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RESUMO 

Resíduos da área de engenharia civil decorrentes da recuperação de 

estruturas danificadas por agentes agressivos contribuem continuadamente para 

impactar o meio ambiente de maneira cada vez mais preocupante.  

O desenvolvimento de novas tecnologias que sejam aceitáveis do 

ponto de vista ambiental e financeiro provou ser um grande desafio na solução 

desse problema quando se compara o custo original e eficaz em médio e longo 

prazo ao custo da demolição, destinação desse material e reconstrução da obra. 

Para viabilizar a utilização de compósitos de fibras sintéticas como 

reforço resistente a ambientes agressivos em elementos de concreto, os aparatos 

de ensaio e os corpos de prova foram modificados e adaptados aos sistemas 

operacionais descritos pelas normas técnicas vigentes, a partir da concepção do 

uso de filamentos de fibra contínua.  

Dado o caráter inovador do trabalho, não se identificou uma norma que 

tratasse especificamente dos ensaios de flexão nem pullout com fibras contínuas 

em blocos de concreto. 

Portanto, para se conseguir um aproveitamento desse tipo de reforço 

que respondesse satisfatoriamente quando comparado às armaduras metálicas, 

foi aplicada uma rugosidade à superfície da haste para garantir sua aderência ao 

bloco de concreto. 

Pelo método de preparo de compósitos de matriz cimentícia proposto 

no presente estudo, foram determinados os valores da força de arrancamento dos 

reforços com fibras de carbono e vidro-AR, os quais, no caso das fibras de 

carbono, apresentaram aumentos significativos entre 76% e 158% e 47% e 120% 

respectivamente para concretos de resistência à compressão de 30 MPa (fc m 30) 

e 40 MPa (fc m 40) comparados com valores obtidos para barras de aço. 
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ABSTRACT 

In Civil Engineering, the waste from the recovery of structures that were 

damaged by aggressive agents continuously contribute to impact the environment 

in an increasingly concerning way. 

The development of new technologies that would be environmentally 

and financially acceptable has become a major challenge to solve that problem 

when one compares the medium and long term original and effective cost to the 

cost of demolition, destination of that material and rebuilding. 

To enable the use of synthetic fiber composites as a resistant 

reinforcement to aggressive environments in concrete elements, the test 

apparatus and the specimens were changed and suited to the operational systems 

described by current technical standards from the conception of the use of 

continuous fiber filaments.  

Given the innovative character of the present work, no standard 

specifically related to bending and pullout tests with continuous fibers in concrete 

blocks has been identified. 

Therefore, in order to obtain good use of that kind of reinforcement that 

would respond satisfactorily when compared to metallic bars, some rugosity was 

applied to the rod surface in order to ensure its adherence to the concrete block. 

The preparation method of cement matrix composites proposed in the 

present work has determined pullout strength values and reinforcement with 

carbon and AR glass fiber values, which, regarding carbon fibers, showed 

significant increase between 76% and 158% and 47% and 120% respectively for 

compression resistant concrete of 30 MPa (fc m 30) and 40 MPa (fc m 40) compared 

to the obtained values for steel bars. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade e a curiosidade permanentes do homem fizeram com 

que ele encontrasse soluções para edificar em diferentes tipos de solos. 

Aprendeu a diminuir o número de vazios em solos arenosos para aumentar sua 

densidade e a reduzir a umidade no caso de solos argilosos. Conseguiu usar 

folhas, ramos, outras fibras vegetais e rochas para transformar terrenos instáveis 

em apoio resistente para edificações rudimentares. Ele utilizou materiais de 

construção antes mesmo de descobrir sua consciência científica. (Vargas, 1977 e 

Castro, 1994). 

Surgiram, então, os primeiros materiais compósitos para aplicação em 

edificações, que poderiam ser definidos como um material multifásico que 

apresenta uma combinação de propriedades das fases constituintes, resultando 

em um produto final com propriedades superiores. Outra definição para compósito 

encontrada na literatura é a de um material artificial e multifásico, constituído por 

fases quimicamente diferentes e que apresenta uma interface bem definida entre 

os materiais constituintes. (Callister, 2002). 

Mas foi somente entre a idade dos metais e o início da civilização 

(6000 a 4000 AC) que surgiram as primeiras misturas de argila, cinza, materiais 

orgânicos, cal e areia para aplicação nos mais diversos tipos de construção. Essa 

prática se modificou no início do século XIX, com a obtenção, em 1824, por 

Joseph Aspdin, da patente de um pó denominado cimento portland e sua 

incorporação à argamassa; e em 1855, na França, Joseph L. Lambot publicou 

pela primeira vez um artigo sobre a construção de um barco de concreto armado 

com barras de aço ou, como definido por Callister (2002), Compósito de Concreto. 

Neste curto período de pouco mais de um século e meio de 

conhecimento e uso do cimento portland, as armaduras metálicas têm sido 

aplicadas como reforço do concreto, mas foi somente a partir das primeiras 

décadas do século passado que o uso de fibras não metálicas associadas à 
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argamassa, tijolos e pisos começou a ser efetivamente estudado para a obtenção 

de um material mais resistente. (Page e Page, 2007). 

A palha, para melhorar a resistência de tijolos, o sisal, como reforço de 

estuque, o amianto, no enrijecimento de produtos cerâmicos, telhas e tubos 

ilustram algumas das aplicações práticas do uso de fibras em diferentes tipos de 

materiais utilizados regularmente na engenharia civil. O desejado é tornar a matriz 

cimentícia mais resistente à tração, ao impacto e à fadiga, mais tenaz e dúctil. 

Também estão disponíveis para esse fim fibras de vidro, carbono, aço carbono, 

aço inox, polietileno, polipropileno e outras. (Tesuka, 1999). 

Diante dessas possibilidades surgiram, então, propostas para o uso 

desses diferentes tipos de fibras sintéticas como reforço em elementos estruturais 

em viadutos e pontes deteriorados pela sobrecarga em vigas e pilares, ou ainda 

para a adequação estrutural em edifícios comerciais por mudança do tipo de 

utilização, corrosão das armaduras, fragmentação do concreto, erros de projeto 

ou de execução, agressões acidentais sobre as estruturas, como explosões, 

incêndios ou abalos sísmicos. 

Grande parte dessas ocorrências gera uma quantidade considerável de 

resíduos de construção, de demolições, os quais podem ser aproveitados como 

carga inerte em novas construções após moagem, ou contribuir continuadamente 

para a rápida saturação dos espaços disponíveis em aterros públicos, se não 

forem despejados inadequadamente em rios, terrenos vazios ou outros locais 

impróprios, cujo impacto no meio ambiente é cada vez mais preocupante. A 

apresentação de soluções para esse problema em médio e longo prazo deve ser 

encarada como um grande desafio, e a utilização de compósitos de fibras 

sintéticas para reforços de estruturas surge como uma alternativa para essas 

patologias. 

Portanto, apesar de essa necessidade ainda não fazer parte dos 

anseios principais do início do presente milênio, alguns trabalhos resultaram em 

ações correlatas, evitando a reconstrução de diferentes tipos de obras com a 

reestruturação de reforços externos às estruturas. 

A associação de fibras sintéticas e argamassa registra a primeira 

aplicação prática utilizando o método denominado Mechanically Fastened Fiber-

Reinforced Polymer (MF-FRP) no trabalho de restauração da estrutura de uma 
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ponte de 7.9 m de comprimento, construída em 1930 em Egerton-Wisconsin-USA. 

A pesquisa realizada pelos autores do projeto no período de novembro de 2001 a 

agosto de 2003, totalizando 22 meses, envolveu a inspeção de diversas pontes 

que apresentavam problemas estruturais antes de selecionarem uma que fosse 

adequada para receber o reforço com fibras. Foi feita a avaliação da capacidade 

de carga e a seleção de um sistema de reforço adequado ao trabalho proposto. 

Também foram executados testes de laboratório e analises teóricas. (Bank et al., 

2003). 

Estruturas como silos ou chaminés de tijolos foram recuperadas por 

meio da técnica de envolvimento externo por uma manta de fibras de carbono, 

fixada e revestida por uma fina camada de matriz polimérica. (Meier, 2005). 

Elementos arquitetônicos, como por exemplo, capitéis e gárgulas, ou 

restaurações em edificações históricas sobre materiais como madeira, metais ou 

rochas, podem ser recuperados com fibras, que, devido à sua mínima espessura, 

não alteram as formas do substrato. (Jacob, 2007). 

Atualmente, há um número crescente de estudos sobre aplicações de 

macro fibras sintéticas, tecidos ou mantas de fibras de carbono na construção 

civil, como reforço às solicitações axiais, de flexão e de cisalhamento. (Clever 

Reinforcement Company, 2014). 

No Brasil, fibras descontínuas já têm sido utilizadas para controle de 

fissuras e em concreto jateado; porém, para reforço de estruturas o método 

carece de um estudo mais detalhado para que os resultados possam ser 

futuramente uma alternativa em produções de larga escala, possibilitando sua 

aplicação em processos construtivos. 

No presente trabalho, está sendo proposta a incorporação de varetas 

com fibras contínuas ao concreto ainda fresco, produzindo compósitos com 

possível utilização na fabricação de elementos estruturais para aplicações, por 

exemplo, em peças com exposição a agentes agressivos, evitando custos extras 

com reconstrução e diminuindo, consequentemente, a geração de entulho. Um 

exemplo desse tipo de deterioração pode ser verificado na “Ponte Metálica” em 

Fortaleza/CE, FIG.1, interditada após ruir pela ação da maresia. 

Uma vez que o público leitor pode ser composto por pesquisadores e 

estudantes de diferentes áreas de conhecimento, procurou-se, mesmo que 
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resumidamente, detalhar temas que pudessem ser desconhecidos para aqueles 

não afeitos à engenharia civil, como por exemplo, no capítulo 4. 

 

FIGURA 1 - Exemplo de deterioração causada por agentes agressivos na 

estrutura da “Ponte Metálica” em Fortaleza/CE: a) vista geral da estrutura 

danificada pela maresia; b) detalhe do metal corroído em um trecho da mesa da 

ponte 

 

 

 fonte: autor da tese 
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8 CONCLUSÕES 

As falhas que comprometeram os resultados dos ensaios de algumas 

amostras, ou até mesmo de lotes de amostras, ocorreram em decorrência do 

desenvolvimento do método de reforço e dos ajustes e modificações nos aparatos 

de ensaio, necessários para adaptação às orientações contidas nas normas 

técnicas específicas para barras de aço da construção civil. 

 

Os resultados do teste de tração (degradação) mostraram que o 

desempenho das varetas de fibras de vidro-AR e de carbono não foi afetado pela 

alcalinidade da matriz cimentícia. Não foi observada a ocorrência de produtos de 

hidratação no material consolidado. 

 

A análise da temperatura de transição vítrea mostrou que houve cura 

da matriz polimérica, o que permite que toda a carga seja transferida para as 

fibras de reforço pela interface fibra/rugosidade. 

 

Uma observação em escala macroscópica do ponto de ruptura de um 

sistema submetido ao teste de arrancamento permitiu identificar a rugosidade 

ainda envolta pela matriz polimérica e aderida ao concreto, destacada da fibra 

também envolta por parte da mesma matriz. A resistência de atrito, portanto, é 

garantida pela resistência ao cisalhamento da matriz polimérica. 

 

Considerando-se a flexibilidade de escolha das variáveis inerentes ao 

concreto e à fabricação das varetas com fibras sintéticas contínuas para reforço 

de estruturas, é possível afirmar que esse método pode se colocar com 

vantagens em relação ao uso de barras de aço da seguinte forma: 
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a) Se for considerada a aplicação desse método em ambientes 

agressivos, o benefício que se obtém é a economia financeira em longo prazo 

pela eliminação das reconstruções de obras condenadas à demolição e o 

consequente transporte desse material de desmonte.  

b) Também se observa a possibilidade de redução do peso próprio 

dessas estruturas.  

c) Outra vantagem é conseguir eliminar a influência de campos 

eletromagnéticos, devido à concentração de armaduras de aço, em aparelhos de 

alta sensibilidade que venham a ser instalados em locais construídos com 

estruturas reforçadas com varetas de fibras. 

 

A possibilidade de escolher as características mais interessantes do 

concreto e das varetas de reforço permite individualizar o concreto reforçado com 

varetas (varetado) para cada estrutura, priorizando a variável mais interessante 

para cada caso, como a resistência, custo ou trabalhabilidade para cada peça, 

garantindo sua estabilidade e otimizando o uso dos reforços. 

 

Com os aumentos verificados para os valores da força de 

cisalhamento, quando se assume o mesmo valor para os diâmetros dos reforços 

de fibras sintéticas e barras de aço, fica atendido o objetivo geral deste trabalho 

quanto ao compromisso de apresentar uma técnica de incorporação de fibras 

contínuas em uma matriz cimentícia, produzindo compósitos com possível 

utilização na fabricação de elementos estruturais. 

 

Numericamente significa que para uma vareta de fibra de carbono ser 

sacada (pullout) de um bloco duplo de matriz cimentícia (fcm 30 MPa) são 

necessários 29,83 kN de força de tração, que é 158% superior à força necessária 

para remover uma barra de aço, a qual atinge 11,56 kN. 

 

Se a mesma comparação fosse aplicada para uma matriz cimentícia 

(fcm 40 MPa), para se remover uma vareta de fibra de carbono (pullout) de um 

bloco duplo de concreto seriam necessários 32,97 kN de força de tração, 120% 

superior aos 14,94 kN necessários para remover uma barra de aço. 



10 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMERICAN SOCIETY for TESTING and MATERIALS. Test Method for 
Obtaining Average Residual-Strength of Fiber-Reinforced 
Concrete1. Pennsylvania: ASTM, 2002 (ASTM C-1399 02). 
 

AMERICAN SOCIETY for TESTING and MATERIALS. Standard Test Method for 
Assignment of the Glass Transition Temperatures by Differential Scanning 
Calorimetry. Pennsylvania: ASTM, 2003 (ASTM E 1356-03). 
 

AMERICAN SOCIETY for TESTING and MATERIALS. Standard test methods 
for properties of continuous filament carbon and graphite fiber tows. 
Pennsylvania: ASTM, 1999. (ASTM-D-4018). 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Argamassa e concreto - 
Câmaras úmidas e tanques para cura de corpos de prova de argamassas e 
concreto. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. (NBR-9479). 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento portland de 
alta resistência inicial. Rio de Janeiro: ABNT, 1991. (NBR- 5733). 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento portland 
composto. Rio de Janeiro: ABNT, 1991. (NBR-11578). 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Determinação da 
resistência à tração na flexão em corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT, 
2008. (NBR 12142). 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Procedimento para 
moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.  
(NBR-5738). 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de estruturas de 
concreto – procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. (NBR 6118). 
 

BANK, L.C.; OLIVA, M.G.; ARORA, D.; BOROWICZ, D.T. Rapid strengthening of 
reinforced concrete bridges. University Wisconsin-Madison. Technical Report 03-
06. Engineering University of Wisconsin, Madison: Department of Civil and 
Environmental, 2003. 
 



11 

 

 

 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I.S.; BRUNS, R.E. Como fazer experimentos. 
Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. cap. 3, como variar tudo ao mesmo tempo. p. 
99 144. 
 
BENTUR, A.; BEN-BASSAT, M.; SCHNEIDER, D. Durability of glass-fiber-
reinforced cements with different alkali-resistant glass fiber. Journal American 
Ceramic Society, n.68, v.4, p.203 – 208,1985. 
 

CAETANO, L.F.; GRAEFF, E.A.G.; GARCEZ, E.O.; BERNARDI, S.T.; SILVA Fº., 
L.C.P. Compósitos de matriz cimentícia reforçada com fibras. In: II SEMINÁRIO 
DE PATOLOGIAS DAS EDIFICAÇÕES “NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS 
EMERGENTES”. 18 e 19 de novembro, 2004, Porto alegre, RS. 
 

CALLISTER JR., W.D. Ciência e engenharia de materiais. Rio de Janeiro, RJ: 
LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2002. cap. 17, compósitos. p. 359-362. 

 

CÁNOVAS, M. F. Patologia e terapia do concreto armado. São Paulo, SP: Pini, 
1988. cap. 2, patologia dos materiais, p. 27. 
 

CASTRO, F.C. Elementos estruturais de concreto armado com barras de fibra de 
vidro. In: 36° REUNIÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO - 36° 
REIBRAC. 19 a 23 de setembro, 1994, Porto Alegre, RS. 
 

CHAMIS, C. C. Mechanics of load transfer at the interface. In: PLUEDDERMANN, 
E.P. (Ed.) – Interfaces in polymer matrix composites. New York: Academic, 1974. 

 

CHAWLA, K.K. Composite materials – science and engineering. New York: 
Springer –Verlag, 1988. CLEVER REINFORCEMENT COMPANY, s/d. Disponível 
em: <http://www.reinforcement.ch/>. Access in: 20 jan. 2014. 
 

CHENAF, M. Carbon fibre to reinforce buildings. JEC – COMPOSITES, n.15, p. 
29, 2005. 
 

CLEVER REINFORCEMENT COMPANY, s/d. Disponível em: 
<http://www.reinforcement.ch/>. Acesso em: Jan 20, 2014. 
 

COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON - RILEM/CEB/FIB. 
Recommendations on reinforcement steel for reinforced concrete. Revised 
edition of: RC6 Bond test for reinforcement steel: (2) Pull-out test. Lausanne: 
CEB Manual on concrete reinforcement technology, 1983. 
 
DIAS, S. J. E.; JUVANDES, L. F. P.; FIGUEIRAS, J. A. Comportamento de vigas 
de betão armado reforçadas à flexão com sistemas compósitos de CFRP 

http://www.reinforcement.ch/
http://www.reinforcement.ch/


12 

 

 

 

unidirecionais. UM – Repositorium, n.14, 2002. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/1822/2533. Acesso em: 10 mai. 2014. 
 

 

DIAS, S. J. E.; JUVANDES, L. F. P.; FIGUEIRAS, J. A. Efeito da pré-fendilhação 
do betão no comportamento à flexão de faixas de laje reforçadas com sistemas 
compósitos de CFRP. UM – repositoriun, n. 19, 2004. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/1822/2553. Acesso em: 10 fev. 2009. 
 

DUCATTI, V. A. Concreto de elevado desempenho: estudo da aderência com 
a armadura. 1993. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 
 
FARIA, R.; ROCHA A. P. Pesquisadores desenvolvem argamassa compósita 
flexível. PINI Web, artigo 135059-1, 2009. Disponível em: 
http://piniweb.pini.com.br/construcao/tecnologia-materiais/pesquisadores-
americanos-desenvolvem-argamassa-flexivel-135059-1.aspx. Acesso em: 15 mai. 
2014. 
 

FIGUEIREDO, A. D. Concreto. Ensino. Pesquisa e Realizações. São Paulo, 
SP: IBRACON, 2005. cap. 39, concreto com fibras. p. 1195 – 1225. 
 

FRANÇA. V.H. Aderência aço-concreto – uma análise do comportamento do 
concreto fabricado com resíduos de borracha. 2004. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Ilha Solteira. 
 

GHUGAL, Y. M.; DESHMUKH, S. B. Performance of alkali-resistant glass 
reinforced concrete. Journal of Reinforced Plastics and Composites, n. 6, v. 
25, p. 617 – 630, 2006. 
 

GUIA BÁSICO DE UTILIZAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND: Boletim Técnico-
106. 7ª edição, São Paulo, SP: Associação Brasileira de Cimento Portland, 2002. 
 

JACOB, A. Composites offer help in conservation of historic buildings. Reinforced 
Plastics, v. 51, p. 30-34, 2007. 

 

KUTARBA, M. P.; BROWN, J. R.; HAMILTON, H. R. Repair of corrosion beams 
with carbon fiber – reinforced polymer composites. Composites Fabrication, p. 
32 – 39, Nov. – Dec. 2004. 
 
LEIDERMAN, E. Materiais de construção civil: concreto. São Paulo, SP: 
Centro Acadêmico Horácio Lane, 1975. Parte I-B. 

 

http://hdl.handle.net/1822/2533
http://hdl.handle.net/1822/2553
http://piniweb.pini.com.br/construcao/tecnologia-materiais/pesquisadores-americanos-desenvolvem-argamassa-flexivel-135059-1.aspx
http://piniweb.pini.com.br/construcao/tecnologia-materiais/pesquisadores-americanos-desenvolvem-argamassa-flexivel-135059-1.aspx


13 

 

 

 

LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E. Construções de concreto: princípios básicos 
sobre a armação de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, RJ: 
Interciência, 1978. v.3, cap. 4, ancoragem das barras da armadura, p. 31-52. 

 

LEVY NETO, F.; PARDINI, L.C. Compósitos estruturais: ciência e tecnologia. 
São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2006. cap. 1, considerações gerais e estado da 
arte. p. 1. 
 
MARINO, M.A. Curso de engenharia civil. UFPR, 2006. Disponível em: 
<http://www.cesec.ufpr.br/disciplinas/concretoarmado/>. Acesso em 16 jul. 2014. 
Referência Pessoal. 
 

MARINUCCI, G. Materiais compósitos poliméricos: fundamentos e 
tecnologia. São Paulo, SP. 1ª ed. Artliber Publisher, 2011. 
 
MATANA, M.; GALECKI, G.; MAERS, N.; NANNI, A. Concrete substrate 
preparation and characterization prior to adhesion of externally bonded 
reinforcement. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BOND BEHAVIOR OF 
FRP IN STRUCTURES. December 7-9, 2005. Proceedings… Hong Kong: 
International Institute for FRP in Construction, 2005. p. 133-139. 
 

MEHTA, P.H.; MONTEIRO, P.J.M. Concrete: microstructure, properties and 
materials. New York, USA. Mc Graw-Hill, 2006, cap. 10, concrete at early age. p. 
351-352. 
 

MEIER, H. 10 years of successful strengthening in construction. JEC – 
COMPOSITES, n 15, p. 30-33, Feb.- Mar. 2005. 
 

MENDONÇA, P. de T.R. Materiais compósitos e estruturas-sanduíche: 
projeto e análise. Barueri, SP: Manole, 2005. cap. 1, tipos de compostos, fibras e 
matrizes. p. 3. 

 

MONTOYA, P.J.; MESEGUER, A..G.; CABRÉ, F.M. Hormigon armado. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000. cap. 4, preparación y puesta en obra del 
hormigón. p. 60-74. 
 

MOTHE, C.; ARAUJO, C.R. Caracterização térmica e mecânica de compósito de 
poliuretano com fibras de carauá. Polímeros: ciência e tecnologia, v.14, nº4, p. 
274-278, 2004. 
 

OLIVEIRA, M.J.E.de; ASSIS, C.S.de. Aderência do aço-concreto produzido com 
agregado reciclado. Exacta, v.4, n.1, p135-141, jan./jun. 2006. 
 

http://www.cesec.ufpr.br/disciplinas/concretoarmado/


14 

 

 

 

PAGE, C.L.; PAGE, M.M. Durability of concrete and cement composites. 
Cambridge, UK: Woodhead Publishing Limited, 2007. cap. 1, Introduction. p. 1-9. 
 

PFEIL, W. Concreto armado. Rio de Janeiro, RJ. LTC-Livros técnicos e 
científicos editora. cap. 1, conceitos gerais. p. 1., 1985. 
PICANÇO, M.S.; GHAVAMI, K. Comportamento à compressão de argamassas 
reforçadas com fibras vegetais da Amazônia. Revista Escola de Minas, v. 61, n. 
1, p. 13–18, 2008. 
 

PINHEIRO, L.M.; MUZARDO, C.D. Fundamentos do concreto e projetos de 
edifícios. São Carlos, SP: Escola de Engenharia de São Carlos-USP–Depto. de 
Estruturas, 2007. cap. 10, Aderência e ancoragem. 
 
QUARCIONI, V.A. Influência da cal hidratada nas idades iniciais da 
hidratação do cimento Portland – estudo em pasta. 2008. Tese (Doutorado) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
SANTOS L.M. Cálculo de concreto armado. São Paulo, SP: Editora Edgard 
Blücher, 1977. v.1, cap. B, uma nova filosofia de segurança. p. 21-38. 
 

TEZUKA, Y. Concreto armado com fibras: Estudo Técnico-94. 2ª edição, São 
Paulo, SP, Associação Brasileira de Cimento Portland, 1999. 

 

TOLEDO FILHO, R. D.; ENGLAND G. L.; GHAVAMI, K. Comportamento em 
compressão de argamassas reforçadas com fibras naturais. Campina 
Grande: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e ambiental, 1997. v.1, p.79-
88. 
 

TULIKIAN, B.F., HELENE, P. Concreto: ciência e tecnologia. São Paulo, SP: 
IBRACON, 2011. cap. 12, dosagem dos concretos de cimento portland. 

 

VARGAS, M. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo, SP: Mc Graw-Hill 
do Brasil, Universidade de São Paulo, 1977. cap. 1, os solos sob o ponto de vista 
da engenharia. p. 37-38. 
 

YAO, J.; LI, X.; LI, Z. Experimental study of a circular concrete column reinforced 
with a composite tube. Composites Science and Technology, n. 13, v. 61, p. 
1881-1887, 2001. 


