizada pelo pioneirismo com quase nenhuma aplicação; e 

a segundo, após 1960, caracterizada por modernos desenvolvimentos e muitas aplicações. 

Uma grande variedade de fibras fabricadas com diversos formatos e a partir de vários 

materiais foi introduzida no mercado desde então e a necessidade de novas aplicações continua 

estimulando o desenvolvimento de novas fibras (ACCETTI e PINHEIRO, 2000). 

Por volta de 1950 a Portland Cement Association (PCA) iniciou o desenvolvimento de 

pesquisas com a utilização de fibras de aço, plásticas e de vidro em matrizes de cimento, tendo 

como principais aplicações pavimentos de concreto rodoviários e industriais, em túneis e 

revestimento de taludes com concreto projetado, em peças pré-moldadas e em peças refratárias 

(CARNIO, 2009). Segundo o autor o reforço de compósitos de matriz de concreto com a adição 

de fibras é um exemplo das pesquisas que têm sido realizadas com o objetivo de conseguir um 

material resistente e com ductilidade. 

 

2.2.1 Tipos de Fibras 

 

Diversos tipos de fibras têm sido utilizados, cada qual com suas características que se 

diferenciam entre si desde seu processo de fabricação, composição química e física, 

características mecânicas, resistência a meios agressivos, forma, etc. 

Segundo Figueiredo (2011) as fibras são elementos descontínuos, cujo comprimento é 

bem maior que as dimensões da seção transversal. Pode-se dividir as fibras de acordo com seu 

material de origem: metal, cerâmicos e poliméricos sintéticos ou naturais. 

As fibras de aço são as fibras metálicas mais utilizadas, e contemplam uma grande 

variedade de geometrias e diversos processos de produção das mesmas. Para aumentar sua 

ancoragem as fibras de aço geralmente possuem ganchos nas extremidades, e seu comprimento 

varia de 25mm (fibras curtas) a 60mm (fibras longas), e estas podem ser fornecidas soltas ou 

coladas em pentes (FIGUEIREDO, 2011). 
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As fibras de vidro, carbono e asbesto são as fibras cerâmicas, também conhecidas como 

fibras minerais. As fibras de vidro geralmente são produzidas na forma de ‘cachos’, fios 

compostos de centenas de filamentos individuais. O diâmetro dos filamentos individuais depende 

das propriedades do vidro, tamanho do furo por onde são extrusados e velocidade de extrusão, 

sendo da ordem de 10 µm. 

Existem fibras produzidas a partir do vidro tipo E (Electrical) que são atacadas pelos 

álcalis presentes nos materiais baseados em cimento Portland, e fibras tipo AR (Álcali Resistent) 

que apresentam resistência ao meio alcalino e por isso têm sido utilizadas com sucesso nas 

matrizes cimentícias a base de cimento Portland. 

As fibras de carbono são as mais novas e promissoras fibras no desenvolvimento de 

materiais compósitos, baseados na resistência das ligações carbono-carbono e na leveza do átomo 

de carbono. Estas fibras podem ser classificadas como: fibras de alta resistência (2400 MPa) com 

módulo de elasticidade de 240 GPa e fibras de alto módulo (420 GPa) com resistência à tração de 

2100 MPa. 

As fibras de asbestos ou amianto possuem resistência à tração média de 1000 MPa, 

módulo de elasticidade de aproximadamente 160 GPa e diâmetro muito pequeno, 

aproximadamente 1 µm, sendo este um dos fatores que justificam a ótima aderência das fibras 

com a matriz cimentícia. Estas fibras são mais tradicionais do que as demais devido sua 

ocorrência natural, entretanto, estatísticas demonstram um acelerado decréscimo no uso de placas 

de cimento amianto devido, principalmente, aos danos que o amianto causa à saúde (CARNIO, 

2009). 

As fibras poliméricas podem ser divididas em sintéticas e naturais. 

As poliméricas sintéticas mais utilizadas são as fibras de polipropileno, poliéster, 

polietileno e poliamida. As fibras de poliéster têm aparência similar às fibras de polipropileno, 

mas são mais densas, mais rígidas e mais resistentes. Elas podem ser usadas para as mesmas 

aplicações que as de polipropileno. Um dos poliésteres mais conhecidos é o polietileno tereftalato 

(PET). As fibras de polietileno, de peso molecular normal, têm um módulo de elasticidade baixo, 

são fracamente aderidas à matriz cimentícia e são altamente resistentes aos álcalis. As fibras de 

poliamida ou Kevlar, a fibra orgânica comercial de maior sucesso, são constituídas de um 

polímero denominado de poliamida. 
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As fibras poliméricas naturais, também conhecidas como fibras vegetais são de uso do 

homem há milênios. As fibras vegetais são utilizadas na formação de diversos compostos, mas 

também podem ser degradadas pela ação de fungos e microorganismos. A produção de materiais 

de cimento Portland comum reforçados com fibras vegetais não teve sucesso devido à rápida 

degradação dos compostos ocasionada pela elevada alcalinidade da água presente nos poros da 

matriz do cimento. O uso de fibras vegetais em países em desenvolvimento visa, geralmente, o 

emprego de matéria-prima barata para a confecção de placas, painéis e paredes. As fibras 

vegetais utilizadas em materiais compósitos podem ser de bambu, juta, capim elefante, coco, 

piaçava, linho, cana-de-açúcar, sisal, malva e bananeira (CARNIO, 2009). 

 

2.2.2 Propriedades do concreto reforçado com fibras 

 

Fissuras estão inerentemente presentes no concreto, e a rápida propagação das mesmas 

provoca a baixa resistência à tração do material. Segundo Mehta e Monteiro (2014), a adição de 

fibras próximas umas das outras poderia aumentar substancialmente as resistências à tração e à 

flexão do concreto, pois as fibras impediriam a propagação das microfissuras, retardando o início 

das fissuras de tração e aumentando consequentemente a resistência à tração do material. 

Contudo, estudos experimentais realizados mostraram que a adição de convenientes 

volumes e tamanhos de fibras ao concreto e argamassas convencionais não ofereceram melhora 

significativa na resistência do material em comparação às correspondentes misturas sem fibras. 

Por outro lado, os pesquisadores observaram considerável melhora no comportamento pós-

fissuração dos concretos reforçados com fibras, ou seja, apesar das resistências últimas à tração 

não aumentarem consideravelmente, as deformações de tração na ruptura aumentaram (MEHTA 

e MONTEIRO, 2014). 

Assim, quando comparado ao concreto convencional, o concreto reforçado com fibras 

possui maior tenacidade e maior resistência ao impacto (MEHTA e MONTEIRO, 2014).  

Salvador e Figueiredo (2013) também observam que a adição de fibras ao concreto 

proporciona uma melhora significativa em várias propriedades mecânicas do material, 

principalmente na tenacidade à flexão e na resistência à fadiga e ao impacto. A principal função 

das fibras é aumentar a capacidade de absorção de energia, pois as mesmas atuam como pontes 

de transferência de tensões através das fissuras, reduzindo sua propagação e expansão. 
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O concreto reforçado com fibras também possui maior ductilidade em relação ao concreto 

simples, que tem sua capacidade resistente diminuída após a formação da primeira fissura. 

Portanto, as fibras, quando adicionadas em certas porcentagens ao concreto melhoram as 

propriedades de deformação assim como a resistência a fissuras, a ductilidade, a resistência à 

flexão e a tenacidade do material (CHAWLA e TEKWANI, 2013). 

A Figura 2 representa o esquema da concentração de tensões para o concreto simples e 

para o concreto reforçado com fibras. 

No concreto simples (Figura 2.a) a fissura representa uma barreira à propagação das 

tensões, representadas de maneira simplificada pelas linhas de tensões. Em função deste desvio 

das linhas de tensão há uma concentração de tensões na extremidade da fissura e ocorrerá a 

ruptura quando essa tensão superar a capacidade resistente do material, caracterizando o 

comportamento frágil do concreto. 

As fibras, quando adicionadas ao concreto num teor adequado, atuam como pontes de 

transferência de tensões através das fissuras, diminuindo a concentração das mesmas nas 

extremidades das fissuras (Figura 2.b), e reduzindo consideravelmente a velocidade de 

propagação das fissuras no material, que passa a ter um comportamento não frágil, preservando a 

resistência mecânica das seções (FIGUEIREDO, 2005). 

 

 

Figura 2. Esquema de concentração de tensões para um concreto simples (a) e com reforço de 
fibras (b) (FIGUEIREDO, 2005). 
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Segundo Mehta e Monteiro (2014), a trabalhabilidade do concreto é reduzida com a 

adição de qualquer tipo de fibra à mistura e esta perda é proporcional ao volume de fibras 

adicionadas. O aumento da resistência e tenacidade do concreto reforçado com fibras é 

proporcional ao teor de fibra utilizado, e os maiores ganhos nestas propriedades são conseguidos 

com elevados teores de fibras, o que reduz significativamente a trabalhabilidade da mistura. 

 

 

 

2.3 CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO 

 

Considerando a importância do concreto para a indústria da construção civil e as 

fraquezas deste material, um concreto adequado e durável pode ser obtido adicionando-se fibras 

de vidro álcali resistente ao compósito. Numerosas aplicações para fibras de vidro em elementos 

não estruturais podem ser encontradas na literatura (PERUZZI, 2002; GHUGAL e DESHMUKH, 

2006; ORTENZI JUNIOR, 2007); entretanto existem poucos trabalhos sobre as propriedades 

físicas do concreto com fibras de vidro. 

As primeiras tentativas de usar a fibra de vidro E (Electrical) mostraram-se desvantajosas 

devido ao ataque alcalino da pasta de cimento hidratada às fibras, que afetam as propriedades do 

concreto como resistência e durabilidade. Isso levou ao desenvolvimento das fibras de vidro 

álcali resistentes, que mantém suas resistências por longos períodos no concreto de cimento 

Portland (GHUGAL e DESHMUKH, 2006). 

 

2.3.1 Estudos sobre o Concreto Reforçado com Fibras de Vidro 

 

Pesquisas utilizando concreto reforçado com fibras de vidro mostram que as propriedades 

do concreto (resistência à compressão, resistência à tração, módulo de elasticidade, tenacidade, 

fadiga, etc.) são melhoradas quando a fibra de vidro é adicionada ao concreto. 

Tassew e Lubell (2014) investigaram o concreto cerâmico reforçado com fibras de vidro. 

Trata-se de um concreto produzido com cimento de fosfato de magnésio e potássio ao invés do 

tradicional cimento Portland, e dois tipos diferentes de agregados: areia e argila expandida. Foi 

utilizado como reforço da matriz fibras de vidro de 13 e 19 mm de comprimento, em frações de 
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0% a 2% do volume total da mistura. Os autores concluíram que a adição de fibras ao concreto 

cerâmico reduz sua trabalhabilidade, sem modificar significativamente a densidade da mistura. 

Para o concreto com argila expandida a resistência à compressão aumenta 

proporcionalmente à adição de fibras, que tem um efeito insignificante no módulo de elasticidade 

do material; para os concretos com areia verificou-se uma redução desprezível tanto na 

resistência à compressão quanto no módulo de elasticidade para altas dosagens de fibras. A 

resistência à flexão do concreto cerâmico cresceu com o aumento do volume de fibras de vidro, 

independentemente da composição da mistura ou do comprimento da fibra, e foram de 13% a 

30% superiores a resistência à compressão correspondente. A resistência ao cisalhamento direto 

do concreto cerâmico cresceu com o aumento da dosagem de fibra, independente do 

comprimento da fibra ou da composição da mistura (areia ou argila expandida). Fato também 

observado em relação ao índice de tenacidade à compressão, à flexão e ao cisalhamento. Todos 

os resultados de resistência à compressão, à tração e ao cisalhamento indicam que o modo de 

ruptura da fibra aconteceu predominantemente por fratura, ao invés de arrancamento. 

Chawla e Tekwani (2013) utilizaram como reforço para o concreto fibras de vidro álcali-

resistente de alta dispersão, de 14 µm de diâmetro e 12 mm de comprimento, com adições 

variando de 0,33% a 1%, em relação à massa do concreto, e obtiveram como resultados aumento 

de 37% da resistência à compressão, aumento de 5,19% da resistência à tração, aumento de 

4,14% no módulo de elasticidade e aumento de 1157% da tenacidade para o concreto reforçado 

com fibras de vidro quando comparado ao concreto convencional.  

LV et al. (2012) analisaram o desempenho a fadiga do concreto reforçado com fibras, 

utilizando fibras de vidro de 36 mm de comprimento, adicionadas ao concreto nas dosagens de 

0,6%, 0,8% e 1% do volume de concreto e obtiveram resultados que indicam o aumento da 

resistência à tração e melhor desempenho à fadiga para o CRFV quando comparados ao concreto 

convencional. 

Barhum e Mechtcherine (2012) adicionaram fibras de vidro (6 mm de comprimento e 20 

µm de diâmetro) ao concreto reforçado com material têxtil (TRC), nas dosagens de 0,5% e 1% do 

volume de concreto e observaram um aumento acentuado na tensão de primeira fissura do 

concreto com fibras quando comparado ao concreto de referência. O valor da tensão de primeira 

fissura foi aumentado por um fator de 1,5 devido à adição de fibras de vidro. No que diz respeito 
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à resistência à tração e a capacidade de deformação do compósito, a adição de fibra não forneceu 

nenhuma melhoria. 

Ghugal e Deshmukh (2006) investigaram o desempenho do concreto reforçado com fibras 

de vidro álcali resistente (12 mm de comprimento e 14 de diâmetro), utilizando porcentagens de 0 

a 4,5% do peso de cimento. Os autores verificaram redução da trabalhabilidade do CRFV, 

proporcional à quantidade de fibras adicionadas. Dentre os resultados obtidos estão: aumento de 

28,46% na resistência à compressão e de 48,68% na resistência à tração para o concreto com 

4,5% de fibra de vidro; aumento na resistência à flexão e da ductilidade do CRFV; e constataram 

que o aumento da resistência é proporcional ao aumento da dosagem de fibra. 

Mirza e Soroushian (2002) analisaram o desempenho do concreto leve reforçado com 

fibra de vidro álcali resistente (12 mm de comprimento e 135 µm de diâmetro), e observaram 

melhorias na resistência à flexão e ductilidade do concreto leve com adição de fibras de vidro 

comparado ao concreto leve simples. Os autores também observaram aumento na resistência à 

temperatura do CRFV, segundo os mesmos, a queda na resistência à flexão após exposição a 

elevadas temperaturas pode ser atribuído à micro fissuração e rachaduras do concreto devido à 

geração de pressão interna. A eficácia das fibras de vidro no controle da fissuração explica sua 

contribuição para a resistência à temperatura do CRFV. 

 

 

 

2.4 PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 

2.4.1 Breve Histórico da Pavimentação 

 

Após a invenção da roda na Mesopotâmia há 5000 anos, e a possibilidade de aumentar a 

carga transportada, foi necessário utilizar materiais mais resistentes para a construção das 

estradas, que passaram a utilizar tijolos de argila nos revestimentos (MULLER, 2005; CRUZ, 

2003). 

Os Etruscos são considerados os pioneiros na construção de caminhos para transporte de 

pessoas e cargas entre as vilas e colônias, entre 800 e 350 a.C.. Utilizando pedra de mão 

juntamente com um material mais fino no revestimento, os Etruscos construíram ruas que 
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chegavam a 25 metros de largura, se preocupando em garantir conforto e resistência através de 

uma superfície mais plana e segurança ao escorregamento às pessoas (CRUZ, 2003). 

Os Romanos herdaram os conhecimentos dos Etruscos a respeito da construção de 

caminhos, o que contribuiu muito para a expansão do seu Império. À medida que novas regiões 

eram conquistadas, surgia a necessidade de ligá-las ao Império para manter o deslocamento de 

tropas caso fosse necessário. Os caminhos geralmente eram revestidos por solos arenosos 

misturados a pedras naturais do tipo seixos rolados. Nas ruas da cidade eram utilizadas pedras 

retangulares e poligonais talhadas manualmente (CRUZ, 2003). 

A Via Ápia é um dos exemplos clássicos desse tipo de pavimentação, ligando Roma ao 

sul da Itália, foi um dos caminhos mais importantes do Império Romano, e seus vestígios ainda 

podem ser encontrados em algumas partes da Europa. A Figura 3 mostra um dos locais em que se 

mantiveram intactas partes da Via Ápia (MULLER, 2005). 

 

 

 

Figura 3. Via Ápia em Roma (MULLER, 2005). 

 

As peças pré-moldadas de concreto para pavimento intertravado foram uma evolução 

natural dos pavimentos citados e começaram a ser fabricadas no final do século XIX e algumas 

patentes foram registradas antes da Primeira Guerra Mundial. A vantagem desse tipo de 

revestimento, melhor uniformidade em relação às peças talhadas manualmente, foi rapidamente 
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reconhecida. Os primeiros avanços no desenvolvimento da utilização das peças pré-moldadas de 

concreto ocorreram na Holanda e Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade 

da reconstrução destes países (CRUZ, 2003). 

A evolução dos modelos de fôrmas existentes para fabricação de peças pré-moldadas de 

concreto ocorreu a partir de 1950. Inicialmente as peças imitavam os tijolos e pedras aparelhadas 

utilizadas na época, com o objetivo de substituir gradualmente as peças nos pavimentos 

existentes. Passado este período, as fôrmas foram refinadas e novos modelos com formatos 

dentados foram desenvolvidos. Surgiu o conceito de intertravamento e começou a ser implantado 

um melhor controle de espessuras das juntas. E finalmente, o desenvolvimento das peças pré-

moldadas de concreto permitiu relacionar a escolha da fôrma geométrica com o desempenho do 

pavimento, em função do tipo de tráfego (CRUZ, 2003). 

O crescimento do consumo de peças pré-moldadas de concreto e o desenvolvimento dessa 

tecnologia tornaram o pavimento intertravado uma solução versátil, estético e estruturalmente 

adequado para aplicação em qualquer tipo de ambiente interno ou externo e impulsionou a 

industrialização do processo de produção, que passou a utilizar equipamentos de grande 

produtividade e elevado grau de precisão dimensional e estrutural (CRUZ, 2003). 

 

2.4.2 Estrutura do Pavimento Intertravado 

 

A norma ABNT NBR 9781:2013 define o pavimento intertravado como um pavimento 

flexível, cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou base e sub-base) seguida por 

camada de revestimento constituída por peças de concreto justapostas em uma camada de 

assentamento e cujas juntas entre peças são preenchidas por um material de rejuntamento e o 

intertravamento do sistema é proporcionado pela contenção. 

Pavimento flexível é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformação elástica 

devido às cargas solicitantes, ou seja, possuem capacidade de acomodar uma flexão estrutural 

(CARVALHO, 2013). 

Na Figura 4 está apresentada a estrutura típica do pavimento intertravado e suas camadas. 

 



 

Figura 4. Estrutura típica do pavimento intertravado (

 

 

A camada de rolamento é formada por peças pré

revestimento que apresenta durabilidade e resistência adequadas e são capazes de suportar as 

cargas e tensões provocadas pelo tráfego. Estas peças são assentadas sobre uma fina 

areia, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento 

do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto

deve proteger a base do desgaste por abrasão e manter baixos níveis de umidade proporcionando 

melhor estabilidade do material (

A função da base é receber e distribuir as tensões provenientes das solicitações externas e 

transmiti-las em menor intensidade às camadas inferiores. A base pode ser composta por um 

material puramente granular (solos, brita graduada) ou estabilizado (solo brita, solo cimento) e 

normalmente é a principal componente estrutural do pavimento (

A sub-base, geralmente constituídas por um material puramente granular, tem função 

semelhante à camada de base, e deve aumentar a resistência global da estrutura com menores 

custos (GODINHO, 2009). 

O subleito é constituído de solo natural ou proveniente d

compactado para receber as camadas superiores (ABCP, 2010).
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. Estrutura típica do pavimento intertravado (adaptado de ABCP, 2010

A camada de rolamento é formada por peças pré-moldadas de concreto 

revestimento que apresenta durabilidade e resistência adequadas e são capazes de suportar as 

cargas e tensões provocadas pelo tráfego. Estas peças são assentadas sobre uma fina 

, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento 

do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto. A camada de rolamento

deve proteger a base do desgaste por abrasão e manter baixos níveis de umidade proporcionando 

melhor estabilidade do material (GODINHO, 2009; ABCP, 2010). 

A função da base é receber e distribuir as tensões provenientes das solicitações externas e 

las em menor intensidade às camadas inferiores. A base pode ser composta por um 

material puramente granular (solos, brita graduada) ou estabilizado (solo brita, solo cimento) e 

normalmente é a principal componente estrutural do pavimento (GODINHO, 2009).

base, geralmente constituídas por um material puramente granular, tem função 

semelhante à camada de base, e deve aumentar a resistência global da estrutura com menores 

O subleito é constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo e deve ser 

compactado para receber as camadas superiores (ABCP, 2010). 

 

ABCP, 2010). 

moldadas de concreto compondo um 

revestimento que apresenta durabilidade e resistência adequadas e são capazes de suportar as 

cargas e tensões provocadas pelo tráfego. Estas peças são assentadas sobre uma fina camada de 

, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento 

. A camada de rolamento 

deve proteger a base do desgaste por abrasão e manter baixos níveis de umidade proporcionando 

A função da base é receber e distribuir as tensões provenientes das solicitações externas e 

las em menor intensidade às camadas inferiores. A base pode ser composta por um 

material puramente granular (solos, brita graduada) ou estabilizado (solo brita, solo cimento) e 

, 2009). 

base, geralmente constituídas por um material puramente granular, tem função 

semelhante à camada de base, e deve aumentar a resistência global da estrutura com menores 

e empréstimo e deve ser 



 

A função das camadas constituintes da estrutura de um pavimento intertravado é distribuir 

a tensão normal vertical aplicada na superfície de forma que o subleito receba uma

inferior desta tensão, caracterizando um pavimento flexível (

 

 

Figura 5. Distribuição da carga normal 
pavimento intertravado (

 

 

A contenção lateral impede o deslocamento lateral das peças de concreto, promovendo o 

intertravamento do pavimento e a areia de rejuntamento proporcion

entre as peças de concreto, permitindo que os mesmos trabalhem simultaneamente e suportem as 

cargas solicitantes. Estas são condições necessárias e indispensáveis para o intertravamento do 

pavimento definido como a capacidade 

deslocamento individual vertical, horizontal ou de rotação em relação a seus vizinhos

O intertravamento é fundamental para o desempenho e durabilidade do pavimento
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A função das camadas constituintes da estrutura de um pavimento intertravado é distribuir 

a tensão normal vertical aplicada na superfície de forma que o subleito receba uma

inferior desta tensão, caracterizando um pavimento flexível (Figura 5). 

 

. Distribuição da carga normal vertical nas camadas constituintes da estrutura do 
pavimento intertravado (adaptado de GODINHO, 2009). 

A contenção lateral impede o deslocamento lateral das peças de concreto, promovendo o 

intertravamento do pavimento e a areia de rejuntamento proporciona a transferência

entre as peças de concreto, permitindo que os mesmos trabalhem simultaneamente e suportem as 

cargas solicitantes. Estas são condições necessárias e indispensáveis para o intertravamento do 

pavimento definido como a capacidade das peças adquirirem resistência a movimentos de 

deslocamento individual vertical, horizontal ou de rotação em relação a seus vizinhos

ntertravamento é fundamental para o desempenho e durabilidade do pavimento

A função das camadas constituintes da estrutura de um pavimento intertravado é distribuir 

a tensão normal vertical aplicada na superfície de forma que o subleito receba uma parcela 

vertical nas camadas constituintes da estrutura do 
 

A contenção lateral impede o deslocamento lateral das peças de concreto, promovendo o 

transferência de esforços 

entre as peças de concreto, permitindo que os mesmos trabalhem simultaneamente e suportem as 

cargas solicitantes. Estas são condições necessárias e indispensáveis para o intertravamento do 

das peças adquirirem resistência a movimentos de 

deslocamento individual vertical, horizontal ou de rotação em relação a seus vizinhos (Figura 6). 

ntertravamento é fundamental para o desempenho e durabilidade do pavimento (ABCP, 2010). 



 

Figura 6. Deslocamentos das peças de concreto no pavimento intertravado (

 

 

2.4.3 Características do Revestimento 

 

As condições de durabilidade e conforto do usuário são determinadas pelas peças pré

moldadas de concreto que constituem a camada de rolamento do pavimento intertravado e 

favorecem o sistema estrutural do pavimento absorvendo cargas provenientes do tráfego 

distribuindo as tensões para as camadas subjacentes. Essa capacidade de distribuição de esforços 

depende principalmente de algumas características das peças pré

formato, espessura e do desenho ou modelo de assentamento. Atualmen

mercado diversos formatos para as peças pré

intertravados (CARVALHO, 2013).

A norma ABNT NBR 9781:2013 divide os formatos possíveis para as peças pré

de concreto em quatro grupos,

Tipo I – peças de concreto com formato próximo ao retangular, com relação 

comprimento/largura igual a dois, que se a

assentadas em fileiras ou em espinha de peixe.

Tipo II – peças de concreto com formato único, diferente do retangular e que só podem 

ser assentadas em fileiras. 

Tipo III – peças de concreto com formatos geométr

hexágonos, triedos, etc. com peso superior a 4 kg.
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. Deslocamentos das peças de concreto no pavimento intertravado (adaptado de 
2010). 

Características do Revestimento do Pavimento Intertravado 

As condições de durabilidade e conforto do usuário são determinadas pelas peças pré

moldadas de concreto que constituem a camada de rolamento do pavimento intertravado e 

favorecem o sistema estrutural do pavimento absorvendo cargas provenientes do tráfego 

distribuindo as tensões para as camadas subjacentes. Essa capacidade de distribuição de esforços 

depende principalmente de algumas características das peças pré-moldadas de concreto como 

formato, espessura e do desenho ou modelo de assentamento. Atualmente estão disponíveis no 

mercado diversos formatos para as peças pré-moldadas de concreto para uso em pavimentos 

intertravados (CARVALHO, 2013). 

A norma ABNT NBR 9781:2013 divide os formatos possíveis para as peças pré

, conforme apresentado na Tabela 1: 

peças de concreto com formato próximo ao retangular, com relação 

comprimento/largura igual a dois, que se arranjam entre si nos quatro lados e podem ser 

assentadas em fileiras ou em espinha de peixe. 

peças de concreto com formato único, diferente do retangular e que só podem 

peças de concreto com formatos geométricos característicos, como trapézios, 

hexágonos, triedos, etc. com peso superior a 4 kg. 

 

adaptado de ABCP, 

As condições de durabilidade e conforto do usuário são determinadas pelas peças pré-

moldadas de concreto que constituem a camada de rolamento do pavimento intertravado e 

favorecem o sistema estrutural do pavimento absorvendo cargas provenientes do tráfego e 

distribuindo as tensões para as camadas subjacentes. Essa capacidade de distribuição de esforços 

moldadas de concreto como 

te estão disponíveis no 

moldadas de concreto para uso em pavimentos 

A norma ABNT NBR 9781:2013 divide os formatos possíveis para as peças pré-moldadas 

peças de concreto com formato próximo ao retangular, com relação 

rranjam entre si nos quatro lados e podem ser 

peças de concreto com formato único, diferente do retangular e que só podem 

icos característicos, como trapézios, 
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Tipo IV – conjunto de peças de concreto de diferentes tamanhos, ou uma única peça com 

juntas falsas, que podem ser utilizadas com um ou mais padrões de assentamento. 

 

Tabela 1. Formatos das peças pré-moldadas de concreto para pavimento intertravado. 

Tipo Modelos dos formatos 

Tipo I 

 

 

 

Tipo II 

 

 

 

Tipo III  

 

 

 

Tipo IV 

 

 

 

 

 

As peças de pavimento intertravado podem ser assentadas utilizando-se diversos modelos 

de arranjo, conforme apresentado na Figura 7. O modelo do arranjo de assentamento define tanto 

a aparência estética quanto o desempenho estrutural do pavimento, influenciando a durabilidade 
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do pavimento. Arranjos do tipo espinha de peixe, por exemplo, são mais indicados para 

pavimentos com tráfego de veículos por proporcionarem maior intertravamento das peças e 

consequentemente melhor desempenho estrutural. 

 

 

 

Figura 7. Modelos de arranjos de assentamento das peças (adaptado de CRUZ, 2003). 

 

 

As peças pré-moldadas de concreto são produzidas com espessuras de 60, 80 e 100 mm, e 

a escolha da espessura a ser utilizada está diretamente relacionada com o desempenho estrutural e 

funcional do pavimento requerido (CARVALHO, 2013).  

As peças pré-moldadas de concreto são industrialmente produzidas em vibroprensas, que 

proporcionam elevada compactação às peças, aumentando sua resistência mecânica e 

durabilidade. Após a moldagem, as peças são curadas em câmara úmidas que garantem a 

hidratação do cimento proporcionando menor absorção de água na peça, que segundo a norma 

ABNT NBR 9781:2013 deve ser menor ou igual a 6%. O processo industrializado garante a 

uniformidade de cor, textura e dimensões das peças (ABCP, 2010). 

Com relação à resistência mecânica a norma ABNT NBR 9781:2013 especifica para 

pavimentos com tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha resistência 

característica à compressão maior ou igual a 35 MPa; e para pavimentos com tráfego de veículos 

especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados resistência 

característica à compressão maior ou igual a 50 MPa; resistências estas obtidas em ensaios com 

peças de pavimento intertravado. 
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3. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho foi desenvolvido um programa 

experimental que possibilite avaliar as características mecânicas do concreto reforçado com fibras 

de vidro (CRFV) e a aplicação do CRFV em peças pré-moldadas de pavimento intertravado de 

concreto. Este programa experimental está divido em quatro partes: a) caracterização física dos 

materiais; b) produção e ensaio do concreto de referência; c) produção e ensaio do concreto 

reforçado com fibras de vidro; e d) produção e ensaio das peças pré-moldadas de pavimento 

intertravado. 

Para o concreto de referência foram moldados: 4 corpos-de-prova cilíndricos (10x20cm) 

para ensaio de resistência à compressão (ABNT NBR 5739:2007), 4 corpos-de-prova prismáticos 

para ensaio de resistência à tração na flexão (ABNT NBR 12142:2010), 32 peças de pavimento 

intertravado (10x20x6cm) para ensaio de resistência à compressão (ABNT NBR 9781:2013), 10 

peças de pavimento intertravado (10x20x6cm) para ensaio de absorção de água (ABNT NBR 

9781:2013) e 5 peças de pavimento intertravado (10x10x6cm) para ensaio de resistência à 

abrasão (ABNT 13818:1997). 

Para o concreto reforçado com fibras de vidro foram moldados: 6 corpos-de-prova 

prismáticos com entalhe (15x15x60cm) para ensaio de resistência residual (comportamento pós-

fissuração) (EN 14651:2007), 4 corpos-de-prova cilíndricos (10x20cm) para ensaio de resistência 

à compressão (ABNT NBR 5739:2007), 32 peças de pavimento intertravado (10x20x6cm) para 

ensaios de resistência à compressão (ABNT NBR 9781:2013), 10 peças de pavimento 

intertravado (10x20x6cm) para ensaios de absorção de água (ABNT NBR 9781:2013) e 5 peças 
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de pavimento intertravado (10x10x6cm) para ensaios de resistência à abrasão (ABNT 

13818:1997). 

Este capítulo apresenta o detalhamento do programa experimental desenvolvido para o 

estudo do CRFV conforme demonstrado na Figura 8. 

 

 

 

Figura 8. Fluxograma das atividades propostas. 

 

 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Todos os ensaios de caracterização dos materiais foram realizados conforme 

especificações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os ensaios de 

caracterização foram realizados em empresa fabricante de concreto cujos procedimentos 

laboratoriais atendem às Normas Brasileiras para Controle de Produção e Controle Tecnológico 

do concreto dosado em central, na cidade de Salto/SP. 
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3.1.1 Cimento 

 

Optou-se pela utilização do Cimento Portland CP II E 40, de resistências iniciais e finais 

elevadas, e os seguintes ensaios de caracterização foram realizados: 

A massa específica foi determinada de acordo com a norma ABNT NBR NM 23:2001 – 

Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. 

A finura foi determinada de acordo com a norma ABNT NBR 11579:1991 – Cimento 

Portland – Determinação da finura por meio da peneira 75 ηm (nº200); e de acordo com a norma 

ABNT NBR NM 76:1998 – Cimento Portland – Determinação da finura pelo método de 

permeabilidade ao ar (Método de Blaine). 

Também foram determinados o tempo de pega de acordo com a norma ABNT NBR NM 

65:2003 – Cimento Portland – Determinação do tempo de pega, e a resistência à compressão 

conforme a norma ABNT NBR 7215:1996 – Cimento Portland – Determinação da resistência à 

compressão. 

Todos os resultados dos ensaios estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Características físicas e químicas do cimento CP II E 40. 

Ensaios físicos  Ensaios Químicos 

Característica Unidade Média  Característica Unidade Média 
Finura - Peneira 200 % 0,16  Perda ao Fogo 500°C % 3,48 

Finura - Blaine cm²/g 398,9  MgO % 5,41 
Início de Pega min 196,0  SO3 % 2,48 
Fim de Pega min 268,0  CO2 % 3,12 

Resistência 3 dias MPa 27,9  Res. Insol. % 0,87 
Resistência 7 dias MPa 36,5  Fonte: Dados do fabricante (Votorantim, 

Junho 2014). 
 

Resistência 28 dias MPa 45,8  
Massa Específica g/cm³ 3,03  
 

3.1.2 Agregados 

 

Para a caracterização dos agregados foram realizados os ensaios de determinação da 

composição granulométrica, segundo a norma ABNT NBR NM 248:2003 – Agregados – 

Determinação da composição granulométrica. A dimensão máxima característica dos agregados 

foi determinada de acordo com a norma ABNT NBR 7211:2009 – Agregados para concreto - 



26 
 

Especificação. A referida norma define dimensão máxima característica como a grandeza 

associada à distribuição granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal, em 

milímetros, da malha da peneira da série normal ou intermediária na qual o agregado apresenta 

uma porcentagem retida acumulada menor ou igual a 5% em massa. Ainda segundo a norma 

ABNT NBR 7211:2009, foi determinado o módulo de finura, definido como a soma das 

porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado nas peneiras da série normal, divido 

por 100. 

Para a caracterização dos agregados também foram realizados os ensaios para: a 

determinação das impurezas orgânicas segundo a norma ABNT NBR NM 49:2001 – Agregado 

Fino – Determinação de impurezas orgânicas; determinação dos torrões de argila segundo a 

norma ABNT NBR 7218:1987 – Agregados – Determinação do teor de argila em torrões e 

materiais friáveis; determinação da massa específica segundo as normas ABNT NBR NM 

52:2003 – Agregado Miúdo – Determinação da massa específica e massa específica aparente e 

ABNT NBR NM 53:2003 – Agregado Graúdo – Determinação de massa específica, massa 

específica aparente e absorção de água. 

Foram utilizados 4 tipos de agregados: areia artificial, areia fina, brita 0 e brita 1, a fim de 

corrigir os desvios apresentados nas curvas granulométricas verificadas para areia artificial, areia 

fina e brita 1, conforme apresentado a seguir. 

 

3.1.2.1 Agregado Miúdo 

 

Para a produção dos concretos foram utilizados como agregados miúdos areia artificial e 

areia fina. 

A areia artificial apresentou massa específica absoluta de 2,99 kg/dm³, dimensão máxima 

característica de 4,8 mm e módulo de finura de 3,53, e a classificação, segundo a ABNT NBR 

7211:2009, aproximou-se da zona utilizável superior, com um desvio máximo de 12% e com 

somatória dos desvios de 30%.  A composição granulométrica da areia artificial está apresentada 

na Tabela 3 e a curva granulométrica está apresentada na Figura 9. 
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Tabela 3. Composição granulométrica da areia artificial. 

Areia artificial 

Peneiras 
(mm) 

Massa 
Retida (g) 

Massa 
Retida (%) 

Massa Retida 
Acumulada (%) 

6,3 3 0,6 0,6 
4,8 21 4,2 4,8 
2,4 160 32 36,8 
1,2 125 25 61,8 
0,6 69 13,8 75,6 
0,3 40 8 83,6 
0,15 34 6,8 90,4 
0,075 24 4,8 95,2 
Fundo 24 4,8 100 
Total 500 100 353 

Módulo de Finura = 3,53 
Dimensão Máxima Característica = 4,8 mm 

 

 

Figura 9. Curva Granulométrica da areia artificial. 

 

A areia fina apresentou massa específica absoluta de 2,65 kg/dm³, dimensão máxima 

característica de 0,6 mm e módulo de finura de 1,25, e a classificação, segundo a ABNT NBR 

7211:2009, aproximou-se da zona utilizável inferior, com um desvio máximo de 13% e com 

somatória dos desvios de 30%. A composição granulométrica da areia fina está apresentada na 

Tabela 4 e a curva granulométrica está apresentada na Figura 10. As características físicas dos 

agregados miúdos estão resumidas na Tabela 7. 
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Tabela 4. Composição granulométrica da areia fina. 

Areia fina 

Peneiras 
(mm) 

Massa 
Retida (g) 

Massa 
Retida (%) 

Massa Retida 
Acumulada (%) 

6,3 0 0 0 
4,8 0 0 0 
2,4 0 0 0 
1,2 0 0 0 
0,6 8 1,6 1,6 
0,3 182 36,4 38 
0,15 236 47,2 85,2 
0,075 69 13,8 99 
Fundo 5 1 100 
Total 500 100 125 

Módulo de Finura = 1,25 
Dimensão Máxima Característica = 0,6 mm 

 

 

Figura 10. Curva Granulométrica da areia fina. 

 

3.1.2.2 Agregado Graúdo 

 

Para a produção dos concretos foram utilizados como agregados graúdos brita 0 e brita 1. 

A brita 0 de origem basáltica apresentou massa específica absoluta de 2,99 kg/dm³, 

dimensão máxima característica de 9,5 mm e módulo de finura de 5,89, e segundo a ABNT NBR 

7211:2009 a brita 0 se classifica como agregado graúdo – zona 4,75/12,5. A composição 
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granulométrica da brita 0 está apresentada na Tabela 5 e a curva granulométrica está apresentada 

na Figura 11.  

 

Tabela 5. Composição granulométrica da brita 0. 

Brita 0 

Peneiras 
(mm) 

Massa 
Retida (g) 

Massa 
Retida (%) 

Massa Retida 
Acumulada (%) 

12,5 0 0 0 
9,5 24 1,6 1,6 
6,3 824 54,9 56,5 
4,8 504 33,6 90,1 
2,4 133 8,9 99 
1,2 8 0,5 99,5 
0,6 0 0 99,5 
0,3 0 0 99,5 
0,15 0 0 99,5 

Fundo 7 0,5 100 
Total 1500 100 589 

Módulo de Finura = 5,89 
Dimensão Máxima Característica = 9,5 mm 

 

 

Figura 11. Curva Granulométrica da brita 0. 
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A brita 1 de origem basáltica apresentou massa específica absoluta de 3,00 kg/dm³, 

dimensão máxima característica de 25,0 mm e módulo de finura de 7,02, e a classificação, 

segundo a ABNT NBR 7211:2009, aproximou-se do agregado graúdo – zona 9,5-25, com um 

desvio máximo de 7% e com somatória dos desvios de 7%. A composição granulométrica da 

brita 1 está apresentada na Tabela 6 e a curva granulométrica está apresentada na Figura 12. As 

características físicas dos agregados graúdos estão resumidas na Tabela 7. 

 

Tabela 6. Composição granulométrica da brita 1. 

Brita 1 

Peneiras 
(mm) 

Massa 
Retida (g) 

Massa 
Retida (%) 

Massa Retida 
Acumulada (%) 

19 207 6,9 6,9 
12,5 1956 65,2 72,1 
9,5 744 24,8 96,9 
6,3 85 2,8 99,7 
4,8 0 0 99,7 
2,4 0 0 99,7 
1,2 0 0 99,7 
0,6 0 0 99,7 
0,3 0 0 99,7 
0,15 0 0 99,7 

Fundo 8 0,3 100 
Total 3000 100 702 

Módulo de Finura = 7,02 
Dimensão Máxima Característica = 25 mm 
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Figura 12. Curva Granulométrica da brita 1. 

 

Tabela 7. Características físicas dos agregados empregados. 

Materiais Areia Artificial  Areia Fina Brita 0 Brita 1 
Massa Específica Absoluta (kg/dm³) 2,99 2,65 2,99 3 

Material pulverulento (%) 7,3 1,6 0,65 0,48 
Torrões de Argila (%) 0 0,85 0 0 

Impurezas Orgânicas (ppm) 0 <300 0 0 
 

 

3.1.3 Aditivo 

 

 Para a produção dos concretos foi utilizado aditivo plastificante polifuncional, do tipo 

redutor de água, classificada segundo a ABNT NBR 11768:2011 como aditivo tipo PN. As 

características, segundo o fabricante GRACE, estão apresentadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Características do plastificante polifuncional. 

Base Química Lignosulfato 
Aspecto Líquido 

Cor Marrom Escuro 
Massa Específica (kg/dm³) 1,15 

Ph 7,00 - 9,00 
Fonte: Dados do fabricante (GRACE). 



 

3.1.4 Fibras de Vidro 

 

Foram empregadas na produção do

Fibras de Vidro Anti-Crack®

fabricante, estão apresentadas na 

 

Figur
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Foram empregadas na produção dos concretos fibras de vidro álcali resistente,
® HP 67/36. As características da fibra de vidro, fornecidas pelo 

estão apresentadas na Tabela 9 e ilustradas na Figura 13. 

Figura 13. Fibras de Vidro empregadas 

álcali resistente, do tipo 

HP 67/36. As características da fibra de vidro, fornecidas pelo 
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Tabela 9. Características da fibra de vidro empregada. 

Material Vidro Álcali Resistente 
Resistência à tração 1700 MPa 

Comprimento 36 mm 
Fator de Forma 67 

Densidade 2,68 kg/dm³ 
Módulo de Elasticidade 72 GPa 
Fonte: Dados do fabricante (OCV Reinforcements). 

 

 

 

3.2 DOSAGEM DO CONCRETO 

 

A dosagem das matrizes de concreto utilizadas para a produção dos corpos-de-prova 

foram desenvolvidas com o objetivo de alcançar, para o concreto de referência (denominado CR), 

sem a adição de fibras, resistências médias à tração na flexão de 4,00 MPa (CR1), 4,50 MPa 

(CR2) e 5,00 MPa (CR3) e resistências características à compressão em torno de 35 MPa, 40 

MPa e 45 MPa respectivamente, faixas essas de resistência utilizadas em pavimentos e elementos 

pré-moldados. Na Tabela 10 estão apresentadas a procedência e quantidades de materiais 

utilizadas na composição dos traços das matrizes de concreto, denominados concreto de 

referência (CR). 

 

Tabela 10. Materiais, características e traços (em massa) dos concretos de referência (CR). 

Material Características 
Traço (em massa) 

CR1 CR2 CR3 
Resistência à tração / Resistência à compressão (MPa) 4,0 / 35 4,5 / 40 5,0 / 45 

Cimento - 1,000 1,000 1,000 
Areia Artificial Basalto 1,074 0,983 0,788 

Areia Fina Quartzo 1,609 1,475 1,183 
Brita 0 Basalto 1,246 1,146 1,025 
Brita 1 Basalto 2,215 2,037 1,825 
Água - 0,585 0,543 0,475 

Aditivo Plastificante polifuncional 0,005 0,005 0,005 
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O cálculo do traço para os concretos foi baseado nos seguintes métodos de dosagem: 

método de dosagem IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, proposto 

por Ary Frederico Torres em 1927; e pelo método INT – Instituto Nacional de Tecnologia (RJ). 

O traço foi calculado considerando-se a resistência à compressão e tração desejadas e as 

características dos agregados que foram utilizados. 

O concreto reforçado com fibras de vidro (CRFV) foi produzido com os mesmos traços 

utilizados para o concreto de referência, incorporando na mistura 7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 

kg/m³ de fibras de vidro (conforme Tabela 11), que correspondem a teores de 0,28%, 0,37%, e 

0,47%, respectivamente, em relação ao volume de concreto. Segundo a Mehta e Monteiro (2014) 

teores de fibra acima destes interferem na consistência da mistura reduzindo a trabalhabilidade e 

inviabilizando sua aplicação em obra. 

 

Tabela 11. Consumo de Fibras nos CRFVs. 

Matriz de Concreto Quantidade de Fibras (kg/m³) 

CR1 7,5 10,0 12,5 
CR2 7,5 10,0 12,5 
CR3 7,5 10,0 12,5 

 

 

 

3.3 PRODUÇÃO DOS CONCRETOS 

 

3.3.1 Mistura dos Materiais 

 

A mistura dos materiais foi realizada conforme as especificações da ABNT NBR 

12821:2009 – Preparação do Concreto em Laboratório – Procedimento. Todo o procedimento de 

mistura e moldagem foi realizado em empresa fabricante de concreto cujos procedimentos 

laboratoriais atendem às Normas Brasileiras para Controle de Produção e Controle Tecnológico 

do concreto dosado em central, na cidade de Salto/SP. Devido às condições de temperatura e 

umidade no período da moldagem, foi realizada a secagem dos materiais antes da mistura (Figura 

14). Em alguns casos, foi necessário corrigir a relação água/cimento da matriz de concreto, 
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porque os agregados, que ficam armazenados em ambiente descoberto, estavam com umidade 

elevada. 

 

 

Figura 14. Secagem prévia dos materiais. 

 

Todos os materiais foram previamente separados e medidos de acordo com as quantidades 

calculadas para cada traço (conforme Tabela 10 e Figura 15). 

 

 

Figura 15. Materiais separados e medidos para mistura. 
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3.3.1.1 Concreto de Referência (CR) 

 

O procedimento da mistura para o concreto de referência foi realizado utilizando uma 

betoneira intermitente de eixo inclinado, conforme Figura 16. A colocação dos materiais na 

betoneira foi feita da seguinte maneira, conforme Figura 17: adição do agregado graúdo (brita 0 e 

brita 1) e de parte da água (a), em seguida a adição do cimento (b), do agregado miúdo (areia fina 

e areia artificial) (c) e (d); em seguida a betoneira foi ligada e procedeu-se a mistura por 

aproximadamente 1 minuto; posteriormente foi adicionado o restante da água (e) e o aditivo 

polifuncional (f) com a betoneira em movimento, misturando por mais 5 minutos 

aproximadamente. 

 

 

Figura 16. Betoneira utilizada para a mistura dos concretos. 
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Figura 17. Produção dos concretos – mistura dos materiais: (a) brita 0, brita 1 e água; (b) 
cimento; (c) areia fina; (d) areia artificial; (e) restante da água e (f) aditivo plastificante 

polifuncional. 
 

Após o término da mistura dos materiais na betoneira foi determinada a consistência do 

concreto no estado fresco de acordo com a norma ABNT NBR NM 67:1998 – Concreto – 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, conforme Figura 18. 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

(e) (f) 
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Figura 18. Determinação da consistência do concreto de referência. 

 

 

3.3.1.2 Concreto Reforçado com Fibras de Vidro (CRFV) 

 

O procedimento de mistura dos concretos reforçados com fibras de vidro utilizou o 

mesmo procedimento da produção do concreto de referência, sendo que após 3 minutos de 

mistura foram adicionadas as fibras de vidro, mantendo a betoneira em movimento por mais 2 

minutos (Figura 19). As fibras foram adicionadas lentamente para evitar o empelotamento da 

mistura; e no final do processo de mistura para evitar que o atrito com os agregados graúdos 

quebrassem as fibras, interferindo no desempenho do CRFV. Após o término da mistura dos 

materiais na betoneira foi determinada a consistência do concreto no estado fresco de acordo com 

a norma ABNT NBR NM 67:1998, conforme Figura 20. 
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Figura 19. Adição das fibras de vidro na betoneira. 

 

 

 

Figura 20. Determinação da consistência do CRFV. 
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3.3.2 Moldagem e Adensamento 

 

Para os corpos-de-prova cilíndricos e prismáticos foram utilizadas fôrmas metálicas, com 

ou sem ajustes no comprimento a fim de se atingir as medidas desejadas dos corpos-de-prova. As 

fôrmas foram limpas e todos os seus elementos foram verificados para evitar sua abertura durante 

a moldagem. Em seguida, aplicou-se uma camada de óleo mineral nas fôrmas para auxiliar a 

desmoldagem. Para as peças de pavimento intertravado foram utilizadas fôrmas plásticas, às 

quais foi aplicada uma camada de óleo mineral para auxiliar a desmoldagem das peças. A Figura 

21 mostra as fôrmas preparadas para a moldagem dos corpos-de-prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o término da mistura dos materiais na betoneira e da determinação da consistência 

pelo abatimento do tronco de cone da mistura, o concreto foi transferido da betoneira para um 

carrinho de mão e levado para próximo das fôrmas para a moldagem dos corpos-de-prova 

prismáticos, cilíndricos e das peças de pavimento intertravado (Figura 22). 

 

Figura 21. Fôrmas preparadas para a moldagem dos corpos-de-prova. 
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Figura 22. Moldagem dos corpos-de-prova. 

 

A colocação do concreto na fôrma foi feita em uma única camada e o adensamento foi 

realizado em mesa vibratória, com o objetivo de eliminar os vazios dos corpos-de-prova, 

conforme especificado pela ABNT NBR 5738:2003 – Concreto – Procedimento para moldagem e 

cura de corpos-de-prova (Figura 23). O tempo de vibração também foi padronizado para todos os 

corpos-de-prova e peças de pavimento intertravado. 

 



 

Figura 23. Adensamento dos corpos

 

Todos os corpos-de-prova foram devidamente identificados para garantir o total controle 

rastreabilidade das peças, identificadas com 

na Figura 24. 

 

Figura 24. 
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Adensamento dos corpos-de-prova em mesa vibratória

prova foram devidamente identificados para garantir o total controle 

rastreabilidade das peças, identificadas com nome, traço e data da moldagem, conforme ilustrado 

 Acabamento e identificação dos corpos-de-prova

 

prova em mesa vibratória. 

prova foram devidamente identificados para garantir o total controle e 

nome, traço e data da moldagem, conforme ilustrado 

 

prova. 
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3.3.3 Procedimento de Cura 

 

Os corpos-de-prova foram desmoldados após 24 horas e submetidos ao processo de cura, 

realizado em câmara úmida, com temperatura e umidade controladas, até a data dos ensaios, 

realizados aos 7 e 28 dias de cura.  

 

 

 

3.4 ENSAIOS REALIZADOS 

 

Na Tabela 12 estão apresentados os ensaios mecânicos realizados para caracterização dos 

concretos e das peças de pavimento intertravado conforme especificam as normas brasileiras. 

  

Tabela 12. Ensaios mecânicos realizados para caracterização dos concretos. 

Tipo de peça 
ensaiada 

Ensaio Norma 

Corpos-de-prova 
cilíndricos 

Resistência à 
compressão axial 

ABNT NBR 5739:2007 – Concreto – Ensaios de 
compressão de corpos-de-prova cilíndricos 

Corpos-de-prova 
prismáticos 

Resistência à tração na 
flexão 

ABNT NBR 12142:2010 – Concreto — 
Determinação da resistência à tração na flexão de 

corpos de prova prismáticos 

Resistência residual à 
tração na flexão 

EN 14651:2007 – Concreto com fibras metálicas. 
Determinação da resistência à tração na flexão 

(Limite de proporcionalidade – LOP – e resistência 
residual) 

Peças de 
pavimento 

intertravado 

Resistência à 
compressão das peças 

de pavimento 
intertravado 

ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para 
pavimentação – Especificação e métodos de ensaio 

Absorção de água das 
peças de pavimento 

intertravado 

ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para 
pavimentação – Especificação e métodos de ensaio 

Resistência à abrasão 
das peças de pavimento 

intertravado 

ABNT NBR 13818:1997 – Placa Cerâmica para 
revestimento – Especificação e Métodos de Ensaio 
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3.4.1 Resistência à compressão 

 

Os ensaios para a determinação da resistência à compressão dos corpos-de-prova 

cilíndricos foram realizados segundo a ABNT NBR 5739:2007 – Concreto – Ensaios de 

compressão de corpos-de-prova cilíndricos. 

Os corpos-de-prova foram mantidos em processo de cura saturados até a data do ensaio. 

As faces de aplicação da carga dos corpos-de-prova foram retificadas para garantir que a 

distribuição de cargas fosse uniforme. Em seguida centralizou-se cuidadosamente o corpo-de-

prova no prato inferior da prensa, observando-se o sentido da moldagem. 

O carregamento do ensaio foi aplicado continuamente e sem choques, com a velocidade 

de carregamento de (0,45±0,15) MPa/s durante o ensaio, na prensa universal de ensaios. O 

carregamento cessou quando houve uma queda de força que indicou a ruptura do corpo-de-prova. 

A resistência à compressão foi calculada utilizando-se a Equação 1. 

 

2

4

D

F
fc ⋅

⋅=
π

          (1) 

 

Onde: 

fc é a resistência à compressão, em MPa, com três algarismos significativos 

F é a força máxima alcançada, em N 

D é o diâmetro do corpo-de-prova, em mm 

 

A relação h/d (altura/diâmetro) dos corpos-de-prova deve sempre ser menor que 2,02. 

Quando essa relação é menor que 1,94, a força F deve ser multiplicada por um fator de correção 

correspondente ao h/d encontrado, conforme especificado na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Fator de correção h/d 

Relação h/d 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 
Fator de Correção 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87 

Fonte: ABNT NBR 5739:2007 
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Para avaliação da resistência à compressão do concreto de referência (CR), foram 

moldados 4 corpos de prova cilíndricos com dimensão de 100 mm de diâmetro e 200 mm de 

altura, ensaiados aos 28 dias, conforme a norma ABNT NBR 5739:2007. 

Para avaliação da resistência à compressão do concreto reforçado com fibras de vidro 

foram moldados 4 corpos-de-prova cilíndricos com dimensão de 100 mm de diâmetro e 200 mm 

de altura, ensaiados aos 28 dias, conforme a norma ABNT NBR 5739:2007. 

Utilizou-se o traço CRFV3, para a moldagem das peças de pavimento intertravado com os 

teores de 7,5 kg/m³ e 10 kg/m³ de fibra de vidro. A escolha do traço a ser aplicado nas peças de 

pavimento intertravado foi feita levando-se em consideração a ABNT NBR 9781:2013 que 

estabelece para pavimentos com tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de 

linha resistência característica à compressão mínima de 35 MPa (para corpos-de-prova de peças 

de pavimento intertravado) e para pavimentos com tráfego de veículos especiais e solicitações 

capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados resistência característica à compressão mínima 

de 50 MPa (para corpos-de-prova de peças de pavimento intertravado). Optou-se então por 

verificar a aplicação do concreto reforçado com fibras de vidro em peças de pavimento 

intertravado utilizando-se apenas a matriz CR3, com resistência à compressão esperada de 45 

MPa (para corpos-de-prova cilíndricos) para possibilitar a aplicação do CRFV3 em pavimentos 

com tráfego de veículos especiais. 

O teor de 12,5 kg/m³, utilizado na determinação da resistência à tração na flexão e da 

resistência residual à tração na flexão, não foi empregada na produção das peças de pavimento 

intertravado porque verificou-se, para este teor, uma redução significativa na trabalhabilidade, 

dificultando a moldagem das peças de pavimento intertravado, que possuem dimensões pequenas. 

A Figura 25 ilustra o ensaio de resistência à compressão axial que foi realizado no 

Laboratório de Materiais da Faculdade de Tecnologia da UNICAMP, em Limeira. 
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Figura 25. Ensaio para obtenção da resistência à compressão axial. 

 

3.4.2 Resistência à tração na flexão 

 

O ensaio para a determinação da resistência à tração na flexão de corpos-de-prova 

prismáticos foi realizado conforme a norma ABNT NBR 12142:2010 – Concreto — 

Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos. 

Foram traçadas linhas nos corpos-de-prova, moldados com dimensões de 150x150x500 

mm, na face de rasamento e na face oposta (correspondente ao fundo da fôrma), de modo a 

facilitar a centralização do corpo-de-prova no dispositivo de carregamento. 

O corpo-de-prova foi centralizado no dispositivo de carregamento (conforme Figura 27). 

A carga foi aplicada continuamente, sem choque, a uma velocidade de (0,9 a 1,1) MPa/min, até a 

ruptura. Determinou-se, na seção de ruptura, a altura e a largura média (média de três medições) 

do corpo-de-prova, utilizando-se paquímetro, com aproximação de 0,1 mm. 

Segundo a ABNT NBR 12142:2010, caso a ruptura ocorra no terço médio da distância 

entre os elementos de apoio, a resistência à tração na flexão deve ser calculada utilizando-se a 

Equação 2. 

 

2db

lP
fctM ⋅

⋅=           (2) 

 



 

Onde: 

fctM é a resistência à tração na flexão, em MPa

P é a carga máxima aplicada, em N

l é a distância entre cutelos de suporte, em mm

b é a largura média do corpo

d é a altura média do corpo

 

Segundo a ABNT NBR 12142:2010, c

distância deste não superior a 5% de 

calculada utilizando-se a Equação 3.

 

2

3

db

aP
fctM ⋅

⋅⋅=   

 

Onde: 

a é a distância média entre a linha de ruptura 

corresponde ao apoio mais próximo, obtida com aproximação de 1 mm, mediante a tomada de 

mínimo três medidas (a ≥ 0,283

 

Figura 26. Posicionamento da linha de ruptura fora do terço médio do corpo
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é a resistência à tração na flexão, em MPa 

é a carga máxima aplicada, em N 

é a distância entre cutelos de suporte, em mm 

é a largura média do corpo-de-prova na seção de ruptura, em mm

altura média do corpo-de-prova na seção de ruptura, em mm

Segundo a ABNT NBR 12142:2010, caso a ruptura ocorra fora do terço médio, a uma 

distância deste não superior a 5% de l (Figura 26), a resistência à tração na flexão deve ser 

a Equação 3. 

       

é a distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e a linha 

oio mais próximo, obtida com aproximação de 1 mm, mediante a tomada de 

≥ 0,283l) 

Posicionamento da linha de ruptura fora do terço médio do corpo
NBR 12142:2010). 

prova na seção de ruptura, em mm 

prova na seção de ruptura, em mm 

aso a ruptura ocorra fora do terço médio, a uma 

), a resistência à tração na flexão deve ser 

 (3) 

na face tracionada e a linha 

oio mais próximo, obtida com aproximação de 1 mm, mediante a tomada de no 

 

Posicionamento da linha de ruptura fora do terço médio do corpo-de-prova (ABNT 
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Para avaliação da resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR), foram 

moldados 4 corpos de prova prismáticos de 150x150x500 mm (vão de 450 mm) e ensaiados, aos 

28 dias, conforme a norma ABNT NBR 12142:2010, ilustrado na Figura 27. Os ensaios foram 

realizados no Laboratório de Materiais da Faculdade de Tecnologia da UNICAMP, em Limeira. 

 

 

 

Figura 27. Ensaio para obtenção da resistência à tração por flexão. 

 

 

3.4.3 Resistência residual à tração na flexão 

 

A norma Européia EN 14651:2007 – Concreto com fibras metálicas – Determinação da 

resistência à tração na flexão (Limite de proporcionalidade – LOP – e resistência residual, 

especifica um método de medição da resistência à tração na flexão do concreto reforçado com 

fibras metálicas em corpos-de-prova moldados. 

O método prevê a determinação do limite de proporcionalidade (LOP) e de um conjunto 

de valores de resistência residual à tração na flexão. Este método de ensaio pode ser aplicado a 

fibras metálicas com comprimento menor de 60 mm. 

O método também pode ser usado para uma combinação de fibras metálicas com outras 

fibras. Neste trabalho este método foi aplicado para o concreto reforçado com fibras de vidro para 
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obtenção do limite de proporcionalidade (LOP) e dos valores de resistência residual à tração na 

flexão. 

As definições abaixo são importantes para o entendimento do procedimento do ensaio: 

− CMOD (Crack Mouth Opening Displacement): medida da abertura da boca da 

fissura – deslocamento linear medido por um transdutor; 

− LOP (Limite of Proportionality): Limite de Proporcionalidade – tensão na ponta 

do entalhe que é assumido atuando em uma seção no meio do vão não fissurado, 

com uma distribuição de tensão linear, de um prisma submetido à carga centrada 

(FL) 

− FL: carga correspondente ao LOP 

− CMODFL: CMOD no LOP 

− Resistência residual à tração na flexão: resistência fictícia na ponta do entalhe que 

é assumido atuando em uma secção no meio do vão não fissurado, com a 

distribuição de tensão linear, de um prisma submetido à carga centrada (Fj) 

correspondente ao CMODj onde CMODj > CMODFL ou a δj onde δj > δFL 

(j=1,2,3,4) 

− δ: deslocamento vertical 

 

A seguir estão descritos os procedimentos do ensaio segundo a EN 14651:2007. 

Os corpos-de-prova usados foram prismáticos conforme a EN 12390-1:2012 com 

dimensões nominais (largura e altura) de 150 mm e comprimento de 600 mm. 

O formato e dimensão especificados para o ensaio são para concretos produzidos com 

agregado de diâmetro máximo de 32 mm e fibras metálicas menores de 60 mm. Neste estudo 

utilizou-se fibras de vidro com comprimento de 36 mm. 

A moldagem e a cura dos corpos-de-prova foram realizadas de acordo com a EN 12350-

1:2009 e EN 12390-2:2009. 

O procedimento para o enchimento do molde está indicado na Figura 28; o tamanho do 

incremento 1 é duas vezes a do incremento 2. O molde foi cheio até aproximadamente 90% da 

altura da amostra de ensaio antes da compactação, que foi realizada por vibrações externas. O 

molde foi completado e nivelado enquanto a compactação era realizada.  
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Figura 28. Procedimento para enchimento do molde (EN 14651:2007). 

 

O entalhe dos corpos-de-prova foi feito com uma serra de corte utilizando água, conforme 

Figura 29. Os corpos-de-prova foram girados 90º em torno de seu eixo longitudinal e depois 

cortados na sua largura, no meio do vão. 

 

 

 

Figura 29. Corte do entalhe dos corpos-de-prova. 

 

 

O entalhe foram feitos com no máximo 5 mm e a distância entre o topo de entalhe e o 

topo do corpo-de-prova (hsp) foi de 125mm±1mm, conforme Figura 30. 

 



 

Figura 30. Posição do entalhe na seção do corpo

 

 

Os corpos-de-prova foram

do corte e sendo 3 horas antes do ensaio. O teste 

A largura média do corpo

do corpo-de-prova na seção média 

aproximação de 0,1 mm utilizando paquímetros.

As medições, segundo a norma EN 14651:2007

ensaio de duas maneiras: por meio

meio da medição do deslocamento vertical (

abertura da boca da fissura (CMOD).

Quando é medido a abertura da boca da fissura (CMOD), um transdutor de deslocamento 

é montado ao longo do eixo longitudinal no meio da

a distância entre a parte inferior do corpo

mm (Figura 31). 
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Posição do entalhe na seção do corpo-de-prova (EN 14651:2007)

foram curados de acordo com a EN 12390-2:2009

3 horas antes do ensaio. O teste foi realizado aos 28 dias. 

A largura média do corpo-de-prova e a distância entre o topo do entalhe e a face superior 

prova na seção média foram determinadas a partir de duas mediçõe

de 0,1 mm utilizando paquímetros. 

, segundo a norma EN 14651:2007 podem ser tomadas neste método de 

por meio da medição da abertura da boca da fissura (CMOD) ou por 

da medição do deslocamento vertical (δ). Neste trabalho, foram tomadas as medidas da 

abertura da boca da fissura (CMOD). 

Quando é medido a abertura da boca da fissura (CMOD), um transdutor de deslocamento 

montado ao longo do eixo longitudinal no meio da largura do corpo-de-prova, de tal forma que 

a distância entre a parte inferior do corpo-de-prova e a linha de medição seja menor ou igual a 5 

 

(EN 14651:2007). 

:2009, por 3 dias depois 

prova e a distância entre o topo do entalhe e a face superior 

duas medições com 

podem ser tomadas neste método de 

a da boca da fissura (CMOD) ou por 

Neste trabalho, foram tomadas as medidas da 

Quando é medido a abertura da boca da fissura (CMOD), um transdutor de deslocamento 

prova, de tal forma que 

prova e a linha de medição seja menor ou igual a 5 



 

Figura 31. Arranjo típico para 

 

 

Segundo a norma EN 14651:2007, q

CMOD, uma disposição típica pode ser da seguinte forma: um 

ser montado em uma estrutura rígida que é fixada ao corpo

Uma extremidade da estrutura deve ser fixada ao corpo

deslizante e na outra extremidade com 

deve medir a deformação, uma placa fina fixada em uma das extremidades pode ser colocada no 

meio da distância entre a boca entalhe e o ponto de medição (
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Arranjo típico para determinação CMOD (EN 14651:2007)

Segundo a norma EN 14651:2007, quando é medido o deslocamento vertical, ao invés do 

CMOD, uma disposição típica pode ser da seguinte forma: um transdutor de deslocamento deve 

ser montado em uma estrutura rígida que é fixada ao corpo-de-prova a meia altura nos suportes. 

Uma extremidade da estrutura deve ser fixada ao corpo-de-prova com um dispositivo elétrico 

deslizante e na outra extremidade com um dispositivo elétrico rotativo. Uma vez que o transdutor 

deve medir a deformação, uma placa fina fixada em uma das extremidades pode ser colocada no 

meio da distância entre a boca entalhe e o ponto de medição (Figura 32). 

 

(EN 14651:2007). 

uando é medido o deslocamento vertical, ao invés do 

transdutor de deslocamento deve 

prova a meia altura nos suportes. 

prova com um dispositivo elétrico 

um dispositivo elétrico rotativo. Uma vez que o transdutor 

deve medir a deformação, uma placa fina fixada em uma das extremidades pode ser colocada no 



 

Figura 32. Arranjo típico para determinação d

 

 

Todas as superfícies de apoio 

estranho das superfícies do corpo

removidos. 

O corpo-de-prova foi 

eixo longitudinal do corpo-de

superiores e inferiores. 

Antes do início do ensaio, a

determinado a partir de duas 

suporte em ambos os lados da

A máquina de ensaio 

operada de modo que o CMOD aumenta
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Arranjo típico para determinação do deslocamento vertical (EN 14651:2007)

Todas as superfícies de apoio foram limpas e toda a poeira solta ou outro material 

estranho das superfícies do corpo-de-prova que estavam em contato com os cilindros 

 colocado na máquina de ensaios, e corretamente centrado com o 

de-prova formando ângulos retos com o eixo longitudinal dos roletes 

cio do ensaio, a média do comprimento do corpo-de-prova de ca

 medições com aproximação de 1 mm, da distância

ambos os lados da amostra, utilizando-se uma régua. 

máquina de ensaio utilizada possuía controle da taxa de aumento de CMOD, 

CMOD aumentasse a uma taxa constante de 0,05 mm/min. Quando 

 

(EN 14651:2007). 

limpas e toda a poeira solta ou outro material 

em contato com os cilindros foram 

colocado na máquina de ensaios, e corretamente centrado com o 

prova formando ângulos retos com o eixo longitudinal dos roletes 

prova de calibração foi 

da distância entre o eixo de 

controle da taxa de aumento de CMOD, e foi 

a uma taxa constante de 0,05 mm/min. Quando o 
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CMOD atingiu 0,1 mm, a máquina foi operada de modo que o CMOD aumentasse a uma taxa 

constante de 0,2 mm/min.  

Durante os primeiros dois minutos de ensaio, os valores da carga e correspondentes 

CMOD foram registrados a uma taxa não inferior a 5 Hz, depois essa taxa foi reduzida a no 

mínimo 1 Hz. O teste se encerrou com um valor de CMOD não inferior a 4 mm.  

Segundo a norma EN 14651:2007, se o valor mínimo de carregamento no intervalo de 

CMODFL e CMOD igual a 0,5 mm for inferior a 30% do valor da carga correspondente ao 

CMOD igual 0,5 mm, o procedimento de teste deve ser verificado.  

Ainda segundo a norma EN 14651:2007, se a máquina de ensaio controlar a taxa de 

aumento do deslocamento vertical, o procedimento de teste acima deve ser aplicado, desde que os 

parâmetros relacionados com CMOD sejam transformados em parâmetros de deslocamento 

vertical (conforme descrito abaixo no item “Equivalência entre CMOD e deslocamento vertical).  

Devem ser rejeitados os ensaios em que as fissuras começarem fora do entalhe. 

Segundo a norma EN 14651:2007, a relação entre CMOD e o deslocamento vertical pode 

ser estimado utilizando-se a Equação 4. 

 

04,085,0 +⋅= CMODδ         (4) 

 

Onde: 

δ   é o deslocamento vertical, em mm 

CMOD  é o valor de CMOD, em mm, distância entre o fundo do corpo-de-prova até 

a linha de medição (y=0) 

 

Se a linha de medição estiver a uma distância y abaixo da parte inferior do corpo-de-

prova, o valor de CMOD deve ser derivado a partir do valor medido CMODy, utilizando-se a 

Equação 5. 

 

yh

h
CMODCMOD y +

⋅=         (5) 
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Onde: 

h  é a altura total do corpo-de-prova 

 

Para transformar os diagramas de Carregamento x CMOD em diagramas de Carregamento 

x Deslocamento Vertical, a transformação do eixo CMOD deve ser feita utilizando os valores 

CMOD e δ da Tabela 14. 

 

Tabela 14. Correlação entre CMOD e δ. 

CMOD (mm) δ (mm) 
0,05 0,08 
0,1 0,13 
0,2 0,21 
0,5 0,47 
1,5 1,32 
2,5 2,17 
3,5 3,02 
4,0 3,44 

Fonte: EN 14651:2007. 

 

O LOP é determinado pela Equação 6. 

 

2, 2

3

sp

Lf
Lct bh

lF
f =           (6) 

 

Onde: 

f
Lctf ,   é o LOP, em N/mm² 

FL  é a carga correspondente ao LOP, em N 

l  é o comprimento do vão, em mm 

b  é a largura do corpo-de-prova, em mm 

hsp  é a distância entre o topo do entalhe e o topo do corpo-de-prova, em mm 

 

O valor de FL deve ser determinado no gráfico com uma linha paralela ao eixo do 

carregamento a uma distância de 0,05mm nos diagramas de Carregamento x CMOD ou 



 

Carregamento x Deslocamento Vertical e

0,05mm (Figura 33). O LOP deve ser expresso com 

 

 

Figura 33. Diagramas Carregamento x CMOD e F

 

 

A resistência residual à tração na flexão 

 

2, 2

3

sp

j
jR

bh

lF
f =    

 

Onde: 

jRf ,   é a resistência residual à tração na flexão correspondente ao CMOD = CMOD

δ = δj (j=1,2,3,4), em N/mm² 

Fj  é a carga correspondente com CMOD = CMOD

conforme Figura 34 

l  é o comprimento do vão, em mm
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Carregamento x Deslocamento Vertical e tomando FL o valor da carga máxima no intervalo de 

). O LOP deve ser expresso com aproximação de 0,1 N/mm².

Diagramas Carregamento x CMOD e FL (EN 14651:2007)

resistência residual à tração na flexão jRf ,  é calculada utilizando a E

       

a resistência residual à tração na flexão correspondente ao CMOD = CMOD

 

é a carga correspondente com CMOD = CMODj ou δ = δj

é o comprimento do vão, em mm 

o valor da carga máxima no intervalo de 

de 0,1 N/mm². 

 

(EN 14651:2007). 

do a Equação 7. 

 (7) 

a resistência residual à tração na flexão correspondente ao CMOD = CMODj ou 

j (j=1,2,3,4), em N, 
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b  é a largura do corpo-de-prova, em mm 

hsp  é a distância entre o topo do entalhe e o topo do corpo-de-prova, em mm 

 

 

 

Figura 34. Diagrama Carregamento x CMOD e Fj (j=1,2,3,4) (EN 14651:2007). 

 

 

Para avaliação da resistência residual à tração na flexão do CRFV foram moldados e 

rompidos, para cada compósito/dosagem, 6 corpos-de-prova prismáticos de 150x150x600 mm 

(com entalhe), ensaiados com vão de 500 mm, aos 28 dias, conforme a norma EN 14651:2007 e 

ilustrado na Figura 35. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Propriedades Mecânicas da 

Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP, em Campinas. 
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Figura 35. Ensaio para avaliação do comportamento pós-fissuração do concreto reforçado com 
fibras de vidro. 

 

 

3.4.4 Resistência à compressão das peças de pavimento intertravado 

 

O ensaio para determinação da resistência à compressão das peças de pavimento 

intertravado, segundo a ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação – 

Especificação e Métodos de ensaio, foi realizado conforme descrito a seguir. 

As superfícies de carregamento das peças de pavimento intertravado foram capeadas e as 

peças permaneceram saturadas em água (23±5) ºC por 24 horas antes do ensaio. 

As peças foram colocadas sobre placas auxiliares de ensaio, com sua face superior em 

contato com a placa auxiliar superior, de modo que o eixo vertical que passa pelo seu centro 

coincidisse com o eixo vertical passante pelo centro das placas. 

O carregamento foi aplicado continuamente, com velocidade de (550±200) kPa/s, até a 

ruptura completa da peça. 

A resistência à compressão das peças, expressa em MPa, foi obtida com a Equação 8. 
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p
A

P
f

c
pi ⋅=           (8) 

 

Onde: 

fpi é a resistência à compressão da peça, em MPa 

P é a carga de ruptura, em N 

Ac é a área de carregamento, em mm² 

p é o fator multiplicativo em função da altura da peça conforme Tabela 15 

 

Tabela 15. Fator multiplicativo p. 

Espessura nominal 
da peça (mm) 

p 

60 0,95 
80 1,00 
100 1,05 

Fonte: ABNT NBR 9781:2013. 

 

Segunda a norma ABNT NBR 9781:2013, o valor característico da resistência à 

compressão das peças, admitido uma distribuição normal para os valores individuais, pode ser 

estimado com a Equação 9. 

 

stff pestpk ×−=,          (9) 

 

Sendo: 

1

)( 2

−
−Σ

=
n

ff
s pip

 

 

Onde: 

fp é a resistência média à compressão das peças, em MPa 

fpi é a resistência individual à compressão da peça, em MPa 

fpk,est é a resistência característica estimada à compressão, em MPa 

n é o número de peças da amostra 
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s é o desvio-padrão da amostra, em MPa 

t é o coeficiente de Student, conforme Tabela 16, em função do tamanho da amostra 

 

Tabela 16. Coeficiente de Student (nível de confiança de 80%). 

n t 
6 0,920 
7 0,906 
8 0,896 
9 0,889 
10 0,883 
12 0,876 
14 0,870 
16 0,866 
18 0,863 
20 0,861 
22 0,859 
24 0,858 
26 0,856 
28 0,855 
30 0,854 
32 0,842 

Fonte: ABNT NBR 9781:2013. 

 

Visto que a ABNT NBR 9781:2013 estabelece para pavimentos com tráfego de pedestres, 

veículos leves e veículos comerciais de linha resistência característica à compressão mínima de 

35 MPa (para corpos-de-prova de peças de pavimento intertravado) e para pavimentos com 

tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados 

resistência característica à compressão mínima de 50 MPa (para corpos-de-prova de peças de 

pavimento intertravado), optou-se por verificar a aplicação do concreto reforçado com fibras de 

vidro em peças de pavimento intertravado utilizando apenas a matriz CR3, com resistência 

característica à compressão esperada de 45 MPa (para corpos-de-prova cilíndricos) para 

possibilitar a aplicação do CRFV3 em pavimentos com tráfego de veículos especiais. 

Foram adicionados à matriz CR3 os teores de 7,5 kg/m³ e 10 kg/m³ de fibra de vidro, 

compondo assim dois traços de CRFV3. O teor de 12,5 kg/m³ não foi utilizado na produção das 

peças de pavimento intertravado porque verificou-se para este teor uma redução significativa na 
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trabalhabilidade, dificultando a moldagem das peças de pavimento intertravado, que possuem 

dimensões pequenas. 

Portanto, para a avaliação da resistência à compressão das peças de pavimento 

intertravado, foram moldados 32 corpos de prova de 100x200x60 mm para o concreto de 

referência (CR) e para cada teor de fibra (7,5 kg/m³ e 10 kg/m³) do CRFV3, sendo ensaiadas 16 

peças aos 7 dias e 16 peças aos 28 dias, conforme a norma ABNT NBR 9781:2013. As peças de 

pavimento intertravado foram capeadas com uma mistura de 75% de enxofre e 25% de caulim 

(Figura 36) e mantidas submersas até a data do ensaio. 

 

 

 

Figura 36. Peças de pavimento intertravado capeadas para o ensaio de resistência à compressão. 
 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais da Faculdade de Tecnologia da 

UNICAMP, em Limeira, conforme ilustrado na Figura 37. 
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Figura 37. Ensaio para obtenção da resistência à compressão das peças de pavimento 
intertravado. 

 

 

3.4.5 Absorção de água das peças de pavimento intertravado 

 

Para a determinação da absorção de água das peças de pavimento intertravado, segundo a 

norma ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação – Especificação e 

Métodos de ensaio, procedeu-se conforme descrito a seguir. 

Todo o pó e partículas soltas das peças de pavimento intertravado foram removidas 

utilizando-se uma escova. As peças forem imersas em água à temperatura de (23±5) ºC por 24 

horas. Cada peça foi pesada individualmente na condição saturada com superfície seca. Esta 

condição foi obtida drenando as peças de pavimento intertravado sobre uma tela metálica por 1 

minuto e removendo a água superficial visível com um pano úmido. Este procedimento foi 

repetido a cada duas horas, até que em duas determinações sucessivas não se registrou para a 

peça diferença de massa superior a 0,5% em relação ao valor anterior, anotando-se então a massa 

saturada da peça. 

As peças de pavimento intertravado saturadas foram colocadas em uma estufa com 

temperatura à (110±5) ºC por 24 horas. Cada peça foi pesada individualmente na condição seca 

em estufa. Este procedimento foi repetido a cada 2 horas, até que em duas determinações 
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sucessivas não se registrou para a peça diferença de massa superior a 0,5% em relação ao valor 

anterior, anotando-se então a massa seca da peça. 

Segundo a norma ABNT NBR 9781:2013, o valor da absorção de água de cada peça de 

pavimento intertravado pode ser calculado utilizando-se a Equação 10. 

 

100
1

12 ×
−

=
m

mm
A                   (10) 

 

Onde: 

A é a absorção de cada peça, em % 

m1 é a massa da peça seca, em g 

m2 é a massa da peça saturada, em g 

 

Para a avaliação da absorção de água das peças de pavimento intertravado, foram 

moldados 10 corpos de prova de 100 mm x 200 mm x 60 mm para o concreto de referência (CR) 

e para cada teor do CRFV3 (7,5 kg/m³ e 10 kg/m³), sendo ensaiadas 5 peças aos 7 dias e 5 peças 

aos 28 dias, conforme a norma ABNT NBR 9781:2013. 

A ABNT NBR 9781:2013 estabelece que a amostra de peças de pavimento intertravado 

deve apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido 

nenhum valor individual maior do que 7%. 

 

3.4.6 Resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado 

 

Segundo a ABNT NBR 13818:1997 – Placa Cerâmica para revestimento – Especificação 

e Métodos de Ensaio, o ensaio de resistência à abrasão consiste basicamente em um disco 

rotativo de aço, com uma caixa de armazenagem de material abrasivo, um funil de escoamento 

para saída do material abrasivo, um suporte para o corpo-de-prova e um contrapeso, conforme 

esquematizado na Figura 38. 

 



 

Figura 38. Aparelho para medir abrasão profunda de placas cerâmicas não esmaltadas (ABNT 

 

 

O corpo-de-prova foi colocado no aparelh

foi abastecido com material abrasivo, composto por grãos de alumina, grana F80, que

norma ABNT NBR 13818:1997,

mantido uniforme, sendo de 100±0,05 g a

disco de aço foi de 75±5 rotações por minuto a 150 revoluções. Após esse procedimento, o 

corpo-de-prova foi removido do aparelho e 

rotação do disco de aço na superfície do corpo

dois lugares. 

A resistência à abrasão é expressa em volume de material removido, em mm³, calculado 

pelo comprimento da cavidade C

 





×






 −×=
180

senV ααπ
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Aparelho para medir abrasão profunda de placas cerâmicas não esmaltadas (ABNT 

NBR 13818:1997). 

colocado no aparelho tangenciando o disco rotativo

abastecido com material abrasivo, composto por grãos de alumina, grana F80, que

norma ABNT NBR 13818:1997, não deve ser reaproveitado. O fluxo do material abrasivo 

de 100±0,05 g a cada 100±5 rotações durante o ensaio. A rotação do 

rotações por minuto a 150 revoluções. Após esse procedimento, o 

removido do aparelho e foi medido o comprimento da cavidade formada pela 

na superfície do corpo-de-prova. Cada corpo-de-prova 

A resistência à abrasão é expressa em volume de material removido, em mm³, calculado 

pelo comprimento da cavidade Ccav, utilizando-se a Equação 11. 








 ×
8

2dh
      

 

Aparelho para medir abrasão profunda de placas cerâmicas não esmaltadas (ABNT 

o disco rotativo. O reservatório 

abastecido com material abrasivo, composto por grãos de alumina, grana F80, que, segundo a 

não deve ser reaproveitado. O fluxo do material abrasivo foi 

cada 100±5 rotações durante o ensaio. A rotação do 

rotações por minuto a 150 revoluções. Após esse procedimento, o 

comprimento da cavidade formada pela 

prova foi ensaiado em 

A resistência à abrasão é expressa em volume de material removido, em mm³, calculado 

          (11) 
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Sendo: 
d

Csen cav=
2

α
 

 

Onde: 

V é o volume de material removido, em mm³ 

α é o ângulo correspondente ao centro do disco até a cavidade 

Ccav é o comprimento da cavidade da corda, em mm 

π é tomado como sendo igual a 3,14 

d é o diâmetro do disco rotativo, em mm 

h é a espessura do disco rotativo, em mm 

 

Para a avaliação da resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado moldadas 

para o concreto de referência (CR) e para cada teor do CRFV3 (7,5 kg/m³ e 10 kg/m³), foram 

moldados 5 corpos-de-prova de 100x200x60 mm. Estas peças foram posteriormente cortadas ao 

meio, resultando em uma peça de 100x100x60 mm, ensaiadas aos 28 dias conforme a norma 

ABNT NBR 13818:1997. 

Estas peças foram ensaiadas no Laboratório do CCB/Citec (Centro Cerâmico do Brasil) 

no município de Santa Gertrudes. O disco rotativo de aço utilizado no ensaio tem a dimensão de 

199,18 mm de diâmetro e 10 mm de espessura. 

A Figura 39 mostra os corpos-de-prova já cortados, prontos para serem ensaiados. A 

Figura 40 mostra o equipamento utilizado para o ensaio de resistência à abrasão (a) e o ensaio de 

um dos corpos-de-prova em andamento (b). Na Figura 41, pode-se observar o corpo-de-prova já 

ensaiado em dois lugares (A e B) e a medição do comprimento da cavidade. 
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Figura 39. Corpos-de-prova prontos para o ensaio de resistência à abrasão. 

 

 

  

Figura 40. Ensaio para obtenção da resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado: 
(a) equipamento utilizado e (b) ensaio em andamento. 

 

(a) (b) 
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Figura 41. Peça ensaiada quanto à abrasão - medição das cavidades. 

A 

B 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios realizados com os 

concretos estudados, conforme descrito a seguir. 

• Ensaios de caracterização dos concretos no estado fresco: 

− Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone (ABNT NBR 

NM 67:1998) 

• Ensaios de caracterização do concreto de referência no estado endurecido: 

− Determinação da resistência à compressão axial (ABNT NBR 5739:2007) 

− Determinação da resistência à tração na flexão (ABNT NBR 12142:2010) 

• Ensaios de caracterização do concreto reforçado com fibras de vidro no estado 

endurecido: 

− Determinação da resistência residual à tração na flexão (EN 14651:2007) 

• Ensaios de caracterização do concreto de referência aplicado em peças de pavimento 

intertravado: 

− Determinação da resistência característica à compressão (ABNT NBR 9781:2013) 

− Determinação da absorção de água (ABNT NBR 9781:2013) 

− Determinação da resistência à abrasão (ABNT NBR 13818:1997) 

• Ensaios de caracterização do concreto reforçado com fibras de vidro aplicado em 

peças de pavimento intertravado: 

− Determinação da resistência característica à compressão (ABNT NBR 9781:2013) 

− Determinação da absorção de água (ABNT NBR 9781:2013) 

− Determinação da resistência à abrasão (ABNT NBR 13818:1997) 
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Para atender o objetivo proposto por este trabalho, são comparados os resultados dos 

ensaios mecânicos realizados com corpos-de-prova e peças de pavimento intertravado moldados 

com o concreto de referência e com os concretos reforçados com fibras de vidro. São analisados o 

comportamento do CRFV e aplicação deste concreto, com dois teores de fibras de vidro (7,5 

kg/m³ e 10 kg/m³), em peças de pavimento intertravado. 

Para os resultados dos ensaios de resistência à compressão em peças de pavimento 

intertravado foi realizada uma análise estatística utilizando o método ANOVA e o Teste de 

Tukey, a fim de avaliar estatisticamente a variação dos resultados. 

 

 

 

4.1 CONSISTÊNCIA DOS CONCRETOS NO ESTADO FRESCO 

 

Os resultados dos ensaios de abatimento para os concretos sem fibras apresentaram 

valores médios de 130 mm. Para os concretos com fibras de vidro o valor médio foi de 110 mm 

para todos os traços estudados em função do ajuste na quantidade do aditivo superplastificante 

adicionado à mistura. Este ajuste foi adotado para manter constante a trabalhabilidade dos 

concretos com fibras, permitindo assim melhor aplicação em elementos nas obras correntes. 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO DE REFERÊNCIA 

 

4.2.1 Resistência à compressão axial 

 

Foram ensaiados 4 corpos-de-prova cilíndricos para cada matriz do concreto de referência 

aos 28 dias de cura. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial estão 

apresentados na Tabela 17. Os resultados mostram que as resistências obtidas, 33,22 MPa, 37,22 

MPa e 42,39 MPa, para as matrizes CR1, CR2 e CR3 respectivamente, foram inferiores às 

resistências estimadas inicialmente de 35 MPa, 40 MPa e 45 MPa para as matrizes CR1, CR2 e 

CR3 respectivamente. 
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Tabela 17. Resistência à compressão axial do concreto de referência (CR). 

Matriz CR1 CR2 CR3 
Resistência à compressão média (MPa) 33,22 37,22 42,39 

Desvio Padrão (MPa) 1,16 2,80 0,36 

Coeficiente de variação 3,49% 7,53% 0,84% 

 

4.2.2 Resistência à tração na flexão 

 

Foram ensaiados 4 corpos-de-prova prismáticos para cada matriz do concreto de 

referência aos 28 dias de cura. Os resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão estão 

apresentados na Tabela 18. Os resultados mostram que as resistências obtidas, 4,02 MPa, 4,38 

MPa e 4,83 MPa, para as matrizes CR1, CR2 e CR3 respectivamente, foram superiores às 

resistências estimadas inicialmente de 4,00 MPa para a matriz CR1 e inferiores as matrizes CR2 e 

CR3, com valores de 4,50 MPa e 5,00 MPa respectivamente. 

 

Tabela 18. Resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR). 

Matriz CR1 CR2 CR3 

Resistência à tração na flexão média (MPa) 4,02 4,38 4,83 

Desvio Padrão (MPa) 0,51 0,29 0,42 

Coeficiente de variação 12,68% 6,58% 8,66% 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS  DE VIDRO 

 

Foram ensaiados 6 corpos-de-prova prismáticos com entalhe conforme a norma européia 

EN 14651:2007, utilizando-se as dosagens de 7,5, 10,0 e 12,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali 

resistente. Os ensaios foram realizados aos 28 dias de cura. 

Foram obtidos os valores de resistência à tração na flexão correspondente ao LOP (Limit 

of Proportionality) que podem ser comparados aos valores de resistência à tração na flexão dos 

concretos de referência. Os ensaios também forneceram um grupo de valores de resistência 

residual à tração na flexão que podem ser comparados para verificar a contribuição da fibra de 

vidro na resistência à tração no concreto, conferindo-lhe tenacidade. 

A Tabela 19 e a Figura 42 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV1 com 7,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

Na Tabela 19 os valores da coluna LOP correspondem à tensão na ponta do entalhe, 

tensão esta atuante em uma seção no meio do vão não fissurado, e que pode ser considerado 

equivalente à resistência à tração na flexão de um corpo-de-prova prismático. Os valores das 

colunas fR,1, fR,2, fR,3 e fR,4 correspondem à resistência residual à tração na flexão com CMOD 

(medida da abertura da boca da fissura) iguais a 0,5 mm para fR,1, 1,5 mm para fR,2, 2,5 mm para 

fR,3 e 3,5 mm para fR,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

Tabela 19. Resistência residual à tração na flexão do CRFV1 - 7,5 kg/m³. 

CRFV 1 7,5 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 

(MPa) 
fR,1 

(MPa) 
fR,2 

(MPa) 
fR,3 

(MPa) 
fR,4 

(MPa) 
1 4,28 1,63 0,68 0,37 0,23 
2 3,98 1,31 0,53 0,28 0,15 
3 4,53 1,46 0,67 0,40 0,25 
4 4,14 1,30 0,54 0,30 0,17 
5 4,42 1,49 0,82 0,46 0,31 
6 4,45 1,66 0,78 0,46 0,28 

Média 4,30 1,48 0,67 0,38 0,23 

Desvio Padrão 0,21 0,15 0,12 0,08 0,06 

CV (%) 4,91 10,31 17,75 20,63 27,04 
 

 

 

Figura 42. Resistência residual à tração na flexão do CRFV1 - 7,5 kg/m³. 
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A Tabela 20 e a Figura 43 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV1 com 10,0 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 20. Resistência residual à tração na flexão do CRFV1 - 10,0 kg/m³. 

CRFV 1 10,0 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 4,56 1,92 0,96 0,59 0,58 
2 4,10 1,76 1,05 0,69 0,47 
3 4,49 1,78 0,82 0,47 0,30 
4 4,15 1,47 0,76 0,47 0,31 
5 4,27 1,86 0,90 0,53 0,36 
6 4,13 1,50 0,78 0,48 0,33 

Média 4,28 1,71 0,88 0,54 0,39 
Desvio Padrão 0,20 0,19 0,11 0,09 0,11 

CV (%) 4,61 11,04 12,66 16,45 28,26 
 

 

 

Figura 43. Resistência residual à tração na flexão do CRFV1 - 10,0 kg/m³. 
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A Tabela 21 e a Figura 44 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV1 com 12,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 21. Resistência residual à tração na flexão do CRFV1 - 12,5 kg/m³. 

CRFV 1 12,5 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 4,74 2,20 1,32 0,84 0,55 
2 4,66 2,91 1,76 1,10 0,73 
3 4,77 2,51 1,52 0,97 0,63 
4 4,42 2,10 1,26 0,77 0,47 
5 4,39 1,89 1,21 0,82 0,55 
6 3,98 2,15 1,43 0,95 0,64 

Média 4,49 2,29 1,42 0,91 0,59 
Desvio Padrão 0,30 0,36 0,20 0,12 0,09 

CV (%) 6,65 15,76 14,36 13,61 15,63 
 

 

 

Figura 44. Resistência residual à tração na flexão do CRFV1 - 12,5 kg/m³. 

 

 



 

A Figura 45 apresenta a comparação d

do concreto de referência CR1 

CRFV1. A análise das Tabela 

aumento de 6,97% na resistência à tração no LOP

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

(CR1). Para o CRFV1 com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou

6,47% na resistência à tração no LOP

do concreto de referência (CR1)

verificou-se um aumento de 11,69% na resistência à tração no LOP

resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR1). Comparando

obtidos para o CRFV1 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV1 com teor de fibras 

de vidro de 12,5 kg/m³ verificou

Conclui-se então que a resistência à tração na flexão aumenta proporcionalmente ao teor 

crescente de fibras de vidro na mistura.

 

Figura 45. Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR1

 

As fibras, quando adicionada

através das fissuras, reduzindo
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apresenta a comparação dos resultados de resistência à tração na flexão (

CR1 com os resultados de resistência à tração no LOP

Tabela 19, Tabela 20 e Tabela 21 e da Figura 45 permit

a resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) para o CRFV1 com teor de fibras de 

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou

resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) quando comparado à resistência à tração na flexão 

do concreto de referência (CR1). E para o CRFV1 com teor de fibras de vidro de 12,5 kg/m³ 

se um aumento de 11,69% na resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) quando comparado à 

resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR1). Comparando

o CRFV1 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV1 com teor de fibras 

de vidro de 12,5 kg/m³ verificou-se um aumento de 4,42% na resistência à tração no LOP

que a resistência à tração na flexão aumenta proporcionalmente ao teor 

crescente de fibras de vidro na mistura. 

Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR1

As fibras, quando adicionadas ao concreto, atuam como ponte de transferência de tensões 

através das fissuras, reduzindo sua propagação e expansão. Os valores de fR,1

os resultados de resistência à tração na flexão (fctM) 

com os resultados de resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) da matriz 

permite observar um 

para o CRFV1 com teor de fibras de 

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou-se um aumento de 

quando comparado à resistência à tração na flexão 

. E para o CRFV1 com teor de fibras de vidro de 12,5 kg/m³ 

quando comparado à 

resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR1). Comparando-se os resultados 

o CRFV1 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV1 com teor de fibras 

42% na resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ). 

que a resistência à tração na flexão aumenta proporcionalmente ao teor 

 

Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR1 

ao concreto, atuam como ponte de transferência de tensões 

R,1, fR,2, fR,3 e fR,4 são 



 

parâmetros importantes utilizados no projeto de estruturas de CRF. Na 

apresentados os valores de fR,1

uma abertura de boca de fissura de 0,5 mm

7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 kg/m³, 

tração na flexão também com 

CRFV1 com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³ quando comparado com 

fibra de vidro de 7,5 kg/m³, e de 33,92% para o CRFV

quando comparado com o CRFV

valor de fR,1 para o CRFV1 com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ com o valor de 

CRFV1 com teor de fibra de vidro

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

na flexão (fR,2, fR,3 e fR,4), conforme valores da 

 

Figura 46. Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (
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importantes utilizados no projeto de estruturas de CRF. Na 

R,1 que correspondem à resistência residual à tração na flexão para 

de fissura de 0,5 mm para a matriz de concreto CRFV

7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 kg/m³, onde também observa-se o aumento da resistência residual à 

om teor crescente da fibra de vidro. Esse aumento foi de 15,54% para o 

com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³ quando comparado com o CRFV

fibra de vidro de 7,5 kg/m³, e de 33,92% para o CRFV1 com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ 

CRFV1 com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³. Comparando

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ com o valor de 

com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³ verifica-se um aumento de 54,73%.

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

, conforme valores da Tabela 19, Tabela 20 e Tabela 21

Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (

matriz CRFV1. 

importantes utilizados no projeto de estruturas de CRF. Na Figura 46 estão 

residual à tração na flexão para 

FV1 com os teores de 

resistência residual à 

. Esse aumento foi de 15,54% para o 

CRFV1 com teor de 

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ 

com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³. Comparando-se o 

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ com o valor de fR,1 para o 

se um aumento de 54,73%. 

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

21. 

 

Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (fR,1) para a 
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A Tabela 22 e a Figura 47 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV2 com 7,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 22. Resistência residual à tração na flexão do CRFV2 - 7,5 kg/m³. 

CRFV 2 7,5 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 4,03 1,31 0,72 0,45 0,27 
2 3,92 1,40 0,59 0,30 0,18 
3 4,43 1,72 0,94 0,59 0,40 
4 4,64 1,92 0,77 0,41 0,25 
5 3,92 1,13 0,53 0,31 0,21 

Média 4,19 1,49 0,71 0,41 0,26 
Desvio Padrão 0,33 0,32 0,16 0,12 0,08 

CV (%) 7,86 21,43 22,82 28,50 32,05 
 

 

 

Figura 47. Resistência residual à tração na flexão do CRFV2 - 7,5 kg/m³. 
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A Tabela 23 e a Figura 48 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV2 com 10,0 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 23. Resistência residual à tração na flexão do CRFV2 - 10,0 kg/m³. 

CRFV 2 10,0 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 3,88 2,02 1,01 0,68 0,47 
2 4,19 1,87 1,14 0,70 0,44 
3 5,20 1,40 0,87 0,56 0,37 
4 4,90 1,96 1,10 0,72 0,47 
5 4,43 1,84 1,29 0,86 0,62 
6 4,13 1,73 1,15 0,79 0,71 

Média 4,45 1,80 1,09 0,72 0,51 
Desvio Padrão 0,50 0,22 0,14 0,10 0,13 

CV (%) 11,22 12,33 13,08 14,27 24,53 
 

 

 

Figura 48. Resistência residual à tração na flexão do CRFV2 - 10,0 kg/m³. 
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A Tabela 24 e a Figura 49 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV2 com 12,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 24. Resistência residual à tração na flexão do CRFV2 - 12,5 kg/m³. 

CRFV 2 12,5 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 4,24 1,44 0,82 0,52 0,34 
2 4,35 1,82 0,93 0,53 0,33 
3 4,93 2,43 1,61 1,04 0,70 
4 4,51 2,01 1,16 0,08 0,54 
5 4,26 1,67 1,03 0,64 0,44 
6 4,66 2,84 1,60 0,87 0,52 

Média 4,49 2,03 1,19 0,61 0,48 
Desvio Padrão 0,27 0,52 0,34 0,33 0,14 

CV (%) 5,99 25,44 28,38 54,43 29,25 
 

 

 

Figura 49. Resistência residual à tração na flexão do CRFV2 - 12,5 kg/m³. 

 



 

A Figura 50 apresenta a comparação d

do concreto de referência CR2

CRFV2. A análise das Tabela 

diminuição de 4,34% na resistência à tração no LOP

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

(CR2). Para o CRFV2 com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou

1,60% na resistência à tração no LOP

do concreto de referência (CR

verificou-se um aumento de 2,51

resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR

obtidos para o CRFV2 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV

de vidro de 12,5 kg/m³ verificou

Conclui-se então que, apesar da diminuição da resistência à tração no LOP

o CRFV2 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³,

proporcionalmente ao teor crescente de fibras de vidro na mistura.

 

 

Figura 50. Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR2
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apresenta a comparação dos resultados de resistência à tração na flexão (

2 com os resultados de resistência à tração no LOP

Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24 e da Figura 50 permit

% na resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) para o CRFV2 com teor de fibras de 

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou

% na resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) quando comparado à resistência à tração na flexão 

do concreto de referência (CR2). E para o CRFV2 com teor de fibras de vidro de 12,5 kg/m³ 

2,51% na resistência à tração no LOP (f
Lctf , ) quando compara

resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR2). Comparando

com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV

de vidro de 12,5 kg/m³ verificou-se um aumento de 7,16% na resistência à tração no LOP

que, apesar da diminuição da resistência à tração no LOP ( f

o CRFV2 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³, a resistência à tração na flexão aumenta 

porcionalmente ao teor crescente de fibras de vidro na mistura. 

Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR2

os resultados de resistência à tração na flexão (fctM) 

com os resultados de resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) da matriz 

permite observar uma 

com teor de fibras de 

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou-se um aumento de 

quando comparado à resistência à tração na flexão 

com teor de fibras de vidro de 12,5 kg/m³ 

quando comparado à 

). Comparando-se os resultados 

com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV2 com teor de fibras 

ncia à tração no LOP ( f
Lctf , ). 

f
Lctf , ) verificada para 

a resistência à tração na flexão aumenta 

 

Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR2. 



 

 

Na Figura 51 estão apresentados os valores de 

à tração na flexão para uma abertura de boca de fissura de 0,5 mm

CRFV2 com os teores de 7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 kg/m³, 

aumento da resistência residual à tração na flexão também com teor crescente da fibra de vidro

Esse aumento foi de 20,81% para o CRFV

comparado com o CRFV2 com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³, e de 

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ quando comparado com 

vidro de 10,0 kg/m³. Comparando

12,5 kg/m³ com o valor de fR,1

um aumento de 36,24%. 

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

na flexão (fR,2, fR,3 e fR,4), conforme valores da 

 

 

Figura 51. Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (
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estão apresentados os valores de fR,1 que correspondem à resistência residual 

à tração na flexão para uma abertura de boca de fissura de 0,5 mm para a matriz de concreto 

com os teores de 7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 kg/m³, onde também observa

resistência residual à tração na flexão também com teor crescente da fibra de vidro

% para o CRFV2 com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³ 

com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³, e de 12,78

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ quando comparado com o CRFV2 com teor de fibra de 

vidro de 10,0 kg/m³. Comparando-se o valor de fR,1 para o CRFV2 com teor de fibra de vidro de 

R,1 para o CRFV2 com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³ verifica

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

, conforme valores da Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24

Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (

matriz CRFV2. 

que correspondem à resistência residual 

para a matriz de concreto 

onde também observa-se o 

resistência residual à tração na flexão também com teor crescente da fibra de vidro. 

com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³ quando 

12,78% para o CRFV2 

com teor de fibra de 

or de fibra de vidro de 

com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³ verifica-se 

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

24. 

 

Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (fR,1) para a 
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A Tabela 25 e a Figura 52 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV3 com 7,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 25. Resistência residual à tração na flexão do CRFV3 - 7,5 kg/m³. 

CRFV 3 7,5 (kg/m³) 

Corpo-de-prova LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 4,77 2,20 1,32 0,84 0,55 
2 4,66 2,91 1,76 1,10 0,73 
3 4,79 2,51 1,52 0,97 0,63 
4 4,50 2,14 1,28 0,78 0,47 
5 4,50 1,94 1,24 0,84 0,56 
6 4,11 2,22 1,48 0,98 0,66 

Média 4,55 2,32 1,43 0,92 0,60 
Desvio Padrão 0,25 0,34 0,20 0,12 0,09 

CV (%) 5,54 14,76 13,66 13,10 15,28 
 

 

 

Figura 52. Resistência residual à tração na flexão do CRFV3 - 7,5 kg/m³. 
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A Tabela 26 e a Figura 53 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV3 com 10,0 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 26. Resistência residual à tração na flexão do CRFV3 - 10,0 kg/m³. 

CRFV 3 10,0 (kg/m³) 

Corpo-de-prova LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 4,83 2,39 1,36 0,86 0,60 
2 4,14 1,30 0,59 0,35 0,22 
3 3,98 1,32 0,66 0,42 0,28 
4 4,91 1,57 0,64 0,36 0,23 
5 4,13 1,28 0,73 0,50 0,36 
6 4,01 1,65 0,75 0,43 0,26 

Média 4,33 1,58 0,79 0,49 0,32 
Desvio Padrão 0,42 0,42 0,29 0,19 0,14 

CV (%) 9,67 26,83 36,34 39,08 44,13 
 

 

 

Figura 53. Resistência residual à tração na flexão do CRFV3 - 10,0 kg/m³. 
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A Tabela 27 e a Figura 54 mostram os resultados dos ensaios de resistência residual à 

tração na flexão para a matriz CRFV3 com 12,5 kg/m³ de fibra de vidro álcali resistente. 

 

Tabela 27. Resistência residual à tração na flexão do CRFV3 - 12,5 kg/m³. 

CRFV 3 12,5 (kg/m³) 

Corpo-de-prova 
LOP 
(MPa) 

fR,1 
(MPa) 

fR,2 
(MPa) 

fR,3 
(MPa) 

fR,4 
(MPa) 

1 5,20 2,35 1,58 1,01 0,69 
2 5,37 2,02 1,19 0,78 0,54 
3 5,76 2,81 1,70 1,09 0,66 
4 5,47 2,09 1,37 0,93 0,63 
5 5,62 3,16 2,43 1,67 1,17 
6 4,86 1,92 1,25 0,84 0,56 

Média 5,38 2,39 1,59 1,05 0,71 
Desvio Padrão 0,32 0,49 0,46 0,32 0,23 

CV (%) 5,94 20,62 28,74 30,76 32,80 
 

 

 

Figura 54. Resistência residual à tração na flexão do CRFV3 - 12,5 kg/m³. 
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A Figura 55 apresenta a comparação dos resultados de resistência à tração na flexão (fctM) 

do concreto de referência CR3 com os resultados de resistência à tração no LOP (f Lctf , ) da matriz 

CRFV3. A análise das Tabela 25, Tabela 26 e Tabela 27 e da Figura 55 permite observar uma 

diminuição de 5,80% na resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) para o CRFV3 com teor de fibras de 

vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado à resistência à tração na flexão do concreto de referência 

(CR3). Para o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ verificou-se uma diminuição de 

10,35% na resistência à tração no LOP (f
Lctf , ) quando comparado à resistência à tração na flexão 

do concreto de referência (CR3). E para o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 12,5 kg/m³ 

verificou-se um aumento de 11,39% na resistência à tração no LOP ( f
Lctf , ) quando comparado à 

resistência à tração na flexão do concreto de referência (CR3). Comparando-se os resultados 

obtidos para o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ com o CRFV3 com teor de fibras 

de vidro de 12,5 kg/m³ verificou-se um aumento de 18,24% na resistência à tração no LOP           

( f
Lctf , ). 

A diminuição da resistência à tração no LOP (f
Lctf , ) para os CRFV3 com teores de fibra 

de vidro de 7,5 kg/m³ e de 10,0 kg/m³ indicam que pode ter ocorrido algum problema de mistura 

ou moldagem, uma vez que para as matrizes CRFV1 e CRFV2, com os mesmos teores de fibra de 

vidro, não foi observado esse comportamento. Ainda sim, a linha de tendência indica aumento 

resistência à tração com a adição da fibra de vidro, proporcional ao aumento da dosagem de fibra 

de vidro. Conclui-se então que, apesar da diminuição da resistência à tração no LOP (f
Lctf , ) 

verificada para o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ e de 10,0 kg/m³, a resistência à 

tração na flexão aumenta proporcionalmente ao teor crescente de fibras de vidro na mistura. 

 



 

Figura 55. Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR3

 

Na Figura 56 estão apresentados os valores de 

à tração na flexão para uma abertura de boca de fissura de 0,5 mm

CRFV3 com os teores de 7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 kg/m³

verifica-se uma diminuição de 

kg/m³ quando comparado com 

de fR,1 de 51,27% para o CRFV

com o CRFV3 com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³. Comparando

CRFV3 com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ com o valor de 

fibra de vidro de 7,5 kg/m³ verifica

discrepância para o valor da resistência residual à tração na flexão 

fibras de vidro de 10,0 kg/m³

moldagem, uma vez que para as matrizes CR

vidro, não foi observado esse comportamento. Ainda sim, a linha de tendência indica aumento 

resistência residual à tração com a adiçã

de fibra de vidro. 

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

na flexão (fR,2, fR,3 e fR,4), conforme valores da
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estão apresentados os valores de fR,1 que correspondem à resistência residual 

à tração na flexão para uma abertura de boca de fissura de 0,5 mm para a matriz de concreto 

e 7,5 kg/m³, 10,0 kg/m³ e 12,5 kg/m³. Comparando

uma diminuição de fR,1 de 31,90% para o CRFV3 com teor de fibra de vidro de 10,0 

kg/m³ quando comparado com o CRFV3 com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³, e

% para o CRFV3 com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ quando comparado 

com teor de fibra de vidro de 10,0 kg/m³. Comparando-se o valor de 

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ com o valor de fR,1 para o CRFV

fibra de vidro de 7,5 kg/m³ verifica-se um aumento de 3,02%. Pode-se observar 

da resistência residual à tração na flexão fR,1 para o CRFV3 com teor de 

kg/m³, indicando que pode ter ocorrido algum problema de mistura ou 

moldagem, uma vez que para as matrizes CRFV1 e CRFV2, com os mesmo teores

vidro, não foi observado esse comportamento. Ainda sim, a linha de tendência indica aumento 

à tração com a adição da fibra de vidro, proporcional ao aumento da dosagem 

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

), conforme valores da Tabela 25, Tabela 26 e Tabela 27

 

Comparação dos resultados de resistência à tração na flexão para a matriz CR3. 

que correspondem à resistência residual 

para a matriz de concreto 

. Comparando-se os resultados 

com teor de fibra de vidro de 10,0 

com teor de fibra de vidro de 7,5 kg/m³, e um aumento 

com teor de fibra de vidro de 12,5 kg/m³ quando comparado 

se o valor de fR,1 para o 

para o CRFV3 com teor de 

se observar também uma 

o CRFV3 com teor de 

corrido algum problema de mistura ou 

os mesmo teores de fibra de 

vidro, não foi observado esse comportamento. Ainda sim, a linha de tendência indica aumento 

o da fibra de vidro, proporcional ao aumento da dosagem 

Esta mesma observação acontece para as outras medidas de resistência residual à tração 

27. 



 

Figura 56. Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (

 

A partir da análise dos resultados dos ensaios de resistência 

com as matrizes de concreto reforçado com fibra de vidro, p

de vidro à matriz de concreto proporciona aumento na resistência residual à tração na flexão, 

contribuindo para o aumento da tenacidade do concreto e conferindo ao mesmo característica de 

material dúctil. Estes resultados confirmam

Tekwani (2013), LV et al. 

melhoras no comportamento à tração e tenacidade do concreto reforçado com fibras de vidro

quando comparados ao concreto sem fibras.
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matriz CRFV3. 

lise dos resultados dos ensaios de resistência residual à tração na flexão 

com as matrizes de concreto reforçado com fibra de vidro, pode-se concluir que a adição de fibras 

de vidro à matriz de concreto proporciona aumento na resistência residual à tração na flexão, 

aumento da tenacidade do concreto e conferindo ao mesmo característica de 

Estes resultados confirmam os estudos de Tassew e Lubell (201

 (2012) e Ghugal e Deshmukh (2006), que também observaram 

no comportamento à tração e tenacidade do concreto reforçado com fibras de vidro

quando comparados ao concreto sem fibras. 

 

Comparação dos resultados de resistência residual à tração na flexão (fR,1) para a 

residual à tração na flexão 

se concluir que a adição de fibras 

de vidro à matriz de concreto proporciona aumento na resistência residual à tração na flexão, 

aumento da tenacidade do concreto e conferindo ao mesmo característica de 

os estudos de Tassew e Lubell (2014), Chawla e 

(2012) e Ghugal e Deshmukh (2006), que também observaram 

no comportamento à tração e tenacidade do concreto reforçado com fibras de vidro 
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4.4 APLICAÇÃO DO CRFV EM PEÇAS DE PAVIMENTO INTERTR AVADO 

 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização dos concretos reforçados 

com fibras, optou-se por selecionar o traço CRFV3 com teores de fibra de vidro de 7,5 kg/m³ e 

10,0 kg/m³ para a moldagem das peças de pavimento intertravado. A escolha da matriz CR3 foi 

feita levando-se em consideração a ABNT NBR 9781:2013 que estabelece para pavimentos com 

tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha resistência característica à 

compressão mínima de 35 MPa (para corpos-de-prova de peças de pavimento intertravado) e para 

pavimentos com tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de 

abrasão acentuados resistência característica à compressão mínima de 50 MPa (para corpos-de-

prova de peças de pavimento intertravado). Optou-se por verificar a aplicação do concreto 

reforçado com fibras de vidro em peças de pavimento intertravado utilizando-se a matriz CR3, 

com resistência à compressão esperada de 45 MPa (para corpos-de-prova cilíndricos) para 

possibilitar a aplicação do CRFV3 em pavimentos com tráfego de veículos especiais. 

O teor de 12,5 kg/m³ não foi utilizado na produção das peças de pavimento intertravado 

porque verificou-se para este teor uma redução significativa na trabalhabilidade, dificultando a 

moldagem das peças de pavimento intertravado, que possuem dimensões pequenas. 

Para a avaliação da aplicação do CRFV em peças de pavimento intertravado, foram 

ensaiados, para cada traço selecionado (concreto de referência – CR3, CRFV3 com 7,5 kg/m³ e 

10 kg/m³): 4 corpos-de-prova cilíndricos, ensaiados aos 28 dias, para verificação da resistência à 

compressão axial média dos concretos; 32 peças de pavimento intertravado, sendo ensaiadas 16 

peças aos 7 dias e 16 peças aos 28 dias, para verificação da resistência característica à 

compressão das peças de pavimento intertravado; 10 peças de pavimento intertravado, sendo 

ensaiadas 5 peças aos 7 dias e 5 peças aos 28 dias, para verificação da absorção de água; e 

finalmente, 5 peças de pavimento intertravado, ensaiados aos 28 dias, para verificação da 

resistência à abrasão. 

A seguir estão apresentados e discutidos todos os resultados encontrados nos ensaios 

realizados com os corpos-de-prova cilíndricos e com as peças de pavimento intertravado, 

conforme a norma ABNT NBR 9781:2013. 
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4.4.1 Resistência à compressão axial dos corpos-de-prova 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão axial estão apresentados na Tabela 

28. A Figura 57 mostra uma comparação dos resultados médios da resistência à compressão para 

o concreto de referência e para os concretos reforçados com fibra de vidro com dosagens de 7,5 

kg/m³ e 10,0 kg/m³, onde é possível observar um aumento de 5,62% na resistência à compressão 

do CRFV com 7,5 kg/m³ e de 7,47% na resistência à compressão do CRFV com 10,0 kg/m³, 

quando comparados ao concreto de referência. Também é possível observar que a resistência à 

compressão aumenta com o teor crescente de fibra de vidro, confirmando o comportamento 

esperado para o CRFV. Estes resultados confirmam os estudos de Ghugal e Deshmukh (2006), 

que observaram aumento de 28,46% na resistência à compressão do CRFV quando comparados 

ao CR. 

 

Tabela 28. Resistência à compressão axial dos corpos-de-prova. 

Dosagem CR3   CRFV3 
7,5 kg/m³ 

CRFV3 
10,0 kg/m³ 

Resistência à Compressão 
Média (MPa) 

47,66 50,34 51,22 

Desvio Padrão 2,63 1,46 2,75 
Coeficiente de Variação 0,06 0,03 0,05 

 

 

 

Figura 57. Comparação da resistência à compressão axial dos corpos-de-prova. 
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4.4.2 Resistência à compressão das peças de pavimento intertravado 

 

A partir deste ponto, as resistências à compressão apresentadas se referem às peças de 

pavimento intertravado e não mais aos corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos. 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão das peças de pavimento intertravado 

estão apresentados na Tabela 29.  

 

 

Tabela 29. Resistência à compressão nas peças de pavimento intertravado. 

Matriz 
Idade 
(dias) 

Resistência Média 
(fp) (MPa) 

Resistência Característica 
(fpk) (MPa) 

Desvio 
Padrão (MPa) 

CR3 
7 dias 41,5 38,3 3,7 
28 dias 55,0 53,7 1,5 

CRFV3 7,5 
7 dias 44,1 39,5 5,4 
28 dias 62,6 59,2 3,9 

CRFV3 10 
7 dias 44,9 41,7 3,6 
28 dias 61,9 57,2 5,4 

 

Analisando a Figura 58 pode-se verificar no que diz respeito à resistência à compressão 

das peças de pavimento intertravado que: a resistência aumentou quando comparados os ensaios 

realizados aos 7 dias com os ensaios realizados aos 28 dias, para todos os traços; aos 7 dias, a 

resistência do concreto reforçado com fibras aumentou quando comparado ao concreto sem fibra 

e a resistência para o teor de fibra de vidro de 10 kg/m³ foi maior do que a resistência do traço 

com 7,5 kg/m³ de fibra de vidro; aos 28 dias, a resistência do concreto reforçado com fibras 

aumentou quando comparado ao concreto sem fibra e a resistência para o teor de fibras de 10 

kg/m³ foi ligeiramente menor do que a resistência do traço com 7,5 kg/m³ de fibra de vidro, 

porém a linha de tendência indica que a resistência aumenta com o teor crescente de fibra de 

vidro.  

 



 

Figura 58. Comparação dos resultados de resistência característica à compressão nas peças de 

 

 

Pode-se concluir então que a adição de fibra de vidro ao concreto proporciona aumento na 

resistência à compressão das peças de pavimento 

quando comparado ao concreto sem fibra

E de acordo com os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão das peças 

de pavimento intertravado, o traço

em pavimentos de tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comercia

resistência à compressão mínima exigida para estes casos pela norma ABNT NBR 9781:2013 é 

de 35 MPa e a resistência à compressão 

de 53,7 MPa (para o concreto sem fibra)

pavimentos de tráfego de veículos especiais, cuja resistência mínima exigida é 50 MPa.

 

4.4.2.1 Análise Estatística 

 

Para validar estatisticamente a diferença entre as médias de resistência à compressão para 

o concreto sem fibras e para o CRFV aplicados nas peças de pavimento intertravado, os 

resultados dos ensaios realizado

ANOVA e os resultados desta análise estão apresentados na 
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Comparação dos resultados de resistência característica à compressão nas peças de 
pavimento intertravado. 

se concluir então que a adição de fibra de vidro ao concreto proporciona aumento na 

das peças de pavimento intertravado de CRFV em média 8,2% maior 

quando comparado ao concreto sem fibra. 

E de acordo com os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão das peças 

o traço da matriz CR3 pode ser considerado adequad

em pavimentos de tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comercia

resistência à compressão mínima exigida para estes casos pela norma ABNT NBR 9781:2013 é 

à compressão média característica obtida para as peças ao 28 dias foi 

(para o concreto sem fibra), o que também permite a aplicação deste traço

pavimentos de tráfego de veículos especiais, cuja resistência mínima exigida é 50 MPa.

Para validar estatisticamente a diferença entre as médias de resistência à compressão para 

o concreto sem fibras e para o CRFV aplicados nas peças de pavimento intertravado, os 

resultados dos ensaios realizados aos 28 dias foram analisados utilizando-se a 

ANOVA e os resultados desta análise estão apresentados na Tabela 30. 

 

Comparação dos resultados de resistência característica à compressão nas peças de 

se concluir então que a adição de fibra de vidro ao concreto proporciona aumento na 

em média 8,2% maior 

E de acordo com os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão das peças 

adequado para aplicação 

em pavimentos de tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha, pois a 

resistência à compressão mínima exigida para estes casos pela norma ABNT NBR 9781:2013 é 

para as peças ao 28 dias foi 

também permite a aplicação deste traço em 

pavimentos de tráfego de veículos especiais, cuja resistência mínima exigida é 50 MPa. 

Para validar estatisticamente a diferença entre as médias de resistência à compressão para 

o concreto sem fibras e para o CRFV aplicados nas peças de pavimento intertravado, os 

a análise de variância 
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A análise de variância ANOVA é um teste de hipóteses de médias de duas ou mais 

populações, ou seja, procedimento para comparar a diferença das médias, em relação à dispersão 

dos valores em cada grupo, de duas ou mais populações a fim de concluir se há diferença 

estatisticamente significativa entre as médias. Neste teste são adotadas duas hipóteses: a hipótese 

nula (H0), em que não há diferença entre os grupos e a hipótese alternativa (H1), em que há 

diferença entre os grupos. Na Tabela 30, a coluna SQ se refere a soma dos quadrados dos desvios 

de cada amostra com relação à sua própria média; gl se refere ao grau de liberdade de cada grupo 

que é a quantidade de valores que pode variar antes que o restante dos valores sejam 

predeterminados, ou seja, é o tamanho da amostra menos uma unidade; MQ se refere aos 

quadrados médios dos desvios das médias que são determinados por meio da divisão da soma dos 

quadrados pelos respectivos graus de liberdade (SQ/gl); F se refere ao resultado da divisão do 

MQ entre grupos / MQ dentro dos grupos, e para analisar a variância F deve ser comparado com 

F crítico que é um valor tabelado; o valor-P se refere ao nível de significância observado, se o 

valor-P for maior ou igual a α a hipótese nula será aceita e se o valor-P for menor ou igual a α a 

hipótese nula será rejeitada em prol da hipótese alternativa. Neste estudo foi adotado α=0,05, o 

que significa que em qualquer nível de significância maior do que 5% a hipótese nula (de que as 

médias são iguais) será rejeitada. 

  

Tabela 30. ANOVA - Resistência à compressão das peças de pavimento intertravado - 28 dias. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 
Entre grupos 570,0531 2 285,0266 18,19081 1,62E-06 3,204317 

Dentro dos grupos 705,0921 45 15,66871 
   

Total 1275,145 47 
    

 

A análise dos resultados apresentados da Tabela 30 permite concluir que há diferença 

significativa entre os traços (CR3, CRFV3 7,5 kg/m³ e CRFV3 10 kg/m³) das peças ensaiadas aos 

28 dias de idade. Observa-se que F é maior que F crítico, portanto rejeita-se a hipótese nula (que 

não há diferença entre os grupos) em prol da hipótese alternativa (há diferença entre os grupos) 

ao risco de 5%. A análise do valor-P (1,62E-06 – menor que 0,05) permite rejeitar a hipótese nula 

de igualdade de médias para qualquer nível de significância, uma vez que o valor é 

aproximadamente zero, ou seja, as médias diferem entre si com nível de significância de 5%. 

Assim, a análise de variância ANOVA, permite concluir que para qualquer nível de significância, 
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as médias dos vários grupos não são todas iguais, o que indica que existem diferenças 

significativas nas médias das resistências à compressão para todas as misturas. 

Para verificar se todas as misturas possuem diferença significativa entre suas médias, e 

assim validar os resultados estatisticamente, foi realizado um teste de comparação múltipla entre 

os grupos, Teste de Tukey, cujos resultados estão apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31. Teste de Tukey - Resistência à compressão das peças de pavimento intertravado - 28 
dias. 

Níveis Centro Limite Inferior  Limite Superior  P-valor 
CR-CRFV7,5 7,650017792 4,258180091 11,04185549 5,67926E-06 
CR-CRFV10 6,915381 3,5235433 10,3072187 3,28565E-05 

CRFV7,5-CRFV10 0,734636792 -2,657200909 4,126474492 0,859574468 
 

A análise do P-valor entre os grupos CR e CRFV com 7,5 kg/m³ (5,679E-05 – menor que 

0,05) e entre os grupos CR e CRFV com 10,0 kg/m³ (3,28E-05 – menor que 0,05) permite rejeitar 

a hipótese nula de igualdade de médias, ou seja, as médias diferem entre si com nível de 

significância de 5%. Analisando o P-valor entre os grupos CRFV 7,5 kg/m³ e CRFV 10,0 kg/m³ 

(0,859 – maior que 0,05) não rejeita-se a hipótese nula de igualdade de médias, ou seja, as médias 

não diferem entre si com nível de significância de 5%. O mesmo pode ser observado na Figura 

59, que representa os intervalos de confiança das médias, se o valor “zero” pertencer ao intervalo 

de confiança não se rejeita a hipótese nula de igualdade entre as médias, o que ocorre para a 

análise entre os grupos CRFV 7,5 kg/m³ e CRFV 10,0 kg/m³. 
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Figura 59. Teste de Tukey - Intervalos de confiança. 

 

 

Assim, pode-se concluir que há diferença estatisticamente significativa nas comparações 

entre o concreto de referência (CR3) e os dois traços do concreto reforçado com fibras de vidro. 

Entre o concreto reforçado com fibra de vidro com 7,5 kg/m³ e com 10,0 kg/m³ não há diferença 

estatisticamente significativa. Ou seja, a adição de fibras ao concreto proporciona aumento 

significativo na resistência à compressão das peças de pavimento intertravado, mas a alteração do 

teor de fibras de 7,5 kg/m³ para 10,0 kg/m³ não resultou em aumento significativo na resistência à 

compressão das peças de pavimento intertravado. Dessa forma, conclui-se que o traço mais 

indicado para a moldagem de peças de pavimento intertravado é o CRFV3 com teor de fibras de 

vidro de 7,5 kg/m³, visto que não há diferença estatisticamente significativa entre os teores de 

fibra de 7,5 kg/m³ e 10,0 kg/m³, o menor teor apresenta melhor custo x beneficio e melhor 

trabalhabilidade para a produção de peças de pavimento intertravado utilizando o CRFV. Além 

disso, a matriz de concreto CRFV3 com teor de fibras de 7,5 kg/m³ apresentou a maior resistência 

à compressão média para as peças de pavimento intertravado, 59,2 MPa aos 28 dias. 

 



 

4.4.3 Absorção de água das peças de pavimento intertravado

 

Os resultados do ensaio de absorção de água das peças de pavimento intertravado estão 

apresentados na Tabela 32. A 

para as peças de pavimento intertravado ensaiados aos 7 e aos 28 dias. É possível observar que os 

resultados dos ensaios aos 28 dias são menores do que os resultados aos 7 dias, o que indica que a 

porosidade do concreto diminui com a idade. Também é possível observar uma dimi

absorção de água para o CRFV

CR3 e ao CRFV3 com teor de fibras de vidro de 

idade. 

 

Tabela 32. Absorção de água das peças de pavimento intertravado

Mistura
CR3

CRFV3 
CRFV3 10,0 kg/m³

Figura 60. Comparação das médias da absorção de água das peças de pavimento intertravado
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.3 Absorção de água das peças de pavimento intertravado 

Os resultados do ensaio de absorção de água das peças de pavimento intertravado estão 

. A Figura 60 mostra uma comparação das médias de absorção de água 

imento intertravado ensaiados aos 7 e aos 28 dias. É possível observar que os 

resultados dos ensaios aos 28 dias são menores do que os resultados aos 7 dias, o que indica que a 

porosidade do concreto diminui com a idade. Também é possível observar uma dimi

absorção de água para o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ quando comparados ao 

teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³, tanto aos 7 como aos 28 dias de 

Absorção de água das peças de pavimento intertravado

 Média da Absorção de água (%) 
Mistura  7 dias 28 dias 

CR3 4,23 4,25 
 7,5 kg/m³ 4,17 4,09 
10,0 kg/m³ 4,36 4,26 

 

 

Comparação das médias da absorção de água das peças de pavimento intertravado

Os resultados do ensaio de absorção de água das peças de pavimento intertravado estão 

mostra uma comparação das médias de absorção de água 

imento intertravado ensaiados aos 7 e aos 28 dias. É possível observar que os 

resultados dos ensaios aos 28 dias são menores do que os resultados aos 7 dias, o que indica que a 

porosidade do concreto diminui com a idade. Também é possível observar uma diminuição da 

7,5 kg/m³ quando comparados ao 

10,0 kg/m³, tanto aos 7 como aos 28 dias de 

Absorção de água das peças de pavimento intertravado. 

 

 

Comparação das médias da absorção de água das peças de pavimento intertravado. 
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Os resultados obtidos para os ensaios de absorção de água das peças de pavimento 

intertravado foram todos inferiores a 6%, limite estabelecido pela norma ABNT NBR 9781:2013. 

Analisando-se os valores de absorção de água das peças de pavimento intertravado é 

possível observar que, assim como para a resistência à compressão, o traço mais indicado para a 

moldagem das peças é o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³, pois este apresenta a 

menor absorção de água entre os três traços analisados, 4,09% aos 28 dias. O CRFV3 com o teor 

de fibras de 7,5 kg/m³ possui maior trabalhabilidade quando comparado ao CRFV com teor de 

fibras de 10,0 kg/m³, o que proporciona melhores condições de adensamento, diminuindo a 

quantidade de vazios nas peças de pavimento intertravado, diminuindo a absorção de água dos 

mesmos. 

 

4.4.4 Resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado 

 

Os resultados do ensaio de resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado estão 

apresentados na Tabela 33. A Figura 61 mostra uma comparação das médias da resistência à 

abrasão das peças de pavimento intertravado ensaiados aos 28 dias. 

 

Tabela 33. Resistência à abrasão média das peças de pavimento intertravado. 

Mistura CCav (mm) V (mm³) 
CR3 32,61 291 

CRFV3 7,5 kg/m³ 32,26 282 
CRFV3 10,0 kg/m³ 34,99 361 

 

 



 

Figura 61. Comparação da resistência à abrasão média das peças de pavimento intertravado
 

Segundo a ABNT NBR 13818:1997 a resistência à abrasão profunda é expressa em 

volume de material removido (V), e quanto maior o volume de material removido menor é a 

resistência à abrasão. Então, conforme mostra a 

CRFV3 com teor de fibras de vidro de 

CRFV3 com teor de fibras de vidro de

Analisando-se os valores da resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado é 

possível observar novamente que, assim como para a resistência à compressão e para absorção, o 

traço mais indicado para a moldagem 

kg/m³, pois este apresenta a maior resistência à abrasão entre os três traços analisados.

com o teor de fibras de 7,5 kg/m³ possui maior trabalhabilidade quando comparado ao CRFV 

com teor de fibras de 10,0 kg/m³, o que proporciona melhores condições de adensamento, 

diminuindo a quantidade de vazios e a porosidade na superfície das peças de pavimento 

intertravado, aumentando a resistência à abrasão dos mesmos.
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Comparação da resistência à abrasão média das peças de pavimento intertravado

Segundo a ABNT NBR 13818:1997 a resistência à abrasão profunda é expressa em 

volume de material removido (V), e quanto maior o volume de material removido menor é a 

resistência à abrasão. Então, conforme mostra a Figura 61, a resistência à abrasão 

teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ quando comparado ao CR

teor de fibras de vidro de 10,0 kg/m³ quando comparado ao CR3

se os valores da resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado é 

possível observar novamente que, assim como para a resistência à compressão e para absorção, o 

traço mais indicado para a moldagem das peças é o CRFV3 com teor de fibras de vidro de 7,5 

kg/m³, pois este apresenta a maior resistência à abrasão entre os três traços analisados.

com o teor de fibras de 7,5 kg/m³ possui maior trabalhabilidade quando comparado ao CRFV 

bras de 10,0 kg/m³, o que proporciona melhores condições de adensamento, 

diminuindo a quantidade de vazios e a porosidade na superfície das peças de pavimento 

a resistência à abrasão dos mesmos. 

 

 

Comparação da resistência à abrasão média das peças de pavimento intertravado. 

Segundo a ABNT NBR 13818:1997 a resistência à abrasão profunda é expressa em 

volume de material removido (V), e quanto maior o volume de material removido menor é a 

, a resistência à abrasão aumenta para o 

7,5 kg/m³ quando comparado ao CR3 e diminui para o 

3. 

se os valores da resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado é 

possível observar novamente que, assim como para a resistência à compressão e para absorção, o 

CRFV3 com teor de fibras de vidro de 7,5 

kg/m³, pois este apresenta a maior resistência à abrasão entre os três traços analisados. O CRFV3 

com o teor de fibras de 7,5 kg/m³ possui maior trabalhabilidade quando comparado ao CRFV 

bras de 10,0 kg/m³, o que proporciona melhores condições de adensamento, 

diminuindo a quantidade de vazios e a porosidade na superfície das peças de pavimento 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão e de resistência à tração na flexão 

com os corpos-de-prova cilíndricos e prismáticos confirmam as resistências médias esperadas 

para os traços utilizados. Assim, estes traços podem ser considerados adequados para a avaliação 

das propriedades mecânicas do CRFV. 

A análise dos resultados dos ensaios de resistência residual à tração na flexão é possível 

concluir que a adição de fibra de vidro ao concreto proporciona aumento na resistência à tração 

na flexão, consequentemente a resistência da formação da primeira fissura também é maior para o 

CRFV. A resistência residual pós-fissuração do concreto reforçado com fibra de vidro aumenta 

com o aumento da dosagem de fibra adicionada ao concreto, indicando que, conforme a 

bibliografia consultada, as fibras atuam como pontes de transferência de tensões, conferindo 

maior tenacidade e tornando o comportamento do concreto semelhante ao de um material dúctil.  

Os resultados obtidos com os ensaios de resistência à compressão das peças de pavimento 

intertravado indicam fortes indícios de que a adição de fibra de vidro ao concreto proporciona um 

aumento na resistência à compressão das peças, porém quando comparados os valores de 

resistências dos dois teores de fibra de vidro utilizados não foi observado diferença significativa 

entre os mesmos. Conclui-se então que a adição de fibra de vidro ao concreto para moldagem de 

peças de pavimento intertravado pode ser vantajosa para a resistência à compressão das peças e, 

considerando os teores adotados neste trabalho, a quantidade mais indicada para aplicação do 

CRFV em peças de pavimento intertravado é 7,5 kg/m³. Sugere-se que mais teores e outras 

dosagens de concreto sejam estudados para confirmar o teor ideal de fibra de vidro. 
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O traço da matriz CR3 pode ser considerado adequado para aplicação em pavimentos de 

tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha, onde a resistência à 

compressão mínima exigida para estes casos pela norma ABNT NBR 9781:2013 é de 35 MPa e a 

resistência média características obtidas para as peças ao 28 dias foi de 53,7 MPa, o que também 

permite a aplicação desta dosagem em pavimentos de tráfego de veículos especiais, cuja 

resistência mínima exigida é 50 MPa. 

A matriz CR3 também se mostrou adequada para aplicação em peças de pavimento 

intertravado quando analisado a absorção de água das peças, que foi de 4,25% aos 28 dias, 

inferior ao limite máximo de 6% estabelecido pela norma ABNT NBR 9781:2013. 

Considerando os resultados dos ensaios de resistência à compressão, absorção de água e 

resistência à abrasão das peças de pavimento intertravado, conclui-se que a matriz CRFV3 com 

teor de fibras de vidro de 7,5 kg/m³ apresentou resultados adequados para utilização deste 

concreto em peças de pavimento intertravado tanto para pavimentos de tráfego de pedestres, 

veículos leves e veículos comerciais de linha, quanto em pavimentos de tráfego de veículos 

especiais. 
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