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RESUMO

NUNES, N.L. Contribuição para a aplicação do concreto reforçado com fibras
de aço em elementos de superfície restringidos. 2006. 253 p. Tese (Doutorado) –
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

Este trabalho apresenta um estudo para a previsão de comportamento quanto à

fissuração e seu controle pelo uso das fibras de aço, em elementos de superfície de

concreto restringidos, ou seja, submetidos às tensões de tração induzidas pela

retração restringida. Neste estudo, foi desenvolvido um método analítico para

calcular o consumo de um determinado tipo de fibra de aço em função do potencial

de retração da matriz de concreto e da máxima abertura de fissura, determinada em

função de parâmetros de durabilidade e aceitabilidade sensorial. Posteriormente,

foram realizados ensaios para caracterização do potencial de fissuração de matrizes

de concreto utilizadas em obras de elementos de superfície, onde testou-se um

método de estimativa das tensões induzidas por retração restringida no concreto, no

momento da primeira fissura. Na etapa final do trabalho,  foi realizado um programa

experimental, com a construção de pistas de concreto reforçado com fibras de aço

(CRFA), com consumos de fibras de 10 kg/m3, 30 kg/m3 e 60 kg/m3, construídas

sobre bases com duas condições de restrição: superfície desempenada e superfície

jateada com exposição dos agregados. A fissuração destas pistas, nas primeiras

idades, foi monitorada através da medida da abertura e do comprimento das fissuras.

Com os resultados desta etapa experimental, foi realizada uma retroanálise do

método onde concluiu-se que a consideração de valores característicos na previsão da

resistência à tração do concreto era um ajuste necessário e coerente com a

observação prática. Com o ajuste, os resultados experimentais de abertura de fissura

ficaram dentro da faixa de previsibilidade do método, considerando um intervalo de

confiança de 90 %. Com o desenvolvimento deste método, buscou-se contribuir para

a aplicação do CRFA no controle da fissuração por retração restringida de elementos

de superfície, ampliando a fronteira do conhecimento no aspecto da escolha e

dosagem da fibra para um determinado desempenho esperado quanto à fissuração.

Palavras-chave: Concreto. Fibras. Concreto reforçado com fibras
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ABSTRACT

NUNES, N.L. Contribution for use of steel fiber reinforced concrete in
restrained surface elements.  2006. 253 p. Thesis (Doctoral) – Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

This work presents a study for crack prediction and use of steel fibers to crack

control in concrete surface elements submitted to tension stress induced by restrained

shrinkage. In this study, a method was developed where a certain steel fiber type

could be quantified, as function of concrete matrix shrinkage potential and maximum

crack width, determined from human sensorial and durability criteria. Afterwards, an

experimental program was done in order to characterize the crack potential of

concrete matrices commonly used in surface elements. In this program, a method to

predict tension stress induced by restrained shrinkage, at first crack moment, was

tested. In the final step of this work, another experimental program was done, where

steel fiber reinforced concrete (SFRC) tracks were built, with fiber contents of 10

kg/m3, 30 kg/m3 and 60 kg/m3, over substrates with two restriction conditions:

smooth surface and  rough surface, with exposition of surface aggregates. Lengths

and widths of the early age shrinkage cracks in the tracks were monitored. The

results obtained in this program were useful to analyze the method, adjusting it with

the consideration of characteristic values in prediction of tension strength. With this

adjust, experimental crack width results were more compatible with 90 % confidence

interval for crack width values predicted by the method. With this study, the goal

was the contribution to use SFRC in the control of restrained shrinkage cracks in

surface elements, amplifying the knowledge border in the aspect of fiber selection

and proportioning, for a determined and expected performance in terms of crack

width.

Keywords: Concrete. Fibers. Steel fiber reinforced concrete.
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1. INTRODUÇÃO

1.1.  JUSTIFICATIVA

1.1.1. O Desenvolvimento do uso do CRFA no Brasil

A exemplo de outros países (MINDESS, 1995), a ampliação do uso do concreto

reforçado com fibras de aço (CRFA) no Brasil já é uma realidade. A partir do

momento em que se passou a dispor de fibras de aço especialmente produzidas para

reforço do concreto, este material tem sido utilizado em estruturas contínuas como,

por exemplo, em revestimento de túneis (FIGUEIREDO, 1997; RODRIGUES, 2001;

GONÇALVES, 2001; KOCHEN et al., 2003) e pavimentos (SILVA, MENTONE e

PITTA, 1996; PINTO e MORAIS, 1996), sendo esta última a utilização do CRFA

mais difundida no Brasil. Embora seu uso esteja bastante difundido na construção

civil, ainda não se dispõe de  normas brasileiras para a especificação e controle de

requisitos de desempenho do CRFA.

Ainda que a utilização do CRFA em elementos de superfície esteja difundida, alguns

aspectos desta tecnologia carecem de informações básicas e necessitam de

desenvolvimento. O comportamento do concreto com fibras de aço desperta o

interesse do meio técnico, o qual busca para o dimensionamento destes elementos

dois tipos de ganho: o ganho qualitativo, através do controle da fissuração, e o ganho

quantitativo, através da redução de sua espessura (OLIVEIRA, 2000). Para que o

CRFA seja utilizado como revestimento ou pavimento, são necessários estudos para

que se possa desenvolver, com critérios técnicos, seu projeto, execução e controle.

Alguns estudos já foram e estão sendo realizados para avaliar o comportamento de

placas de CRFA como pavimento. Como exemplo, pode-se citar os ensaios de

punção de placas de CRFA com grandes dimensões, apoiadas em base contínua,

realizados na Universidade do Porto por BARROS (1995). Nestes ensaios, o

comportamento estrutural de placas reforçadas com fibras de aço apoiadas em solo

foi comparado com o comportamento estrutural de placas reforçadas com armadura

convencional e placas de concreto sem reforço, visando analisar a capacidade das

fibras poderem substituir as armaduras convencionais. Estes estudos são importantes

para o dimensionamento de estruturas de  CRFA, mas é necessário também avaliar o
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desempenho do CRFA em condições de contorno mais próximas da realidade. Um

exemplo disto, foi o estudo realizado por JOHNSTON (1984), onde placas de CRFA

foram avaliadas quanto à formação e propagação de fissuras, em pavimentos de

corredores de ônibus, em Alberta, Canadá.

Na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, os principais estudos sobre

CRFA realizados até o momento foram:

• Aplicação das fibras de aço em elementos de argamassa armada submetidos à

flexão (FERREIRA e SILVA, 1990);

• Aplicação das fibras de aço em concreto projetado (ARMELIN, 1992;

FIGUEIREDO, HELENE e AGOPYAN, 1995; FIGUEIREDO, 1997;

GONÇALVES, 2001);

• Caracterização e influência das fibras de aço em termos de geometria e

resistência mecânica em concretos plásticos com baixos teores de fibras

(FIGUEIREDO, CECCATO e TORNERI, 1997; TORNERI, 1997; NUNES,

1998; ARAKAKI, 1998; NUNES, FIGUEIREDO e AGOPYAN, 2001);

• Avaliação da trabalhabilidade do CRFA (CECCATO, 1998);

• Dosagem do CRFA (FIGUEIREDO, NUNES e TANESI, 2000);

• Análise das variações nas medições da tenacidade à flexão do CRFA realizadas

em diferentes laboratórios (GUIMARÃES, 2001);

• Como material para fabricação de tubos de concreto (CHAMA NETO, 2002);

• Estudos sobre resistência ao fraturamento do CRFA (FERREIRA, 2002); e

• Adição de fibras de aço em concretos com agregados graúdos reciclados de

resíduos de entulho (PIETRA, 2005);

Por esses exemplos, percebe-se que o CRFA foi e está sendo amplamente estudado,

no que se refere a seu uso em diversos campos de aplicação, a seu comportamento

mecânico, trabalhabilidade, como também quanto à sua dosagem. Além dos estudos

relativos à revestimentos de túneis NATM, novos estudos podem ser realizados,
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objetivando estudar e avaliar o potencial de aplicação desta tecnologia no campo dos

elementos estruturais de superfície, tal como está sendo feito em outros campos de

aplicação. Como exemplo na área de pavimentação, pode-se citar o estudo realizado

na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP por CARNIO (1998) para

análise de placas de CRFA sobre base elástica. Destaca-se também o estudo feito na

mesma universidade para a utilização de fibras de aço como reforço de concreto em

anéis pré-moldados para revestimento de túneis em Shield (FERNANDES, 2005)  e

o estudo realizado por ARAÚZ (1999) relativo à resistência ao cisalhamento de vigas

de concreto armado reforçado com fibras de aço. Além destes exemplos, pode-se

citar também os estudos realizados na Escola de Engenharia de São Carlos – EESC -

USP para avaliar a contribuição da adição de fibras de aço em elementos estruturais

de concreto como pilares (LIMA JÚNIOR, 2003; GUIMARÃES, 1999; TAKEUTI,

1999), vigas (REIS, 2003), concreto protendido (DUMÊT, 2003), lajes cogumelo

(HOLANDA, 2002; AZEVEDO e HANAI, 2003), estudos sobre fissuração

(EKANE, 1999) e aplicação do CRFA em estruturas ferroviárias (BASTOS, 1999).

Outro centro de pesquisa brasileiro que também estuda o CRFA é a Universidade

Federal de Santa Catarina, onde a tenacidade do CRFA e seu controle através de

ensaios de flexão em placas (ALMEIDA, 1999) e vigas com entalhe (GAVA, PIERI

e PRUDÊNCIO Jr., 2004), são temas de interesse para estudos.

A contribuição da adição das fibras de aço no controle da fissuração é bastante

reconhecida. Em muitos exemplos de estudos citados acima, esta contribuição foi

amplamente estudada em elementos estruturais submetidos a carregamentos

externos. Entretanto, muito pouco se estudou com relação ao controle da fissuração

do concreto devido às tensões internas, induzidas pela retração restringida e que

ocorrem antes mesmo da estrutura ser submetida aos carregamentos externos. Isto

posto, faz-se mister que o estudo analítico e experimental do comportamento quanto

à fissuração do CRFA em elementos de superfície restringidos seja uma fronteira do

conhecimento que deva ser explorada e ampliada, buscando atender o meio técnico,

que carece de tecnologias para controle da fissuração dos elementos de superfície no

que se refere a desenvolvimento de projeto, execução e controle.
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1.1.2. A fissuração dos elementos estruturais de superfície

A NBR 6118 (ABNT, 2003) classifica como elementos de superfície os elementos

estruturais nos quais uma dimensão, a espessura, é pequena em relação às demais

dimensões. São considerados como elementos de superfície, os seguintes elementos:

• Placas (lajes), onde as ações são normais ao seu plano. Quando a espessura é
superior a 1/3 do seu vão, a placa é considerada espessa;

• Chapas, onde as ações estão contidas no seu plano. Quando o vão for menor que
três vezes a maior dimensão da seção transversal, a chapa é  chamada de viga-
parede;

• Cascas, elementos de superfície não plana; e

• Pilares-parede

Os elementos estruturais de superfície mais comuns são as placas, seja na forma de

lajes apoiadas nas extremidades, com vão livre, ou apoiadas em base contínua, como

é o caso dos pavimentos rígidos. Dentre as cascas, os elementos mais executados são

os revestimentos de túneis.

Neste tipo de elemento, a elevada relação entre a área superficial exposta ao

ambiente e o volume do material, aliada à restrição proporcionada pelo substrato,

seja ele uma superfície em rocha, base granular ou concreto, torna-o suscetível à

fissuração por retração (BANTHIA, YAN e MINDESS; 1996). A fissuração é função

das tensões induzidas pela restrição às variações volumétricas causadas por variações

na temperatura, variações na umidade (seja pela troca com o ambiente ou resultante

das reações de hidratação do cimento Portland) e carregamentos, sendo que as duas

primeiras exercem maior influência, principalmente nas primeiras idades. Em

qualquer mudança na temperatura e/ou umidade, o elemento de concreto restringido

irá sofrer retração volumétrica e, conseqüentemente, tensões. Dada a baixa

resistência do concreto sob tração, sobretudo nas primeiras idades, pequenas

deformações no concreto podem conduzir a tensões suficientes para iniciar a

formação e propagação de fissuras.

Fissuras são indesejáveis e devem ser evitadas, uma vez que as mesmas são porta de

entrada de água e agentes agressivos ao concreto. Controlar o espaçamento e abertura

das fissuras, retardando a sua propagação e limitando a sua abertura tornando-as bem
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fechadas, dificulta a passagem de água e agentes agressivos, defendendo o concreto

contra qualquer processo de deterioração físico-química, conforme demonstra o

modelo holístico apresentado por MEHTA (1994) (Figura 1.1).
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Figura 1.1 - Modelo holístico de deterioração do concreto (MEHTA, 1994)

Além dos aspectos de durabilidade, o controle da fissuração nos elementos de

concreto de superfície visa a aceitabilidade sensorial dos usuários. A aceitabilidade

sensorial é comprometida quando as fissuras passam a causar desconforto

psicológico aos usuários, embora as mesmas não representem perda de segurança na

estrutura (ABNT, 2003). Isto é muito importante no caso de estruturas subterrâneas

em sistemas de metrô, por exemplo, onde a presença de fissuras nos revestimentos
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das estações causa desconforto psicológico aos usuários, tendo como possível

conseqüência a perda da confiabilidade na segurança do sistema.

Existem várias medidas para combater a fissuração por retração do concreto, desde

uma dosagem adequada, medidas de cura, utilização de armadura para combater as

tensões de tração e  utilização de juntas de dilatação.

Uma dosagem de concreto adequada para minimizar sua fissuração por retração

envolve uma série de fatores como a escolha adequada do tipo de cimento e redução

do respectivo consumo, seleção de agregados, resistência à compressão e emprego de

aditivos. Entretanto, existem dificuldades em conciliar uma dosagem adequada para

o controle da fissuração com outros requisitos de desempenho do concreto. Um

exemplo disto é o concreto projetado via úmida, o qual necessita de consumos

elevados de cimento (acima de 350 kg/m³) para garantir sua bombeabilidade e

projeção (PRUDÊNCIO JR., 1993), fato que complica a busca de uma dosagem

adequada para evitar a fissuração por retração. Nestes casos, também existe a

alternativa da utilização de concretos de pequena retração, por meio do emprego de

aditivos redutores de retração, aditivos promotores de expansão, a base de

sulfoaluminato de cálcio (REPETTE, 2005), e a substituição de uma parte do

agregado miúdo por materiais incorporadores de água, na forma de agregados leves

saturados (por exemplo, pedra pome britada) ou polímeros superabsorventes

(copolímeros de ácido poliacrílico). Estes materiais armazenam uma grande

quantidade de água, liberando-a durante a hidratação do cimento, promovendo assim

uma cura interna, capaz de minimizar os efeitos da retração autógena e da cura

deficiente em elementos de grande espessura (REPETTE, 2005).

As medidas para promoção de cura são uma forma usual de combate à fissuração por

retração. Os métodos de cura mais aplicados são a saturação e molhagem e a cura

química, por meio da aplicação de produtos formadores de película. Entretanto, a

cura por saturação e molhagem  não é eficiente em elementos de grande espessura,

dada a dificuldade de penetração de água no interior do concreto, sobretudo em

elementos de concreto com relação a/c inferior a 0,4, sendo assim mais indicada em

elementos de pequena espessura (REPETTE, 2005), como é o caso dos elementos de

superfície, desde que estes não estejam expostos à uma condição severa de
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evaporação da água exsudada, causada por temperatura elevada e ventos fortes. Já o

uso de agentes de cura química somente colaboram no controle da retração por

secagem, mas não no controle da retração autógena. Isto posto, conclui-se que, em

elementos de concreto de alta resistência (acima de 50 MPa), baixa relação a/c  e

grande espessura, somente a aplicação de cura não será suficiente para controlar a

fissuração por retração.

O uso de juntas de dilatação é um recurso amplamente utilizado, principalmente em

pavimentação. Em pavimentos rígidos, as juntas transversais são consideradas

essenciais para prevenir danos aos pavimentos decorrentes das tensões provocadas

por variações volumétricas como retração térmica e retração hidráulica. Quanto aos

demais elementos estruturais, a NBR 6118 (ABNT, 2003) prescreve que juntas de

controle devem ser previstas, no mínimo, a cada 15 metros. Entretanto, as juntas

exigem adoção de medidas para sua impermeabilização, como mastiques, selantes e

veda-juntas e constante manutenção, caso contrário ocorrerão outras patologias

associadas às juntas. As principais descontinuidades e danos observados em

pavimentos rígidos são encontradas nas juntas, como esborcinamentos e

bombeamentos (STOCK, 1988). Em razão dos custos de execução e, principalmente,

de manutenção, os projetos tendem para uma redução do número de juntas em

elementos estruturais de superfície sem que sejam comprometidos a serventia,

durabilidade e capacidade portante, principalmente em estruturas de pavimentação

(ALTOUBAT e LANGE, 2001).

Seguindo esta filosofia, os projetos para controle da fissuração por retração dos

elementos estruturais de superfície compreendem alternativas como a protensão com

cordoalhas engraxadas, utilizadas amplamente em pavimentos industriais (SAYEGH,

2002) e que permite a execução de grandes panos sem juntas. Outra alternativa,

compreende o uso de armaduras, seja através uso de telas soldadas, como em

revestimento de túneis NATM em concreto projetado (FIGUEIREDO, 2000),

armaduras longitudinais contínuas em lajes de superestrutura ferroviária

continuamente armada (AREMA, 2000) ou em pavimentos rodoviários

continuamente armados - PCCA (McCULLOUGH, 1988). Nesta última opção, a

armadura é utilizada para suportar as tensões de tração presentes na seção transversal

do elemento, controlando a formação e abertura das fissuras, como pode ser
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visualizado na Figura 1.2, que mostra a correspondência entre a deformação e as

tensões no concreto e na armadura em um segmento de pavimento contínuo de

concreto.

Figura 1.2 – Distribuição de tensões e deformações ao longo de um pavimento rígido
continuamente armado (McCULLOUGH, 1988)

A metodologia para o dimensionamento da armadura longitudinal é conseqüência de

uma modelagem para estimação das tensões desenvolvidas no concreto e na

armadura, levando em consideração algumas condições de contorno, entre as quais

pode-se destacar:

• Carga de roda;

• Variações volumétricas do concreto (Retração e Fluência);
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• Atrito com a base;

• Coeficientes térmicos do concreto e aço;

• Taxa de armadura;

• Variação térmica do concreto;

• Espaçamento entre fissuras.

São condições variadas e complexas, sobretudo aquelas que variam com o tempo,

como é o caso das variações volumétricas, variação térmica, espaçamento entre

fissuras e carga de roda. Algumas, podem ser controladas no dimensionamento como

a taxa de armadura e o espaçamento entre fissuras.

Em função do espaçamento desejado entre fissuras transversais consecutivas, pode-

se calcular a taxa de armadura. Entretanto, se este espaçamento for muito grande, as

tensões na armadura longitudinal na região da fissura serão muito elevadas,

desenvolvendo uma abertura de fissura incompatível com as condições de utilização

e durabilidade. Por outro lado, se o espaçamento entre as fissuras for muito pequeno,

têm-se a tensão na armadura e abertura das fissuras reduzidos. Nos caso de

pavimentos e lajes ferroviárias contínuas, o espaçamento reduzido entre as fissuras é

algo indesejável e que pode provocar um defeito característico dos pavimentos

contínuos chamado Punchout. O Punchout é caracterizado por diversas fissuras

longitudinais paralelas ao eixo do pavimento que ligam-se às fissuras transversais,

formando pequenas placas sem continuidade com o resto do pavimento. Estas placas

podem se mover e se soltar com o tráfego, formando uma das descontinuidades mais

severas em pavimentos rígidos (McCULLOUGH, 1988).

A adoção de armadura de tração para controle de fissuração por retração no concreto

não é idéia nova e já foi sugerida por outros pesquisadores (GILBERT, 1992). A

NBR 6118 (ABNT, 2003), prevê a adoção de uma armadura mínima de tração para

controle de fissuração ou armadura de distribuição para o caso de concreto simples.

O ACI 318 (1995) prevê uma armadura específica para tensões de tração por retração

normais à armadura de flexão em lajes armadas em uma direção. Entretanto, a

especificação não vale para lajes ou placas apoiadas sobre solo. São fixadas taxas de

armaduras mínimas para as lajes em função da tensão de escoamento das barras de

aço utilizadas na armadura da laje, onde a taxa mínima de armadura é de 0,14 %. A
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armadura de restrição não deve ter espaçamento superior a 5 vezes a espessura da

laje ou 18 polegadas (45,7 cm). O código chama a atenção para elementos onde pode

ocorrer forte restrição à retração como paredes estruturais e grandes pilares,

recomendando que a armadura de retração seja reforçada nestes casos.

Além do aspecto relativo à durabilidade, o uso da armadura longitudinal em

pavimentos tem como objetivo manter o intertravamento dos agregados na região da

fissura, garantindo a transferência de tensões através da mesma (AREMA, 2000).

Entretanto, a transferência de tensões através de uma fissura, sem o auxílio de barras

de transferência, é algo incerto. Segundo NANNI e JOHARI (1989), testes em

campo revelaram que, em pavimentos de concreto compactado a rolo (CCR), a taxa

de transferência de carga através da fissura, em função do intertravamento dos

agregados, é inferior a 20 %. De fato, a questão da transferência de tensões através

das fissuras é algo que ainda deve ser esclarecido. É um assunto que não será

abordado no presente estudo, ficando aqui a sugestão para objeto de outros estudos.

1.1.3. O uso do CRFA em elementos estruturais de superfície

Uma alternativa para combater a fissuração por retração em e elementos de

superfície é o reforço do concreto através da adição de fibras de aço ao mesmo. As

propriedades do concreto que mais são incrementadas com a adição das fibras de aço

são a tenacidade à flexão, resistência à fadiga e ao impacto. Isto ocorre pelo fato de

as fibras atuarem como ponte de transferência de tensões através das fissuras que,

eventualmente, possam ocorrer no concreto (BENTUR e MINDESS, 1990). Graças a

seu elevado módulo de elasticidade, as fibras de aço não serão solicitadas no seu

limite de deformação elástica antes da fissuração da matriz de concreto. Assim, estas

podem atuar como ponte de tensões, provocando a diminuição da concentração das

mesmas na frente de propagação da fissura (Figura 1.3), reduzindo sua abertura,

propagação e interconexão com outras fissuras. Assim, para o caso de concretos

reforçados com fibras curtas e distribuídas aleatoriamente na matriz de concreto, a

maior parte do trabalho total para a ruptura do compósito se dá através da energia

dissipada na ruptura da aderência entre a fibra e a matriz e posterior arrancamento

das fibras  (BENTUR e MINDESS, 1990). Assim, a fragilidade característica do

concreto é reduzida e o mesmo passa a ter um comportamento pseudo-dúctil,
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apresentando uma capacidade de suporte pós-fissuração, permitindo uma

redistribuição dos esforços no material. Isto torna a utilização deste material

particularmente interessante em elementos de superfície contínuos como

revestimento de túneis (FIGUEIREDO, 1997; FIGUEIREDO, 2005) e pavimentos

rígidos.

Figura 1.3 – Mecanismo de controle da propagação das fissuras (NUNES, TANESI e
FIGUEIREDO, 1997)
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provocam a rápida propagação, interconexão e coalescência das microfissuras pré-

existentes, conduzindo a uma macrofissuração e ruptura, atingindo aí o equilíbrio.

Nos materiais tenazes, como o CRFA, as microfissuras pré-existentes estão com sua

propagação e interconexão controladas, provocando uma multifissuração, de modo

que o comprimento e abertura das microfissuras seja tal que permita o fluxo de

tensões através do material.

Além das vantagens do ponto de vista mecânico, uma outra vantagem prática da

utilização do CRFA em elementos de superfície contínuos é a eliminação da etapa de

montagem da armadura. Em revestimentos de primeira fase de túneis NATM, a

eliminação da montagem da armadura aumenta a produtividade na construção,

reduzindo o tempo de execução (KOCHEN, 2002 ; IE, 2002). Além da redução do

tempo de execução, tem-se um aumento na segurança, dado que o concreto projetado

com fibras pode ser aplicado imediatamente após a escavação do maciço, diminuindo

o risco de acidentes por desprendimento deste. Isto é importante em um método que

se caracteriza pelo grande número de etapas construtivas em seqüência, fato que o

torna vulnerável à falhas humanas (RIBEIRO NETO e KOCHEN, 2000). Porém, a

eliminação da etapa de instalação da cambota e da tela metálica e o conseqüente

aumento na velocidade de escavação exige uma maior resistência inicial do

revestimento, com maiores riscos de ruptura do mesmo (CELESTINO, 1996). Neste

caso, a maior capacidade de deformação pós-fissuração do concreto com fibras

permite a estabilização da estrutura em um nível menor de tensões, compatibilizando

e otimizando o material ao método construtivo.

Embora a adição de fibras ao concreto possa agregar benefícios para as estruturas de

superfície contínuas, o emprego de fibras carece de certos cuidados específicos. A

mistura deficiente das fibras ao concreto pode causar uma dispersão não-uniforme

das mesmas na matriz e provocar  a segregação e embolamento das fibras durante a

mistura (ACI, 1982; ACI, 1993), formando “ouriços” que são difíceis de se

desfazerem, tornando o concreto cheio de ninhos e vazios, piorando, ao invés de

melhorar, os aspectos de durabilidade. A escolha inadequada da fibra e de seu teor no

concreto projetado, pode provocar problemas de reflexão (ARMELIN, 1997) e

dificuldades no processo de projeção. Além disto, a dosagem da fibra sem critérios

analíticos pode conduzir a resultados piores que os esperados em termos de controle
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de fissuras e durabilidade, ou ainda conduzir a um consumo de fibras superior ao

necessário, desperdiçando recursos e maximizando os problemas relativos à

aplicação, decorrentes de uma dosagem exagerada.

1.2. OBJETIVOS

Foi apresentado nos itens anteriores que uma das formas de se combater a fissuração

por retração em elementos de superfície em concreto é a utilização de armadura

contínua. O método de dimensionamento dos elementos de concreto continuamente

armados baseia-se no cálculo de uma taxa de armadura de maneira a controlar o

espaçamento entre fissuras transversais e a abertura destas fissuras. Também foi

apresentada a capacidade que o CRFA possui para controlar a abertura e propagação

das fissuras e sua potencialidade na utilização em pavimentação, superestrutura

ferroviária e em revestimentos de obras subterrâneas.

Dados este fatos, surge a idéia de transferir a metodologia de controle de fissuração

em elementos de superfície continuamente armados para os elementos de superfície

reforçados com fibras de aço, dado que há uma carência de métodos para a dosagem

das fibras nestes elementos, para controle da fissuração por retração restringida.

Assim, o principal objetivo deste trabalho de pesquisa é:

Estudar um método para previsão da fissuração por retração de um elemento de

superfície de CRFA restringido, e seu controle por meio da utilização das fibras de

aço através de estudos experimentais de laboratório e de campo. Com isto pretende-

se poder dosar um teor de uma determinada fibra de aço, em função do potencial de

fissuração por retração da matriz de concreto e em função da abertura máxima de

fissura, estabelecida por critérios de durabilidade e aceitabilidade sensorial.

Além do estudo analítico do método, também é objetivo deste trabalho realizar sua

verificação experimental em campo, através da produção de estruturas de superfície

contínuas, monitorando a fissuração nestas estruturas, e comparando os resultados

obtidos através do método com os resultados obtidos experimentalmente.
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1.3. CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

O estudo também cumpre o objetivo de buscar uma maneira simples, prática e

racional para dosar a fibra de aço para controle da fissuração por retração em

elementos de superfície contínuos. Isto é muito importante dado o fato que, no

Brasil, este material já é utilizado em pavimentação e revestimento de obras

subterrâneas sem se dispor de normas técnicas nacionais e estudos mais detalhados

sobre o assunto, no que se refere ao controle da fissuração por retração restringida.

De maneira geral, o CRFA é aplicado sem a adoção de um critério racional para a

dosagem das fibras em função dos parâmetros de desempenho desejados. Para a

dosagem das fibras, adota-se um valor empírico que situa-se na faixa de 20 a 45

kg/m3 de concreto, onde a quantidade é escolhida em função de parâmetros práticos

relacionados às dificuldades de lançamento e adensamento (projeção, para o concreto

projetado e compactação, para o concreto moldado), e custo (IE, 2002).

Outra contribuição deste trabalho também está relacionada à aplicação do CRFA em

revestimentos de segunda fase em túneis NATM. Quando o revestimento de segunda

fase, em concreto convencional, está aderido ao revestimento de primeira fase, o

risco de fissuração do revestimento secundário é maior, devido à restrição imposta

pelo substrato. Como conseqüência da fissuração do revestimento secundário, podem

surgir infiltrações e lixiviações que podem comprometer a qualidade e a durabilidade

do revestimento (Figura 1.5). O uso racional da fibra de aço como alternativa para

controlar a fissuração do revestimento secundário, torna viável a concepção de túneis

NATM com revestimentos de primeira e segunda fase aderidos, sem os riscos de

infiltrações e patologias, permitindo ainda considerar toda a seção do revestimento

como resistente, diminuindo sua espessura total.
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Figura 1.5 – Infiltração de água e lixiviação através de fissuras de retração em revestimento
moldado de segunda fase em túnel NATM

Como será visto no capítulo 4, o controle da fissuração do concreto pode ser

realizado através de armadura longitudinal dimensionada para suportar as tensões de

tração por retração e efeitos térmicos, normalmente utilizadas nos elementos de

superfície. Além deste cuidado, existem ainda os cuidados com dosagem e cura do

concreto que minimizam os problemas de fissuração por retração. Não se propõe

aqui a substituição destes métodos de controle da fissuração pelo uso da fibra e sim

apresentar uma alternativa que possa ser utilizada em associação com estes métodos.

A associação das fibras com outras tecnologias já se mostrou bem sucedida no caso

de  lajes contínuas para superestrutura ferroviária, onde o reforço com fibra e

armadura proporcionou uma maior durabilidade para a via permanente (FALKNER e

HENKE, 2000).  No caso de elementos de concreto armado, o binômio armadura e

fibras de aço diminuiu o espaçamento e a abertura de fissuras em vigas submetidas à

esforços de flexão (VANDEWALLE e DUPONT, 2001).
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1.4. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

Para atender o objetivo principal deste estudo, este trabalho foi organizado de

maneira a abordar os principais aspectos relacionados com este objetivo.

Neste capítulo já foram abordados o desenvolvimento do uso do CRFA no Brasil, os

elementos estruturais de superfície e o controle de sua fissuração, o uso do CRFA em

elementos de superfície, e o objetivo deste trabalho.

Os capítulos posteriores estão apresentados e organizados de maneira a fornecer

subsídios técnicos para a elaboração do método de previsão e controle da fissuração

por retração restringida, em estruturas de superfície contínuas de CRFA.

No capítulo 2, é discutido o problema da fissuração por retração em elementos de

concreto, com apresentação e análise dos principais modelos de previsão da retração

potencial do concreto, bem como dos métodos de ensaio para avaliação qualitativa e

quantitativa da fissuração por retração restringida de elementos de concreto. As

informações deste capítulo ajudarão a compreender a adoção de um modelo de

previsão da retração do concreto para caracterizar o potencial de fissuração da matriz

no método de previsão de fissuração. Além disto, o capítulo traz subsídios para

adoção de ensaios e métodos para avaliação experimental da fissuração por retração,

a qual será feita para ajuste do método.

No capítulo 3, são discutidos sucintamente alguns aspectos relacionados ao CRFA no

controle da fissuração. São discutidas algumas aplicações do CRFA, o trabalho das

fibras de aço no controle da fissuração do concreto, a interação fibra-matriz no

comportamento pós-fissuração do compósito e a distribuição das fibras na matriz. As

informações deste capítulo serão úteis para caracterizar o papel e o comportamento

das fibras no controle da fissuração do concreto. Com isto, será possível adotar, para

o método de previsão de fissuração dos elementos contínuos de CRFA, um modelo

de distribuição das fibras, em função do seu teor e do fator de forma, e um modelo de

comportamento de carga por abertura de fissura, no arrancamento de uma fibra

atuando como ponte de transferência de tensões.

No capítulo 4 são abordados os modelos de dimensionamento para controle da

fissuração do concreto. Inicialmente são apresentados e discutidos os modelos de
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cálculo para armadura longitudinal utilizada para suportar as tensões de tração por

retração e efeitos térmicos normalmente utilizadas nos elementos de superfície. Em

seguida, são discutidos alguns modelos de previsão de comportamento do CRFA

(carga x abertura de fissura) e modelos para previsão da fissuração do CRFA. A

apresentação destes itens é necessária para mostrar e analisar as metodologias de

dimensionamento e modelos de previsão de comportamento existentes, mostrando as

suas virtudes e limitações.

Ainda no Capítulo 4, cumpre-se uma parte do objetivo deste trabalho, quando é

apresentado um estudo analítico para dimensionamento de um elemento de CRFA,

para dosagem da fibra de aço em função do potencial de retração do concreto e da

máxima abertura de fissura prevista em projeto. São apresentadas as condições de

contorno, parâmetros e modelos adotados e a concepção do estudo, com a

apresentação de alguns resultados analíticos.

No capítulo 5, são apresentados os estudos experimentais realizados para

refinamento do estudo analítico e estudo do comportamento do CRFA em elementos

de superfície restringidos. Numa primeira série de ensaios, o potencial de fissuração

de três matrizes de concreto, aplicadas em obras de elementos de superfície, é

estudado, com o objetivo de avaliar a evolução das tensões de tração, induzidas pela

retração restringida, e a evolução da resistência à tração. Também foram avaliados

alguns modelos de previsão da evolução, ao longo do tempo, da retração potencial,

da resistência à tração e do módulo de deformação, modelos estes que poderiam ser

utilizados no estudo.

Na segunda série de ensaios, foi realizado um estudo experimental em campo, onde

doze pistas de concreto, com dimensões de 20 m x 1,0 m x 0,10 m, foram construídas

sobre bases de concreto, e tiveram sua fissuração por retração restringida avaliada.

Os resultados experimentais deste estudo foram aproveitados para uma retroanálise

do método analítico desenvolvido no capítulo 4.

Para as duas séries de ensaios, método de pesquisa, métodos de ensaio e controle,

variáveis dependentes e independentes e resultados obtidos são apresentados,

analisados e discutidos, a fim de confrontar o estudo analítico com o estudo

experimental
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No final do capítulo 5 são apresentadas e discutidas as conclusões do estudo

experimental, com o foco na comparação entre os estudos analíticos e estudos

experimentais, visando uma contribuição na análise e compreensão do papel das

fibras no controle de fissuração dos elementos de superfície restringidos,

completando assim o objetivo principal do trabalho.

No capítulo 6 estão apresentadas as considerações referentes à possibilidade de

utilização do método aqui proposto e analisado. As principais conclusões do estudo

estão apresentadas, bem como a transferência dos resultados para o meio técnico e

sugestões para futuros estudos.
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2. RETRAÇÃO DO CONCRETO

2.1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A retração é uma variação volumétrica de um material o qual, ao longo do tempo,

tem seu volume reduzido. No concreto de cimento Portland, a retração está associada

principalmente à perda de água para o ambiente externo. Normalmente, tanto a

retração por secagem e a fluência são considerados conjuntamente em artigos,

normas e recomendações. Isto porque ambos são aspectos de um mesmo fenômeno, a

perda de água, com a diferença que, na retração, esta perda não é provocada pela

ação de cargas externas.

De fato, a retração é uma propriedade da pasta de cimento. No concreto, existem

influências restritivas do agregado à contração de volume da pasta, provocando

tensões de tração. Uma vez que o concreto possui baixa resistência à tração, o

mesmo poderá fissurar se estas tensões forem superiores à sua resistência.

2.2. CLASSIFICAÇÃO DA RETRAÇÃO

2.2.1. Retração Plástica

Quando o concreto está ainda no seu estado fresco, ocorre a perda da água exsudada

para a superfície, devido à evaporação da mesma, ou perda de água por sucção das

formas, quando estas não estão impermeabilizadas, ou  sucção do substrato. A

remoção desta água forma uma série complexa de meniscos capilares que criam

pressões capilares negativas que provocam contração volumétrica da pasta de

cimento. Esta contração, uma vez restringida, seja pela presença de agregados de

grandes dimensões ou pela armadura ou qualquer outro fator, provocará tensões de

tração e conseqüentemente, fissuração. Tensões de tração também surgem em

decorrência de variações diferenciais de volume por toda a massa de concreto pelo

fato de que os efeitos da retração não são uniformes por toda esta massa.

Segundo TANESI (1999) as fissuras por retração plástica podem ser:

• Mapeadas;

• Acompanhando a armadura ou outra inclusão no concreto;
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• Acompanhando mudanças de seção;

• Diagonais, formando um ângulo de 45o em relação à borda da laje ou
pavimento, com espaçamento de 0,3 m a 1,0 m.

São fissuras paralelas entre si, distanciadas de 0,3 m a 1 m, com profundidade entre

25 mm e 50 mm (MEHTA e MONTEIRO, 1994). Possuem abertura entre 0,1 mm e

3 mm e podem ser muito curtas ou com comprimento de até 1 m (NEVILLE, 1981).

A fissuração por retração plástica é mais comum em elementos de concreto cuja

relação área superficial/espessura é muito grande. Neste caso, a quantidade de água

perdida por evaporação é maior. Se a taxa de perda de água de água por evaporação

for maior que a taxa de água que chega à superfície por exsudação, serão criadas as

tensões capilares negativas e a retração irá ocorrer. De acordo com o ACI 305 R-77

(1991), se a taxa de evaporação for maior que 0,5 kg/h/m2, medidas preventivas

devem ser tomadas para evitar a fissuração por retração plástica.

Por ser a perda de água por evaporação uma das principais causas da retração

plástica, os fatores que influem na taxa de evaporação são importantes para o seu

controle. Assim, a velocidade do vento, umidade relativa do ar e temperatura são

parâmetros que devem ser controlados para evitar a retração plástica. Os cuidados

com a cura do concreto desde as primeiras horas é o procedimento mais adequado

para o controle da retração plástica. Isto pôde ser comprovado neste trabalho, durante

os trabalhos experimentais em campo, onde a cura úmida desde as primeiras idades

foi importante para evitar a fissuração da base de apoio dos protótipos experimentais.

2.2.2. Retração por Secagem

A contração volumétrica do concreto endurecido é um fenômeno de grande

importância devido a seus efeitos como fissuração e empenamento de peças

estruturais causados pela retração restringida. A restrição à retração pode ser feita

através  de elementos adjacentes nos quais a peça se apóia ou pelas próprias

dimensões da peça, onde a contração volumétrica diferencial ocorre. A

microdeformação no concreto devido à retração por secagem é da ordem de 0,4

mm/m a 1,0 mm/m . São valores grandes e que não podem ser ignorados em projetos

estruturais.
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Tal como a retração plástica, a retração por secagem é provocada pela perda de água

da pasta de cimento, como conseqüência das trocas de umidade com o meio

ambiente. L’HERMITE (1960) mostrou a relação entre a perda de água na pasta e a

umidade relativa através do diagrama apresentado na Figura 2.1. O trecho AB

corresponde a perda de água livre e água capilar, o trecho BC corresponde a perda de

água adsorvida fisicamente que é a responsável por grande parte da retração por

secagem. O trecho CD corresponde a água quimicamente combinada.

Figura 2.1 - Relação entre a perda de água na pasta e a umidade relativa (L’Hermite, 1962)

A Figura 2.2 apresentada por MINDESS e YOUNG (1981) mostra as relações entre

a perda de água (em massa) e a retração por secagem. Através da figura, observa-se

que a retração por secagem pode ser dividida em 5 domínios:

• Domínios 1 e 2: perda de água retida nos vazios capilares;

• Domínio 3: perda de água adsorvida fisicamente aos cristais de C-S-H;

• Domínio 4: perda de água interlamelar, que contribui na estrutura do
C-S-H;

• Domínio 5: perda de água quimicamente combinada - decomposição dos
produtos de hidratação.
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Figura 2.2 - Relações entre a perda de água (em massa) e a retração por secagem (MINDESS e
YOUNG, 1981)

MEHTA e MONTEIRO (1994) classificam a água dos vazios capilares separando-a

em água livre e água capilar, justificando que a perda de água livre não causa

contribuição significativa à variação dimensional do concreto. Entretanto,

observando-se as figuras anteriores, nota-se que mesmo sendo muito pequena, a

retração provocada pela perda de água livre existe e não seria adequada esta

suposição, já que tanto a água livre e a água capilar, quando perdidas, provocam

contração volumétrica. É importante verificar que a retração por secagem está

relacionada principalmente à remoção da água adsorvida da pasta de cimento.

Uma parte da retração por secagem é irreversível, isto é, após a primeira secagem, o

concreto não retorna a dimensão original após a molhagem subseqüente. A Figura

2.3 apresenta um diagrama que ilustra o fenômeno. Atribui-se isto ao

desenvolvimento de ligações químicas dentro da estrutura de C-S-H. Durante a

primeira secagem, algumas superfícies dos cristais de C-S-H se aproximam umas das

outras, dentro de seus campos de força sólido-sólido, formando novas ligações

(FELDMAN e SEREDA, 1970). Isto pode ser observado com o auxílio da figura 2.4.
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Figura 2.3 – Irreversibilidade da retração por secagem (Mindess e Young, 1981)

Figura 2.4 – Ligação sólido-sólido entre cristais de C-S-H após a saída de água adsorvida
(FELDMAN e SEREDA, 1970)
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2.2.3. Retração Autógena

A retração autógena é a contração volumétrica da pasta de cimento durante a

hidratação, sem perda de água para o ambiente externo, sob temperatura constante e

desconsiderando as deformações térmicas. É causada pela redução da água livre nos

poros, a qual migra para participar das reações de hidratação, bem como para

adsorver-se na superfície dos recém-formados cristais de C-S-H (BALTHAR, 2004).

Com isto, são formados meniscos capilares cuja tensão superficial induz a contração

da pasta, tal como descrito no item 2.3.1, em mecanismo similar ao da retração por

secagem. Este fenômeno é conhecido como auto-secagem ou autodessecação, dado

que não há trocas de umidade com o meio ambiente.

De acordo com LAPANTE (1993) Apud BALTHAR (2004) a retração autógena

pode ser dividida em três fases:

• Primeira retração, ou retração inicial, a qual ocorre após o início

de pega (2 a 3 horas após a mistura) e está associada ao início das

reações de hidratação e à chamada contração Le Chatelier, que é a

contração originária do fato de que o volume de hidratos formados

é inferior ao volume dos produtos não hidratados mais a água, e

que ocorre enquanto o concreto ainda não está endurecido;

• Período de expansão, o qual ocorre entre 4 e 10 horas após a

mistura, e que pode se estender até 10-20 horas. Esta expansão

ocorre devido à formação e precipitação de grandes cristais de

etringita durante a pega;

• Segunda retração, ou retração por auto-secagem, a qual tem início

após a pega e cessa quando toda a hidratação do cimento está

concluída. É responsável por grande parte da retração autógena.

Deve-se ressaltar que a justificativa dada para o período de expansão é discutível,

dado o fato que a reação de hidratação do cimento é exotérmica. Assim, o período de

expansão pode estar mais associado à dilatação térmica da pasta de cimento do que

pela formação de cristais de etringita.
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Na retração autógena, quanto menores os poros, maiores são as tensões na fase

líquida do menisco capilar e, conseqüentemente, maior é a contração volumétrica.

Assim, quanto mais refinada a microestrutura da pasta, maior é a retração autógena, a

qual pode ser da mesma magnitude da retração por secagem, sobretudo em concretos

de alta resistência (CEB/FIP, 1991). Por isto, as adições minerais que colaboram para

um melhor refinamento da microestrutura da pasta, como a sílica ativa, o

metacaolim, as  pozolanas e a escória de auto-forno, também contribuem para o

aumento da retração autógena das pastas com estas adições. Da mesma forma, pastas

com menor relação a/c irão apresentar maior retração autógena.

A evolução da retração autógena com o tempo está diretamente relacionada com a

cinética das reações de hidratação do cimento. Por isto, os mesmos fatores que

influenciam na evolução da resistência do concreto (relação a/c, tipo e finura do

cimento) também influenciam na evolução da retração autógena.

2.3. OS MECANISMOS DE RETRAÇÃO

O fenômeno da retração não é de fácil compreensão e por isto não deve ser explicado

apenas pela análise da microestrutura, mas este deve ser estudado em três níveis

(TANESI, 1999):

• Micro, abordando a microestrutura da pasta de cimento, com ênfase a
estrutura  do silicato de cálcio hidratado (C-S-H);

• Médio, abordando poros capilares e fissuras;

• Macro, abordando a geometria dos elementos e teor de agregados.

Para que se possa compreender os mecanismos de retração do concreto, os níveis

micro e médio devem ser abordados. O nível macro somente é abordado quando da

análise dos fatores que influenciam na retração. Assim, analisando sob o ponto de

vista da estrutura micro e média, os mecanismos de retração são três (TANESI,

1999):

• Mecanismos associados à perda de água;

• Mecanismos de transferência de massa;

• Mecanismos químicos;
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Os mecanismos associados à perda de água explicam a relação entre a redução de

volume da pasta de cimento e a perda de água. Já os mecanismos de transferência de

massa explicam como ocorre a movimentação de água nos microporos da pasta de

cimento. Os mecanismos químicos explicam a perda de água que é consumida nas

reações químicas de hidratação do cimento.

Para o estudo da fissuração por retração, o interesse maior está nas relações entre

perda de água e contração da pasta. Por isto, serão abordados aqui somente os

mecanismos associados à perda de água.

A pasta de cimento possui uma natureza peculiar com as seguintes características:

alta porosidade, com uma rede de poros capilares e ligações por forças de Van der

Waals extensivas no C-S-H. Como conseqüência desta microestrutura, três

fenômenos podem ser atribuídos como contribuintes da retração da pasta de cimento

e que explicam os mecanismos da retração por secagem, associados à perda de água:

tensão capilar, pressão de desligamento e mudanças na energia livre de superfície.

Tensão capilar: Quando ocorre perda de água na pasta de cimento, ocorre

movimentação capilar da água nos poros capilares. Como conseqüência, há o

desenvolvimento de tensões hidrostáticas que induzem tensões de compressão no

interior da estrutura sólida. As tensões hidrostáticas são desenvolvidas quando um

menisco é formado no capilar (Figura 2.5). Quanto menor o raio do menisco, maior é

a pressão capilar. A umidade relativa também determina o valor do raio do menisco;

com umidade relativa abaixo de 40 a 45 % não existem tensões capilares, pois nesta

situação os meniscos não são estáveis (MINDESS e YOUNG, 1981).
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Figura 2.5 – Tensões hidrostáticas desenvolvidas em meniscos capilares do concreto

Pressão de desligamento: A adsorção de água nos cristais de C-S-H cria uma

pressão de desligamento, resultante da orientação das moléculas de água no filme de

água adsorvida. A medida que aumenta a espessura da camada de água adsorvida, a

pressão de desligamento aumenta. Esta, quando em equilíbrio com as forças de

atração de Van der Waals, que tendem a atrair as partículas de C-S-H entre si,

mantém as partículas afastadas entre si. Com a perda de água, o filme de água

adsorvida gradativamente vai diminuindo de espessura e a pressão de desligamento

também diminui. Assim, as partículas de C-S-H são atraídas entre si pelas forças de

Van der Waals e ocorre então a contração volumétrica da estrutura (Figura 2.6). Este

mecanismo é significativo em umidades relativas acima dos 50 %.

Figura 2.6 – Pressão de desligamento quando da perda de água entre os cristais de C-S-H
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Energia superficial livre: Abaixo dos 40 % de umidade relativa não há pressão de

desligamento nem tensões capilares. A retração é explicada por mudanças na energia

de superfície dos sólidos com alta área superficial, como é o caso do C-S-H, que

possui energia superficial elevada e, conseqüentemente, tensão superficial elevada. A

alta tensão superficial do C-S-H provoca pressão sobre a superfície sólida, de

maneira análoga à pressão exercida sobre uma gota de água devido à tensão

superficial. A água adsorvida nos cristais de C-S-H diminui a energia livre de

superfície do sólido e com ela, diminuem a tensão superficial e a pressão exercida

sobre o sólido. A perda da água adsorvida, principalmente a primeira camada de

moléculas de água, provocará aumento da energia livre do C-S-H com aumento da

pressão sobre a estrutura sólida de C-S-H. e, como conseqüência ocorre a retração da

pasta (FELDMAN e SEREDA, 1970).

Através do entendimento dos mecanismos acima, compreende-se o papel decisivo da

pasta de cimento na retração do concreto, mostrando a importância da influência do

consumo desta na retração do concreto, como será visto no item 2.4.1.

2.4. FATORES INTERVENIENTES

2.4.1. Fatores Relacionados Com  a Dosagem do Concreto

Teor de Agregado: No concreto, o fator que mais influencia a variação volumétrica

por movimentação interna de água é o agregado. A presença de agregado no concreto

promove restrições contra a deformação da pasta. Isto se deve a estabilidade

volumétrica do agregado sob diferenciais de umidade.

Resultados experimentais obtidos por PICKETT (1956) já demonstravam que quanto

maior a fração volumétrica de agregado no concreto, menor é a retração por secagem

(Figura 2.7). A influência do agregado na retração plástica foi mostrada também por

L’HERMITÉ (1960) (Figura 2.8). Observa-se no diagrama da Figura 2.8 que, pela

presença dos agregados, a retração do concreto é menor que a da argamassa, que por

sua vez é menor que a da pasta de cimento. Alguns autores (NEVILLE e BROOKS,

1987) interpretam a Figura 2.8 como o aumento da retração plástica em conseqüência
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do aumento do volume de pasta de cimento, uma vez que os mecanismos da retração

ocorrem na pasta de cimento, como visto no item anterior.

Figura 2.7 – Relação entre fração volumétrica de agregado e retração do concreto (PICKETT,
1956)

Figura 2.8 – Retração ao longo do tempo de concreto, argamassa e pasta de cimento
(L’HERMITE, 1960)
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Outro fator relativo ao agregado que tem influência na retração hidráulica do

concreto é o seu módulo de deformação. Concretos confeccionados com  agregados

cujo módulo de deformação é baixo possuem retração mais elevada. A substituição

de um agregado com alto módulo de deformação por um agregado com baixo

módulo pode provocar um aumento da retração por secagem de até 2,5 vezes

(MEHTA e MONTEIRO, 1994).

Expressões teóricas para prever a retração por secagem admitem que o módulo de

elasticidade do concreto pode fornecer uma medida adequada do grau de restrição

contra a deformação e que, como uma primeira aproximação, o módulo de

elasticidade do agregado determina o módulo de elasticidade do concreto. Assim, se

o módulo de elasticidade do agregado for incorporado numa relação analítica para

modelar a deformação por secagem, é mais conveniente relacionar a deformação de

retração por secagem à fração de agregado no concreto ao invés da fração de pasta de

cimento no concreto (MEHTA e MONTEIRO, 1994). Os efeitos combinados do

conteúdo de agregado e da rigidez deste na retração foram incorporados na seguinte

relação empírica, apresentada por PICKETT (1956):

SC = SP(1-g)
n (2.1)

Onde:

SC é a retração do concreto;

SP é a retração da pasta de cimento;

g é a fração volumétrica de agregado; e

n é uma constante que depende do módulo de elasticidade do agregado e que pode

variar de 1,2 a 1,7 (L’HERMITE, 1960).

Além das características apresentadas, outras características do agregado como

granulometria, diâmetro máximo, forma e textura possuem influência indireta na

retração do concreto. Esta influência ocorre através do efeito destas características na

demanda de água na mistura, a qual também possui influência na retração.

Relação água/cimento: o aumento da relação água/cimento conduz a um aumento

da retração por secagem. Um dos motivos é que a resistência da pasta fica menor e
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também seu módulo de elasticidade, em função do maior número de poros capilares.

Também em função do aumento do número de poros, ocorrerá um aumento da

quantidade de água que se movimenta na rede de capilares, contribuindo para o

aumento das pressões hidrostáticas capilares.

Uma outra hipótese baseada no modelo de Powers para a estrutura da pasta de

cimento feita por PICKETT (1956) diz que, em função de o mecanismo básico da

retração por secagem ser a aproximação das partículas de cimento hidratado através

de forças hidrostáticas, uma pasta com relação a/c maior possui um maior espaço

médio entre as partículas de cimento. Na ocasião da retração, maior distância será

percorrida pelas partículas na sua aproximação e portanto, maior será a contração

volumétrica.

Por outro lado, quanto menor a relação a/c, maior é a retração autógena, dado que a

estrutura dos poros capilares está mais refinada, o que faz com que as tensões

capilares, que surgem durante a migração da água dos poros, sejam maiores. Dado o

caráter contraditório da influência da relação a/c na retração por secagem e na

retração autógena, fica a indagação em qual tipo de retração a influência da relação

a/c é maior e como isto se reflete na retração total.  Em estudo para avaliar a retração

e a fluência de concretos de elevada resistência contendo o mesmo tipo de cimento e

6 % de sílica ativa, KALINTZIS e KUPERMAN (2005) mostraram que a influência

da relação a/c é maior na retração autógena, com a variação da retração inversamente

proporcional à relação a/c (Figura 2.9), ao passo que a influência da relação a/c na

retração por secagem não ter ficado claramente definida, por falta de correlação entre

os resultados de retração por secagem e a relação a/c (Figura 2.10). Resultados

experimentais obtidos por PIETRA et al. (2003) (Figura 2.11), com concretos de

mesma consistência elaborados com cimento CP II-E 32, também mostram que a

relação a/c não apresenta influência clara na retração potencial (química + autógena

+ secagem).

Estes resultados induzem a dedução de que, dada a maior influência da relação a/c na

retração autógena, a retração potencial será maior quanto menor a relação a/c,

sobretudo em concretos de baixa relação a/c e com cimentos contendo proporções

maiores de adições minerais.
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Figura 2.9 – Evolução da Deformação Autógena com o Tempo (Adaptado de KALINTZIS e
KUPERMAN, 2005)

Figura 2.10 – Retração por  secagem  de corpos-de-prova com 28 dias de idade, em ambiente
com 50 % de umidade relativa  (Adaptado de KALINTZIS e KUPERMAN, 2005)

C076 – a/c = 0,76
C052 – a/c = 0,52
C037 – a/c = 0,37
C029 – a/c = 0,29

C076 – a/c = 0,76
C052 – a/c = 0,52
C037 – a/c = 0,37
C029 – a/c = 0,29



34
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Figura 2.11 - Curvas de retração x tempo de secagem obtidos experimentalmente por PIETRA
et al. (2003)

Adições: como já visto no item 2.2.3, o uso de adições pode provocar aumento da

retração autógena, bem como da retração por secagem. Como a retração está

relacionada à perda de água dos capilares mais finos, concretos com adições que

promovem um refinamento dos poros, terão maior retração em função das pressões

capilares serem maiores em capilares de menor raio. Isto pode acontecer em

concretos com adição de sílica ativa ou metacaolim, os quais promovem um

refinamento dos poros capilares da pasta de cimento, tanto pela sua ação física como

pela sua ação química (reação pozolânica). Entretanto, também deve-se levar em

consideração o aumento da resistência e rigidez da pasta de cimento e a uma menor

quantidade de água perdida em função da menor permeabilidade. Estes fatores

podem compensar os efeitos do aumento da retração pelo refinamento dos poros. A

título de exemplo, a Figura 2.12, apresentada por IGARASHI et al. (2000), mostra

que concretos com adição de sílica ativa apresentam maior retração autógena,

independente da relação a/c.
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Figura 2.12 – Curvas de Retração Autógena por Idade de Concretos de Alta Resistência
(Adaptado de IGARASHI et al., 2000).

Outro fator a ser considerado é que o aumento da quantidade de finos na mistura,

proporcionada pela adição da sílica ativa, demanda maior quantidade de água e

consumo de cimento, o que pode aumentar a retração plástica pelo aumento do

volume da pasta de cimento no concreto.

Considerações importantes para o estudo: de acordo com as observações

realizadas neste item, pode-se concluir que o aumento do volume de pasta no

concreto contribui significativamente para aumentar a retração potencial do concreto.

Um aumento no volume de pasta, sem aumento da relação a/c se traduz em elevar o

consumo de cimento da mistura. Para a realização dos trabalhos experimentais neste

estudo, foram confeccionados concretos com elevados consumos de cimento, em

torno de 400 kg/m3, para garantir um elevado potencial de retração, de maneira a

garantir a avaliação da contribuição das fibras no controle da fissuração do concreto.

2.4.2. Tempo e umidade relativa

O tempo e a umidade são fatores de grande relevância para a retração por secagem.

A difusão da água adsorvida em pequenos poros para grandes capilares e para a
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atmosfera é um processo que depende do tempo e normalmente acontece durante

longos períodos. Dados experimentais revelam que 20 a 25 % da retração que ocorre

em 20 anos demanda um período de tempo de apenas 2 semanas. Em 3 meses, 50 a

60 % da retração de 20 anos é atingida e, em 1 ano, 75 a 80 % (MEHTA e

MONTEIRO, 1994).

Quanto à umidade atmosférica, um aumento desta conduz a uma menor taxa de

transferência do fluxo de umidade das regiões mais internas do concreto para a

superfície do concreto, fazendo com que os índices de retração por secagem sejam

menores. Isto ocorre em função do menor diferencial de umidade entre o concreto e o

ambiente externo.

2.4.3. Geometria

A geometria do elemento de concreto é um fator que influencia na retração por

secagem. A taxa de perda de água é controlada pelo comprimento do caminho

percorrido pela água expelida durante a secagem. Uma maior área exposta ao

ambiente externo também leva a taxas de perda de água maiores. Normalmente, a

influência da geometria na retração é avaliada através da espessura teórica, que é a

relação entre a área da seção transversal do espécime e o perímetro exposto ao

ambiente externo. Este índice é amplamente utilizado em modelos de previsão de

retração por secagem, empregados em recomendações internacionais (CEB-FIP,

1990) e normas nacionais (ABNT, 2003), como será visto no item 2.6.

2.5. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DA RETRAÇÃO
RESTRINGIDA E DA FISSURAÇÃO

Em função de muitas variáveis que envolvem a retração por secagem, a determinação

experimental da retração conduz a valores muito dispersos, impedindo correlações

confiáveis. Como alguns dos fatores intervenientes são dependentes do tempo, a

reprodução em laboratório das condições de campo torna-se muito difícil, uma vez

que no laboratório estas condições podem ser facilmente controladas mas, no campo,

as mesmas são extremamente variáveis. Desta maneira, os métodos de ensaio podem

ser eficientes apenas para condições ambientais e dosagens de concreto muito

específicas (TANESI, 1999). Normalmente os dados de retração são coletados in
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loco através de instrumentação. Muitas vezes, estes dados são utilizados para

elaboração e calibração de modelos para previsão da retração.

TANESI (1999), realizou um amplo levantamento das metodologias experimentais

utilizadas para avaliação do comportamento dos concretos e argamassas submetidos

a retração restringida. Foi observada uma grande variedade de metodologias de

ensaio, fato este motivado pela ausência de um método normalizado e consensual

entre os diversos pesquisadores. Como conseqüência disto, os resultados

experimentais são divergentes entre si. Uma causa desta situação é o fato dos ensaios

apresentados na literatura internacional serem de difícil reprodutibilidade, fato que

conduz também a um questionamento dos resultados obtidos nestes ensaios

(TANESI, 1999). Cada pesquisador, no entanto, acaba por escolher uma metodologia

de ensaio e aquisição de dados de acordo com as características e aplicação do

material, dos objetivos do estudo, grau de complexidade do estudo, entre outros

fatores.

Apesar da grande variedade de métodos, os ensaios de retração restringida podem ser

divididos em três tipos: ensaio de anel, ensaios de placas e ensaios lineares. Não

caberia aqui descrever todas as metodologias de ensaio já realizadas. Por isto, serão

citadas as metodologias mais conhecidas dentro de cada tipo, a título de exemplo, e

que orientou a escolha do método utilizado no estudo experimental para a verificação

do método de dosagem das fibras.

2.5.1. Ensaio de anel

O ensaio de anel foi desenvolvido por COUTINHO (1954) e amplamente utilizado,

com algumas variações, em vários trabalhos experimentais, podendo ser citados os

trabalhos de SWAMY e STRAVIDES (1979), DANTAS (1987) e TANESI (1999).

Destaca-se também a utilização do ensaio de anel para o desenvolvimento de modelo

numérico baseado em mecânica da fratura não-linear para previsão da fissuração por

retração restringida (SHAH et al., 1998).

O ensaio baseia-se na medida das tensões num anel metálico, provocadas pela

contração de um anel de concreto moldado à sua volta. O conjunto de anéis é

mantido sob temperatura e umidade controladas. De considerações de equilíbrio, a

tração no anel de concreto deve ser igual a compressão no anel metálico. Assumindo
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que a distribuição de tensões é linear na seção transversal do anel metálico, pode-se

calcular a tensão de tração média no anel de concreto em função da deformação

medida no anel metálico.

DANTAS (1987) utilizou o mesmo princípio para análise da fissuração devido à

retração de concretos reforçados com fibras. Utilizando anéis de alumínio, as tensões

de tração nos compósitos com fibras foram determinadas através da medida da

variação do diâmetro do anel metálico utilizando-se cordas vibrantes, podendo ser

utilizados extensômetros de alta sensibilidade. A variação do diâmetro µ do anel

metálico, sujeito a pressão P exercida pelo anel de concreto, pode ser fornecida

através da seguinte equação :

( ) ( ) ( ) 
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Onde :

µ é a variação do diâmetro do anel metálico;

P é  a pressão exercida pelo anel de concreto

a é o raio interno do anel metálico;

b é o raio externo do anel metálico;

E é o módulo de elasticidade do anel metálico;

ν é o coeficiente de Poisson do anel metálico;

r é o raio vetor.

Com o valor da variação do diâmetro µ obtida experimentalmente, é possível através

da equação (2.2.) calcular o valor de P bem como as tensões de tração σ0

desenvolvidas no anel de concreto. A Figura 2.13 ilustra o esquema do ensaio.
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Figura 2.13 – Esquema do ensaio de anel (Baseado em DANTAS, 1987)

Uma das restrições deste ensaio é a recomendação de que a desforma e início das

condições de secagem sejam feitas após 24 horas da moldagem. Nesta idade, o

concreto já pode ter desenvolvido rigidez e resistência suficientes para suportar as

tensões de retração restringida. Isto foi verificado experimentalmente por TANESI

(1999) ao avaliar a fissuração por retração de concretos reforçados com fibras de

polipropileno, onde o cimento utilizado era de alta resistência inicial. Outra

complicação deste ensaio é o balanceamento da rigidez do anel metálico que deve ser

pequena para possibilitar acuidade de medida das deformações e grande o suficiente

para minimizar a transferência de tensão para o anel de concreto, durante a desforma.

2.5.2. Ensaios em placas

Neste tipo de ensaio, a principal vantagem é que o corpo-de-prova possui uma

grande área exposta a secagem, podendo esta ser acompanhada desde a moldagem,

não necessitando de um tempo mínimo para desforma (TANESI, 1999). Dentre os

ensaios de placa, é interessante destacar o experimento desenvolvido por KRAAI

(1985) para avaliar o efeito das fibras na redução da fissuração devido a retração
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plástica e hidráulica. Duas placas, de pequenas dimensões de 610 mm x 910 mm

(24”x 36”) são moldadas lado a lado e expostas a condições ambientais idênticas.

São controladas temperatura, umidade e velocidade do vento. Esta última é

controlada através de dois ventiladores colocados junto as placas. Para manter a

mesma relação área/volume de uma placa de concreto típica em pavimentos, os

painéis são moldados com uma espessura de 20 mm apenas. A restrição ocorria

apenas no perímetro das fôrmas, através da fixação de tela metálica em forma de L

(Figura 2.14). Numa série de testes controlados, cada uma das duas placas adjacentes

possui características diferentes, relativas às uma mesma variável. São verificados  o

padrão e o grau de fissuração de cada uma das placas, medindo-se o comprimento e a

abertura das fissuras, com o auxílio de fissurômetros. Os resultados obtidos em cada

placa são comparados e as variável em estudo é então analisada.

12,5

1
9

12
,5

TELA DE ARAME MANTA DE POLIETILENO

PAINEL DE MADEIRA COMPENSADAPREGO PARA FIXAÇÃO DA TELA METÁLICA

19

1
2,
5

DIM. EM MILÍMETROS

Figura 2.14 – Seção transversal da fôrma para moldagem das placas para o  ensaio desenvolvido
por KRAAI (1985)

Para estudo desenvolvido neste trabalho, este ensaio não é adequado pois oferece

apenas restrição lateral à deformação, quando o desejado era uma condição de

restrição semelhante à que ocorre em elementos de superfície como pavimentos e

revestimentos de túneis NATM, que a restrição por toda a área da superfície inferior

do elemento, oferecida pelo seu substrato.

Outro problema deste ensaio é o efeito de escala nos protótipos de concreto em

modelos reduzidos, onde deve-se cuidar para que a granulometria do concreto seja

compatível com as dimensões da placa, sobretudo em um ensaio cujo resultado

depende da porosidade. Neste caso, a obtenção desta compatibilidade dimensional

fica muito complicada em um protótipo com espessura de apenas 20 mm.
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2.5.3. Ensaios lineares

Também chamados de ensaios uniaxiais, os ensaios lineares foram desenvolvidos

com o propósito de se avaliar as propriedades de retração do material,

independentemente da geometria e condição de restrição dos corpos-de-prova.

Nestes ensaios, a restrição ocorre em apenas uma direção e  a retração por secagem é

obtida experimentalmente através da medida da deformação através da colocação de

extensômetros de alta sensibilidade nas extremidades de corpos de prova prismáticos

mantidos sob umidade e temperatura controladas. Para pastas e argamassas, por

exemplo, o ensaio ASTM C157 (ASTM, 1993) utiliza um prisma de

25 mm x 25 mm x 285 mm (1” x 1” x 11 ¼”) sob temperatura de 23 °C e 50 % de

umidade relativa. No Brasil, a norma NBR 8490/84 (ABNT, 1984) prevê a medida

da retração de argamassas em prismas com  as mesmas dimensões do ensaio

americano sob 50 % de umidade relativa e temperatura na faixa de 21 a 25 °C.

Através de correlações entre a retração hidráulica da argamassa com a retração do

concreto é possível estimar, a grosso modo, a retração do concreto, desde de que se

conheça o teor de agregado graúdo, em volume, no concreto e o módulo de

deformação do agregado.

Este tipo de ensaio possui muitas variações, que diferem principalmente no tipo de

restrição utilizado e nas dimensões do corpo-de-prova. A título de exemplo pode ser

citado o ensaio desenvolvido por BLOOM e BENTUR (1995), no qual um prisma de

microconcreto (diâmetro máximo do agregado de 7 mm) com dimensões de 40 mm x

40 mm x 1000 mm, alargado nas extremidades para fixação, permanecia com uma

das extremidades fixa enquanto a outra extremidade permanecia livre. O movimento

da extremidade livre era controlado por um relógio comparador. À medida que o

corpo-de-prova contraía durante o ensaio, o mesmo era retornado a sua dimensão

original através de um sistema de parafusos ligado a uma célula de carga, que

tracionava a extremidade livre do corpo-de-prova. Assim, uma “restrição” completa

era obtida através de uma operação passo-a-passo: após determinado período de

tempo, a deformação era registrada através do relógio comparador e em seguida, o

sistema de parafusos era acionado para tracionar o corpo-de-prova até o mesmo

voltar a sua dimensão original, a qual estava controlada pelo relógio comparador.

Neste ponto, o carregamento era registrado pela célula de carga e, desta maneira, a
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tensão induzida pela retração restringida era monitorada. A Figura 2.15 ilustra o

esquema do ensaio.

Figura 2.15 – Esquema do ensaio desenvolvido por BLOOM e BENTUR (1995)

MORA et al. (2000) realizou um ensaio no qual um prisma de concreto é moldado

em uma fôrma metálica de 150 x 150 x 600 mm. Nesta fôrma, antes da moldagem,

uma manta de nylon é posicionada no fundo do molde, um indutor de tensões é

posicionado no centro da forma, e parafusos são fixados nas extremidades (Figura

2.16). Após a moldagem, estes parafusos mergulhados no concreto, restringiam a

movimentação do corpo-de-prova enquanto o indutor de tensões provocava uma

concentração de tensões e conseqüente fissuração no centro do corpo-de-prova. Para

controle das deformações ao longo do eixo longitudinal do corpo-de-prova, um

dispositivo em forma de ferradura (Ω gage), registrava as deformações até a

fissuração. Após a fissuração, as deformações eram consideradas como medida da

abertura de fissura.

1 – APOIO FIXO 2 – CORPO DE PROVA 3 – TRILHOS 4 – APOIO MÓVEL 5 – GARRA

6 – CÉLULA DE CARGA 7 e 8 – SISTEMA DE PARAFUSOS 9 – RELÓGIO COMPARADOR 10 - BASE
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Figura 2.16 – Esquema do ensaio desenvolvido por MORA et al. (2000)

As estruturas de concreto mais propensas ao problema da fissuração por retração

restringida são aquelas nas quais a área exposta é elevada em relação ao volume da

estrutura e o substrato no qual estas estruturas se vinculam oferece um alto grau de

restrição. É o caso dos elementos de superfície contínuas como pavimentos,

revestimentos de túneis, reparos em pavimentos (whitopping), entre outras. Para

avaliação em laboratório da fissuração por retração em concretos utilizados nestes

elementos, é necessário que as condições de restrição sejam as mais próximas

daquelas verificadas em campo, além da minimização do efeito de escala, o que é

muito difícil de se conseguir em laboratório.

Pensando nisto, BANTHIA et al. (1996) proporam uma nova metodologia de ensaio

com prismas com grande relação comprimento/espessura restringidos em toda a sua

superfície inferior, tal qual ocorre nos elementos de superfície. Neste método, o

corpo-de-prova é moldado em duas etapas: primeiro, um substrato de 40 mm de

espessura é moldado numa fôrma de área 1010 mm x 100 mm. A rugosidade da

superfície do substrato é aumentada através da colocação manual de agregados com

20 mm de dimensão máxima, de tal modo que metade da  dimensão dos grãos

permaneça exposta. O substrato é então curado por 3 dias, submerso em água à 50
oC. Em seguida, a fôrma contendo o substrato é limpa e deixada secar por duas horas.

Então, o concreto que será investigado como cobertura é moldado sobre o substrato

em uma camada de 100 mm. O conjunto fôrma-substrato-cobertura é colocado em

Indutor de tensões

parafusos de ancoragem

prisma de concreto

medidor de deformações

manta de nylon
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uma câmara climática (Figura 2.17), onde um aquecedor e um ventilador

proporcionam um ambiente com temperatura constante de 38 oC e umidade relativa

de 5 %. Nestas condições, a taxa de evaporação na superfície do corpo-de-prova

estimada é de 0,7 kg/m2/h. Duas horas e meia após a colocação do conjunto na

câmara climática, os corpos-de-prova eram então desmoldados e o monitoramento da

fissuração era acompanhado. A única restrição aplicada ao corpo-de-prova vinha da

superfície rugosa do substrato sobre o qual o corpo-de-prova estava apoiado.

Comprimento e abertura de fissuras eram medidos através de um fissurômetro.

Curvas de área de fissura x tempo eram elaboradas para cada tipo de concreto em

estudo e então comparadas.

CONCRETO FRESCO

BASE DE CONCRETO 

CÂMARA CLIMÁTICA

SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA

VENTILADOR E 

AQUECEDOR

Figura 2.17 – Câmara climática para ensaio de retração (BANTHIA et al., 1996)

Uma das vantagens deste ensaio é a proximidade do grau de restrição do corpo-de-

prova com aquele verificado nas condições de campo. Outra vantagem é a

possibilidade de combinação de alta temperatura e alta velocidade de vento com

umidade relativa do ar baixa, o que permite uma maior probabilidade de fissuração

do corpo-de-prova. A ausência desta condição dificulta a realização de ensaios

dependentes da taxa de evaporação, como foi verificado experimentalmente por

TANESI (1999), que utilizando metodologia semelhante àquela idealizada por

KRAAI (1985), não conseguiu manter uma condição ambiental favorável para

fissuração por retração das placas de concreto, as quais apresentaram poucas fissuras
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de difícil visualização e identificação, o que contribuiu para a alta variabilidade dos

resultados encontrados.

Nos ensaios com prismas, uma das limitações é a pouca área do corpo-de-prova

exposta à secagem. Outra limitação é a mesma inerente a todos os ensaios de tração

direta em concreto, os quais estão sujeitos a dificuldades, erros (BANTHIA et al.,

1993) e grande variabilidade do grau de restrição, não permitindo uma previsão

apurada das tensões induzidas (SWAMY e STRAVIDES, 1979). Os ensaios

descritos acima, apresentam metodologias que minimizam estas limitações, não as

eliminando por completo, mas que servem para uma avaliação do potencial de

fissuração por retração dos materiais experimentados.

Assim, na primeira parte do plano experimental deste estudo, uma variação do

método de ensaio proposto por BANTHIA et al. (1996) será utilizada para avaliação

do potencial de fissuração por retração restringida de algumas matrizes de concreto

utilizadas em obras de elementos de superfície. Nesta variação, as dimensões da base

e dos prismas serão as mesmas, com a diferença que os corpos-de-prova serão

desformados com 1 dia de idade e submetidos a condições de umidade relativa e

temperatura do ar menos rigorosas e mais próximas de uma condição a que

elementos de superfície estariam, em situações reais de obra. Uma descrição mais

detalhada do método e os resultados obtidos serão vistos no capítulo 5.

2.6. MODELOS PARA PREVISÃO DA RETRAÇÃO

A retração e a fluência são fenômenos de alta complexidade que envolvem uma série

de parâmetros muito variáveis. Alguns destes parâmetros, como temperatura e

umidade, variam ao longo do tempo. Outros, como a distribuição do tamanho dos

vazios, dependem exclusivamente da macro e microestrutura do concreto que, em

função das proporções e tipo dos materiais empregados e do modo de confecção, tem

uma variação significativa. Por isto, a elaboração de modelos matemáticos para

previsão das deformações de retração é uma tarefa complicada e que não pode ser

resumida a simples funções de proporcionalidade direta.

Normalmente, os modelos são empíricos, elaborados com base em históricos

estatísticos coletados de experimentos de longa duração ou um banco de dados de
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várias obras permanentemente instrumentadas, como é o caso de barragens. São

modelos que hoje, com o auxílio da informática e utilizando ferramentas estatísticas,

possuem níveis de confiança estatística razoáveis. A precisão neste caso é muito

difícil em função da alta dispersão dos parâmetros envolvidos. Um modelo simples

que possa prever a retração com coeficiente de variação de 15 % pode ser

considerado excelente, sendo considerada adequada uma previsão com variação de

20 % (GARDNER e LOCKMAN, 2001).

Aqui serão apresentados e analisados os modelos mais clássicos, apresentados em

códigos e normas e que são normalmente utilizados por tecnologistas e projetistas de

estruturas. Também é analisado um modelo apresentado por projetistas de estruturas

norte-americanos, que foi escolhido pela proposta de ser um modelo simples e

prático e acessível aos projetistas.

2.6.1. Modelo ACI 209

O American Concrete Institute é o órgão que considera o fenômeno da retração do

concreto com mais atenção comparado aos órgãos normativos do Brasil e da Europa.

O ACI 318/95 (1995) no seu item 9.2.7 recomenda a inclusão dos efeitos estruturais

de acomodação da estrutura na determinação dos esforços de cálculo das estruturas

de concreto. Entre estes efeitos, está a retração do concreto. É recomendado que as

estimativas de retração devam ser feitas com bases realistas, ou seja, que seja

preferível adotar os valores de deformação específica mais prováveis para as

condições em que o elemento de concreto esteja submetido do que simplesmente

adotar valores máximos.

O ACI COMMITTEE 209 (1997) publicou um documento que trata dos problemas

da retração do concreto. Este documento apresenta modelos de previsão para

fluência, retração e efeitos da temperatura em estruturas de concreto. O modelo

apresentado para a retração é um modelo baseado em dados experimentais

constituído por uma série de equações empíricas que permitem que a retração seja

estimada em função do tempo de secagem e da umidade relativa. A sua principal

equação é :
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Onde:

εεεεsh é a retração do concreto em qualquer tempo t;

t é o tempo a partir do final da cura inicial;

f,α α α α são constantes para uma dada forma e tamanho de elemento as quais definem a
parcela dependente do tempo;

(ε(ε(ε(εsh)u é a retração última do concreto que, na ausência de dados específicos para as
condições e materiais locais pode ser:

(εsh)u = 780 x 10
-6  x γsh (2.4)

onde γsh é um fator de correção, produto de uma série de coeficientes que dependem
de vários fatores:

γsh = γcp . γλ . γh ( ou γvs) . γs . γψ . γc . γα  (2.5)

onde :

γcp é o coeficiente relativo ao  período de cura;

γλ é o coeficiente relativo à umidade relativa do ambiente;

γh  ou γvs  é o coeficiente relativo à geometria do elemento. γh se considerada a
espessura média do elemento ou γvs se considerada a relação superfície / volume;

γs é o coeficiente relativo à consistência do concreto (abatimento);

γψ é o coeficiente relativo à relação agregado miúdo / agregado total;

γc é o coeficiente relativo à quantidade de cimento;

γα é o coeficiente relativo ao teor de ar incorporado.

Observando os coeficientes de correção acima, nota-se que o modelo do ACI 209

considera ainda os efeitos na retração do teor de ar incorporado que, segundo o

modelo, em teores superiores a 6%, aumenta a retração do concreto. Este efeito pode

ser explicado pela diminuição da rigidez da pasta proporcionada pelo aumento da

porosidade causada pela incorporação excessiva de ar, de maneira análoga à

ocorrência de perda de resistência, quando do aumento excessivo do ar incorporado

(MEHTA e MONTEIRO, 1994).
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Nota-se também que o modelo considera os efeitos da consistência do concreto na

retração, onde um aumento da consistência, conduz a um aumento da retração do

concreto. Isto é um ponto fraco do modelo, dado que o uso da consistência do

concreto como parâmetro influente na retração, justifica-se apenas para concretos

sem o uso de aditivos, como será visto mais adiante.

Para concretos sob condições padronizadas (Tabela 2.1), a equação (2.3) pode ser

reescrita da seguinte maneira:

ushtsh )(
t35

t
)( ε⋅

+
=ε (2.6)

onde: (εsh)u = 780 x 10
-6 m/m e t é o tempo, em dias, após o final da cura.

Tabela 2.1 – Condições padrão para aplicação do modelo do ACI 209 segundo a equação (2.6)

Variáveis consideradas Condições padrão

Tipo de cimento Tipo I ou II (ASTM)

Consistência (slump) 70 mm

Teor de ar incorporado ≤ 6 %

Percentual de agregado miúdo 50 %

Quantidade de cimento 279 a 446 kg/m3

Tempo de cura úmida inicial 7 dias

Temperatura de cura 23 ± 2 oC

Umidade de cura ≥ 95 %

Temperatura do concreto 23 ± 2 oC

Umidade relativa ambiente UR = 40 %

Relação volume/superfície (v/s)

Ou

Espessura mínima (h)

v/s = 38 mm

ou

h = 150 mm

Para avaliar o modelo do ACI 209 (1997), alguns dados experimentais de retração

obtidos  por HURTADO DIAZ (1993), para concretos compactados a rolo, foram

comparados com dados estimados pelo modelo. O resultado está apresentado na

Figura 2.18.
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Retração x Idade - Concretos com 320 kg de cimento / m3
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Retração x Idade - Concretos com 80 kg de cimento / m3
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Figura 2.18 – Comparação da curva Retração x Idade entre os dados obtidos por HURTADO
DIAZ (1993) e dados estimados pelo modelo do ACI 209 (1997). A – Concreto com 320 kg/m3 ;
B – Concreto com 80 kg/m3

Observando a Figura 2.18, nota-se que o modelo do ACI 209 (1997) apresenta boa

aderência com os dados de HURTADO DIAZ (1993), para os concretos com 320

kg/m3. Para concretos mais pobres, com 80 kg/m3, o modelo do ACI 209 (1997)

estima valores de retração maiores do que aqueles obtidos experimentalmente.
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O modelo proposto pelo ACI 209 (1997) é um modelo interessante, pois o mesmo

leva em consideração boa parte dos fatores que influenciam na retração, além de não

ser um modelo que apresente complexidade no seu cálculo, podendo até ser

calculado em planilhas eletrônicas com facilidade. Entretanto, é um modelo que deve

ser aplicado com restrições em concretos com adições pois, como será visto no

capítulo 5, subestimou os valores de retração, em concretos contendo cimentos com

adições minerais, ajustando-se bem apenas em concretos com cimento CP V-ARI, o

qual não possui adições minerais em teores significativos.

2.6.2. O Modelo do CEB-FIP MODEL CODE 90

O  CEB-FIP Model Code 90 (CEB-FIP, 1991) classifica as deformações no concreto

oriundas da retração como deformações independente da carga, distinguindo estas

deformações das deformações de fluência. Entretanto, afirma que esta distinção é

apenas convencional, salientando que a retração e a fluência são dois aspectos de um

mesmo fenômeno físico. O maior destaque do código europeu com relação à retração

do concreto é o seu modelo apresentado para estimativa da deformação específica de

retração. O modelo prevê o comportamento médio do concreto mas é válido apenas

para as seguintes faixas :

12 MPa < fck < 80 MPa

|σ|< 0,4 fcm

40 % < UR < 100 %

5 °C < T < 30 °C

O modelo não vale para estruturas sujeitas a temperaturas extremas e estruturas

confeccionadas com agregado leve.

As principais equações do modelo são:

)tst()ts,t( s0cscs −β⋅ε=ε  (2.7)
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Onde:

εcs(t,ts) é a retração total no tempo t;

t é a idade do concreto, em dias;

ts é o tempo de secagem em dias;

t1 = 1dia;

h0 = 100mm;

Ac é a área da seção transversal do elemento de concreto;

u é o perímetro exposto ao ambiente;

fcm é a resistência média do concreto, em MPa;

βsc é um coeficiente que depende do tipo de cimento; e

UR é a umidade relativa do ambiente de secagem, em %.
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Observando as equações do modelo, nota-se que o valor total da retração é função da

geometria da peça, da umidade relativa do ambiente e da resistência média do

concreto, a qual é uma maneira indireta de considerar os efeitos da relação a/c na

retração do concreto.

2.6.3. Modelo apresentado na NBR 6118/2003

O modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003), baseado no modelo do FIP-CEB, prevê para

os casos onde não é necessária grande precisão, que os valores finais da deformação

específica de retração εcs(t∞,t0) do concreto, submetido a tensões menores que 0,5fc

quando do primeiro carregamento, podem ser obtidos, por interpolação linear, a

partir da Tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Valores característicos superiores da deformação específica de retração εεεεcs(t∞∞∞∞,t0)
(ABNT, 2003)

Umidade Ambiente (%) 40 55 75 90
Espessura equivalente

2Ac/u
(cm)

    20             60     20            60    20            60     20          60

5  -0,44         -0,39    -0,37     -0,33    -0,23      -0,21    -0,10    -0,09
εcs(t∞,t0) 30  -0,37         -0,38    -0,31     -0,31    -0,20      -0,20    -0,09    -0,09
(%o)

t
0

dias 60  -0,32         -0,36    -0,27     -0,30    -0,17      -0,19    -0,08    -0,09

A Tabela 2.2 fornece o valor da deformação específica de retração εcs(t∞,to) em

função da umidade ambiente e da espessura equivalente 2Ac/u, onde Ac é a área da

seção transversal e u é o perímetro da seção exposto ao ambiente. Os valores dessa

tabela são relativos a temperaturas do concreto entre 10°C e 20°C, podendo-se,

entretanto, admitir  temperaturas entre 0°C e 40°C. Esses valores são válidos para

concretos plásticos e de cimento Portland comum.

Deformações específicas devidas à fluência e a retração mais precisas devem ser

calculadas segundo indicação do Anexo A da NBR 6118 (ABNT, 2003), onde é

apresentado um modelo numérico para estimativa das deformações oriundas da

retração do concreto. O modelo apresenta uma equação onde a retração em qualquer

tempo t pode ser estimada em função da retração total  em um tempo infinito. O

valor total da retração é função da geometria da peça, da umidade relativa do

ambiente e da consistência do concreto no lançamento. O coeficiente que corrige a
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retração total para determinação da retração em um tempo t é função da idade e da

geometria do espécime representada pela espessura fictícia.

Uma restrição deste modelo é que o mesmo não considera a relação água/cimento,

levando em consideração apenas a consistência do concreto, a geometria da peça e a

umidade relativa do ambiente. O uso da consistência do concreto como parâmetro

justificava-se em concretos sem aditivos, onde o consumo de água/m3 de concreto

estava diretamente associado à consistência do concreto. Com o advento dos aditivos

plastificantes e superplastificantes, que  compensam as variações de água na mistura,

não justifica-se mais a consistência da água como único parâmetro relativo a

dosagem para utilização em estimativas da retração do concreto.  Traços de concreto

com a mesma consistência, mas com relações a/c diferentes, serão apontados pelo

modelo como de retração idêntica. Entretanto, como já visto no item 2.4.1, a relação

a/c influencia na retração do concreto. Desta maneira, concretos de mesma

consistência e relação a/c distintas não irão apresentar os mesmos valores de

retração, como aponta o modelo. Isto é confirmado pelos dados experimentais

obtidos por PIETRA et al. (2003) e vistos na Figura 2.11, onde pode-se observar que

a retração de concretos de mesma consistência varia com a relação a/c. A não

consideração da relação a/c, ainda que indiretamente, torna um modelo de previsão

da retração muito limitado, o que não permite a sua utilização em uma metodologia

de dimensionamento onde é importante estimar as tensões de retração de um

elemento de concreto.

2.6.4. O Modelo de GARDNER e LOCKMAN

Este modelo, apresentado por GARDNER e LOCKMAN (2001), foi desenvolvido

com a idéia de que o mesmo fosse um procedimento simples e prático, de tal modo

que possa ser utilizado por projetistas de estruturas. Também deveria ser um modelo

completo, gerando resultados confiáveis. Neste modelo, o valor da retração é função

da geometria da peça, da umidade relativa do ambiente, do tipo de cimento utilizado

e da resistência do concreto aos 28 dias. As equações para previsão da retração deste

modelo são descritas abaixo:



54

)t()h(shush β⋅β⋅ε=ε (2.14)

)h18,11()h( 4⋅−=β (2.15)

6
2
1

28cm
shu 10

f

30
k1000 −⋅








⋅⋅=ε

(2.16)

( )

5,0

2
c

c

s/v15,0tt

tt
)t( 











⋅+−

−
=β

(2.17)

Onde:

εsh é a retração do concreto na idade t;

h é a umidade expressa em decimais;

t é a idade do concreto, em dias;

tc é a idade de cura do concreto;

k = 1 para cimento tipo I (ASTM); k = 0,70 para cimento tipo II (ASTM); k = 3 para
cimento tipo III (ASTM);

v/s é a relação volume/superfície, em mm; e

fcm28 é a resistência média à compressão do concreto aos 28 dias, em MPa.

GARDNER e LOCKMAN (2001) compararam o modelo acima com 115 resultados

históricos de retração do banco de dados do RILEM. O diagrama de dispersão

(Figura 2.19) apresentado indica uma boa correlação do modelo com os dados

históricos com uma variação de 30 %, embora os autores não tenham apresentado o

coeficiente de correlação encontrado.
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Figura 2.19 – Diagrama de dispersão para correlação entre o modelo de GARDNER e
LOCKMAN e resultados de retração do banco de dados do RILEM (GARDNER e LOCKMAN,
2001)

O modelo, embora simples, considera de forma indireta a influência da relação

água/cimento ao considerar a resistência à compressão do concreto, a qual está

diretamente relacionada com a relação água/cimento. Entretanto, como será visto no

capítulo 5, este modelo superestimou os valores de retração obtidos

experimentalmente neste estudo, sendo necessário ajustes no coeficiente “k”

relacionado com o tipo de cimento.

Comparando todos os modelos acima, nota-se que o modelo do ACI 209 (1997) e o

modelo de GARDNER e LOCKMAN (2001) são os mais simples, com um caráter

mais prático. Tanto o modelo do CEB-FIP (1991) quanto o modelo apresentado na

NBR 6118 (ABNT, 2001) levam em consideração a umidade relativa, a geometria do

elemento, a consistência e a maturidade do concreto, sendo que o modelo brasileiro

apresenta a limitação de não levar em consideração a relação água/cimento. O

modelo do ACI 209 (1997) leva em consideração os fatores que mais influenciam na

retração por secagem do concreto como o teor de agregado miúdo e a qualidade da

pasta de cimento, expressa através da quantidade de cimento. O modelo de

GARDNER e LOCKMAN utiliza como entrada de dados parâmetros comuns em

projetos de estruturas, como resistência à compressão média e especificação do tipo

de cimento.

RETRAÇÃO MEDIDA (X10-6 m/m)

RETRAÇÃO
CALCULADA PELO
MODELO (X10-6 m/m)
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2.7. CONCLUSÕES RELEVANTES PARA O ESTUDO

Foram vistos neste capítulo os mecanismos da retração do concreto, seus fatores

intervenientes, métodos para determinação experimental da retração e modelos

numéricos para previsão da retração. Em função do que foi exposto neste capítulo e

tendo como horizonte os objetivos do trabalho, algumas considerações devem ser

destacadas:

• A retração do concreto é um fenômeno complexo com muitas condições de

contorno a serem levadas em consideração. Desta maneira, os modelos

numéricos para previsão da retração possuem uma significativa dispersão e

devem ser utilizados com critério. Isto torna difícil a escolha de um modelo

confiável para sua utilização em um método para previsão da fissuração por

retração em elementos de superfície restringidos de CRFA. Um critério de

escolha para a adoção de um modelo de previsão das deformações de retração é a

sua praticidade para um cálculo expedito, sem desconsiderar as principais

variáveis que influenciam  no fenômeno da retração. Dentro deste critério, o

modelo do ACI 209 (1997) demonstra  ter um maior potencial para ser indicado

como um modelo adequado para utilização no método proposto neste estudo, por

levar em consideração os principais fatores que influenciam na retração

(dosagem, tempo, UR e geometria do elemento), não apresentando complexidade

no seu cálculo, podendo até ser calculado com facilidade em planilhas eletrônicas

disponíveis comercialmente. Desta maneira, inicialmente será este o modelo

adotado neste trabalho, para previsão da retração ao longo do tempo.

• Devido às muitas variáveis envolvidas no fenômeno da retração, os métodos de

determinação experimental desta são numerosos, alguns com resultados dispersos

e difícil reprodutibilidade, sobretudo das variáveis dependentes do tempo. O

método de ensaio mais adequado a um estudo de fissuração por retração é aquele

onde a maioria das condições de contorno podem ser controladas, simulando de

forma aproximada as condições reais do elemento em estudo. Dentro deste

critério, para avaliação e ajuste de um modelo de dimensionamento de um

elemento de CRFA submetido a tensões por retração restringida, o método de

ensaio mais adequado é o ensaio linear proposto por BANTHIA et al. (1996).
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Como já visto no item 2.5.3, este ensaio apresenta vantagens como a simulação

do grau de restrição do corpo-de-prova, aproximando-o daquele verificado nas

condições de campo e a possibilidade de controle das condições ambientes

(temperatura, velocidade de vento e umidade relativa do ar), permitindo uma

maior probabilidade de fissuração do corpo-de-prova. Ainda que, neste ensaio,

existe pouca área do corpo-de-prova exposta à secagem, o que pode minimizar o

potencial de fissuração por retração, isto é compensado no controle das condições

ambientais, com uma dosagem do concreto que potencialize a fissuração, com

emprego de elevado consumo de cimento, baixo teor de agregados, e relação a/c

alta.
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3. ASPECTOS RELATIVOS AO CONCRETO
REFORÇADO COM FIBRAS DE AÇO

3.1. APLICAÇÕES DO CRFA

Compósitos são materiais constituídos por duas fases: a matriz e o reforço.

Geralmente, o papel do reforço é exercido pelas fibras, cujas propriedades associadas

às propriedades da matriz governam o comportamento mecânico do compósito. Os

compósitos podem ser identificados em aplicações das mais simples, como o barro

reforçado com palha, nas construções de habitações desde a antiguidade, até em

utilizações mais sofisticadas, como as blindagens têxteis reforçadas com fibras de

Kevlar. Na construção civil registra-se ainda a utilização do fibrocimento, hoje

constituído de matriz de pasta de cimento e fibras plásticas e celulose (substituindo

as fibras de amianto, condenadas pelos danos à saúde que provoca), é um dos

exemplos mais conhecidos do uso de compósitos reforçados com fibras, sendo

utilizado na produção de componentes leves e esbeltos, como telhas onduladas e

reservatórios de água.

Há quase quarenta anos atrás, a comunidade técnica e científica despertou para o uso

do concreto reforçado com fibras metálicas através de ROMUALDI e MANDEL

(1964) que, utilizando conceitos de mecânica da fratura, previram que a resistência à

tração do concreto, na formação da primeira fissura, poderia ser significativamente

melhorada com a adição de pedaços curtos de arame metálico. Mais tarde, os

resultados dos autores não foram plenamente confirmados, como se pôde constatar

através da literatura (BENTUR e MINDESS, 1990 ; BALAGURU e SHAH, 1992),

mas a adição das fibras mostrou a possibilidade de se transformar o concreto, um

material de comportamento frágil, em um material de comportamento pseudodúctil.

E é esta a principal contribuição da adição de fibras ao concreto, ainda que as

mesmas não contribuam para o aumento da resistência à tração do mesmo, quando

adicionadas em teores abaixo do volume crítico (BENTUR e MINDESS, 1990).

Isto se deve, como já visto, graças ao papel principal das fibras como ponte de

transferência de tensões após a fissuração da matriz (Figura 1.3), sendo nesta fase

onde as fibras têm sua ação efetiva (BENTUR, 2000), controlando a propagação e a
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abertura das fissuras. Este potencial de controle da fissuração, torna o material

interessante nos casos onde se deseja limitar a formação, propagação, coalescência e

abertura de fissuras ou quando se deseja redistribuir os esforços no elemento após a

fissuração.

Assim, requisitos de resistência à solicitações de fadiga e impacto, redução ou

substituição da armadura de pele e o desejo de melhoria da durabilidade pela redução

da permeabilidade do material são as principais motivações para o uso do CRFA em

diversas aplicações. A seguir, são descritos alguns usos do CRFA, o que mostra o

crescente interesse por este material e a evolução de seu uso nos últimos vinte anos:

• Pavimentos rodoviários (JOHNSTON, 1984), pavimentos industriais
(VANDENBERGHE e NEMEGEER, 1985 ; TATNALL e
KUITENBROWER, 1992 ; PINTO e MORAES, 1996 ; SILVA,
MENTONE e PITTA, 1996) e pavimentos de aeroportos (ALTOUBAT.e
LANGE, 2001);

• Concreto compactado a rolo para pavimentação (NANNI e JOHARI,
1989);

• Tubos de concreto para esgotos e águas pluviais (CHAMA NETO, 2002);

• Reparos em pavimentos e estruturas rodoviárias (JOHNSTON e
CARTER, 1989; CHANVILLARD, AÎTCIN e LUPIEN, 1989 ;
JOHNSTON, 1995; LUPIEN et al., 1995 ; NUNES, TANESI e
FIGUEIREDO, 1997);

• Concreto projetado para revestimento de túneis NATM e taludes (ACI,
1982; ARMELIN, 1992; FIGUEIREDO, HELENE e AGOPYAN, 1995;
ARMELIN, 1997; FIGUEIREDO, 1997; GONÇALVES, 2001; IE, 2002;
KOCHEN, ZIRLIS e PITTA, 2002);

• Segmentos de anéis de túneis escavados por tuneladora (MAIDL,
HERRENKNECHT e ANHEUSER, 1996; FERNANDES, 2005);

• Superestrutura ferroviária, em dormentes monobloco (BASTOS, 1999) e
lajes contínuas para suporte de vias (FALKNER e HENKE, 2000);

• Reforço secundário para vigas de concreto armado flexionadas
(KOOIMAN, VAN DER VEEN e WALRAVEN, 2000;
VANDEWALLE, 2000; VANDEWALLE e DUPONT, 2001);

• Reforço para fretagem de cargas de protensão em elementos pré-
moldados de pontes (YAZDANI et al., 2002);

• Reparos em paramentos e estruturas hidráulicas em barragens
(SCHRADER e MUNCH, 1976; AGUADO, AGUILLÓ e CÁNOVAS,
1996);
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• Estruturas militares (CÁNOVAS, 1997; ZOLLO, 1997).

Para a otimização de todas estas aplicações é necessário o uso de uma fibra adequada

à matriz de concreto, nos aspectos de resistência da matriz e diâmetro máximo dos

agregados. A fibra também deve estar compatível com o método construtivo do

elemento de concreto, além de estar dosada em um volume suficiente para um

desempenho otimizado do CRFA, no controle da fissuração, sem com isso

comprometer a trabalhabilidade do concreto.  A utilização de critérios racionais para

a escolha e dosagem da fibra é importante neste sentido.

Para o estudo de uma metodologia racional de dosagem e escolha da fibra, é

necessário que se compreenda o mecanismo de reforço das fibras na fase pós-

fissuração, bem como a interação fibra-matriz. Isto será  abordado no próximo item.

3.2. O TRABALHO DAS FIBRAS NO CONTROLE DA
FISSURAÇÃO

Para poder discutir o trabalho das fibras na fase pós-fissuração do compósito, é

interessante abordar primeiro dois aspectos: primeiro, o entendimento da baixa

resistência da matriz quando tracionada; segundo, o  comportamento do compósito

após a adição das fibras na matriz.

O concreto é um material que, antes de qualquer solicitação, já possui inúmeras

microfissuras, vazios e descontinuidades (MEHTA e MONTEIRO, 1994). Algumas

destas formadas na zona de transição agregado-pasta, outras decorrentes da própria

mistura do material, com a inclusão de bolhas de ar, ou ainda decorrentes de tensões

internas induzidas pela retração restringida da pasta de cimento pelos agregados. O

fato é que estas descontinuidades são iniciadoras e concentradoras de fissuras,

quando do carregamento do material (BRANDT, 1995). Quando comprimido, um

elemento de pasta de cimento com uma descontinuidade ainda tem capacidade de

transmitir tensões através destas, como pode ser visto no modelo simplificado da

figura 3.1-A. Já tracionado, este elemento não oferece resistência à separação ao

longo da superfície livre da descontinuidade, não transmitindo tensões nesta

superfície e concentrando-as nas porções não livres (figura 3.1-B). Como resultado, a

descontinuidade propaga-se na direção transversal à direção das tensões, aumentando
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sua superfície livre e concentrando mais tensões, o que provoca nova propagação da

descontinuidade, num processo que culmina na união de várias descontinuidades,

formando fissuras, que se propagam da mesma maneira, unindo-se em fissuras

maiores até atingir um estado de fissuração instável, onde as fissuras propagam-se

rapidamente sem nenhum acréscimo de energia, conduzindo à ruptura.

Figura 3.1 – Modelo simplificado de transmissão de tensões em um elemento de pasta de
cimento. A – Elemento comprimido; B – Elemento tracionado.

Considerando princípios de mecânica da fratura, o crescimento instável das fissuras

ocorre quando o sistema adquire energia armazenada suficiente tal que, durante o

crescimento da fissura, o sistema libera mais energia do que absorve, perdendo

energia total (BENTUR e MINDESS, 1990). De acordo com a teoria de GRIFFITH

(1920), a tensão crítica para a fratura  é inversamente proporcional ao comprimento

da fissura. A medida em que as fissuras propagam-se e se unem em fissuras maiores,

menor é a tensão crítica para a fratura. Desta forma, o gasto energético para a ruptura

do concreto é menor quando o material é tracionado.

De acordo com AVESTON, COOPER E KELLY (1971), ao se considerar o balanço

energético na ruptura de um material, as variações energéticas a serem consideradas

são:

• O trabalho devido à tensão aplicada: WL;

• Redução na energia de deformação elástica após fissuração: ∆Um;

• Energia de deformação elástica armazenada no sistema: Um; e

Descontinuidade

Linhas de tensão

Concentração
de tensões

A
B
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• Trabalho para criar uma nova fissura (energia superficial de área de
fissura): γ

Para que a fissura se propague, a seguinte relação deve ser satisfeita:

mLm UWUγ2 ∆+≤+⋅ (3.1)

A introdução das fibras no sistema, aumenta a energia necessária para a ruptura do

material, atuando de quatro formas:

• A presença das fibras aumenta a tensão necessária para a iniciação da
fissuração, criando o chamado “efeito pinça” (ROMUALDI e BATSON,
1963 ; ROMUALDI e MANDEL, 1964);

• As fibras interceptam as fissuras geradas, fazendo com que estas
propaguem-se mais lentamente através da matriz (BENTUR e MINDESS,
1990;  ZOLLO, 1997);

• Descolamento das fibras, a medida em que as fissuras se propagam ao
longo da interface fibra-matriz (BENTUR e MINDESS, 1990);

• Fibras atuando como ponte de transferência de tensões, à medida em que
as fibras vão sendo arrancadas da matriz (BENTUR e MINDESS, 1990).

A figura 3.2 a seguir ilustra todas as formas de atuação da fibra, durante o processo

de fissuração do compósito:

Figura 3.2 – Mecanismos de absorção de energia na interação fibra-matriz.

1

2

3

4

1 – Arrancamento da fibra

2 – Ponte de tensões

3 – Descolamento da fibra

4 – Interceptação da fissura

5 – Efeito “pinça”

5

FISSURA

FIBRA
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Incluindo estas quatro formas de atuação nas considerações de balanço energético de

AVESTON, COOPER E KELLY (1971), podemos reescrever a equação (3.1) da

seguinte maneira:

mLfSdbm UWUUγUγ2 ∆+≤∆++++⋅ (3.2)

Onde:

γdb é o trabalho devido ao descolamento da fibra ou energia superficial de área de
fissura formada na interação fibra-matriz;

US é o trabalho devido ao escorregamento após o descolamento; e

∆Uf é o aumento da energia elástica das fibras após a fissuração da matriz, devido à
transferência de carga da matriz para as fibras.

 É interessante notar através da equação (3.2), que a presença das fibras faz com que

o trabalho devido à tensão aplicada seja bem maior para que ocorra propagação e

aumento da fissuração, uma vez que a energia necessária para vencer os mecanismos

de reforço das fibras, após a fissuração da matriz, é muito superior à energia

dissipada na fratura da matriz (BARROS, 1995).

Além disto, a atuação das fibras como ponte de transferência de tensões reduz a

concentração de tensões na frente de propagação da fissura, diminuindo a velocidade

de propagação da mesma. As Figuras 3.3-A e 3.3-B ilustram o comportamento do

concreto sem a adição de fibras e com a adição de fibras, mostrando como o efeito de

ponte de transferência de tensões pode contribuir para o controle da fissuração. A

presença da fibras faz com que o concreto tenha um comportamento pseudodúctil, à

medida em que um maior número de fissuras pequenas ocorra ao invés de poucas

fissuras de grande abertura, provocando um comportamento tensão x deformação

similar àquele verificado quando da plasticidade de materiais metálicos (BRANDT,

1995).
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A

B

Figura 3.3 – Esquema de concentração de tensões no concreto.  A – sem a adição de fibras;
B – com a adição de fibras (Adaptado de FIGUEIREDO, 2000)

O acréscimo na energia necessária para fissuração do compósito, faz com que o

comprimento e a abertura das fissuras sejam controlados, tornando o material menos

permeável e menos susceptível aos problemas de durabilidade associados à

penetração de água e agentes agressivos. O grau de eficiência no controle da

fissuração irá depender da  interação entre a fibra e a matriz, ou seja, os mecanismos

de transferência de tensões da matriz para as fibras e vice-versa.

3.3. A INTERAÇÃO FIBRA-MATRIZ

Em um compósito de matriz cimentícea reforçado com fibras, a interação entre as

fibras e a matriz é o processo fundamental que influencia o seu desempenho. A

compreensão desta interação é necessária para que se possa estimar a contribuição

das fibras para o desempenho do compósito e prever o seu comportamento

Sem fibras – pré-fissuração

Sem fibras – pós-fissuração

Fluxo de tensões

Concentração de tensões

Fissura

Com fibras – pré-fissuração

Com fibras – pós-fissuração
Fissura

Fluxo de tensões

Fibra
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(BALAGURU e SHAH, 1992). Os principais parâmetros que interferem na interação

entre a fibra e a matriz são:

• A condição da matriz, ou seja, antes da fissuração e após a fissuração;

• Resistência mecânica da matriz;

• Geometria da fibra: comprimento, forma, diâmetro e mecanismo de
ancoragem.

• Tipo de material da fibra e sua respectiva resistência e módulo de
elasticidade.

• Volume de fibras no compósito ou teor de fibras, o que está relacionado
com a sua distribuição na matriz.

Na abordagem clássica da interação fibra-matriz, a qual considera fibras de aço retas

sem ancoragem, existem dois tipos de mecanismos de transferência de tensões:

elástico e por atrito (BENTUR e MINDESS, 1990). O mecanismo elástico ocorre

quando a fibra e a matriz estão aderidos entre si e há compatibilidade de deformações

na interface fibra-matriz, ou seja, não há deslocamentos relativos entre fibra e matriz.

Como a fibra de aço possui módulo de deformação elástica bem maior que a da

matriz, desenvolvem-se tensões de cisalhamento na interface-fibra matriz, a qual

distribui a carga externa entre a fibra e a matriz. Esta distribuição não é uniforme,

como pode ser visto na Figura 3.4.

Figura 3.4 - Esquema de deformações (a) e distribuição de tensões de cisalhamento elásticas (b)
ao longo da interface fibra-matriz (BENTUR e MINDESS, 1990).

a

b
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Este mecanismo predomina enquanto as tensões de cisalhamento não superam a

resistência de cisalhamento na interface fibra-matriz.

Quando ocorre a fissuração da matriz, o mecanismo de transferência de tensões altera

gradualmente de elástico para atrito. Em função das características peculiares da

zona de transição fibra-matriz (BENTUR e MINDESS, 1990), a tensão de

cisalhamento por aderência elástica supera a resistência ao cisalhamento da interface,

provocando o início do descolamento. Quando o descolamento da fibra se completa,

ocorre posterior escorregamento e arrancamento da mesma. Com o deslocamento

relativo entre a fibra e a matriz, o mecanismo de transferência de tensões passa a ser

somente por atrito. As tensões de cisalhamento por atrito desenvolvidas são

uniformemente distribuídas ao longo da interface fibra-matriz (figura 3.5). Neste

ponto, a quantidade de energia requerida para o arrancamento da fibra é muito alta, o

que determina a tenacidade do compósito.

Figura 3.5 - Configuração de uma fibra parcialmente descolada e diagrama das tensões de
cisalhamento e atrito na interface fibra-matriz (BENTUR e MINDESS, 1990)

Entretanto, as fibras de aço comercialmente disponíveis para reforço de concreto não

são retas. As fibras possuem dispositivos de ancoragem em sua geometria (Figura

3.6), os quais proporcionam uma transferência mecânica de tensões. Este é o

principal mecanismo de transferência de tensões das fibras ancoradas, além dos

mecanismos elástico e por atrito.
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Figura 3.6 – Fibra de aço com dispositivo de ancoragem em gancho (nos destaques)

Pouco se sabia a respeito dos mecanismos de transferência de tensões por ancoragem

mecânica das fibras de aço. Por conta disto, as geometrias desenvolvidas nas fibras

de aço eram  puramente “intuitivas” (BANTHIA e TROTTIER, 1994). Desde o

surgimento do CRFA, vários estudos foram feitos para investigar os mecanismos de

transferência de tensões na interação fibra-matriz. Muitos destes estudos consistiam

na análise de curvas de carga de arrancamento por escorregamento. Neste tipo de

estudo é importante analisar as curvas em si e não se ater muito a valores numéricos

(BENTUR e MINDESS, 1990). Um exemplo desta linha de análise é o modelo de

curva carga por escorregamento apresentado por BARTOS (Apud BENTUR e

MINDESS, 1990). A figura 3.7 mostra o modelo. O trecho OE da curva força de

arrancamento por escorregamento significa que a transferência de tensões entre a

fibra e a matriz é elástica. O trecho EM caracteriza o descolamento gradual da fibra.

A queda súbita da curva no trecho MF marca a ocorrência do descolamento total da

fibra. A partir do trecho F a curva decresce gradualmente e indica a ação do

mecanismo de transferência de tensões por atrito.

Figura 3.7 - Diagrama simplificado de força de arrancamento por escorregamento (BARTOS
apud BENTUR e MINDESS, 1990)
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Seguindo esta linha, NAAMAN e NAJM (1991) realizaram uma análise comparativa

entre ensaios de arrancamento feitos em fibras retas, fibras onduladas e fibras

ancoradas em gancho. Foram obtidas curvas força x escorregamento para cada tipo

de fibra e uma análise comparativa destas curvas foi realizada. A Figura 3.8 mostra  a

comparação para curvas de ensaio de arrancamento entre fibras retas e fibras

ancoradas.

Figura 3.8 - Comparação entre curvas de arrancamento de fibras retas e com ancoragem em
gancho (Adaptado de NAAMAN e NAJM, 1991)

Observando as curvas apresentadas na Figura 3.8, nota-se que as mesmas seguem um

padrão semelhante ao do modelo da Figura 3.7. Este mesmo padrão foi

posteriormente identificado em trabalho semelhante feito por BANTHIA E

TROTTIER (1994). É  possível identificar nas curvas os trechos relativos a

contribuição da ancoragem na transferência de tensão fibra-matriz. O trecho A-B

corresponde ao descolamento da fibra ao longo da interface fibra-matriz. Após o

descolamento, inicia-se o arrancamento e retificação da ancoragem da fibra,

caracterizado pela mudança na inclinação da curva a partir do ponto B. Quando a

ancoragem está parcialmente reta, a carga de arrancamento cai a partir do ponto C. O

ponto D sugere que a ancoragem já foi toda retificada e a fibra a partir daí atua como
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se fosse reta, predominando o mecanismo de transferência de tensões por atrito. A

contribuição da ancoragem no mecanismo de transferência de tensões está

caracterizada no trecho B-D da curva.

Posteriormente, POMPO et al. (1996) analisaram o arrancamento de uma fibra de

aço com ancoragem em gancho a partir de uma matriz cimentícea, utilizando

vídeofotografia em corpos-de-prova especialmente preparados. A curva obtida no

arrancamento foi muito semelhante à curva apresentada na Figura 3.8. As imagens

do arrancamento da fibra confirmaram que o trecho B-D da curva corresponde ao

momento em que a ancoragem está sendo retificada. O estudo também mostrou que

para um escorregamento de até 4 mm, o trabalho para o arrancamento da fibra

corresponde ao trabalho necessário para o descolamento da fibra na interface com a

matriz e retificação da ancoragem da fibra.

É interessante notar na Figura 3.8 que a retificação da ancoragem (ponto B da curva)

inicia-se com um escorregamento em torno de 0,3 mm. Este nível de escorregamento

corresponde ao trabalho da fibra em uma fissura de abertura próxima ao limite da

tolerância sob o ponto de vista da durabilidade. Isto sugere que, para a utilização das

fibras de aço no controle da fissuração, os mecanismos de transferência de tensões

que merecem mais atenção são o elástico e o mecânico. Após a retificação total da

ancoragem, a abertura de fissura correspondente estará muito grande para garantir

baixa permeabilidade e durabilidade do compósito. Assim, para os níveis de

fissuração até 0,5 mm, sugere-se que a contribuição da fibra para controlar a

fissuração se deva mais pela sua distribuição na matriz e pelas suas propriedades

mecânicas, do que pelo seu comprimento.

Em estudo realizado por este autor na Escola Politécnica (NUNES, 1998; NUNES,

FIGUEIREDO e AGPOPYAN, 2001) foi demonstrado, em ensaios de tenacidade à

flexão, que o comprimento da fibra influencia na tenacidade do compósito apenas

para deslocamentos verticais maiores. Para deslocamentos verticais menores, onde as

fissuras ainda estão se propagando, o aumento da tenacidade era conseqüência do

maior número de fibras distribuídas na matriz. Assim, para pequenos deslocamentos,

a relação entre o aumento da tenacidade com o aumento do fator de forma da fibra
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está mais relacionada com o aumento do número de fibras que podem interceptar

uma fissura do que com o aumento do comprimento da fibra.

3.4. DISTRIBUIÇÃO DAS FIBRAS NA MATRIZ.

Levando em consideração a análise do comportamento do CRFA sob o ponto de

vista da mecânica da fratura e considerando o “efeito pinça” (ROMUALDI e

BATSON, 1963 ; ROMUALDI e MANDEL, 1964), a presença das fibras influencia

as condições de energia de fratura durante a propagação da fissura. Assim,

independente do tipo de dano, a probabilidade de uma fissura se estender até atingir o

tamanho crítico que cause propagação instável depende do espaçamento entre fibras,

o qual está relacionado com a distribuição das fibras (ZOLLO, 1997).

Assumindo que a distribuição das fibras na matriz é uniforme e utilizando vários

conceitos estatísticos, ROMUALDI e MANDEL (1964) calcularam o fator de

espaçamento das fibras (S), que representa a distância média entre fibras curtas e

distribuídas aleatoriamente nas três direções numa matriz, através da seguinte

expressão matemática:

S r
Vf

= × ×276
1

,               (3.3)

onde r é o raio da fibra e Vf é o volume de fibras no compósito. Ainda que este tipo

de relação apresente suas limitações em relação às condições reais do compósito

(BENTUR e MINDESS, 1990), pode-se observar através da análise desta expressão

que, para um mesmo volume de fibras no compósito, o espaçamento entre as fibras é

menor com a redução do raio (ou diâmetro) da fibra ou o aumento do volume de

fibras na matriz. Conseqüentemente, maior será a quantidade de fibras por unidade

de volume do compósito, o que significa maior probabilidade de uma fissura ser

interceptada por uma fibra nesta unidade de volume.

O consumo de energia quando da interceptação de uma fissura pela fibra ocorre

quando a  fissura atravessa ou “envolve” a fibra, quando do descolamento desta da

matriz. Então, o consumo de energia está relacionado ao número de fibras

encontradas e à área superficial das fibras. Portanto, a capacidade das fibras

transferirem tensões através de uma fissura irá depender da seção transversal de
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todas as fibras no plano da fissura, além das propriedades mecânicas da fibra e da

aderência fibra-matriz. Desta maneira é de particular interesse a distribuição das

fibras na matriz. Esta distribuição está relacionada diretamente com o teor de fibras

na matriz e indiretamente com o fator de forma das fibras.

3.4.1. Teor de fibras na matriz

É consenso que o teor de fibras presentes na matriz possui grande influência na

tenacidade dos concretos reforçados com fibras (BENTUR e MINDESS, 1990;

BALAGURU e SHAH, 1992). O aumento do consumo de fibras adicionadas à

matriz conduz a um aumento da tenacidade à flexão dos concretos reforçados com

fibras de aço. Comprovação experimental para o fato já foi realizada para o concreto

convencional (BALAGURU, NARAHARI e PATEL, 1992; BALAGURU e SHAH,

1992; NUNES, 1998; NUNES, FIGUEIREDO e AGOPYAN, 2001) e projetado

(FIGUEIREDO, 1997).

Entretanto, grandes volumes de fibras incorporados à matriz podem prejudicar o

comportamento pós-fissuração em função dos problemas de compactação

decorrentes da grande quantidade de fibras presente no compósito (CECCATO,

NUNES e FIGUEIREDO, 1997; CECCATO, 1998). Assim, um volume excessivo de

fibras pode trazer prejuízos na resistência mecânica do compósito em vez dos

benefícios em termos de tenacidade proporcionados pela adição das fibras.

Um aspecto importante relativo à influência do teor de fibras é o conceito de volume

crítico de fibras, que é o teor de fibras introduzido por AVESTON, COOPER e

KELLY (1971) no clássico modelo analítico para avaliação do comportamento

mecânico dos compósitos reforçados com fibras. O volume crítico de fibras é aquele

que capacita o compósito a manter a mesma capacidade portante após a ruptura da

matriz. Um compósito com teor de fibras abaixo do volume crítico irá perder sua

capacidade de carga após a ruptura da matriz. Teoricamente, um compósito com teor

de fibras igual ao volume crítico incorporado à matriz teria um comportamento

elasto-plástico perfeito.

Considerando os efeitos de orientação da fibra, o volume crítico de fibras é dado pela

equação (3.4):
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Onde:

εmu é a deformação última de ruptura da matriz;

Ec é o módulo de deformação elástica da matriz;

σfu é a resistência à tração da fibra; e

η1 é o fator de correção do volume crítico em função da orientação.

Calculando analiticamente, através da equação (3.4), o volume crítico de fibras para

um CRFA com εum = 100x10
-6;  Ec = 20000 MPa;  σfu = 1100 MPa e η1 = 0,20 ,

correspondente a fibras em 3 direções (HANNANT, 1978), temos Vf = 0,91 %.

Segundo SHAH (1991), o volume crítico para as fibras de aço é da ordem de 1 %

(cerca de 80 kg/m3 de concreto), valor que está na mesma ordem de grandeza do

valor calculado analiticamente.

O modelo para comportamento do compósito à flexão apresentado por HANNANT

(1978) mostra através da equação (3.5), para fibras distribuídas aleatoriamente na

matriz em três direções, que o volume crítico de fibras depende da resistência da

matriz e do fator de forma das fibras:

 
FF

1
0,82V t

(MIN)f ×
τ

σ
×=  (3.5)

Onde:

Vf  é o volume crítico de fibras;

σt é a resistência da matriz;

τ é a tensão de aderência entre fibra e matriz; e

FF é o fator de forma da fibra.

O volume crítico de fibras é influenciado pela resistência da matriz pois, dependendo

do nível de tensões suportado pela mesma após a sua ruptura, haverá um maior ou

menor nível de carregamento das fibras, em função da transferência de tensões da

matriz para as fibras. Se a resistência da matriz aumenta, maior é o volume crítico de
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fibras, ou seja, maior teor de fibras será necessário para manutenção da capacidade

portante do compósito.

Em elementos de superfície de CRFA, como pavimentos e revestimentos de túneis, o

teor de fibras de aço adicionado ao concreto normalmente não ultrapassa os 60

kg/m3, valor inferior ao volume crítico (BENTUR e MINDESS, 1990). Isto significa

que, nestes elementos, o compósito não terá comportamento elasto-plástico perfeito,

sendo que o papel das fibras é apenas para controle da formação e propagação de

fissuras, atuando no sentido de melhorar a mecânica da fratura do compósito e não

melhorar a resistência do material, o que é considerado um aproveitamento

otimizado das propriedades do concreto, quando da adição de fibras. (ZOLLO,

1997).

3.4.2. Fator de forma da fibra

O fator de forma ou relação de aspecto é a relação entre o comprimento da fibra e o

diâmetro da circunferência com área equivalente a seção transversal (figura 3.9). É

um índice capaz de indicar com apenas um número o grau de eficiência da fibra em

função de sua geometria.

O aumento do fator de forma em uma fibra com comprimento constante representa

redução no seu diâmetro, o que significa, de acordo com o observado na equação

(3.3), que menor é o espaçamento entre fibras e maior é o número de fibras atuando

como ponte de transferência de tensões no compósito. NUNES (1998), ao

correlacionar o fator de forma e o número de fibras presentes na seção de ruptura de

prismas de CRFA, de seção transversal (15 x 15) cm2, submetidos ao ensaio de

tenacidade, mostra que, com o aumento do fator de forma, há um número maior de

fibras no plano de ruptura, como pode ser visualizado através da figura 3.10.

Figura 3.9 - Conceituação do fator de forma da fibra
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Figura 3.10 – Correlação entre número de fibras na seção de ruptura e fator de forma de fibras
de seção circular de mesmo comprimento (NUNES, 1998).

3.4.3. Número de fibras distribuídas na matriz

Dado o fato de que o comprimento da fibra tem pouca influência no seu trabalho

como ponte de tensões nas pequenas aberturas de fissura, o efeito da distribuição das

fibras na matriz pode ser modelado apenas com o teor de fibras no compósito e o seu

diâmetro equivalente. Nesta linha, um bom modelo para estimar o número de fibras

por unidade de área de um compósito é o de AVESTON e KELLY (1973) que, para

considerar o efeito da distribuição das fibras no seu modelo de comportamento

tensão-deformação para CRF, apresentaram a seguinte equação, para cálculo do

número de fibras por unidade de área do compósito:

2

4

d

V
N f

⋅π

⋅
⋅η= θ (3.6)

Onde:

N é o número de fibras por unidade de área do compósito;

Vf é o volume de fibras, em %;

d é o diâmetro da fibra;

ηθ é o fator de correção devido a direção das fibras.
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Como as fibras estão distribuídas aleatoriamente na matriz, os autores apresentaram

fatores de correção devido à direção das fibras, para o caso de fibras distribuídas em

duas e três direções. Os fatores de correção são: ηθ 2D = 2/π, para fibras distribuídas

aleatoriamente em duas direções e ηθ 3D = 1/2 , para fibras distribuídas aleatoriamente

em três direções.

Para verificação do modelo com o fator de correção em três direções, foi comparado

o número de fibras por unidade de área calculado pelo modelo, com o número de

fibras presentes por unidade de área na seção de ruptura de prismas de CRFA,

verificado experimentalmente por NUNES (1998). A Tabela 3.1 e a Figura 3.11

mostram a comparação:

Tabela 3.1 – Número de fibras de seção circular por unidade de área de seção transversal de
CRFA Baseado em dados de NUNES (1998)

Experim. ACK Experim. ACK Experim. ACK
0,513 0,433 0,616 0,822 1,231 1,536 1,847
0,810 0,238 0,247 0,478 0,494 0,873 0,741
1,011 0,211 0,158 0,339 0,317 0,554 0,475
0,768 0,294 0,275 0,572 0,549 0,931 0,824
0,608 0,456 0,438 0,916 0,876 1,152 1,315

Número de fibras / cm2 - FIBRA F2 - CIRCULAR

Teor de fibra (kg/m3)
20 40 60

diâmetro 
da fibra 
(mm)
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FIBRA DE SEÇÃO CIRCULAR

Número médio de fibras / cm2 - Experimental (NUNES, 1998) x Modelo de ACK
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 Figura 3.11 – Número de fibras por unidade de área de seção transversal de CRFA –
Correlação entre o valor calculado pelo modelo de ACK e o valor obtido experimentalmente por
NUNES (1998).

Observando a figura 3.11, observa-se uma boa correlação entre o modelo de ACK

com os valores experimentais, fato que demonstra que o modelo apresentado na

equação (3.6) pode ser utilizado em um modelo de dimensionamento do compósito

que considere a influência da distribuição das fibras.

3.4.4. Direção das fibras

A direção das fibras não influencia apenas na distribuição destas na matriz.

BENTUR (2000) afirma que, ao se considerar a inclinação das fibras relativa à sua

direção de arrancamento, deve-se levar em conta o efeito da flexão da fibra na

interface fissura-matriz, o qual muda a interação fibra matriz. A flexão das fibras

leva a duas influências contraditórias:

1 – Aumento da resistência ao arrancamento das fibras, quando estas estão
inclinadas.

2 – Redução da eficiência da adição das fibras no compósito, quando as mesmas
estão inclinadas.

A melhora é esperada no caso de fibras dúcteis, as quais apresentam deformação

plástica, à medida que estas flexionam através da fissuras, causando um gasto
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energético adicional. Por outro  lado, um aumento da carga de arrancamento

proporcionada pela flexão da fibras pode provocar tensões superiores à resistência da

fibra, quebrando-a.

ROBINS, AUSTIN e JONES (2002), ao estudarem o arrancamento de fibras de aço

com ancoragem em gancho em diversas inclinações e em matrizes de diferentes

resistências, concluíram que à medida que a orientação da fibra aumenta, a resposta

ao arrancamento torna-se menos influenciada pela resistência da matriz e mais

influenciada pelas propriedades mecânicas da fibra, a qual tende a se alinhar na

direção de carregamento. Os autores ainda afirmam que a tenacidade no

arrancamento da fibra é maximizada quando as fibras não estão alinhadas. Uma fibra

inclinada absorve uma quantidade muito maior de energia, para um dado

deslocamento, do que uma fibra alinhada, com uma tenacidade máxima ocorrendo

em uma inclinação de 10 a 20 graus, em relação à direção de carregamento.

Por outro lado, os autores observaram quebra prematura de fibras quando do

aumento da resistência da matriz e do aumento da porção de fibra embebida na

matriz. Isto mostra que o aumento no gasto de energia no arrancamento da fibra

devido à sua inclinação tem um efeito limitado e relacionado com a resistência da

matriz. Para o caso das fibras inclinadas em relação à superfície da fissura, irá

ocorrer flexão das fibras em matrizes de alta resistência ao invés do esmagamento da

matriz que normalmente ocorre em concretos menos resistentes (ARMELIN e

BANTHIA, 1997). Nestas condições, serão desenvolvidas tensões adicionais de

cisalhamento que contribuirão para um maior escorregamento entre os sistemas

cristalinos da fibra de aço. As resistências de escoamento e ruptura da fibra serão

menores (BANTHIA e TROTTIER, 1994), o que favorece a uma maior

probabilidade de ruptura da fibra.

Observando resultados experimentais de ARMELIN (1997), ao realizar ensaios de

arrancamento de fibras para elaboração de uma modelo de comportamento do CRFA

em ensaios de tenacidade à flexão, nota-se que, para escorregamento de até 1,0 mm,

somente as fibras com inclinação de 22,5 graus apresentaram tenacidade superior à

das fibras alinhadas. As fibras com inclinação maior (45 graus e 67,5 graus),
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apresentaram menor  tenacidade, o que mostra certa compatibilidade com os

resultados de ROBINS, AUSTIN e JONES (2002).

3.5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Foi visto no item anterior que, após a fissuração da matriz, o comprimento da fibra

pouco contribui para o desempenho do compósito quando a abertura de fissura ainda

é pequena. Entretanto, o comprimento da fibra não pode ser negligenciado quando de

sua escolha para reforço da matriz. Deve-se considerar o aspecto da probabilidade da

fissura ser interceptada pela fibra e neste sentido o comprimento da fibra deve ser

considerado quando da compatibilidade dimensional entre a fibra e o agregado

(MAIDL, 1991).

Desta forma, recomenda-se que a o comprimento da fibra seja duas vezes maior que

a dimensão  máxima característica do agregado graúdo, para evitar que o efeito de

reforço da fibra de aço no compósito seja prejudicado (CHENKUI e GUOFAN,

1995). Isto pode ocorrer quando o agregado, por ser maior que a fibra, intercepta a

fissura que se propaga preferencialmente ao longo da zona de transição agregado-

matriz do que ao longo ou através da fibra (Figura 3.12).  Por esta razão, não é

recomendado o uso de agregados com diâmetro máximo superior a 19 mm (ACI,

1993), embora alguns autores (CHENKUI e GUOFAN, 1995) mostraram que o

emprego de uma fração de agregado com diâmetro máximo de até 40 mm em uma

matriz reforçada com fibras de 60 mm de comprimento não comprometa tanto a

performance das fibras, garantindo um bom desempenho do compósito.
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Figura 3.12 - Propagação preferencial da fissura na interface agregado-matriz

Existem casos onde não é possível aumentar o comprimento da fibra em função de

restrições de ordem prática. Este é o caso do concreto projetado com fibras de aço,

onde o mesmo passa por um mangote de pequenas dimensões, limitando a utilização

de fibras com, no máximo, 30 mm de comprimento. Neste caso, para manter a

compatibilidade dimensional entre fibra e agregado, reduz-se o diâmetro máximo do

agregado para 9,5 mm.

3.6. CONCLUSÕES RELEVANTES PARA O ESTUDO

Foi relatado nos itens anteriores que as fibras que trabalham em fissuras com

abertura próxima ao limite da tolerância sob o ponto de vista da durabilidade, não

terão retificação total de sua ancoragem até este limite. Assim, para aberturas de

fissura de até 0,5 mm, a contribuição da fibra para controlar a fissuração se deve

mais pela sua distribuição na matriz e pela sua interação com esta, do que pelo seu

comprimento. Desta maneira, na consideração do trabalho das fibras no

desenvolvimento de um método de dimensionamento de elementos de CRFA para

controle da fissuração, o comprimento da fibra não será tomado como variável

principal. As principais variáveis a serem consideradas serão a distribuição das fibras

e a interação fibra-matriz.

A distribuição das fibras será modelada considerando o teor de fibras adicionado na

matriz (item 3.4.1) e o fator de forma da fibra. Tomando fibras de mesmo
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comprimento, a variação no fator de forma é conseqüência da variação no diâmetro

equivalente da fibra, o qual reflete o número de fibras que pode interceptar uma

fissura. Também foi visto no item 3.3 que, em estudos realizados por este autor

(NUNES, 1998), para pequenas aberturas de fissura, a correlação entre o aumento da

tenacidade com o aumento do fator de forma da fibra está mais relacionada com o

aumento do número de fibras que podem interceptar uma fissura do que com o

aumento do comprimento da fibra. Considerando estes fatos, a distribuição  das

fibras pode ser representada pelo número de fibras por unidade de área de uma seção

transversal do compósito, modelado em função do volume de fibras adicionadas ao

compósito e o diâmetro equivalente das fibras. O modelo de  AVESTON e KELLY

(1973), mostrado no item 3.4.3, faz esta modelagem e, como demonstrado

experimentalmente (Figura 3.11), pode representar muito bem a distribuição das

fibras em um método de dimensionamento de elementos de superfície de CRFA, para

controlar a fissuração por retração.

Quanto à interação fibra-matriz, esta pode ser representada por curvas de carga por

arrancamento, vistas no item 3.3. Estas curvas mostram a capacidade de carga da

fibra em função de seu escorregamento, num ensaio de arrancamento de fibra.

Assim, no estudo do método para previsão da fissuração dos elementos de superfície

restringidos de CRFA, apresentado no Capítulo 4, as curvas de carga por

arrancamento são utilizadas para representar a interação fibra-matriz, modelando a

relação força por abertura de fissura, no trabalho de uma fibra no controle da abertura

de uma fissura.

Considerando todos os aspectos aqui relacionados, na avaliação experimental

apresentada no capítulo 5, as variáveis independentes das fibras que serão

consideradas serão o fator de forma de fibras de comprimento semelhante (variação

do diâmetro equivalente) e o teor de fibras adicionado na matriz. Assim, pode-se

avaliar experimentalmente a influência da distribuição das fibras (controlada pelo

teor de fibras e o fator de forma) no controle da abertura de fissuras em elementos de

superfície.
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4. MÉTODOS E MODELOS PARA
DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS DE
SUPERFÍCIE PARA O CONTROLE DA FISSURAÇÃO
POR RETRAÇÃO

4.1. MODELOS PARA DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS
DE SUPERFÍCIE CONTÍNUOS UTILIZANDO ARMADURA
CONVENCIONAL

Para o controle da fissuração em elementos de superfície de concreto, normalmente é

dimensionada uma armadura mínima de tração. Como exemplo, pode-se citar a NBR

6118 (ABNT, 2003) que prevê uma armadura mínima calculada em função da força

máxima de tração que o concreto pode resistir e da tensão máxima permitida na

armadura, imediatamente após a formação da fissura. A armadura mínima de tração

para controle da fissuração pode ser calculada pela relação:

S

Ct
ef,ctCS

A
fkkA

σ
⋅⋅⋅= (4.1)

Onde:

AS é a área de armadura na zona tracionada do elemento;

k é um coeficiente que considera os mecanismos de geração de tensões de tração:

- se as deformações são extrínsecas ao elemento, k = 1,0

- se as deformações são intrínsecas ao elemento, k =

kC é um coeficiente que depende da natureza da distribuição de tensões. Se a tração
for pura, kC = 1,0; se flexão simples, kC = 0,4;

fct,ef é a resistência à tração efetiva do concreto no instante em que se formam as
primeiras fissuras. Valores de fct,ef podem ser obtidos em função da resistência do
concreto à compressão na idade em que se supõe a ocorrência da fissuração. Quando

0,8 ( para h ≤ 0,3 m)

0,5 (para h ≥ 0,8 m)

interpolar linearmente entre
0,5 e 0,8 (para 0,3 m  < h < 0,8
m)

(onde h é a altura do elemento)
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essa idade não puder ser definida com valor confiável, recomenda-se adotar valor
mínimo de resistência à tração igual a 3 MPa.;

Act é a área de concreto na zona tracionada do elemento; e

σS é a tensão máxima permitida na armadura imediatamente após a formação da
fissura.

O modelo é utilizado na falta de um método mais rigoroso de avaliação dos esforços

gerados pela restrição de deformações impostas e desde que sejam tomadas medidas

tecnológicas que restrinjam esses esforços.

Com relação aos métodos para avaliação dos esforços gerados pela retração

restringida, deve-se destacar o modelo desenvolvido para o pavimento de concreto

continuamente armado (PCCA), o qual será analisado neste trabalho, por ser este um

elemento de superfície contínuo cujo princípio de dimensionamento é voltado para o

controle da fissuração causada por tensões de tração por retração hidráulica e

retração térmica. Além disto, pavimentos contínuos são utilizados não apenas em

rodovias (McCULLOUGH, 1988), como também em superestruturas

metroferroviárias, no caso de vias permanentes em fixação direta assentadas sobre

laje de concreto (DONAHUE, 1981; ESVELD, 2002), onde os trilhos são assentados

diretamente em placas fixadas à laje de concreto, sem necessidade de dormentes.

O PCCA é um pavimento de concreto no qual a armadura longitudinal é contínua por

toda a sua extensão e não há nenhuma junta transversal artificial, existindo apenas

juntas oriundas de fissuras de retração (McCULLOUGH, 1988) ou juntas de

construção, executadas ao término de um ciclo de trabalho ou quando as faixas de

rolamento são construídas separadamente. Em pavimentos rígidos, as juntas

transversais são consideradas essenciais para prevenir danos aos pavimentos

decorrentes das tensões provocadas por variações volumétricas como retração

térmica e retração hidráulica. Entretanto, muitas descontinuidades e danos

observados em pavimentos rígidos são encontrados nas juntas. Esta é uma das

principais motivações para a adoção deste tipo de pavimento.

É um tipo de pavimento muito empregado nos EUA, sobretudo no Texas, que é o

centro de pesquisas deste tipo de pavimento naquele país (McCULLOUGH, 1988).

Na Europa, foi utilizado na França (ACKER e GUÉRIN, 1994; GUERIN, 1998) e
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Inglaterra, onde foi empregado na recuperação de uma rodovia perimetral em

Londres (WORLD HIGHWAYS, 2001). No Brasil, até o momento, não existem

registros da utilização deste tipo de pavimento1 em rodovias.

O princípio de dimensionamento do PCCA é permitir o desenvolvimento de

pequenas fissuras, na sua maioria transversais, controlando o espaçamento e abertura

destas através de armaduras de aço longitudinais que ligam fortemente as faces das

fissuras (McCULLOUGH, 1988). Fissuras bem fechadas dificultam a passagem de

água e agentes agressivos, defendendo o concreto contra qualquer processo de

deterioração físico-química, como por exemplo a deterioração do pavimento por

bombeamento.

O dimensionamento da armadura longitudinal é conseqüência de uma modelagem

para estimativa das tensões desenvolvidas no concreto e na armadura, levando em

consideração algumas condições de contorno, entre as quais pode-se destacar:

• Taxa de armadura;

• Atrito com a base;

• Coeficientes térmicos do concreto e aço;

• Variações volumétricas do concreto (Retração e Fluência);

• Variação térmica do concreto;

• Espaçamento entre fissuras;

• Carga de roda.

São condições variadas e complexas, sobretudo aquelas que variam ao longo do

tempo. Algumas, podem ser controladas no dimensionamento como a taxa de

armadura e o espaçamento entre fissuras. Em função do espaçamento desejado entre

fissuras transversais consecutivas, pode-se calcular a taxa de armadura. Se o

espaçamento desejado for muito grande, a taxa de armadura será pequena, e as

tensões na armadura longitudinal na região da fissura serão muito elevadas, podendo

causar o escoamento do aço e desenvolvendo aberturas de fissuras incompatíveis

com as condições de utilização e durabilidade. Por outro lado, se o espaçamento

desejado entre as fissuras for muito pequeno, têm-se a tensão na armadura e abertura

                                                          
1 Prof. Dr. José Tadeu Balbo – Comunicação Pessoal
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de fissura reduzidas, mas ocorre um defeito característico dos pavimentos contínuos

chamado Punchout. O Punchout é caracterizado por diversas fissuras longitudinais

paralelas ao eixo do pavimento que se ligam às fissuras transversais, formando

pequenas placas sem continuidade com o resto do pavimento (Figura 4.1). Estas

placas ficam soltas, podendo se mover e se soltar com o tráfego, formando uma das

descontinuidades mais severas em pavimentos rígidos (McCULLOUGH, 1988).

Y

Armadura

Fissuras longitudinais

Fissuras transversais

σ

σY

X

Figura 4.1 – Ilustração esquemática do Punchout (McCULLOUGH, 1988)

Assim, o dimensionamento de um pavimento de concreto continuamente armado

consiste em determinar a taxa de armadura ideal, de maneira que o espaçamento

entre fissuras transversais não seja nem muito grande, a ponto de causar fissuras com

grande abertura, e nem muito pequeno, a ponto de causar Punchout. Segundo

McCULLOUGH (1988), o valor mínimo para espaçamento entre fissuras, sem riscos

de ocorrer punchout, é da ordem de 0,9 m e o valor máximo é de 2,5 m,

corroborando com YODER e WITCZAK (1975), que relatam que pavimentos com

espaçamento das fissuras entre 0,9 e 3,0 m apresentaram excelente desempenho.

Com relação à abertura das fissuras, esta não pode ultrapassar um valor máximo,

definido em função da durabilidade da junta frente à penetração de água e

descamação da placa nas juntas (spalling). De acordo com o ACI COMMITTEE 325

(1991), a máxima abertura de fissura recomendada para o PCCA para evitar

descamação é 1,07 mm (0,042”). A AASHTO (1986) recomenda um valor

ligeiramente menor para a máxima abertura: 1,02 mm (0,040”). Para evitar

penetração de água, a máxima abertura recomendada pelo ACI COMMITTEE 325

(1991) é 0,63 mm (0,025”), valor bem superior àqueles recomendados por outros
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organismos. A antiga NBR 6118/78 (ABNT, 1978), por exemplo, especificava que a

máxima abertura de fissura para peças não protegidas, em meio agressivo, era 0,1

mm. Porém, tanto a nova versão da NBR 6118 (ABNT, 2001) quanto o CEB

MODEL CODE 90 (CEB-FIP, 1990) adotam valores menos conservadores para a

máxima abertura de fissura, como 0,3 mm para concretos em ambientes de

agressividade moderada a forte e 0,4 mm para concretos em ambientes de

agressividade fraca.

Segundo McCULLOUGH (1988), o projeto do PCCA  deve levar em consideração

dois tipos de carregamentos:

• Carregamentos externos, os quais definem o tipo e espessura da base e a
espessura do pavimento;

• Carregamentos internos, os quais definem a área de armadura
longitudinal.

No caso dos carregamentos externos, a espessura do pavimento é calculada da

mesma maneira que os pavimentos rígidos convencionais, através de métodos

desenvolvidos a partir do modelo de WESTERGAARD (1926).

Para dimensionar o PCCA para as cargas internas, McCULLOUGH (1988)

desenvolveu um modelo empírico para prever a abertura e espaçamento das fissuras

transversais em função da armadura longitudinal escolhida. Para o desenvolvimento

deste modelo, foram adotadas as seguintes condições de contorno:

• A fissura ocorre quando as tensões de tração na flexão excedem a
resistência do concreto;

• A tensão do concreto no ponto da fissura é nula;

• O concreto e o aço são linearmente elásticos;

• Nas regiões de total aderência entre o concreto e o aço não há
movimentação relativa entre o concreto e aço (compatibilidade de
deformações);

• As variações dimensionais estão distribuídas uniformemente através do
pavimento. Assim, foi adotado um modelo estrutural unidimensional
axial;

• Efeitos da fluência e empenamento são desprezados.
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O modelo consiste no desenvolvimento de equações de regressão. Para este

desenvolvimento, 21 variáveis foram consideradas, das quais 10 eram independentes

e 11 dependentes. As variáveis independentes foram variadas em três níveis,

resultando em um conjunto de 243 condições para observação. Da regressão destas

observações, foram obtidas três equações:
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onde,

X é o espaçamento entre fissuras (m);

ft é a resistência à tração do concreto (kgf/cm2);

as é o coeficiente térmico do aço;

αs é o coeficiente térmico do concreto;

φ é o diâmetro da barra de aço (cm);

σw é a tensão devida à carga de roda (kgf/cm2);

ρ é a taxa de armadura (%);

z é a deformação por retração (m/m);

∆X é a abertura da fissura (cm);

σs é a tensão no aço (kgf/cm2).

O processo de dimensionamento utilizando as equações acima é iterativo, ou seja,

determina-se as variáveis independentes e escolhe-se uma taxa de armadura.

Aplicando estas variáveis na equação (4.2), calcula-se o valor de X (espaçamento
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entre fissuras). Caso X esteja fora do intervalo proposto (0,9 ≤ X ≤ 2,5), aumenta-se

a taxa de armadura e repete-se o cálculo da equação (4.2) até que o valor de X

satisfaça o intervalo proposto. Os mesmos passos devem ser seguidos para o cálculo

da abertura das fissuras (∆X) e tensão na armadura (σs).

Em função das complexas variáveis envolvidas neste dimensionamento, modelos

numéricos computacionais (KIM et al., 1998; XIN et al., 1992 e McCULLOUGH,

1988) foram desenvolvidos para a simulação do fenômeno de fissuração dos

pavimentos contínuos, prevendo as tensões e deformações no concreto e conseqüente

estimativa da taxa de armadura longitudinal, espaçamento e abertura das fissuras

transversais.

Para analisar o modelo de McCULLOUGH (1988) e verificar sua funcionalidade

para as condições usuais de dimensionamento, foi realizada uma simulação de

dimensionamento utilizando o modelo. Uma planilha de cálculo foi utilizada para

cálculo das iterações das equações (4.2) e (4.3), obtendo como resultado uma série de

valores para abertura e espaçamento de fissuras, em função de várias taxas de

amadura, definidas a partir do espaçamento e diâmetro das barras de aço utilizadas

no Brasil. Para a simulação foram adotados os seguintes valores para as variáveis

independentes:

- Resistência à tração do concreto ft = 55 kgf/cm
2 ;

- Coeficiente térmico do aço  as = 1,0 x 10
-5 / oC;

- Coeficiente térmico do concreto αs = 7,0 x 10
-6 / oC;

- Tensão devida à carga de roda σw = 20 kgf/cm
2 ;

- Deformação por retração z = 0,0005 m/m;

- Espessura de pavimento: 30 cm.

Como resultado da simulação, foi obtida uma tabela de valores de espaçamento e

abertura de fissuras em função da taxa de armadura. Esta tabela está apresentada na

Tabela 4.1, na página a seguir:
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A Figura 4.2 mostra os resultados de espaçamento entre fissuras obtidos na

simulação, em função da taxa de armadura, para diversas bitolas de armadura:

Taxa de armadura x dist. entre fissuras
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Figura 4.2 – Distância entre fissuras em função da taxa de armadura calculada no modelo de
McCULLOUGH (1988)

A figura 4.3 mostra os resultados de abertura de fissura obtidos na simulação, em

função da taxa de armadura, para diversas bitolas de armadura:

Taxa de armadura x Abertura de fissuras
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Figura 4.3 – Abertura de fissuras em função da taxa de armadura calculada no modelo de
McCULLOUGH (1988)
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Com todos os dados de abertura de fissuras e espaçamento entre fissuras tabulados na

Tabela 4.1, procurou-se identificar os valores que satisfaziam as condições de

durabilidade da junta e espaçamento entre fissuras mínimo e máximo. Estes valores

estão identificados nas células hachuradas em amarelo. Para abertura de fissura,

foram identificados todos os valores até um máximo de 0,6 mm (0,06cm). Para

espaçamento, foram identificados os valores compreendidos no intervalo 0,90 m ≤ X

≤ 2,50 m. Desta maneira, foi possível identificar a bitola e respectivas taxas de

armadura que satisfizessem simultaneamente as condições para abertura e

espaçamento entre fissuras. Para os valores das variáveis independentes

considerados, foram identificadas apenas duas taxas de armadura que satisfizeram as

condições: 0,75 % e 0,80% para um diâmetro de armadura de 16 mm.

Quando as condições de contorno são alteradas, como por exemplo a espessura de

pavimento ou a resistência à tração do concreto, não é possível identificar nenhuma

taxa de armadura que satisfaça simultaneamente os requisitos para espaçamento e

abertura de fissuras. Isto mostra a limitação deste modelo de dimensionamento, que

conduz a poucas opções de bitolas e taxas de armadura, além de não permitir

variações na espessura de pavimento e resistência do concreto. Isto pode ser

observado na Figura 4.2, onde nota-se que para atender a condição de espaçamento

mínimo de fissuras de 0,90 m, são necessárias taxas de armadura inferiores a 1,0 %.

Na Figura 4.3, observa-se que para atender a condição de abertura máxima de fissura

de 0,6 mm (0,06 cm), são necessárias taxas de armaduras superiores a 0,7 %. Assim,

o intervalo de valores possíveis para taxas de armadura limita-se entre 0,7 % e 1,0 %,

sendo que o valor de 0,80 % satisfaz as condições de dimensionamento para uma

armadura com bitola 16 mm. Para uma barra de aço com bitola 16 mm, esta taxa de

armadura equivale ao posicionamento de uma barra a cada 7,7 cm.

VETTER (1933), ao elaborar um estudo analítico de tensões em pavimentos

contínuos, já havia identificado que a taxa de armadura necessária para manter as

aberturas de fissuras fechadas estava entre 0,6 e 0,8 %, sendo que o valor 0,6 % foi

adotado como mínimo nos EUA (YODER e WITCZAK, 1975). Estes valores estão

compatíveis com aqueles encontrados na simulação feita com o modelo de

MCCULLOUGH (1988).
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Uma modelagem análoga foi desenvolvida na Austrália por GILBERT (1992) para

dimensionar uma armadura específica para suportar tensões de tração de retração em

elementos de concreto. O autor elaborou um modelo analítico, onde o número de

fissuras e a abertura média das fissuras são função do comprimento do elemento, da

taxa e distribuição da armadura, da qualidade da aderência entre aço e concreto e das

propriedades do concreto. O modelo foi desenvolvido assumindo multifissuração do

concreto até o equilíbrio entre as forças de tração por retração restringida e as forças

suportadas pelo concreto, compatibilidade de deformações entre aço e concreto na

região não fissurada, e possibilidade de escoamento da armadura imediatamente após

a primeira fissura, no caso de taxa de armadura pequena.

Para analisar o modelo de GILBERT (1992), foi realizada a mesma simulação de

dimensionamento feita anteriormente para o modelo de McCULLOUGH (1988),

utilizando uma planilha para calcular a abertura e espaçamento das fissuras, em

função da taxa de armadura, mas com os seguintes valores para as variáveis

independentes:

Comprimento do pavimento: 20 m
Espessura do pavimento: 200 mm
Retração final: 0,00050 m/m
Resistência à tração do concreto: 2,5 MPa
Módulo de deformação do aço: 200000 MPa
Módulo de deformação do concreto: 25000 MPa
Tensão de escoamento do aço: 420 MPa

Os resultados de espaçamento entre fissuras obtidos na simulação, em função da taxa

de armadura, para diversas bitolas de armadura foram registrados na Figura 4.4 e os

resultados de abertura de fissura obtidos na simulação, em função da taxa de

armadura, para diversas bitolas de armadura estão apresentados na Figura 4.5.

Analisando as duas figuras, observa-se na Figura 4.4 que, para atender a condição de

espaçamento mínimo de fissuras de 0,90 m, são necessárias taxas de armadura

inferiores a 1,2 %. Na Figura 4.5, observa-se que para atender a condição de abertura

máxima de fissura de 0,6 mm (0,06 cm), são necessárias taxas de armaduras

superiores a 0,6 %. Desta maneira, o intervalo de valores possíveis para taxas de

armadura está entre 0,6 % e 1,2 %, limites menos restritos que aqueles verificados

para o modelo de McCULLOUGH (1988).
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Comparando as duas simulações, nota-se que o modelo de GILBERT (1992) é mais

conservador que o modelo de McCULLOUGH (1988). Para uma mesma bitola de

armadura e uma mesma abertura máxima de fissura, o modelo australiano prevê uma

taxa de armadura maior que aquela prevista pelo modelo norte-americano.
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Figura 4.4 – Distância entre fissuras em função da taxa de armadura calculada no modelo de
GILBERT (1992)
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Figura 4.5 – Abertura de fissuras em função da taxa de armadura calculada no modelo de
GILBERT (1992)
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4.2. MODELOS DE PREVISÃO DE COMPORTAMENTO
APLICÁVEIS NO DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS DE
CONCRETO REFORÇADOS COM FIBRAS DE AÇO

Algumas vantagens da adição das fibras de aço no concreto já estão sendo

reconhecidas no meio técnico brasileiro, graças a melhoria dos parâmetros de

durabilidade e permeabilidade do CRFA, associada ao aumento de velocidade

construtiva (IE, 2002). Entretanto, como já comentado no Capítulo 1, os elementos

de CRFA são aplicados sem a adoção de um critério racional para a dosagem das

fibras em função dos parâmetros de desempenho desejados.

No exterior, muitos esforços estão direcionados no sentido de se estabelecer métodos

de dimensionamento e ensaios para o CRFA. Isto se deve ao reconhecimento de que

a falta de métodos consistentes para dimensionamento e controle tecnológico do

CRFA é um dos principais limitantes para o uso disseminado deste material (STANG

e OLESEN, 2000). A falta de consistência dos métodos deve-se a falta de consenso

na definição de um modelo constitutivo para ser aplicado ao CRFA. Isto porquê as

fibras alteram o comportamento pós-fissuração do concreto e os modelos

constitutivos aplicados para o dimensionamento do concreto convencional não levam

em consideração o comportamento pós-fissuração do concreto.

Um modelo constitutivo, para ser utilizado no dimensionamento de um elemento de

concreto, deve estabelecer uma relação entre tensão x deformação ou carga x

deslocamento (ou abertura de fissura). No caso do CRFA, os modelos constitutivos

devem ainda considerar duas situações distintas: pré-fissuração e pós fissuração.

Para a pré-fissuração, a lei das misturas é utilizada para estabelecer uma relação

tensão-deformação para o compósito:

( )( ) cfflfmc VEVE ε⋅⋅⋅η⋅η+−⋅=σ θ1 (4.5)

Onde:

σc é a tensão no compósito;

εc é a deformação no compósito;

Em é o módulo de elasticidade da matriz;

Ef é o módulo de elasticidade da fibra;
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Vf é o volume de fibras no compósito;

ηl e ηθ são fatores de eficiência em função do comprimento da fibra e da distribuição
das fibras, respectivamente.

No CRFA, nas dosagens de fibras usuais (entre 20 kg/m3 e 60 kg/m3), o volume de

fibras é muito pequeno (0,25 % a 0,76 %) e inferior ao volume crítico. Aplicando a

regra das misturas, nota-se que a contribuição das fibras é muito pequena.

Considerando ainda o fato de as fibras serem curtas e distribuídas aleatoriamente na

matriz, pode-se considerar, antes da fissuração, que o CRFA possui o mesmo

comportamento do concreto convencional. Dados experimentais de BARRAGÁN et

al. (2000) mostram, para tração uniaxial, que concretos sem fibras e outros com

dosagens de 20 e 40 kg de fibras por m3 possuem o mesmo comportamento carga x

abertura de fissura (CMOD) antes da carga de pico, na fase de pré-fissuração, com

comportamento quase linear até 80 % da carga de pico.

Assim, podemos assumir para o CRFA, antes da primeira fissura, um modelo

constituinte igual ao do concreto convencional. Isto contraria as teorias baseadas na

mecânica da fratura, as quais afirmam que, antes da fissuração, o comportamento do

CRFA é diferenciado em função da contribuição das fibras na capacidade de

absorção de energia do compósito (ZOLLO, 1997), em função de mecanismos como

o efeito pinça (ROMUALDI e BATSON, 1963) e a interceptação das microfissuras e

descontinuidades existentes no concreto. O modelo de AVESTON, COOPER E

KELLY (1971) leva estes mecanismos em consideração, quando considera o trabalho

para criar uma nova fissura (ou a energia superficial de área de fissura – Vide item

3.2) ao calcular a deformação do compósito εmu  no início da fase de fissuração

múltipla (Figura 4.6). Entretanto, estas considerações somente podem ser

consideradas quando o volume de fibras no compósito é superior ao volume crítico.
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Figura 4.6 – Diagrama tensão x deformação proposto no modelo de AVESTON, COOPER e
KELLY (1971)

Na fase pós-fissuração do compósito, o modelo constitutivo deve considerar o papel

de ponte de transferência de tensões exercido pelas fibras. Desta maneira, o modelo

deverá descrever a relação entre tensão (σ) e abertura de fissura (w). Esta relação é o

conceito básico da aplicação do modelo de fissura fictícia para o CRFA, sugerido por

HILLERBORG (1980). Neste modelo, é assumido que a fissura não está livre de

tensões e que a relação tensão x abertura de fissura  descreve as tensões no concreto,

bem como as tensões transferidas pelas fibras através das fissuras. Muitos autores

utilizam este conceito para a modelagem de compósitos reforçados com fibras

submetidos à tração, onde os parâmetros mais importantes são o módulo de

deformação (E), a resistência à tração (ft) e a relação (σ x w).

Baseado neste conceito, OLESEN e STANG (2000) propuseram um modelo para

dimensionamento de placas de CRFA apoiadas em solo submetidas a esforços de

tração por retração restringida.  O modelo assume uma placa de comprimento infinito

e espessura t, restringida por tensões de atrito atuando na interface entre a placa e o

substrato, as quais representam, de maneira indireta, as solicitações na placa devido à

retração restringida. As tensões normais são assumidas constantes por toda a seção

εmu εmc

σcu

σσσσ

εεεε

Fissuração múltipla
Descolamento e
arrancamento das

fibras
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transversal da placa. A figura 4.7 mostra a distribuição de tensões na placa, após a

fissuração:

Figura 4.7 – Distribuições de tensões em uma placa infinita, fissurada e restringida por tensões
de atrito atuando na interface placa-substrato (OLESEN e STANG, 2000)

As reação do substrato (τ)τ)τ)τ) à retração da placa é modelada pela função linear dada

pela equação (4.6):

( ) ( )xukx ⋅+τ=τ 0 (4.6)

onde τ0 e k são constantes positivas, obtidas experimentalmente em placas de 0,7 x

1,0 m e 120 mm de espessura, moldadas sobre base de brita graduada.

A abertura de fissura w na placa é dada pela equação (4.7), a seguir:
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Onde:

t é a espessura da placa;

E é o módulo de elasticidade da placa;

ft é a resistência à tração da placa;

τ0 e k são constantes obtidas experimentalmente; e

γ é a classe de tenacidade do compósito,

Neste modelo, a classe de tenacidade γ caracteriza o comportamento pós-fissuração

do compósito, através de uma relação σw x w  linear simplificada, onde a tensão

residual do compósito é dada por γ.ft , ou seja, a classe de tenacidade expressa a

fração residual da resistência à tração do compósito, após a fissuração. Para um dado

compósito, a classe de tenacidade será obtida através de ensaios de tração na flexão,

em prismas fendilhados carregados em três pontos. Nestes ensaios, a curva carga x

abertura de fissura (CMOD) do compósito é confrontada com diagramas de

verificação, tal como demonstrado na Figura 4.8.

Figura 4.8 – Exemplo de determinação da classe de tenacidade em diagrama de verificação
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No exemplo da Figura 4.8, a curva experimental do compósito em questão sugere

uma classe de tenacidade 0,50, desde que a abertura de fissura não seja superior a

1,55 mm.

O conceito de classe de tenacidade já foi proposto pela EFNARC (1996), para

concreto projetado, onde as classes de tenacidade estão associadas a um nível de

desempenho apresentado pelo compósito após a primeira fissura. Essas classes foram

concebidas visando sua utilização como uma especificação de projeto, uma vez que

os índices da ASTM C 1018 (1994) apresentavam dificuldades para serem utilizados

como especificação em projetos de elementos de concreto reforçados com fibras

(MORGAN, MINDESS e CHEN, 1995). A Tabela 4.2 apresenta as classes de

tenacidade da EFNARC.

Tabela 4.2 - Tensões residuais na flexão para as classes recomendadas pela EFNARC (1996)

DEFLEXÕES (mm)Classe de

Tenacidade 0,50 1,00 2,00 4,00

0 Concreto projetado sem reforço

1 1,5 MPa 1,3 MPa 1,0 MPa 0,5 MPa

2 2,5 MPa 2,3 MPa 2,0 MPa 1,5 MPa

3 3,5 MPa 3,3 MPa 3,0 MPa 2,5 MPa

4 4,5 MPa 4,3 MPa 4,0 MPa 3,5 MPa

Uma das desvantagens do conceito de classe de tenacidade é que a tensão residual é

calculada segundo o modelo elástico, não refletindo o real comportamento mecânico

do material que é elasto-plástico. Isto acaba por superestimar a tensão de tração que o

compósito suporta e subestimar a tensão de compressão (FIGUEIREDO, 1997).

Outra desvantagem é o fato de que o corpo-de-prova para o ensaio de tenacidade

prescrito pela EFNARC (1996) é completamente diferente daquele recomendado

pela ASTM C 1018 (1996) e JSCE-SF4 (1984), as quais são metodologias de ensaio

mais comumente praticadas no Brasil, o que cria uma dificuldade para uma análise

comparativa entre os diversos índices de tenacidade.
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Uma limitação do modelo proposto por OLESEN e STANG (2000) é que o mesmo

exige ensaios experimentais para determinação da reação ao substrato à retração da

placa, através da função linear dada pela equação 4.6, o que é uma forma indireta da

determinação do potencial de retração da placa e de sua restrição. Outra limitação é

que o modelo de dimensionamento não permite a dosagem da fibra diretamente em

função da abertura de fissura desejada e do potencial de retração da matriz de

concreto.  Para isto, é necessário uma campanha de ensaios para correlacionar o teor

de fibras com a classe de tenacidade, para uma determinada matriz.

Outros modelos de dimensionamento podem ser desenvolvidos, se outros modelos

constitutivos para a relação tensão x deformação ou tensão x abertura de fissura, na

fase pós-fissuração do compósito forem considerados. Destacam-se modelos simples,

como o de HARTWICH, que foi apresentado por MARTI et al. (1999), para a

modelagem de novos métodos de ensaio para CRFA, e modelos mais sofisticados,

como os modelos analíticos desenvolvidos por LANGE-KORNBAK e

KARIHALOO (1997), KURIHARA et al. (2000) e LI & LI (2001). São modelos

interessantes do ponto de vista acadêmico, mas muito complexos para serem

adaptados em um método prático para previsão da fissuração por retração restringida

de elementos de CRFA.

4.3. ESTUDO ANALÍTICO PARA A PREVISÃO DA
FISSURAÇÃO POR RETRAÇÃO RESTRINGIDA EM
ELEMENTOS DE SUPERFÍCIE DE CRFA

Neste item, um estudo analítico é realizado, para a previsão da fissuração do CRFA,

para um dado consumo de fibras, em um elemento de superfície solicitado por

tensões de retração restringida, visando o uso das fibras para o controle da fissuração.

Neste estudo, ao se escolher uma fibra de aço, caracterizada pelo seu comportamento

de carga por escorregamento, obtido em um ensaio de arrancamento, o volume desta

no compósito será calculado em função do potencial de retração da matriz e da

máxima abertura de fissura especificada para o elemento, a qual será dada em função

de parâmetros de durabilidade, tais como classe de resistência do elemento e grau de

agressividade do meio.
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Para o desenvolvimento deste estudo, as seguintes condições de contorno foram

estabelecidas:

• Será considerado o comportamento do elemento nas primeiras idades (até 28
dias), que é o período mais crítico para a ocorrência de fissuras, pois o
concreto ainda não atingiu sua maturidade e é o período onde ocorre cerca de
25 % da retração que ocorreria em 20 anos (MEHTA e MONTEIRO, 1994);

• Não serão consideradas as cargas de serviço, uma vez que é assumido que o
elemento será submetido muito cedo às tensões de tração por retração, antes
mesmo da aplicação das cargas de serviço;

• A fluência do concreto é desprezada, dado o fato que o elemento não está
permanentemente carregado, além do fato de que as tensões de tração por
retração ocorrerão antes do carregamento. Esta consideração pode ser
considerada positiva, uma vez que está a favor da segurança contra a
fissuração;

• O elemento estará submetido a uma tração uniaxial, na direção de seu eixo
longitudinal. As tensões são assumidas como uniformes em toda a seção
transversal do elemento;

• As fibras são descontínuas e estão distribuídas aleatoriamente na matriz em
três direções;

• Antes da fissuração, o comportamento do compósito quanto à sua resistência
à tração é o mesmo do concreto convencional, sem fibras, devido ao baixo
volume de fibras, inferior ao volume crítico (vide item 3.4.1);

• O equilíbrio entre força de retração e a força total de arrancamento das fibras
ocorre na fase após a fissuração do compósito, quando as fibras estão atuando
como ponte de transferência de tensões.

O estudo analítico é conduzido com base em quatro modelos:

1. Modelo do potencial de fissuração da matriz, através da previsão do
momento onde ocorre a primeira fissura e a tensão de tração no
concreto na iminência da primeira fissura;

2. Modelo do alívio de tensões no elemento de concreto reforçado com
fibras de aço após a ocorrência da primeira fissura;

3. Modelo da distribuição das fibras na matriz, em função do teor de
fibras adicionado e do fator de forma da fibra; e

4. Modelo do comportamento da fibra como ponte de transferência de
tensões, através da determinação da relação entre carga e
escorregamento da fibra, para o arrancamento de uma fibra.

A seguir, será apresentado o desenvolvimento do estudo, segundo cada um dos

quatro modelos acima:
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4.3.1. Método de previsão da primeira fissura de retração

Para a determinação da ocorrência da primeira fissura devem ser modelados a

evolução da tensão de tração por retração ao longo do tempo e a evolução da

resistência à tração do compósito ao longo do tempo.

Evolução da tensão de tração por retração: Com relação à evolução da tensão de

retração, procurou-se inicialmente fazer uma analogia entre o modelo para previsão

de comportamento do concreto massa quanto à fissuração por tensões térmicas e o

modelo para o comportamento de placas contínuas quanto à fissuração por tensões de

retração. Nesta analogia, buscou-se transferir os conceitos do modelo para o concreto

massa para o modelo de placas contínuas. Pode-se considerar que, ao longo do

tempo, uma placa de concreto contínua está sujeita à tensões de tração que podem ser

descritas pela equação:

υ−

⋅⋅⋅ε
=σ

1

Rf)t(E)t(
)t( csh

t (4.8)

onde:

σσσσt (t) é a tensão de tração na placa ao longo do tempo (MPa);

εεεεsh (t) é a deformação específica de retração do concreto ao longo do tempo (m/m);

Ec (t) é o módulo de elasticidade do concreto ao longo do tempo (MPa);

f é o coeficiente de fluência do concreto;

R é o grau de restrição à tração na seção central;

νννν é o coeficiente de Poisson do concreto.

Assumindo total aderência entre a base e a placa, considerando o ábaco da Figura

4.10 (ACI 207, 1998) - que estima o grau de restrição na seção central - e que a placa

possui comprimento infinito, o grau de restrição da base à tração é total, ou seja, R =

1. Observando a Figura 4.9 e o ábaco da Figura 4.10, nota-se que a relação L/H é

muito superior a 20, o que leva a concluir que o grau de restrição da base é 100 % em

toda a espessura, independente da altura proporcional acima da base.
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L/H = ∞/1 =  ∞ >> 20

Figura 4.9 – Modelo de placa contínua de concreto

Figura 4.10 – Grau de restrição à tração na seção central de elementos de concreto massa (ACI
COMMITTEE 207, 1998)

Dado que a fluência é desprezada, o valor de f é assumido como unitário. Como

comentado no início do item 4.2, esta consideração é positiva, uma vez que está a

favor da segurança contra a fissuração;

L = ∞

H
PLACA

BASE

L/H = 1
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Dadas as considerações acima, a equação (4.8) pode ser reescrita da seguinte

maneira:

υ−

⋅ε
=σ

1

)t(E)t(
)t( csh

t (4.9)

onde:

σσσσt (t) é a tensão de tração na placa ao longo do tempo (MPa);

εεεεsh (t) é a deformação específica de retração do concreto ao longo do tempo (m/m);

Ec (t) é o módulo de elasticidade do concreto ao longo do tempo (MPa);

νννν é o coeficiente de Poisson do concreto, assumido como constante, independente da
idade do concreto e igual a 0,2.

A adoção do coeficiente de Poisson como 0,2 e independente da idade do concreto,

embora possa ser questionável, é uma simplificação assumida para o modelo a favor

da segurança, pois majora as tensões de tração por retração restringida, sobretudo nas

primeiras idades, onde o coeficiente de Poisson é inferior a 0,2. O valor de 0,2 para o

coeficiente de Poisson é o adotado pela NBR 6118 (ABNT, 2003).

A retração do concreto ao longo do tempo pode ser obtida experimentalmente,

através de ensaio segundo a norma ASTM C 157–93 – Standard Test Method for

Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete (ASTM,

1993). Com os dados experimentais, a evolução da retração do concreto pode ser

modelada através de regressão estatística de modo a se obter a curva de evolução da

retração com a idade do concreto. Uma proposta de modelo de regressão a ser

utilizado é a seguinte:

0,5t10sh
B

A
(t) −⋅

=ε (4.10)

Onde:

εεεεsh (t) é a deformação específica de retração do concreto ao longo do tempo (m/m);

A e B são constantes obtidas através de regressão estatística;

t é o tempo, em dias.
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Outra maneira de estimar a retração do concreto ao longo do tempo εsh (t), é por meio

de modelos analíticos utilizados no cálculo de retração em estruturas, vistos no

capítulo 2, como por exemplo o modelo do ACI COMMITTEE 209 (ACI 209,

1997), o modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) ou modelos mais recentes, como o

modelo proposto por GARDNER e LOCKMAN (2001). Como já visto no Capítulo

2, este último, ainda que muito simples, é um modelo interessante, sobretudo pelo

seu caráter prático. Entretanto, o modelo do ACI é mais adequado, por ser um

modelo prático e por considerar um maior número de fatores relacionados à dosagem

da matriz de concreto que influenciam na retração desta, fatos que justificam a

adoção deste modelo de previsão da retração no método aqui proposto (vide item

2.7).

Para o cálculo do módulo de elasticidade, pode-se considerar o módulo do compósito

como equivalente ao módulo da matriz, pois a influência da adição de fibras no

módulo de elasticidade é desprezível quando da adição das fibras em teores

inferiores ao volume crítico (AVESTON, COOPER e KELLY, 1971), comprovado

pela aplicação da regra das misturas:

Ec = Ef
  . Vf  + Em

  . Vm (4.11)

Onde:

Ec é o módulo de elasticidade do compósito;

Ef é o módulo de elasticidade da matriz;

Vf é o volume de fibras no compósito (para o CRFA, inferior a 1% do total)

Vm é o volume da matriz de concreto.

O módulo de elasticidade da matriz pode ser obtido de dados experimentais, através

do ensaio de determinação do módulo de deformação elástico NBR 8522 (ABNT,

2003b) ou estimado a partir da resistência à compressão através da expressão (4.12),

de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2003):

Eci = 5600 fck
1/2  (4.12)
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Onde Eci é o módulo de deformação tangente inicial do concreto (em MPa) e  fck  é a

resistência característica à compressão do concreto (em MPa).

Com relação ao modelo de variação do módulo de elasticidade com o tempo, este

pode ser obtido através de regressão estatística a partir de dados experimentais, de

modo a se obter a curva de variação do módulo de elasticidade do concreto ao longo

do tempo. Uma proposta de modelo de regressão a ser utilizado é a seguinte:
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Onde,

Ec(t) é o Módulo de elasticidade do concreto ao longo do tempo (em MPa);

A e B são constantes obtidas através de regressão estatística;

t é o tempo, em dias.

Variação da resistência à tração do concreto: A variação da resistência à tração do

concreto pode ser modelada através de regressão estatística, a partir de dados

experimentais, de modo a se obter a curva de evolução da resistência à tração do

concreto ao longo do tempo. Uma proposta de modelo de regressão a ser utilizado é a

seguinte:
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1 (4.14)

Sendo,

fct(t) é a resistência à tração do concreto ao longo do tempo (em MPa);

A e B são constantes obtidas através de regressões estatísticas;

t é o tempo, em dias.

A resistência à tração do concreto pode ser obtida experimentalmente, em ensaios de

determinação da resistência à tração por compressão diametral - fct,sp (NBR 7222)

ABNT, 1994) ou ensaios de determinação da resistência à tração na flexão - fct,f

(NBR 12142) (ABNT, 1991). Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003), a resistência à

tração direta fct  pode ser considerada igual a 0,9 fct,sp ou 0,7 fct,f. Na ausência de
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dados experimentais, a resistência à tração pode ser estimada em função da

resistência à compressão por meio da seguinte expressão apresentada na NBR 6118

(ABNT, 2003):

fct,m  = 0,3 fck
2/3 (4.15)

onde:

fck é a resistência característica à compressão do concreto, em MPa;

fct,m é a resistência média à tração do concreto, em MPa;

Confrontando, em um mesmo gráfico, a variação da tensão de tração no elemento de

concreto (calculada através da equação (4.9)) e a variação da resistência à tração (que

pode ser modelada através da regressão proposta na equação (4.14)) é possível prever

o tempo e a tensão na iminência da primeira fissura. A Figura 4.11 mostra um

exemplo de gráfico para estimativa da idade e da tensão por retração restringida no

instante da primeira fissura.
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Tensão de Tração Resist. à Tração
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fissura

Figura 4.11 - Estimativa da idade de ocorrência da primeira fissura e tensão de tração na
iminência da primeira fissura em função da evolução da resistência do concreto e a evolução da
tensão de retração no elemento
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No exemplo da Figura 4.11, estimou-se a ocorrência da primeira fissura entre 36 e 48

horas e a tensão de tração na iminência da primeira fissura em torno de 2,2 MPa.

4.3.2. Modelagem do alívio de tensões

A modelagem do alívio de tensões em um elemento de CRFA fissurado é baseada

nos modelos de retração para materiais dúcteis, frágeis e tenazes apresentados por

ZOLLO (1997) e ilustrados na Figura 1.4 (Capítulo 1):

Nestes modelos, que tem como base a Lei de Hooke (tensão σ = Ε.ε), considera-se

que a força de tração por retração em um elemento dúctil restringido é dada por F =

A.Ec
.∆/L , onde A é a área de seção transversal do elemento, L é o comprimento do

elemento, Ec é o módulo de elasticidade do elemento e ∆ é a deformação absoluta de

retração de um elemento não restringido, sendo esta igual a εsh
.L. Os modelos

consideram ainda que no momento t1 da primeira fissura de um elemento frágil

ocorre um alívio total de tensões, sendo a máxima abertura de fissura w1 equivalente

à deformação absoluta ∆1 = εsh,1
.L de um elemento não restringido, sendo que para

esta abertura máxima de fissura a força de tração torna-se nula. Imediatamente após a

primeira fissura, o elemento frágil parte-se em duas metades, cada uma com

comprimento igual a L/2. Cada uma destas metades continuará submetida a uma

nova progressão da tensão de tração induzida pela restrição até o limite de resistência

ou deformação elástica, quando ocorre o momento t2 da segunda e terceira fissuras

que, teoricamente, terão abertura w2 = ∆2 = εsh,2
.L/2. O ciclo de fissuração prossegue

com quatro quartos do elemento original que irão fissurar e gerar mais dezesseis

elementos e assim por diante.

A Tabela 4.3, cujos dados estão materializados na Figura 4.12, apresenta um

exemplo de cálculo da evolução de tensões e da fissuração de um elemento de

concreto restringido, realizado com base nos dados experimentais de retração,

módulo de elasticidade e resistência à tração observados no programa experimental

deste trabalho. Observa-se que, neste exemplo, a maior abertura teórica de fissura

será a da primeira fissura  (w1 = ∆1 = εsh,1
.L), dado que a partir do início do segundo

ciclo de fissuração, as aberturas de fissura irão ficar cada vez menores, à medida em

que o elemento inicial (com L=20 m) irá se fragmentando em pedaços de
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comprimento L/2=10 m, L/4=5 m, etc., e as fissuras terão aberturas de w2-3 =

∆2−3 = εsh,2-3
.L/2,  w4-7 = ∆4−7 = εsh,4-7

.L/4 e assim por diante. Assim, para realizar o

estudo da fissuração de um elemento de superfície de CRFA restringido, será

considerada a situação de máxima abertura fissura (w = ∆ = εsh
.L), pois deseja-se

avaliar a condição mais desfavorável, com relação à durabilidade e aceitabilidade

sensorial.

Tabela 4.3 – Resultados de um exemplo de cálculo da evolução da fissuração de um elemento de
superfície de concreto simples, restringido, com L=20 m.

COMPRIMENTO 
DO ELEMENTO L 

(m)

RETRAÇÃO 

ε (mm/m)
MÓDULO 
E(GPa)

TENSÃO 

σ (MPa)

1 1,2 20,0 0,051 17,6 1,1 1,00
2-3 1,9 10,0 0,055 19,9 1,4 0,55
4-7 2,8 5,0 0,058 21,4 1,5 0,30
8-15 3,7 2,5 0,060 22,6 1,7 0,15
16-31 4,9 1,3 0,061 23,5 1,8 0,10
32-63 6,3 0,6 0,063 24,3 1,9 0,05
64-127 8,0 0,3 0,064 25,0 2,0 0,00

FISSURAS
IDADE 
(DIAS)

ABERTURA 
ESTIMADA       

w = L*ε  
(mm)

NA IMINÊNCIA NA FISSURAÇÃO
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Figura 4.12 – Gráfico da estimativa da evolução da fissuração de um elemento de superfície de
concreto, elaborado com base nos dados da Tabela 4.3.
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Assumindo o CRFA um material tenaz, o modelo da Figura 1.4 (Capítulo 1) para

materiais tenazes considera que a força de tração F no elemento de CRFA, com

comprimento L e seção transversal A, é um valor que varia entre 0 e  A.Ec
.∆/L .

Considerando a primeira abertura de fissura neste elemento de CRFA, se esta

abertura for zero, pode-se assumir que a força de tração no elemento é máxima, ou

seja, é A.Ec
.∆/L. Esta força é igual àquela que ocorre em um elemento na iminência

da fissuração. Se a abertura de fissura for igual à deformação total de um elemento

não-restringido (w = ∆ = εsh
.L ) , o alívio de tensões é total e a força de tração é nula.

Para uma abertura de fissura w, tal que 0 < w < ∆, pode-se considerar que o alívio de

tensões é proporcional a w/∆. Assim, em um elemento de CRFA com uma abertura

de fissura w, a força de tração residual no compósito pode ser dada por:
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Onde FR é a força de tração residual no elemento, A é a área de seção transversal do

elemento, L é o comprimento do elemento, Ec é o módulo de deformação do CRFA,

∆ é a deformação total do elemento não restringido e w é uma abertura de fissura,

com valor entre 0 e ∆.

Baseado neste modelo, em um elemento de CRFA com comprimento L e área A, ao

se conhecer a deformação de retração na iminência da primeira fissura εsh  e o

módulo de deformação Ec no momento da primeira fissura (conforme visto no item

4.3.1), é possível calcular a força residual FR neste elemento, após a fissuração, com

uma abertura w, através da expressão:










ε⋅
−⋅ε⋅⋅=

sh
shcR L

w
EAF 1 (4.17)

Assim, em um elemento de CRFA, calculada a força de tração residual para uma

abertura de fissura w, é possível quantificar o volume de fibras de aço neste

compósito para manter o equilíbrio de tensões através da fissura, tal que a abertura

desta não seja superior a w. Esta quantificação será vista no item 4.3.5.
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4.3.3. Modelagem da distribuição das fibras

Foram abordados no capítulo 3 os modelos de distribuição das fibras na matriz em

função do teor de fibras. Conforme visto no item 3.6, para a elaboração do modelo de

dimensionamento, foi escolhido o modelo de distribuição de AVESTON, COOPER e

KELLY (1971), o qual relaciona o número de fibras por unidade de área da seção de

ruptura, para cada teor de fibras (expresso em volume) em um determinado

compósito. A equação (4.18) resume o modelo:

2

4

d

V
n f

⋅π

⋅
⋅η= θ (4.18)

Onde:

n é o número de fibras por unidade de área da seção de ruptura do compósito;

Vf é o volume de fibras, em %;

d é o diâmetro da fibra;

ηθ é o fator de correção devido a direção das fibras. Para as fibras distribuídas em 3

dimensões, ηθ = ½ .

A adoção deste modelo deve-se a boa aderência entre este e os dados experimentais

obtidos por NUNES (1998), fato já mostrado no capítulo 3, através da Figura 3.11.

4.3.4. Modelagem do comportamento da fibra como ponte de tensões -
relação entre força e abertura de fissura para o arrancamento de uma
fibra.

No item 3.6 foi concluído que as propriedades mecânicas das fibras, atuando como

ponte de tensões, e sua interação com a matriz podem ser representadas pelo

comportamento carga x arrancamento, através de curvas como as apresentadas no

item 3.3. Para tanto, é necessário modelar estas curvas, considerando o

escorregamento da fibra equivalente à abertura de uma fissura. Deste modo, foi

selecionado um método para modelar a relação força x abertura de fissura para o

arrancamento de uma fibra. O método estudado foi a modelagem da curva através da

função modificada de Ramberg-Osgood (COLLINS e MITCHELL, 1991), a qual

modela a curva em uma função bilinear. Tal método já foi utilizado por ARMELIN

(1997) para desenvolver seu modelo de comportamento carga x deslocamento
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vertical em ensaios de tenacidade à flexão. A partir de uma curva carga x

escorregamento, obtida experimentalmente em ensaios de arrancamento, é possível

modelar esta curva utilizando a função modificada de Ramberg-Osgood. A Figura

4.13 a seguir, mostra uma curva carga x abertura de fissura modelada desta maneira.

Função de Ramberg-Osgood 
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Figura 4.13 – Curva Carga x abertura de fissura modelada pela equação de Ramberg-Osgood

A expressão geral da função modificada de Ramberg-Osgood é dada pela equação

(4.19):
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Onde:

fi é a carga de arrancamento de uma fibra;

Ef é o módulo de elasticidade da fibra;

w é a abertura de fissura;

A, B e C são constantes obtidas através de cinco passos a seguir, conforme Figura
4.12:

a

b
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1 – representar a relação carga x abertura de fissura por duas retas unidas por uma
curva (função bilinear);.

2 – Determinar Ef a partir da inclinação da reta “a”;

3 – Determinar a constante A, a partir da inclinação da reta “b”. A inclinação é A.Ef ;

4 – Determinar a constante B a partir da intersecção da reta “b” com o eixo das
ordenadas. O valor de f  na intersecção, é dado por Ef 

. (1-A) / B ;

5 – Determinar a constante C por tentativa e erro até obter uma curva de transição
suave entre a reta “a” e a reta “b”. Valores elevados de C fornecem uma curva de
transição abrupta (muito fechada).

Utilizando dados experimentais de arrancamento de fibras e modelando estes dados

com a função modificada de Ramberg-Osgood, é possível obter, para um

determinado tipo de fibra, uma curva do comportamento força de arrancamento x

abertura de fissura, para cada ângulo de inclinação, como pode ser visto através da

figura 4.14 (ARMELIN, 1997).

Função de Ramberg-Osgood 
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Figura 4.14 – Modelos de curvas força de arrancamento x abertura de fissura obtidas com a
equação de Ramberg-Osgood (Baseado em dados de ARMELIN, 1997).

Com estas diversas curvas e considerando uma orientação aleatória das fibras e todas

as possíveis combinações de inclinação e comprimento de fibra embebido, é possível

calcular a força média de arrancamento de uma fibra em função da abertura de

fissura, através de uma estimativa numérica, utilizando integração trapezoidal, a qual

foi proposta por ARMELIN (1997):
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Uma maneira mais simples de calcular a força média de arrancamento em função da

abertura de fissura é considerar uma contribuição igual de todas as fibras, com

orientações diferentes,  na força média de arrancamento, ou seja:

{ })()()()()(
5

1
)( 5,67455,220 wfwfwfwfwfwf gancho++++≅ (4.21)

Utilizando o modelo da equação (4.20) ou o modelo da equação (4.21), com a

modelagem da relação entre a força de arrancamento e a abertura de fissura é

possível integrar as forças de todas as fibras que trabalham como ponte de

transferência de tensões através de uma fissura.

4.3.5. Concepção do método simplificado de previsão da fissuração
por retração restringida em elementos de superfície de CRFA

A figura 4.15 mostra um elemento de CRFA, com seção transversal A e

comprimento L, o qual está submetido a uma força residual de tração por retração FR

correspondente a uma abertura de fissura w.

Neste elemento, equilibrando a força residual de tração por retração FR (calculada

através da equação 4.17) e a força total de arrancamento das fibras (a qual é

calculada em função do número de fibras na seção - equação (4.18) - e o

comportamento carga x abertura de fissura w de cada fibra (modelado conforme o

item 4.2.4), é possível formular uma equação para estimar o teor de fibras necessário

para o elemento de CRFA retrair e fissurar com uma abertura de fissura máxima w,

em função de sua retração potencial, da evolução da resistência da matriz e do tipo

de fibra escolhida como reforço. O estado de equilíbrio está representado pela

equação (4.22):

∑=
N

iR )w(fF
1

(4.22)

Sendo que:  
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N

)w(f

)w(f

N

i∑
= 1 (4.23)

Substituindo a equação (4.23) em (4.22), tem-se então:

N)w(fFR ⋅= (4.24)

Onde N é o número total  de fibras na seção de ruptura, calculado através da

expressão:

N = n.A (4.25)

Onde n é o número de fibras por unidade de área de seção transversal do elemento de

CRFA (calculado através da equação 4.18) e A é a área da seção transversal do

elemento de CRFA.

Figura 4.15 – Esquema ilustrando estado de equilíbrio de forças em elemento de CRFA com
comprimento L, seção transversal A e abertura máxima de fissura w.

Substituindo as equações (4.17), (4.18) e (4.25) em  (4.24), tem-se:
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Onde:

Ec é o módulo de deformação do compósito na iminência da primeira fissura;

εsh é a deformação específica de retração na iminência da primeira fissura;

w é a máxima abertura de fissura no elemento;

L é o comprimento do elemento de CRFA;

Vf é o volume de fibras de aço adicionada ao compósito;

d  é o diâmetro equivalente da fibra de aço adicionada ao compósito; e

f (w) é a força média de arrancamento de uma fibra para uma abertura de fissura w,
calculada através das equações (4.20) ou (4.21) ou de uma curva carga x abertura de
fissura modelada pela função modificada de Ramberg-Osgood.

Conhecendo o módulo de deformação e a deformação específica de retração na

iminência da fissuração e utilizando a equação (4.26) é possível estimar o volume de

fibras necessário para uma abertura máxima de fissura, a qual é determinada em

função de parâmetros de durabilidade (classe do concreto e agressividade do

ambiente).

4.3.6. Experimentação Analítica do Estudo

A fim de analisar o método desenvolvido no item anterior, foi realizada uma

simulação analítica, utilizando a equação (4.26), para dois elementos de superfície de

CRFA, com matriz de concreto com as seguintes características:

Módulo de elasticidade na iminência da fissuração: 24000 MPa

Retração na iminência da primeira fissura: 0,75 mm/m
Comprimento do  elemento: 30 m
Resistência à compressão aos 28 dias: 30 MPa
Resistência à tração aos 28 dias: 2,8 MPa

Nos dois elementos foi considerado o reforço com fibras de aço de seção circular. As

características das fibras de cada elemento são:

Característica da fibra Elemento F1 Elemento F2

Comprimento (mm): 25 60
Diâmetro equivalente (mm): 0,5 0,8
Fator de forma: 50 75
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Para a modelagem do comportamento das fibras do elemento F1, foram utilizadas

curvas de comportamento força de arrancamento x abertura de fissura, baseadas em

dados experimentais de ensaio de arrancamento de fibras realizado por ARMELIN

(1997). Para a modelagem do comportamento das fibras do elemento F2, foram

utilizadas curvas de força de arrancamento x abertura de fissura, baseadas em dados

experimentais apresentados por BANTHIA e TROTTIER (1994).

As Tabelas 4.4 e 4.5 apresentam os resultados obtidos na simulação dos elementos

F1 e F2, respectivamente. Os resultados estão apresentados para  abertura de fissura

até 1,0 mm. A Figura 4.16 mostra as curvas de consumo de fibras (em kg/m3) por

abertura de fissura w  (mm) obtidas nas duas simulações.

Tabela 4.4 – Resultados obtidos em simulação de cálculo utilizando a equação (4.26) para o
elemento de superfície F1

Tensão
residual
pós

fissuração

σσσσRZ (MPa)

Carga de
arrancamento
de uma fibra

para
deslocamento

igual a w

f(w) (kN)

Abertura
de

fissura w

(mm)

Número médio de
fibras / cm2  para

fissura
estabilizada na
abertura w

Volume de fibras
necessário para

fissura
estabilizada na
abertura w

Vf (%)

Consumo de fibras
necessário para

fissura
estabilizada na
abertura w

(kg/m3)

1,784 0,025 0,02 7,11 2,79% 219
1,752 0,063 0,06 2,79 1,10% 86
1,736 0,068 0,08 2,54 1,00% 78
1,720 0,073 0,10 2,37 0,93% 73
1,680 0,080 0,15 2,10 0,82% 65
1,640 0,085 0,20 1,94 0,76% 60
1,600 0,088 0,25 1,82 0,72% 56
1,560 0,090 0,30 1,74 0,68% 54
1,520 0,091 0,35 1,67 0,65% 51
1,480 0,092 0,40 1,61 0,63% 50
1,400 0,093 0,50 1,51 0,59% 47
1,320 0,092 0,60 1,44 0,56% 44
1,240 0,090 0,70 1,37 0,54% 42
1,160 0,092 0,80 1,26 0,50% 39
1,080 0,093 0,90 1,16 0,46% 36
1,000 0,093 1,00 1,07 0,42% 33
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Tabela 4.5 – Resultados obtidos em simulação de cálculo utilizando a equação (4.26) para o
elemento de superfície F2

Tensão
residual
pós

fissuração

σσσσRZ (MPa)

Carga de
arrancamento
de uma fibra

para
deslocamento

igual a w

f(w) (kN)

Abertura
de

fissura w

(mm)

Número médio de
fibras / cm2  para

fissura
estabilizada na
abertura w

Volume de fibras
necessário para

fissura
estabilizada na
abertura w

Vf (%)

Consumo de fibras
necessário para

fissura
estabilizada na
abertura w

(kg/m3)

1,784 0,018 0,02 9,75 3,83% 301
1,752 0,050 0,06 3,50 1,38% 108
1,736 0,064 0,08 2,73 1,07% 84
1,720 0,075 0,10 2,28 0,89% 70
1,680 0,099 0,15 1,69 0,66% 52
1,640 0,116 0,20 1,41 0,55% 44
1,600 0,129 0,25 1,24 0,49% 38
1,560 0,138 0,30 1,13 0,44% 35
1,520 0,145 0,35 1,05 0,41% 32
1,480 0,150 0,40 0,98 0,39% 30
1,400 0,159 0,50 0,88 0,35% 27
1,320 0,165 0,60 0,80 0,31% 25
1,240 0,169 0,70 0,73 0,29% 23
1,160 0,173 0,80 0,67 0,26% 21
1,080 0,177 0,90 0,61 0,24% 19
1,000 0,179 1,00 0,56 0,22% 17
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Figura 4.16 – Curva com a relação consumo de fibras por abertura de fissura obtida em
simulação de cálculo utilizando a equação (4.26)

Analisando as Tabelas 4.4 e 4.5 observa-se, para aberturas de fissura superiores a 0,1

mm, que há uma compatibilidade de ordem de grandeza entre os teores de fibras

estimados e os teores observados na prática. Analisando a Figura 4.16 nota-se que os
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teores de fibras estimados são maiores para o elemento F1, resultado coerente

quando se considera que as fibras do elemento F1 possuem menor comprimento e

menor fator de forma que as fibras do elemento F2. Assim, para uma mesma abertura

máxima de fissura, maior será o teor necessário de fibra, quando utiliza-se fibras de

menor fator de forma, o que mostra que o estudo analítico para o dimensionamento

está compatível com as observações práticas, onde fibras de maior fator de forma

apresentam melhor desempenho no controle da fissuração.

Observa-se também que, para aberturas de fissura inferiores a 0,1 mm, a situação

anterior é invertida, com o elemento com fibras F1, de menor fator de forma e menor

diâmetro, apresentando melhor desempenho que o elemento F2, ao demandar um

consumo menor de fibras para uma mesma abertura de fissura. Este resultado é

equivalente aos resultados obtidos por NUNES (1998), o qual verificou que fibras de

menor diâmetro tiveram melhor desempenho na tenacidade à flexão, em pequenos

deslocamentos verticais (quando as aberturas de fissura também são pequenas), fato

este devido a uma maior distribuição de fibras por unidade de volume do compósito.

4.4. CONCLUSÕES RELEVANTES PARA O ESTUDO

Foi visto neste capítulo que, no dimensionamento da armadura para controlar a

fissuração de elementos de superfície contínuos, não é possível identificar nenhuma

taxa de armadura que satisfaça simultaneamente os requisitos para espaçamento e

abertura de fissuras, mostrando a limitação dos modelos empíricos para o

dimensionamento da armadura destes elementos, conduzindo a poucas opções de

bitolas e taxas de armadura, além de não permitir variações na espessura de

pavimento e resistência do concreto.

Também foi visto um modelo de previsão de abertura de fissura para placas de

CRFA. Porém, este modelo exige ensaios experimentais complexos para a

determinação do potencial de retração da placa e da restrição de sua base. Outra

limitação é que o modelo não permite a dosagem da fibra diretamente em função da

abertura de fissura desejada e do potencial de retração da matriz de concreto, sendo

necessária uma campanha de ensaios para correlacionar o teor de fibras com a classe
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de tenacidade, para uma determinada matriz. E ainda há outros modelos que, pela sua

complexidade, não são adequados para serem adaptados em um método prático para

previsão da fissuração por retração restringida de elementos de superfície de CRFA.

Foi então apresentado um estudo analítico para o desenvolvimento de um método

para a previsão da fissuração por retração restringida em elementos de superfície de

CRFA. Como resultado deste estudo, foram obtidas curvas correlacionando o

consumo de fibras com a abertura de fissura. Estas curvas apresentaram resultados

compatíveis, com relação à ordem de grandeza, entre os teores de fibras estimados e

os teores observados na prática. Além disto, as curvas se mostraram coerentes com a

prática, ao apresentar uma demanda maior de fibras para manter uma determinada

abertura de fissura estável, quando da utilização de fibras de menor fator de forma.

Ainda que os resultados acima se mostrem coerentes e compatíveis com as

observações práticas, o método somente poderá ser validado depois de ajustado, em

função dos resultados de uma análise experimental onde os valores de abertura de

fissura estimados serão confrontados com valores obtidos experimentalmente. Nesta

análise experimental, os valores de abertura de fissura deverão ser mensurados em

elementos de CRFA onde as variáveis independentes serão o teor de fibras

adicionado ao elemento e o fator de forma das fibras. O capítulo 5, a seguir,

apresenta o estudo experimental para a análise e ajuste do método de previsão da

fissuração por retração restringida de elementos de superfície de CRFA, em função

do consumo de fibras.
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5. ESTUDO EXPERIMENTAL PARA A PREVISÃO DA
FISSURAÇÃO POR RETRAÇÃO RESTRINGIDA EM
ELEMENTOS DE SUPERFÍCIE DE CRFA

5.1. INTRODUÇÃO

Como já relatado no capítulo 1, o objetivo principal deste trabalho é estudar um

método para previsão da fissuração por retração de um elemento de superfície de

CRFA restringido, e seu controle por meio da utilização das fibras de aço, de modo

que se possa dosar um teor de uma determinada fibra de aço, em função do potencial

de fissuração por retração da matriz de concreto e em função da abertura máxima de

fissura, estabelecida por critérios de durabilidade e aceitabilidade sensorial.

Um estudo analítico para desenvolvimento deste método foi apresentado no item 4.3,

onde um cálculo simplificado foi realizado, utilizando modelos de previsão do

potencial de fissuração da matriz, da distribuição das fibras na matriz, do

comportamento mecânico da fibra e do alívio de tensões após a fissuração. No

entanto, foi necessário avaliar se os resultados apresentados pelo cálculo eram

compatíveis com os consumos de fibra de aço utilizados na prática. Para isto, foi

elaborada uma correlação analítica entre o consumo de fibras de aço do compósito e

a abertura de fissura, a qual foi apresentada na Figura 4.16.

Realizado o estudo analítico, deve-se agora analisar experimentalmente a sua

validade e realizar ajustes, em função de observações realizadas em ensaios de

laboratório e campo.

Para análise da validade do método e respectivo ajuste, serão investigados alguns

pontos básicos inerentes ao parâmetros utilizados para a sua elaboração:

• Potencial de fissuração do concreto reforçado com fibras de aço, para

diferentes matrizes, através da:

- Evolução da deformação de retração da matriz de concreto;

- Evolução da resistência à compressão, resistência à tração e módulo

de deformação da matriz de concreto;
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• Relação entre fissuração (comprimento, abertura e área das fissuras)  e teor de

fibras do CRFA;

• Relação entre fissuração e tenacidade do CRFA.

Para esta investigação, foi elaborada uma metodologia de pesquisa experimental,

baseada em duas campanhas de ensaios:

• Avaliação experimental, em laboratório, da fissuração por retração de

diferentes matrizes de concreto: nesta campanha, serão avaliados e

comparados a evolução da tensão de tração por retração restringida e a

evolução da resistência à tração de 3 matrizes de concreto utilizadas em obras

de elementos de superfície. Também foram avaliados alguns modelos

empíricos e modelos de regressão estatística para estimativa da variação, ao

longo do tempo, da retração potencial, do módulo de elasticidade e das

resistências à tração e compressão dos concretos.

• Verificação experimental, em campo, do comportamento de elementos

contínuos de superfície executados com concreto reforçado com fibras de

aço: nesta verificação foram avaliados o comprimento, a abertura e a área das

fissuras de doze protótipos de elementos de superfície, a partir de uma matriz

sem e com o reforço de duas fibras de aço adicionadas em três diferentes

teores, lançadas em duas bases com condições de aderência diferentes. Com

os dados experimentais foi elaborada uma correlação entre a abertura de

fissura e o consumo de fibras dos protótipos. Foram realizadas também

correlações entre a tenacidade à flexão dos compósitos utilizados nos

protótipos e a fissuração destes.

A seguir serão descritas estas avaliações experimentais e seus respectivos resultados

serão apresentados e comentados.
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5.2. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FISSURAÇÃO DAS
MATRIZES DE CONCRETO

5.2.1. Matrizes de Concreto Estudadas

Dado que o estudo visa analisar o comportamento quanto à fissuração por retração

restringida de elementos de superfície confeccionados com CRFA, as matrizes de

concreto dos compósitos estudados deveriam ser similares àquelas utilizadas

normalmente em obras de elementos de superfície, considerando ainda propriedades

como resistência característica (fck), trabalhabilidade e condições para transporte

lançamento e adensamento. Por isto, foram selecionadas matrizes de concreto

utilizadas nas obras de túneis de via e estações da extensão da Linha 2 – Verde, do

Metrô de São Paulo, onde diversos elementos estruturais de superfície, como

revestimentos de túneis NATM e paredes de estações, estavam sendo executados.

Foram escolhidos três traços de concreto, fornecidos por centrais de concreto, os

quais formam uma amostra de interesse real do universo de traços de concreto

utilizados para confeccionar elementos de superfície. A Tabela 5.1 resume as

matrizes de concreto escolhidas.

Tabela 5.1 – Matrizes de concreto utilizadas na avaliação experimental do potencial de retração

Cimento
Matriz

Tipo
Consumo
(kg/m3)

Abatimento
no Tronco
de Cone
(mm)

a/c
fck

(MPa)

Elemento de
Superfície
Aplicado

Observações

A CP-V-ARI-RS 450 50-70 0,600 30 MPa
Revestimento

de túnel
NATM

Traço para
concreto projetado
via úmida, sem

aditivo acelerador,
sem aditivo
plastificante

B

Cimento
Portland

especial com
pega

acelerada e
adição de 8%,
em massa, de
metacaulim, e
elevada finura

470 50-70 0,406 30 MPa
Revestimento

de túnel
NATM

Traço para
concreto projetado
via úmida, sem

aditivo acelerador,
com aditivo
plastificante

C CP III-40 RS 365 80-100 0,479 35 MPa

Parede do
corpo da
Estação
Imigrantes

Traço para
concreto moldado,
bombeável, com

aditivo
plastificante
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Neste estudo, os traços de concreto projetado (A e B) não utilizaram aditivo

acelerador de pega, fato este que altera o comportamento destes traços, em relação à

situação de obra, onde o aditivo é necessário.

O traço A, originalmente apresentava substituição de 6%, em massa, do cimento por

metacaolim. Entretanto, como o traço B utiliza um cimento Portland especial, com

adição de 8 %, em massa, de metacaolim  já incorporado na fábrica (ABREU et al.,

2004), optou-se por modificar o traço A, retirando a adição e utilizando um consumo

de cimento equivalente ao consumo de aglomerantes totais (cimento + adições), além

de elevar o consumo de água, para obtenção de uma relação a/c = 0,60, dispensando-

se então o uso de plastificante. Assim, criou-se um traço distinto dos demais, quanto

à presença de adições minerais, aditivos químicos e consumo de água, para que se

pudesse avaliar os aspectos de retração e fissuração. A Tabela 5.2 mostra o consumo

de materiais e a Tabela 5.3 mostra os traços em massa, materiais secos, e os dados de

dosagem das três matrizes estudadas:

Tabela 5.2 – Consumo de materiais secos, das matrizes de concreto utilizadas na avaliação
experimental do potencial de retração

Areia Agregado Graúdo
Aditivo plastificante,

líquido (*)

Matriz
Cimento

(kg/m3)
Artificial

(kg/m3)

Natural

(kg/m3)

Brita 0

(kg/m3)

Brita 1

(kg/m3)

Água

(kg/m3)
Base

Consumo
relativo à
massa de
cimento

A 450 524 524 698 0 270 --- ---

B 470 638 283 786 0 191 Lignosulfonato 0,6 %

C 365 520 347 0 967 175 Lignosulfonato 0,5 %

(*) Teor de sólidos do aditivo = 49 %
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Tabela 5.3 – Traços em massa, materiais secos, e dados de dosagem das matrizes de concreto
utilizadas na avaliação experimental do potencial de retração

Matriz
Traço em massa

C : a1 : a2: p0 : p1

Relação
a/c

Teor de

argamassa (α)
Teor de

agregados
secos (m)

Teor de água
(H)

A 1:1,164:1,164:1,551:0 0,600 68 % 3,880 12,3 %

B 1:1,357:0,602:1,672:0 0,406 64 % 3,632 8,8 %

C 1:1,425:0,951:0:2,649 0,479 56 % 5,025 8,0 %

Os agregados utilizados para a confecção das matrizes foram os seguintes:

• Areia natural, quartzosa, de rio (Concresand); MF = 1,2

• Areia artificial, resultante de finos de britagem (Pedreira Cantareira); MF
entre 2,63 e 2,67

• Brita 0 (pedrisco), pedreira Cantareira; MF entre 5,73 e 5,77; DMC = 9,5 mm

• Brita 1, Pedreira Cantareira; MF entre 6,56 e 6,79; DMC = 19 mm

Mistura e Moldagem dos Corpos-de-Prova

Para todas as matrizes estudadas, os corpos-de-prova foram confeccionados no

laboratório de controle tecnológico das obras do Lote 2 e 3, da extensão da Linha 2 –

Verde, do Metrô de São Paulo. Os traços foram misturados em uma betoneira de eixo

inclinado onde, para uma homogeneização adequada da mistura, a seqüência de

alimentação era a seguinte:

1 - Agregados graúdos e 1/3 da água de amassamento;

2 - Agregados miúdos e 1/3 da água de amassamento; e

3 - Cimento e 1/3 da água de amassamento misturada com o aditivo plastificante.

O aditivo plastificante, na forma líquida, foi adicionado somente nas matrizes B e C,

nas dosagens de 0,6 % e 0,5 %, respectivamente. Após a mistura, foi realizado o

ensaio de consistência no abatimento no tronco de cone (NBR 7223), cujos

resultados estão apresentados a seguir:

Matriz A: 195 mm; Matriz B: 55 mm; Matriz C: 150 mm.
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Para cada matriz, foram moldados corpos-de-prova para os ensaios de resistência à

compressão, resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade e retração. As

dimensões e quantidades de corpos-de-prova estão resumidos na Tabela 5.4. A

Figura 5.1 mostra as fôrmas utilizadas para a confecção dos corpos-de-prova de

retração.

Todos os corpos-de-prova foram transportados para o laboratório do Centro de

Pesquisa e Desenvolvimento de Construção Civil (CPqDCC) da Escola Politécnica -

USP, com um dia de idade, onde foram desformados e colocados em câmara úmida

até a idade de ensaio. No caso dos corpos-de-prova de retração, estes permaneceram

um dia em câmara úmida para então serem submetidos ao ensaio de retração.

Figura 5.1 - Fôrma de madeira utilizada para moldar os corpos de prova de retração

Parafusos
para medida
da retração
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Tabela 5.4 – Dimensões e quantidades de corpos-de-prova confeccionados para cada ensaio

Número de corpos-de-prova por ensaio

Matrizes
Ensaio

Idade
(dias)

A B C

1 2 2 0
3 2 2 2
7 2 2 2
14 0 0 2

 
Compressão

 (φ 10 cm x 20 cm)
 
 28 2 2 2

1 2 2 0
3 2 2 2
7 2 2 2
14 0 0 2

 
Módulo de Elasticidade
 (φ 10 cm x 20 cm)

 
 28 2 2 2

1 3 3 0
3 3 3 3
7 3 3 3
14 0 0 3

 
Tração na Flexão

(10cm x 10cm x 40cm)
 

 28 3 3 3

Retração
(10cm x 10cm x 28,5cm)

-- 3 3 3

Detalhes da metodologia empregada para a realização dos ensaios e tratamento dos

resultados para o estudo da fissuração são apresentados a seguir.

5.2.2. Variáveis Dependentes do Estudo e Metodologia Empregada

Para a avaliação do potencial de fissuração das matrizes de concreto foram obtidas

experimentalmente  duas propriedades:

• Variação, ao longo do tempo, da tensão provocada pela restrição da retração

potencial (retração de secagem + retração autógena), modelada através da

equação (4.9), já mostrada no capítulo 4 e aqui reproduzida:

υ1

(t)E(t)ε
(t)σ csh

t −
⋅

= (4.9)

Onde:
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σt (t) é a tensão de tração ao longo do tempo, em MPa;

εsh (t) é a deformação específica de retração do concreto ao longo do tempo, em m/m;

Ec (t) é o módulo de elasticidade do concreto ao longo do tempo, em MPa;

ν é o coeficiente de Poisson do concreto, aqui assumido como constante,
independente da idade do concreto e igual a 0,2.

• Variação, ao longo do tempo, da resistência à tração, modelada através de

regressão estatística, a partir de dados experimentais, representada pela

equação (4.14), mostrada no capítulo 4 e aqui reproduzida:









=

t

ct

B

A
)t(f

1 (4.14)

Sendo,

fct(t) é a resistência à tração do concreto, em MPa;

A e B são constantes obtidas através de regressões estatísticas;

t é o tempo, em dias.

Considerando σt (t) = fct (t) e comparando as  duas curvas em um mesmo gráfico, é

possível estimar o tempo (t) e a tensão de tração (σt) na iminência da primeira

fissura, tal como demonstrado na Figura 4.11.  Tal comparação nada mais é do que a

solução gráfica do sistema formado pelas equações (4.9) e (4.14), representada pelo

ponto (t , σt), aqui chamado de ponto de primeira fissura.

5.2.2.1. Obtenção da Curva de Variação da Tensão de Retração

Para a elaboração da curva de variação da tensão de retração foram modeladas a

curva de variação ao longo do tempo da retração potencial εsh (t) e a curva de

variação ao longo do tempo do módulo de elasticidade Ec (t).  De posse de ambas as

curvas, a evolução da tensão de tração por retração restringida é então calculada

através da equação (4.9).
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Retração Potencial

Os valores de retração potencial ao longo do tempo  foram obtidos

experimentalmente através de ensaio segundo a norma ASTM C 157–93 – Standard

Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and

Concrete. Para cada matriz de concreto estudada, foram moldados 3 corpos-de-prova

prismáticos com seção transversal quadrada de 10 cm x 10 cm e comprimento de

28,5 cm.

O método da norma ASTM C 157 é específico para medida da retração por secagem

e recomenda cura úmida por 28 dias para que os efeitos da retração química e da

retração autógena sejam minimizados. Porém, neste estudo, desejava-se avaliar os

efeitos da retração potencial (autógena + secagem), de modo que as matrizes dos

concretos estudadas fossem submetidas à uma condição mais severa de retração, que

é a condição de desforma precoce e cura úmida de curtíssima duração (inferior a três

dias), situação tecnicamente indesejável, do ponto de vista da profilaxia da

fissuração, mas que infelizmente ocorre em algumas obras de estruturas de concreto,

com prazos de execução muito curtos. Nesta situação, os elementos de concreto

ficam precocemente expostos aos efeitos de secagem proporcionados pela ventilação

e exaustão (no caso de obras subterrâneas) ou expostas ao sol e sob à ação do vento,

no caso de estruturas à céu aberto. Na prática, estes elementos acabam por ser

submetidos aos efeitos de uma retração potencial, onde a perda de água ocorre tanto

por autodessecação, durante a hidratação do cimento, quanto por secagem, por perda

de água para o ambiente ou para o substrato, com probabilidade muito elevada de

ocorrência de fissuração.

Por isto, os corpos-de-prova, confeccionados conforme descrito no item 5.2.1, foram

desformados com 1 dia, curados durante 1 dia em câmara úmida à temperatura de 23

± 1 °C e umidade relativa do ar de 95 ± 4%. Em seguida, os corpos-de-prova foram

submetidos à primeira leitura (L0) da diferença entre o comprimento do corpo de

prova e o comprimento da barra padrão, em um aparelho para medida das

deformações (Figura 5.2). Após a primeira leitura, os corpos de prova foram

mantidos em câmara seca, à temperatura de 23 ± 1 °C e umidade relativa do ar de 50

± 4 %, onde foram realizadas leituras (Lt) para os seguintes tempos de secagem (t):
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1, 2, 6, 7 ,8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 dias. Não foi possível realizar leituras até 28

dias, devido à quebra do suporte do relógio comparador do aparelho.

 Figura 5.2 – Aparelho para leitura da diferença entre os comprimentos do corpo de prova e da
barra padrão

A retração foi calculada através da seguinte expressão:

( )
G

LL
tε 0t

sh

−
= (5.1)

Onde:

εsh é a retração potencial no tempo t, em mm/mm;

t é o tempo de secagem, em dias;

Lt é a diferença entre o comprimento do corpo-de-prova e o comprimento da barra
padrão no tempo t, em mm;

L0 é a diferença entre o comprimento do corpo-de-prova e o comprimento da barra
padrão no tempo 0 (primeira leitura), em mm; e

G  é a distância entre as faces dos pinos de retração (G = 256 mm).
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Em cada idade de leitura, foi calculada a  retração potencial média dos três corpos-

de-prova ensaiados. Com os resultados experimentais, pode ser obtido um modelo

que represente a variação da retração potencial ao longo do tempo, através de

regressão estatística. A proposta do modelo de regressão para  a variação da retração

potencial é dada pela  equação (4.10), apresentada no capítulo 4, e aqui reproduzida:

0,5t10sh
B

A
(t) −⋅

=ε (4.10)

Onde:

εsh (t) é a deformação específica de retração do concreto ao longo do tempo, em m/m;

A e B são constantes obtidas através de regressão estatística;

t é o tempo, em dias.

Com este modelo de regressão, foram obtidas as curvas de variação, ao longo do

tempo, da retração potencial das três matrizes de concreto selecionadas para este

estudo e apresentadas no item 5.2.1. Os resultados obtidos e a discussão dos mesmos

estão apresentados no item 5.2.3.1 e 5.2.3.2.

Módulo de Elasticidade e Resistência à Compressão

Para a obtenção da curva de evolução do módulo de elasticidade com o tempo, foram

realizados ensaios de determinação do módulo de deformação estático, através do

método prescrito pela NBR 8522 (ABNT, 2003b), para as idades de 1, 3, 7 e 28 dias,

para as matrizes A e B, e 3, 7, 14 e 28 dias para a matriz C. Não foram realizados

ensaios de 1 dia para a matriz C, pelo fato desta não ter desenvolvido rigidez

suficiente nesta idade, a ponto de permitir a realização da desforma e dos ensaios de

compressão e módulo. Isto se deve ao fato da matriz C ter sido confeccionada com

cimento CP III-40.

Embora a NBR 8522 (ABNT, 2003b) recomende três corpos-de-prova, foram

utilizados apenas dois corpos-de-prova para cada idade, devido ao número limitado



131

de moldes disponíveis para as moldagens, bem como à restrição de tempo para a

realização dos ensaios. O módulo determinado nos ensaios foi o módulo de

deformação tangente inicial cordal a 30% da resistência à compressão, o qual é

considerado pela NBR 6118 (ABNT, 2003).  Obtidos os resultados para todas as

idades, a evolução do módulo de deformação é  então obtida através do modelo de

regressão apresentado na equação (4.13) e reapresentado a seguir:
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Onde,

Ec(t) é o Módulo de elasticidade do concreto ao longo do tempo, em GPa;

A e B são constantes obtidas através de regressão estatística;

t é o tempo, em dias.

Este modelo de regressão foi utilizado para obter a curva de variação do módulo de

elasticidade para as três matrizes de concreto apresentadas no item 5.2.1. Os

resultados obtidos e a discussão dos mesmos estão apresentados no item 5.2.3.3.

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados para que se pudesse realizar

os ensaios de módulo de deformação tangente inicial cordal, onde a tensão aplicada

corresponde a 30% da resistência à compressão, que deve ser previamente conhecida,

com exemplares irmãos. Os resultados de resistência à compressão obtidos, foram

então aproveitados para avaliar a evolução da resistência com a idade, bem como

verificar a validade, para as matrizes de concreto aqui estudadas, das estimativas do

módulo de deformação tangente inicial (equação 4.12) e da resistência à tração do

concreto (equação 4.15), prescritas pela NBR 6118 (ABNT, 2003), no caso onde

dados experimentais ou mais precisos não estão disponíveis.

Analogamente aos ensaios de módulo de elasticidade, foram realizados ensaios de

resistência à compressão, segundo a NBR 5739 (ABNT, 1994) a 1, 3, 7 e 28 dias

para as matrizes A e B e a 3, 7, 14 e 28 dias para a matriz C.

Com os resultados experimentais obtidos, a variação da resistência à compressão

com o tempo foi modelada através do seguinte modelo de regressão:
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Onde:

fc(t) é a resistência à compressão do concreto, em MPa;

A e B são constantes obtidas através de regressões estatísticas;

t é o tempo, em dias.

Este modelo de regressão foi utilizado com os resultados de resistência à compressão

das três matrizes de concreto apresentadas no item 5.2.1. Os resultados obtidos e a

discussão dos mesmos estão apresentados no item 5.2.3.3.

5.2.2.2. Obtenção da Curva de Variação da Resistência à Tração

Do modo similar aos realizados para o de módulo de elasticidade e resistência à

compressão, a curva de variação da resistência à tração com o tempo foi obtida a

partir de resultados experimentais, através de ensaios de resistência à tração na

flexão, segundo a NBR 12142 (ABNT, 1991), nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, para as

matrizes A e B, e 3, 7, 14 e 28 dias para a matriz C. Para estes ensaios foram

utilizados corpos-de-prova de dimensões 10 cm x 10 cm x 40 cm, compatíveis com

as dimensões da prensa utilizada (EMIC), a qual não comportava corpos-de-prova de

comprimento superior a 40 cm.

Os resultados de tração também foram utilizados para verificar se as estimativas da

resistência à tração do concreto a partir dos valores de resistência à compressão,

(equação 4.15) e prescritas pela NBR 6118 (ABNT, 2003), são válidas para as

matrizes de concreto escolhidas.

Para modelar a variação da resistência à tração do concreto com o tempo, os

resultados obtidos experimentalmente foram ajustados para se obter a resistência à

tração direta, de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2003). Para o ajuste foi utilizada a

seguinte relação:

fct = 0,7 fct,f (5.3)
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Onde:

fct é a resistência à tração direta do concreto, em MPa;

fct,f é a resistência à tração na flexão do concreto, em MPa.

Este ajuste é necessário porquê os resultados do ensaios de tração na flexão tendem a

superestimar a resistência à tração do concreto, principalmente pelo fato de assumir-

se uma relação tensão x deformação linear em toda a seção do corpo-de-prova do

concreto para o cálculo da resistência (MEHTA e MONTEIRO, 1994), o que na

realidade não ocorre.

Com os valores experimentais ajustados, obtendo-se assim os valores de resistência à

tração direta, é possível obter a variação da resistência à tração, ao longo do tempo,

através do modelo de regressão apresentado na equação (4.14). Isto foi feito para os

concretos da três matrizes escolhidas para este tudo. Os resultados obtidos e a

discussão dos mesmos estão apresentados no item 5.2.3.5.

5.2.3. Apresentação e Discussão dos Resultados

5.2.3.1. Retração Potencial

A Tabela 5.5 apresenta os resultados médios da deformação específica de retração

potencial (εsh), para as matrizes A, B e C. Estes resultados estão representados

graficamente, na Figura 5.3.
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Tabela 5.5 – Valores médios da deformação específica de retração potencial obtidos para as
matrizes A, B e C

Deformação de Retração Potencial (mm/m)
Tempo de
exposição
à secagem

(Dias) A B C

t0 = 0 0,000 0,000 0,000
1 0,028 0,044 0,038
2 0,044 0,145 0,073
6 0,092 0,244 0,188
7 0,182 0,343 0,290
8 0,208 0,393 0,333
9 0,280 0,439 0,378
12 0,335 0,477 0,408
13 0,356 0,487 0,448
14 0,368 0,482 0,447
15 0,376 0,486 0,454
16 0,390 0,494 0,459
19 0,401 0,513 0,472
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Figura 5.3 – Gráfico da retração potencial ao longo do tempo

Observando o gráfico da Figura 5.3, nota-se que a matriz que apresentou maior

deformação de retração potencial foi a matriz B, seguida da matriz C. A matriz A

apresentou os menores valores de deformação específica. De maneira a analisar estes

resultados, foi criada a Tabela 5.6, que mostra um comparativo entre a deformação
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de retração potencial aos 19 dias, o cimento utilizado e seu respectivo consumo, o

teor de argamassa e a relação a/c.

Tabela 5.6 – Tabela comparativa dos parâmetros de dosagem e a retração potencial final
medida aos 19 dias, das matrizes estudadas.

Cimento

MATRIZ
Tipo

Consumo
(kg/m3)

Finura Blaine
(cm2 / g)

Relação
a/c

Teor de
argamassa

(%)

Retração
Potencial
aos 19
dias

(mm/m)

A CP V-ARI RS 450 7050 0,600 68 0,401

B
Especial com

8% de
metacaolim

470 7490 a 7890 0,405 64 0,513

C CP III-40 365 4250 a 4400 0,479 56 0,472

Observando a Tabela 5.6 nota-se que os resultados de retração potencial obtidos

estão de acordo com a expectativa, em função da dosagem e do tipo de cimento

utilizado. A matriz B possui a menor relação a/c, um grande teor de argamassa e um

consumo elevado de um cimento muito fino e com adição mineral. Como já visto no

item 2.4.1, estes fatores contribuem para uma maior retração, especialmente a

retração autógena. A matriz C, ainda que possua um consumo moderado de cimento

com finura não muito elevada, apresentou valores elevados de retração potencial,

provavelmente devido ao uso de um cimento com elevada adição de escória e traço

com baixa relação a/c. A matriz A apresentou a menor retração potencial.

Considerando que apenas na retração autógena ocorre diminuição da retração com o

aumento da relação a/c, este resultado indica uma predominância desta na retração

total, fato que pode explicar a menor retração potencial, em uma mistura com um

consumo alto de um cimento de elevada finura.

5.2.3.2. Modelo da Variação da Retração Potencial com o tempo

Com os resultados experimentais de retração, foi feita uma regressão estatística,

utilizando o modelo apresentado na Equação (4.10). Este modelo também foi

comparado com o modelo do ACI COMMITTEE 209 (ACI 209, 1997)  e com o
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modelo de GARDNER e LOCKMAN (2001), já vistos no item 2.6. Os resultados de

regressão estão apresentados na Tabela 5.7 e as comparações entre os modelos estão

nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6.

Tabela 5.7 – Constantes e R2 para os modelos exponenciais  de regressão da retração potencial,
para as matrizes A, B e C

0,5t10sh
B

A
(t) −⋅

=ε  (mm/m)

Matriz Constante “A” Constante “B” R2

A 0,8784 1,4615 0,9059

B 1,1246 1,3709 0,9787

C 1,0940 1,4236 0,9723
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Figura 5.4 – Comparação entre os resultados experimentais de retração e os modelos de
retração com o tempo para a matriz A
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Figura 5.5 – Comparação entre os resultados experimentais de retração e os modelos de
retração com o tempo para a matriz B.
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Figura 5.6 – Comparação entre os resultados experimentais de retração e os modelos de
retração com o tempo para a matriz C.

Analisando a tabela 5.7 e os gráficos das Figuras 5.4, 5.5 e 5.6, observa-se que o

modelo de regressão exponencial proposto e apresentado na equação (4.10) teve boa

aderência com os valores experimentais, apresentando coeficientes de correlação
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muito bons, o que capacita o modelo para ser utilizado em um estudo analítico para a

estimativa da variação, ao longo do tempo, das tensões de tração por retração

restringida.

Observando os gráficos das Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 nota-se, para as três matrizes, que o

modelo de GARDNER e LOCKMAN (2001) superestima os valores de retração em

todas as matrizes estudadas. Provavelmente, isto é devido a dificuldade encontrada

na utilização deste modelo com relação à associação dos tipos de cimento utilizados

com os tipos de cimentos previstos pelo modelo, que são os cimentos tipo I, II ou III,

da ASTM. O cimento tipo I (ASTM) corresponde aos cimentos Portland Comum (CP

I) produzidos no Brasil. O cimento tipo III corresponde ao cimento Portland de Alta

Resistência Inicial (CP V-ARI). Já o cimento tipo II não tem correspondente aqui no

Brasil (MEHTA e MONTEIRO, 1994). O modelo de GARDNER e LOCKMAN

(2001) não prevê o uso de cimentos Portland com adições (como os cimentos CP III

e CP IV) nem cimentos especiais, com adições minerais, como é o caso do cimento

utilizado na matriz B. Esta dificuldade reflete diretamente nos resultados

apresentados pelo modelo, dado que um dos coeficientes utilizados – o coeficiente k

(vide equação (2.9) no capítulo 2) – depende do tipo de cimento. Neste caso, foi

considerado para as três matrizes o coeficiente k = 3, correspondente ao cimento tipo

III, que é o cimento com maior equivalência aos utilizados neste estudo. Entretanto,

isto refletiu em valores de retração três vezes maiores que os valores encontrados

experimentalmente.

Analisando melhor o modelo, nota-se que este se ajusta melhor aos resultados

experimentais, quando o coeficiente k é alterado para  valores menores, o que acaba

tirando a correspondência com o tipo de cimento declarado para o modelo. Isto pode

ser demonstrado pela Figura 5.7 que mostra o ajuste de vários valores do coeficiente

k do modelo de GARDNER e LOCKMAN (2001) com os valores experimentais da

matriz A, que utiliza cimento CP V-ARI. Nota-se na Figura 5.7 que o valor de k com

o melhor ajuste é o valor 1, que corresponde ao cimento ASTM tipo I, o qual

equivale ao cimento CP I, que não foi o tipo de cimento utilizado na matriz A e não é

um tipo de cimento comercialmente disponível. Isto mostra a dificuldade em se

utilizar este modelo que, embora seja simples e interessante do ponto de vista prático,
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não apresentou confiabilidade na previsão da retração para as matrizes de concreto

aqui estudadas, sem o ajuste de k.

Retração - Matriz A - Ajustes para o Modelo de Gardner 
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Figura 5.7 – Comparação entre os resultados experimentais de retração e os resultados
estimados pelo modelo de GARDNER e LOCKMAN (2001), para vários valores do coeficiente
k, relativo ao tipo de cimento utilizado.

O modelo do ACI COMMITTEE 209 (ACI 209, 1997) mostrou-se mais aderido aos

valores experimentais da matriz A. Nas matrizes B e C, o modelo subestimou os

valores de retração. É interessante notar que o modelo se ajustou melhor para a

matriz que utilizou um tipo de cimento sem adições minerais ou adição de escória de

alto forno. Como já visto no item 2.6, este modelo foi baseado em dados

experimentais onde, provavelmente, as adições minerais como a sílica ativa e o

metacaolim ainda não estavam disponíveis. Como estas adições alteram

sobremaneira a microestrutura da pasta de cimento e, conseqüentemente, alteram o

comportamento destas pastas quanto à retração, o modelo do ACI 209 não apresenta

resultados confiáveis para concretos com estes tipos de adições, apresentando valores

subestimados com relação aos valores experimentais. A subestimação dos valores de

retração do modelo do ACI COMMITTEE 209 (ACI 209, 1997) também  foi

observada por PIETRA et al. (2003), que justificam tal discrepância pelo fato de o

módulo de elasticidade dos agregados considerados no modelo serem diferentes do

módulo dos agregados utilizados em seu programa experimental.
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De qualquer forma, a conclusão que pode ser feita é que os modelos numéricos

existentes de previsão da retração são pouco confiáveis, devido ao fato de o

fenômeno da retração ser muito complexo, principalmente por depender de

numerosas e complexas condições de contorno. Outro fato que torna estes modelos

pouco confiáveis é a questão da evolução dos materiais, desde a época de concepção

destes modelos. Hoje, existem à disposição do tecnologista de concreto novos

cimentos, adições minerais, aditivos químicos e outros materiais que permitem um

refinamento significativo da microestrutura da pasta de cimento, alterando suas

propriedades reológicas no estado endurecido, de tal modo que os modelos

disponíveis para previsão da retração não conseguem estimar com confiabilidade o

comportamento desta pasta com relação à sua variação volumétrica.

Por isto, a alternativa mais interessante é a obtenção de uma estimativa da retração

através de programas experimentais simples e relativamente rápidos, onde os

concretos objeto de estudo podem ser confeccionados em laboratório e terem sua

retração medida experimentalmente, através de métodos como o da ASTM C 157 ou

o método proposto no projeto de norma ABNT 18:04.10.001 – Retração por secagem

do concreto – Método de ensaio. Com os valores de retração obtidos

experimentalmente, pode ser obtido um modelo, através de regressão estatística, que

estime com mais confiança os valores de retração ao longo do tempo, podendo-se

obter valores mais realistas com relação às condições de contorno e materiais

utilizados.

Por isto, para as matrizes objeto deste estudo, a variação da tensão de retração ao

longo do tempo será estimada com base nos modelos de regressão obtidos

experimentalmente e apresentados na Tabela 5.7.

5.2.3.3. Módulo de Elasticidade e Resistência à Compressão

A Tabela 5.8 resume os resultados médios, obtidos experimentalmente, da resistência

à compressão e do módulo de elasticidade, para as três matrizes estudadas.
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Tabela 5.8 – Resultados experimentais de resistência à compressão e módulo de elasticidade das
matrizes A, B e C

Matriz A Matriz B Matriz C
Idade
(dias) Compressão

(MPa)
Módulo
(MPa)

Compressão
(MPa)

Módulo
(MPa)

Compressão
(MPa)

Módulo
(MPa)

1 13,8 19925 11,3 17154  -- -- 
3 34,4 23600 36,7 29090 21,8 27410
7 38,2 27430 47,8 33960 32,9 30733
14 -- -- -- -- 41,9 35425
28 45,1 30140 56,6 38380 43,9 35650

A Tabela 5.9 apresenta as constantes e os coeficientes de correlação para o modelo

de regressão da variação da resistência à compressão ao longo do tempo. A Figura

5.8 apresenta os gráficos dos valores experimentais e as curvas de variação, ao longo

do tempo, da resistência à compressão, para as três matrizes estudadas.

Observando tanto a Tabela 5.9 e a Figura 5.8, nota-se uma boa aderência do modelo

exponencial com os dados experimentais, validando o mesmo para aplicação em

estimativas de resistência, nas três matrizes de concreto em estudo.

Tabela 5.9 – Constantes e R2 para os modelos exponenciais de regressão da resistência à
compressão, para as matrizes A, B e C
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Matriz Constante “A” Constante “B” R2

A 66,2522 4,3531 0,9309

B 96,9617 7,6542 0,9489

C 65,8415 6,5751 0,9819
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 Figura 5.8 – Gráficos com os resultados experimentais e as curvas de variação, ao longo do
tempo, da resistência à compressão para as matrizes A, B e C.

A Tabela 5.10 apresenta as constantes e os coeficientes de correlação obtidos nos

modelos de regressão para a variação, ao longo do tempo, do módulo de Elasticidade

das matrizes A, B e C. As Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 mostram os valores experimentais

e as curvas dos modelos, das matrizes A, B e C, respectivamente.

Tabela 5.10 – Constantes e R2 para os modelos exponenciais de regressão do módulo de
elasticidade, para as matrizes A, B e C
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Matriz Constante “A” Constante “B” R2

A 32938,2 1,6761 0,9832

B 48775,3 2,7428 0,9778

C 41552,8 2,0744 0,9540
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Figura 5.9 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao longo
do tempo, do módulo de elasticidade da matriz A.

Módulo de Elasticidade - B

0

10000

20000

30000

40000

50000

0 7 14 21 28
Idade (dias)

E
 (
M
P
a)

Experimental Modelo exponencial

Figura 5.10 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao
longo do tempo, do módulo de elasticidade da matriz B.
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Módulo de Elasticidade - C
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Figura 5.11 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao
longo do tempo, do módulo de elasticidade da matriz C.

Analisando a Tabela 5.10 e as Figuras 5.9 a 5.11, nota-se que o modelo de regressão

exponencial apresentou boa correlação com os valores experimentais, para as três

matrizes estudadas. Restava ainda, verificar se o modelo para a estimativa do valor

do módulo de elasticidade, apresentado na NBR 6118 (ABNT, 2003) e mostrado no

Capítulo 4 através da equação (4.12), poderia ter validade para as matrizes de

concreto aqui estudadas. Os valores estimados do módulo de elasticidade foram

calculados utilizando a equação (4.12) e os valores experimentais de resistência à

compressão obtidos nas matrizes A, B e C. A Tabela 5.11 mostra os valores

estimados encontrados e o gráfico da Figura 5.12 confronta os valores estimados com

os valores obtidos experimentalmente:

Tabela 5.11 – Valores experimentais e valores estimados, segundo modelo da NBR 6118:2003,
para o módulo de elasticidade das matrizes A, B e C.

A (MPa) B (MPa) C (MPa)
Idade
(dias) Experimental

Modelo
NBR 6118

Experimental
Modelo

NBR 6118
Experimental

Modelo
NBR 6118

1 19925 20837 17154 18850 -- --
3 23600 32864 29090 33914 27410 26141
7 27430 34614 33960 38713 30733 32106
14 -- -- -- -- 35425 36232
28 30140 37624 38380 42140 35650 37112
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Módulo de Elasticidade - Dados Experimentais x Modelo NBR 6118:2003
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Figura 5.12 – Gráfico comparativo entre os resultados experimentais e os valores estimados
pelo modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) para o módulo de elasticidade das matrizes A, B e C.

Analisando a Tabela 5.11 e o gráfico da Figura 5.12, nota-se que os valores do

módulo de elasticidade estimados pelo modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) estão

superestimados com relação aos valores experimentais, para as matrizes A e B. Para

a matriz C os valores estimados estão bem próximos dos valores experimentais. Estes

resultados mostram que o modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) pode ser aplicado

para a estimativa do módulo de elasticidade, com a ressalva de que a norma

recomenda sua aplicação apenas para idades iguais ou superiores a 7 dias e que o

modelo superestima os valores do módulo de elasticidade, o que pode refletir em

valores de tensão de retração também superestimados, o que do ponto de vista da

proteção contra a fissuração, está a favor da segurança.

Caso se tenha dados experimentais disponíveis, a melhor alternativa é utilizar o

modelo de regressão exponencial. Os dados da Tabela 5.10 mostram a boa correlação

do modelo com os dados experimentais, o que o capacita a ser aplicado na equação

(4.9), em conjunto com o modelo encontrado para a evolução da retração, de maneira
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a se obter a evolução da tensão de retração restringida ao longo do tempo, para as

matrizes A, B e C.

5.2.3.4. Obtenção da Curva de Variação da Tensão de Retração com o
Tempo

Os modelos exponenciais de variação da retração, apresentados na Tabela 5.7, e os

modelos exponenciais de variação do módulo de elasticidade, apresentados na Tabela

5.10, foram aplicados na equação (4.9) de modo a se obter os modelos de evolução

da tensão de tração no concreto, provocada pela retração restringida, nas três

matrizes estudadas. Os modelos resultantes estão representados pelas equações (5.4),

(5.4) e (5.6), para as matrizes A, B e C, respectivamente.

( )
( ) ( )

0,50,5 tt10 At
1,67611,4615

36,166
tσ −−

⋅
=

⋅ (5.4)

( )
( ) ( )

0,50,5 tt10B  t
2,74281,3709

68,566
tσ −−

⋅
=

⋅ (5.5)

( )
( ) ( )

0,50,5 tt10C  t
2,07441,4236

56,823
tσ −−

⋅
=

⋅ (5.6)

Onde:

σt A (t) é a tensão de retração restringida, ao longo do tempo, da matriz A, em MPa;

σt B (t) é a tensão de retração restringida, ao longo do tempo, da matriz B, em MPa;

σt C (t) é a tensão de retração restringida, ao longo do tempo, da matriz C, em MPa;

t  é a idade das matrizes, em dias.
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A Figura 5.13 mostra as curvas obtidas com os modelos das equações (5.4), (5.5) e

(5.6):

Tensão de Tração por Retração Restringida
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Figura 5.13 – Curvas dos modelos de variação, ao longo do tempo, da tensão de tração por
retração restringida  das matrizes  A, B e C.

As curvas da Figura 5.13 mostram uma evolução muito grande da tensão de tração,

nas três matrizes analisadas. Este fato é explicado pela grande deformação de

retração destas matrizes, associada ao ganho rápido de rigidez com o tempo, como

pode ser visto nas Figuras 5.9 a 5.11. Isto indica que estas matrizes possuem um

potencial de fissuração muito grande, o que será confirmado ao se confrontar as

curvas da Figura 5.13 com as curvas de evolução da resistência à tração das matrizes

A, B e C. O item  5.2.3.6 mostra  a comparação entre as curvas de evolução da tensão

de retração com as curvas de evolução da resistência à tração.

5.2.3.5. Variação da Resistência à Tração

A Tabela 5.12 resume os resultados médios obtidos nos ensaios de tração na flexão

realizados nas matrizes A, B e C e a Tabela 5.13 resume os valores de resistência à

tração direta, calculados com a equação (5.3), de acordo com a NBR 6118 (ABNT,

2003).
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Tabela 5.12 – Resultados médios obtidos experimentalmente da resistência à tração na flexão
das matrizes A, B e C

Resistência à Tração na Flexão (MPa)
Valores ExperimentaisIdade (dias)

Matriz A Matriz B Matriz C
1 2,9 2,9 --
3 4,4 7,1 3,7
7 5,1 9,3 5,5
14 -- -- 6,0
28 5,5 8,5 5,6

Tabela 5.13 – Valores de resistência à tração direta das matrizes A, B e C, calculados a partir
dos valores experimentais da Tabela 5.12, de acordo com ajuste segundo a NBR 6118 (ABNT,
2003)

Resistência à Tração Direta  (MPa)
Ajuste segundo NBR 6118Idade (dias)

Matriz A Matriz B Matriz C
1 2,0 2,0 --
3 3,1 5,0 2,6
7 3,6 6,5 3,8
14 -- -- 4,2
28 3,9 6,0 3,9

Com os valores de resistência à tração direta da Tabela 5.13 foi possível obter as

curvas de variação da resistência à tração direta,  ao longo do tempo, utilizando o

modelo de regressão exponencial da equação (4.14).  A Tabela 5.14 apresenta as

constantes e os coeficientes de correlação obtidos nos modelos de regressão para as

matrizes A, B e C. As Figuras 5.14, 5.15 e 5.16 mostram os valores de tração direta e

as curvas dos modelos de variação da resistência à tração, das matrizes A, B e C,

respectivamente.
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Tabela 5.14 – Constantes e R2 dos modelos exponenciais de regressão da resistência à tração
direta, para as matrizes A, B e C
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Matriz Constante “A” Constante “B” R2

A 4,7709 2,3083 0,9699

B 9,5697 4,1697 0,8737

C 5,3432 3,1732 0,8285
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Figura 5.14 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao
longo do tempo, da resistência à tração direta da matriz A.
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Resistência à Tração - Matriz B
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Figura 5.15 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao
longo do tempo, da resistência à tração direta da matriz B.
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Figura 5.16 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao
longo do tempo, da resistência à tração direta da matriz C.
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Analisando os dados da Tabela 5.12, percebe-se que, para a resistência à tração

direta, o modelo de regressão não teve uma aderência muito forte com os dados

experimentais, especialmente para as matrizes B e C. Isto pode ser justificado, pelo

fato de os resultados médios experimentais de tração na flexão aos 28 dias, das

matrizes B e C, terem sido inferiores aos resultados médios obtidos para 7 dias, fato

que indica a ocorrência de algum problema nos ensaios realizados aos 28 dias. Ao

traçar uma curva exponencial média aos pontos experimentais, o modelo acaba por

ajustar esta distorção, apresentando valores crescentes de resistência à tração, mas se

afastando dos dados experimentais obtidos.

Os valores experimentais de resistência à tração direta foram comparados com os

valores médios de resistência à tração do concreto, calculados a partir dos valores de

resistência à compressão, segundo a equação (4.15), prescrita pela NBR 6118

(ABNT, 2003), no caso onde dados experimentais ou mais precisos não estão

disponíveis. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.15 e a Figura 5.17 mostra

a comparação gráfica entre os dados experimentais e os dados estimados.

Tabela 5.15 – Valores experimentais e valores estimados, segundo modelo da NBR 6118:2003,
para a resistência à tração das matrizes A, B e C.

A (MPa) B (MPa) C (MPa)
Idade
(dias) Experimental

Modelo
NBR 6118

Experimental
Modelo

NBR 6118
Experimental

Modelo
NBR 6118

1 2,0 1,7 2,0 1,5  -- --
3 3,1 3,2 5,0 3,3 2,6 2,3
7 3,6 3,4 6,5 4,0 3,8 3,1
14  -- -- -- -- 4,2 3,6
28 3,9 3,8 6,0 4,4 3,9 3,7
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Resistência à Tração - Dados experimentais x Modelo NBR 6118 (ABNT, 2003)
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Figura 5.17 – Gráfico comparativo entre os resultados experimentais e os valores estimados
pelo modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) para a resistência à tração das matrizes A, B e C.

Observando o gráfico da Figura 5.17, nota-se que os valores médios de resistência à

tração estimados pelo modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) estão subestimados em

relação aos valores médios obtidos experimentalmente. Foram encontradas as

maiores distorções entre os valores do modelo e os valores experimentais na matriz

B, enquanto que as menores distorções  foram observadas na matriz A. Uma

justificativa provável para as distorções encontradas na matriz B foi o fato de este

concreto ter apresentado resultados muito elevados de resistência à tração na flexão,

com corpos-de-prova chegando a apresentar valores superiores a 9,0 MPa aos 7 dias.

Neste caso, chegou-se a suspeitar dos resultados devido a algum problema nos

cutelos da prensa de ensaios, o que foi descartado posteriormente. Analisando com

mais cuidado o fato, concluiu-se que, provavelmente, a matriz B, executada com

agregados de menor diâmetro (Brita 0) e com cimento de elevada finura (Blaine

superior a 7800 cm2/g) com adição de 8% de metacaulim, apresentou uma grande

velocidade de hidratação, aliada a um refinamento da microestrutura de sua pasta de

cimento, especialmente na zona de transição agregado matriz (MEHTA e
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MONTEIRO, 1994). Isto favoreceu as condições para a obtenção de resistências à

tração na flexão muito elevadas.

Conclui-se aqui que, com exceção da matriz B, tanto o modelo de regressão

exponencial quanto o modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003), podem ser aplicados na

estimativa da variação da resistência à tração com o tempo e serem aplicados em

uma modelagem de previsão da fissuração. Entretanto, deve-se ressalvar que o

modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) foi aplicado utilizando resistências à

compressão médias e não características, como prescreve a norma.

5.2.3.6. Verificação do Potencial de Fissuração

Considerando as equações de previsão da tensão de retração restringida, apresentadas

nas equações (5.4), (5.5) e (5.6) e os modelos de variação da resistência à tração, ao

longo do tempo, apresentados na Tabela 5.14, foram elaboradas as curvas tensão de

retração x tempo e resistência x tempo. Fazendo σt (t) = fct (t) e comparando as  duas

curvas em um mesmo gráfico, foi possível estimar o tempo (t) e a tensão de tração

(σt) na iminência da primeira fissura, tal como demonstrado na Figura 4.11. Os

resultados, chamados aqui de “ponto de primeira fissura”, estão resumidos na Tabela

5.16 e as curvas apresentadas nas Figuras 5.18, 5.19 e 5.20.

Tabela 5.16 – Pares ordenados (t, σσσσ) dos pontos de primeira fissura, para as matrizes A, B e C

Ponto de primeira
fissura (t,σσσσ)

Matriz A Matriz B Matriz C

Tempo (t), em dias 2,9 1,9 1,7

Tensão (σ), em MPa 2,9 3,4 2,2
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Figura 5.18 – Gráfico de verificação da fissuração da matriz A.
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Figura 5.19 – Gráfico de verificação da fissuração da matriz B.
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Fissuração - Matriz C

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0 1 2 3 4 5 6 7
Idade (dias)

T
en

sã
o
 (
M
P
a)

Tensão de Tração Resist. à Tração

primeira 
fissura

Figura 5.20 – Gráfico de verificação da fissuração da matriz C.

Observa-se através dos gráficos e da Tabela 5.16 que o potencial de fissuração das

três matrizes é elevado, com previsão do aparecimento da primeira fissura pouco

antes dos 3 dias de idade na matriz A e antes dos 2 dias de idade nas matrizes B e C.

Observa-se também que a tensão de tração na iminência da primeira fissura é maior

na matriz B. Isto se deve a sua elevada rigidez e retração em baixas idades, além do

desenvolvimento rápido de resistência à tração. Em termos práticos, no caso da

matriz B, isto pode refletir em armaduras mais densas ou maior consumo de fibras,

para estabilizar as fissuras em uma determinada abertura, quando comparada com as

matrizes A e C, que fissuraram com tensões menores.

Assim, pode-se concluir que uma matriz muito resistente nas primeiras idades  não é

tão favorável do ponto de vista do controle de fissuração com reforço com fibras ou

armadura, pelo fato de sua microestrutura estar muito refinada, o que favorece o

aumento da retração potencial. Alia-se a este fato, o desenvolvimento rápido de

rigidez, o que acaba por elevar muito rapidamente as tensões de tração por retração

restringida. Por outro lado, estas matrizes apresentam ganho rápido de resistência à

tração, o que culmina com fissuração em elevados níveis de tensão de tração, o que

pode exigir um volume maior de fibras ou uma taxa maior de armadura, no caso de

armadura específica para controle da fissuração. Entretanto, a aplicação de
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tecnologias como a cura interna ou uso de aditivos redutores de retração (REPETTE,

2005) em matrizes de alta resistência, associado ao reforço com fibras ou armadura, é

um recurso capaz de minimizar ou controlar a fissuração destes concretos.

5.3. ESTUDO EXPERIMENTAL EM CAMPO

5.3.1. Variáveis do Estudo e Metodologia Empregada

Os estudos experimentais em campo consistiram na avaliação da fissuração de

elementos de superfície construídos com matrizes de concreto com e sem o reforço

de fibras de aço. Os elementos de superfície construídos foram doze pistas

experimentais, com 20 metros de comprimento, 1 metro de largura e 10 cm de

espessura. As pistas foram construídas sobre bases rígidas com espessura de 10 cm,

previamente construídas. As bases, também confeccionadas com CRFA, tinham a

função de elemento de restrição da retração das pistas, simulando uma condição

semelhante à de elementos de superfície como pavimentos de concreto construídos

sobre substrato rígido (como concreto compactado a rolo ou brita graduada tratada

com cimento) ou ainda a condição de revestimento de concreto moldado aplicado

sobre revestimento de concreto projetado, em túneis NATM. A Figura 5.21 mostra os

croquis das plantas e cortes transversais das pistas experimentais.

Originalmente, as pistas foram concebidas para serem um protótipo, na escala 1:4, de

uma pista com 80 metros de comprimento, 4 metros de largura e 24 cm de espessura.

Desta forma, a espessura original do protótipo seria de 6 cm. Foi então realizada uma

análise dimensional para verificar se haveria efeito de escala nos protótipos

(CARNEIRO, 1993; MARTINS, 1990).  No caso de elementos de concreto com

modelos reduzidos, deve-se cuidar para que a granulometria do agregado seja

aproximadamente semelhante à geometria do protótipo. O cuidado é ainda maior

quando se trata de estudos de fenômenos que dependem da porosidade, como é o

caso da retração e demais efeitos reológicos.

Matriz B

Matriz C
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PISTAS SOBRE BASE RUGOSA, COM JATEAMENTO (CORTE VERDE)

PISTAS SOBRE BASE LISA, COM SUPERFÍCIE DESEMPENADA

PARA RETIRADA DA NATA SUPERFICIAL E EXPOSIÇÃO DOS AGREGADOS

PISTAS SÉRIE II - CORTE TRANSVERSAL  A-A

BASE DE CRFA JATEADA - ESPESSURA 10 cm - fc7 = 40 MPa  

PISTAS SÉRIE III - CORTE TRANSVERSAL  B-B

BASE DE CRFA DESEMPENADA - ESPESSURA 10 cm - fc7 = 40 MPa  

PISTAS SÉRIE I - CORTE TRANSVERSAL  C-C

BASE DE CRFA JATEADA - ESPESSURA 10 cm - fc7 = 40 MPa  

Figura 5.21 – Croquis com plantas e cortes transversais das pistas experimentais (sem escala)
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Após a análise, concluiu-se que na escala 1:4, praticamente não há efeito de escala

nas pistas, desde que o diâmetro máximo do concreto seja reduzido, dada a espessura

reduzida do protótipo. Entretanto, o mais importante foi a constatação de que a

redução da espessura iria influenciar a distribuição espacial dos agregados e das

fibras, podendo ocorrer uma tendência de alinhamento das fibras, o chamado efeito

de borda, que ocorre quando a menor dimensão do protótipo é muito próxima ao

comprimento da fibra. Segundo a recomendação da JSCE SF4 (1984), a menor

dimensão de um corpo-de-prova para ensaio de tenacidade deve ser de

aproximadamente três vezes o comprimento da fibras utilizadas. Assim, utilizando o

mesmo conceito para eliminar o efeito de escala e o efeito de borda, optou-se por

aumentar a espessura das pistas experimentais para 10 cm, compatibilizando-a com

as fibras utilizadas nos protótipos, cujo maior comprimento é de 30 mm. Além disto,

a matriz de concreto utilizada nas pistas foi confeccionada com brita 0, com

dimensão máxima característica de 12,5 mm. As dimensões do agregado graúdo

também estão compatíveis com o comprimento das fibras utilizadas, sendo que a

dimensão máxima característica dos agregados é igual ou inferior a metade do

comprimento das fibras, conforme visto no item 3.5.

Variáveis Intervenientes do Estudo

Traços dos Concretos e Materiais Utilizados: para a confecção das bases optou-se

por uma matriz de concreto com potencial de fissuração reduzido, dada a condição

de que as bases não poderiam apresentar fissuras, de modo a evitar que estas

induzissem fissuração nas pistas experimentais (que deveriam fissurar apenas pelo

efeito da retração restringida).

Ao mesmo tempo, a base deveria ganhar resistência e rigidez rapidamente, de modo

a estar suficientemente rígida no momento da concretagem das pistas experimentais.

Assim, as bases ofereceriam a maior restrição possível à retração das pistas

experimentais, em uma condição bastante favorável para sua fissuração. Desta

maneira optou-se por um traço com resistência à compressão de 30 MPa aos 7 dias.

Outra condição de contorno para definição do traço do concreto das bases, foi o
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reforço das mesmas com fibras de aço, o que exigiu um teor de argamassa superior a

50 %.

A matriz definida pelo fornecedor de concreto para atender a estas últimas condições

não possuía um consumo de cimento muito baixo, o que não atenderia plenamente à

condição de baixo potencial de fissuração. Por isto, o reforço com fibras de aço

ganhou importância. Optou-se pela adição de 30 kg/m3 de fibras de aço com fator de

forma superior a 60. Dada a grande quantidade de fibras necessárias para a confecção

das bases (1200 kg aproximadamente) e o fato de que o fornecimento destas seria

através de doação dos fabricantes, optou-se por utilizar três fibras de fabricantes

diferentes, o que dificultou a uniformização da escolha das fibras para a confecção

das bases. Assim, a solução encontrada foi a confecção da primeira base com fibras

fornecidas por dois fabricantes diferentes, com comprimento de 60 mm, diâmetro

aproximado de 0,8 mm e fator de forma 75; e a confecção da segunda base com

fibras fornecidas de um terceiro fabricante, com comprimento de 35 mm, diâmetro

de 0,55 mm e fator de forma 64.

Quanto à matriz das pistas experimentais, a situação era diferente, dado que se

desejava um grande potencial de fissuração. Das matrizes estudadas no item anterior

a mais indicada seria a matriz C, dado que o concreto a ser utilizado seria moldado in

loco, como foi o concreto utilizado para moldagem de elementos de superfície nas

obras de extensão da Linha 2 – Verde, do Metrô de São Paulo. Entretanto, este

concreto utilizava brita 1, fato desfavorável com relação ao efeito de borda e efeito

de escala, já citados. Por isto, acabou-se por modificar o traço, substituindo a brita 1

por brita 0  e alterando o consumo de cimento de 365 kg/m3 para 400 kg/m3. A

Tabela 5.17 mostra o consumo de materiais e a Tabela 5.18 mostra os traços em

massa, materiais secos, e os dados de dosagem do concreto das bases e do concreto

das pistas experimentais:
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Tabela 5.17 – Consumo de materiais secos, das matrizes de concreto utilizadas na construção
das bases e das pistas experimentais em campo

Areia Agregado Graúdo Adições

Matriz
Cimento

(kg/m3)
Artificial

(kg/m3)

Natural

(kg/m3)

Brita 0

(kg/m3)

Brita 1

(kg/m3)

Água

(kg/m3)

Fibras
de aço

(kg/m3)

Aditivo plastificante
base lignosulfonato

(% em relação à
massa de cimento)

Base I
L/D = 64

30

Bases
II/III

420 181 560 289 677 210
L/D = 75

30

0,44

Pistas 400 322 499 919 0 210
Ver

Tabela
5.21

0,30

Tabela 5.18 – Traços em massa, materiais secos, e dados de dosagem das matrizes de concreto
utilizadas na construção das bases e das pistas experimentais em campo

Matriz

Traço em massa

C : a1 : a2: p0 : p1

Relação
a/c

Teor de
argamassa

(α)

Teor de
agregados
secos (m)

Teor de
água (H)

Abatimento
no tronco
de cone
(cm)

Bases 1:0,431:1,333:0,688:1,612 0,500 55 % 4,064 9,9 % 12 ± 2

Pistas 1:0,805:1,248:2,298:0 0,525 57 % 4,350 9,8 % 12 ± 2

Os agregados utilizados para a confecção das matrizes foram os seguintes:

• Areia natural, quartzosa, de rio (Concresand); MF = 1,56; DMC = 1,2 mm

• Areia artificial, resultante de finos de britagem (Pedreira Cantareira); MF =
2,61; DMC = 4,8

• Brita 0 (pedrisco), Pedreira Cantareira; MF = 5,98; DMC = 12,5 mm

• Brita 1, Pedreira Cantareira; MF = 6,94; DMC = 19 mm

A Tabela  5.19 mostra os cimentos utilizados para o concreto das bases e das pistas

experimentais:
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Tabela 5.19 – Cimentos utilizados nos concretos das bases e das pistas experimentais em campo

Resist. à Compressão

(NBR 7215)Elemento Proporção Tipo

Finura
Blaine

(NBR 7224)
03 d 07 d 28 d

75 % CP III 40 RS 4511 ±  207 27,2 ±  1,3 37,7± 1,3 50,1± 1,6

BASES

25 %

Cimento Portland
especial com pega
acelerada e adição
de 8%, em massa,
de metacaulim, e
elevada finura

8333 ±  328 40,5 ±  1,6 56,2 ± 2,0 68,7 ± 4,6

PISTAS 100 % CP III 40 RS 4511± 207 27,2 ±  1,3 37,7± 1,3 50,1± 1,6

As fibras de aço utilizadas no estudo foram fibras de seção transversal circular,

produzidas a partir de arame de aço de baixo teor de carbono,  trefilado a frio, com

resistência à tração superior a 1100 MPa. As fibras possui ancoragem em gancho nas

duas extremidades. As dimensões nominais das fibras são:

• Fibra F1:  Comprimento = 25 mm; diâmetro = 0,75 mm; fator de forma = 33

• Fibra F2: Comprimento = 30 mm; diâmetro = 0,60; fator de forma = 50

Condições ambientais: Para avaliação das condições de secagem das pistas

experimentais, foram monitoradas a temperatura e a umidade relativa do ar na região

onde as pistas foram construídas. Foram obtidos dados meteorológicos desde a

confecção das bases até o final do período de acompanhamento da fissuração das

pistas. Dada a dificuldade de se manter um termohigrômetro no local, a solução foi

obter os dados meteorológicos coletados pela plataforma micrometeorológica, do

Laboratório de Micrometeorologia, do Instituto Astronômico e Geofísico da

Universidade de São Paulo - IAG USP. Os dados foram coletados na Cidade

Universitária em São Paulo, localidade vizinha ao Canteiro Jaguaré, da Linha 4 do

Metrô de São Paulo, local onde foram construídas as pistas experimentais. A foto

aérea da Figura 5.22 mostra a proximidade entre o Laboratório de

Micrometeorologia do IAG – USP e a localização do Canteiro Jaguaré.
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Figura 5.22 – Foto aérea mostrando a localização da plataforma micrometeorológica do IAG-
USP e a localização das pistas experimentais (MAPS GOOGLE, 2005).

Variáveis Independentes do Estudo

O estudo em campo tinha como objetivo avaliar e quantificar a influência da adição

de fibras de aço no controle da fissuração causada pela retração restringida. Assim,

uma das variáveis independentes avaliadas foi o teor de fibras de aço adicionado ao

concreto. Foram confeccionadas pistas com concreto sem fibras de aço (referência) e

pistas com matrizes de concreto com a adição de 10 kg/m3, 30 kg/m3 e 60 kg/m3 de

fibras de aço. Estes três teores de fibra cobrem as condições de desempenho limite,

como pode ser observado na Figura 4.15, do item 4.3.6 (fissuração entre 0,1 mm e

1,5 mm). Também cobrem a amplitude dos consumos mais comuns de fibras

empregados em CRFA. Para a variável teor de fibras, o resultado esperado é que,

com o aumento no consumo de fibras no concreto, maior é a redução da fissuração

das pistas, com uma menor quantidade de fissuras totais e limitação da abertura das

fissuras.

CANTEIRO JAGUARÉ

CIDADE UNIVERSITÁRIA - USP

NNN
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Outro fator estudado foi a condição de restrição da base. Como as tensões de tração

são induzidas pela restrição da base à contração volumétrica das pistas, uma variação

na condição de restrição poderia provocar uma variação na fissuração das pistas. Por

isto, outra variável independente do estudo foi a condição de aderência das bases. Em

uma série do estudo, as pistas foram construídas sobre uma base com superfície

irregular, obtida através de corte verde, com jateamento de água sob pressão na

superfície do concreto ainda jovem, com poucas horas de idade, para remoção da

nata superficial e exposição dos agregados. Em uma segunda série do estudo, as

pistas foram construídas sobre uma base com a superfície lisa, obtida através de

desempenamento, realizado poucas horas após a concretagem da base. Nestas pistas

era esperado que a quantidade de fissuras fosse menor que nas pistas sobre base

jateada, dada a condição de aderência menor das bases desempenadas.

A terceira variável independente estudada, foi o fator de forma das fibras de aço. Em

função dos resultados obtidos no item 4.3.6, onde foi constatado analiticamente que

fibras de maior fator de forma demandaram uma menor quantidade de fibras para

garantir uma mesma abertura máxima de fissura, decidiu-se avaliar

experimentalmente a influência do fator de forma das fibras no controle da

fissuração. Em uma terceira série de estudos, pistas com matrizes de concreto

contendo fibras de menor fator de forma foram construídas sobre uma base de

superfície jateada. Nesta série de ensaios, o resultado esperado é uma fissuração

maior das pistas confeccionadas com fibras de aço de menor fator de forma, quando

comparada com a fissuração de pistas com adição de fibras de maior fator de forma,

adicionadas em um mesmo teor.

A Tabela 5.20 resume as variáveis independentes do estudo.
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Tabela 5.20 – Resumo das variáveis independentes do estudo experimental em campo

Série Identificação
Tipo de
elemento

Matriz de concreto Fibra
Dosagem
de fibra
(kg/m³)

Base

F1-00-I
Concreto
sem fibras

Não tem 0
C = 400 kg/m³

F1-10-I Fibra F1 10

Base de
restrição com
aderência

a/c = 0,525
L = 25 mm

F1-30-I
D = 0,75 mm

30

Abatim. = 12 ± 2 cm
L/D = 33

I

F1-60-I

CRFA

  
60

(Jateada –
corte verde)
exposição dos
agregados

F2-00-II
Concreto
sem fibras

Não tem 0
C = 400 kg/m³

F2-10-II Fibra F2 10

Base de
restrição com
aderência

a/c = 0,525
L = 30 mm

F2-30-II
D = 0,60 mm

30

Abatim. = 12 ± 2 cm
L/D = 50

II

F2-60-II

CRFA

  
60

(Jateada –
corte verde)
exposição dos
agregados

F2-00-III
Concreto
sem fibras

Não tem 0
C = 400 kg/m³

F2-10-III Fibra F2 10

a/c = 0,525
L = 30 mm

F2-30-III
D = 0,60 mm

30

Abatim. = 12 ± 2 cm
L/D = 50

III

F2-60-III

CRFA

  
60

Base de
restrição com

baixa
aderência

(desempenada
– lisa)

Variáveis Dependentes do Estudo

• Fissuração das Pistas: Cada pista experimental, após sua construção, teve sua

fissuração monitorada, através da observação do momento da ocorrência da

primeira fissura e posterior mapeamento de todas as fissuras observadas a partir

da idade de 8 dias até 28 dias. Justifica-se o mapeamento a partir dos 8 dias, dado

que, teoricamente, o processo de fissuração de toda a pista estaria estabilizado

nesta idade, como pode ser visto no exemplo da Tabela 4.3, apresentada no

Capítulo 4, que  foi calculado com base nos dados de módulo de elasticidade,

resistência à tração e retração obtidos experimentalmente. Além disto, havia a

impossibilidade de medir a as fissuras nos primeiros dias de idade, devido aos

trabalhos de desmontagem das formas das pistas.
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O mapeamento foi realizado através da identificação de cada fissura e medida de

seu comprimento e abertura. Para medida do comprimento foi utilizada uma trena

de aço, de 2,0 m de comprimento e para a medida da abertura das fissuras, foi

utilizada uma lupa para medida de abertura de fissuras (fissurômetro óptico), com

lente de aumento de 10 vezes e nônio para leitura das aberturas. Em cada dia eram

medidas e mapeadas as fissuras de apenas uma pista. Todas as medições foram

realizadas sempre pela manhã, e no mesmo horário, de modo a minimizar a

influência da variação da temperatura na medida da abertura das fissuras. Deste

modo, as fissuras das pistas da série I e II foram mapeadas entre 8 e 11 dias de

idade (dado que estas foram moldadas em semanas diferentes) e as pistas da série

III foram  mapeadas entre 14 e 17 dias de idade. Devido à grande quantidade de

fissuras que surgiram nas pistas e dado o fato de que apenas uma pessoa realizava

as medições, não foi possível monitorar a evolução da abertura das fissuras.

• Potencial de Fissuração da Matriz de Concreto: Nestas séries de estudos,

pretendia-se comparar as aberturas de fissuras, obtidas experimentalmente, em

função do teor de fibras utilizado, com as aberturas estimadas através do estudo

analítico de dosagem, segundo metodologia apresentada no item 4.3.5. Para a

elaboração do estudo analítico era necessário obter as estimativas das variações,

ao longo do tempo, da retração potencial, do módulo de elasticidade e da

resistência à tração da matriz de concreto utilizada nas pistas. Para isto, durante a

concretagem das pistas experimentais, foram confeccionados corpos-de-prova

para controle, aos 3, 7 e 28 dias, das seguintes variáveis dependentes:

� Resistência à Compressão - NBR 5739 (ABNT, 1994);

� Resistência à Tração na Compressão Diametral - NBR 7222 (ABNT, 1994);

� Módulo de Elasticidade - NBR 8522 (ABNT, 2003);

� Retração Potencial (Secagem + Autógena), através do método prescrito na

norma ASTM C157 (ASTM, 1993).

Com os dados experimentais destas variáveis, foi possível obter as curvas

estimativas da evolução da tensão de tração por retração e a variação da
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resistência à tração ao longo do tempo. Estas curvas foram obtidas segundo

metodologia experimental apresentada nos itens 5.2.2.1 e 5.2.2.2,

respectivamente.

Foram ensaiados os corpos-de-prova obtidos apenas das pistas de referência, ou

seja, aquelas confeccionadas com concreto sem a adição de fibras. Justifica-se

este procedimento pelo fato de que interessava estimar o potencial de fissuração

por retração apenas das matrizes de concreto utilizadas nas pistas experimentais.

Além disto, não havia necessidade de se obter os valores de resistência mecânica

e módulo de elasticidade para os concretos reforçados com fibras de aço, dado o

fato de que a quantidade de fibras no concreto não tem influência nestas

variáveis, quando são utilizados teores de fibra abaixo do volume crítico

(BENTUR e MINDESS, 1990).

As dimensões e quantidades de corpos-de-prova ensaiados, em cada série de

pistas experimentais, estão resumidos na Tabela 5.21.

Tabela 5.21 – Resumo do controle tecnológico dos concretos utilizados nas pistas experimentais
(tipo e número de corpos-prova para cada ensaio)

RETRAÇÃO

(10x10x28,5) cm³ 3d 7d 28d 3d 7d 28d 3d 7d 28d

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31/10/05 II e III 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Série

COMPRESSÃO 
(φ15cm x 30cm) 

COMPRESSÃO 
DIAMETRAL 

(φ15cm x 30cm)

MÓDULO DE 
ELASTICIDADE 
(φ15cm x 30cm)

Data da 
Moldagem

24/10/05 I

• Tenacidade à Flexão

Neste estudo experimental, pretendeu-se também avaliar a correlação entre a

fissuração observada nas pistas experimentais e a tenacidade à flexão dos compósitos

utilizados nestas pistas. Para isto, foram realizados ensaios, aos 28 dias, de

tenacidade à flexão, segundo método prescrito pela norma japonesa JSCE SF4

(1984). Nos ensaios de tenacidade foram obtidas as curvas Carga x Deslocamento

Vertical. A partir destas curvas, foram obtidos o Fator de Tenacidade (JSCE SF4,

1984) e os valores de tensão residual (EFNARC, 1996), para os deslocamentos
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verticais de 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 mm. Embora a EFNARC (1996) prescreva o cálculo

da tensão residual para deslocamento vertical de 4,0 mm, esta não foi calculada, dado

que os ensaios foram conduzidos até um deslocamento de 3,0 mm. As metodologias

de obtenção destes índices de tenacidade são descritas por NUNES (1998), não sendo

necessário aqui apresentá-las novamente. A Tabela 5.22 mostra as dimensões e

quantidades de corpos-de-prova ensaiados, para cada série experimental:

Tabela 5.22 – Resumo dos ensaios de tenacidade à flexão dos concretos utilizados nas pistas
experimentais (tipo e número de corpos-prova para cada ensaio)

Data da
Moldagem

Série Identificação Tenacidade aos 28 dias

F1-00-I --

F1-10-I 4

F1-30-I 4
24/10/05 I

F1-60-I 4

F2-00-II --

F2-10-II 4

F2-30-II 4
II

F2-60-II 4

F2-00-III --

F2-10-III --

F2-30-III --

31/10/05

III

F2-60-III --

5.3.2. Execução das Pistas Experimentais e Realização dos Ensaios

Execução das Bases

As bases das pistas experimentais foram construídas em um local onde,

anteriormente, havia um alojamento de canteiro de obras. Neste local, parte do piso

de concreto estava danificado e, em alguns locais, já não existia mais. Para a

construção das bases, as juntas existentes no piso foram calafetadas (para não induzir

fissuras na base e nas pistas), alguns buracos foram preenchidos e a região sem piso

foi regularizada com um misto de agregados compactado (Figura 5.23). As fôrmas

das bases foram executadas em madeira e, antes da concretagem, a superfície de

aplicação foi previamente molhada, ficando em uma condição saturada, superfície

seca.
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Figura 5.23 – Local onde foi construída a base das pistas da série I de ensaios.

Para a concretagem das bases foi utilizado CRFA dosado em central, cujo consumo

de materiais e traço estão apresentados nas Tabelas 5.17 e 5.18, respectivamente. As

fibras de aço foram adicionadas ao concreto na central dosadora, através da esteira

carregadora, junto com os agregados. O abatimento no tronco de cone especificado

para o concreto foi de 130 ± 20 mm. O adensamento do concreto foi realizado com

vibrador de imersão e o espalhamento foi manual. A Figura 5.24 mostra o

procedimento de concretagem das bases.

Em cada base, foi realizado o controle da resistência à compressão do concreto (NBR

5739/94), aos 7 e 28 dias, com a coleta de 6 exemplares de concreto, 3 para cada

idade, totalizando 12 corpos-de-prova de φ100 x 200 mm. Os resultados médios

obtidos foram os seguintes:

• Base das pistas da série I  - fc7 = 32,2 MPa; fc28 = 42,8 MPa

• Base das pistas das séries II e III - fc7 = 35,3 MPa; fc28 = 38,7 MPa

Cerca de quatro horas após a concretagem, foi realizado o tratamento da superfície

da base, conforme o tipo de restrição desejado para as pistas. As bases das pistas da

séries I  e II foram jateadas com água pressurizada, para remoção da nata de cimento

Calafetação das juntas

Regularização com agregado compactado

Fôrma
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e exposição dos agregados (corte verde – Figura 5.25). A base das pistas da série III

foi desempenada, de modo que o acabamento da superfície ficasse liso (Figura 5.26).

Figura 5.24 – Concretagem da base das pistas da série I de ensaios.

Figura 5.25 – Superfície da base das pistas das séries I e II (acabamento jateado corte-verde)
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Figura 5.26 – Superfície da base das pistas da série III (acabamento desempenado).

Para a garantia de que a fissuração das bases fosse a menor possível, os cuidados

com a cura foram rigorosos. Imediatamente após o final da pega do concreto, as

bases foram curadas sistematicamente, com aspersão de água. Em seguida, foi

realizada a cura por imersão, com a formação de uma lâmina de água sobre as bases,

através da construção de anteparos laterais de argamassa, para represar a água sobre

a superfície da bases. Para evitar a perda de água por evaporação, as lâminas d’água

foram cobertas com uma manta de polietileno (Figura 5.27). Este procedimento de

cura foi realizado durante 7 dias. O resultado obtido com este procedimento,

associado à adição de fibras de aço ao concreto, foi considerado muito bom, dado

que numa área de (4,30 x 40,0) m2, o número de fissuras em cada base não foi

superior a três, sendo que nenhuma era passante. As poucas fissuras que surgiram

foram tratadas, de modo que estas não induzissem fissuração às pistas experimentais.
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Figura 5.27 – Procedimento de cura das bases. Foto esquerda: formação da lâmina d’água sobre
a base; Foto direita: cobertura com manta plástica para evitar evaporação da água

Execução das Pistas

As pistas experimentais foram construídas sobre as bases, que previamente foram

limpas com jateamento de água, para remoção de poeira e qualquer outro material

particulado. Para a concretagem das pistas foram montadas fôrmas laterais de

madeira, travadas transversalmente para evitar seu desalinhamento e abertura durante

a concretagem. As matrizes de concreto foram dosadas em central, com consumo de

materiais e traço de acordo com o apresentado nas Tabelas 5.17 e 5.18,

respectivamente. O transporte e fornecimento do concreto foi realizado com

caminhões betoneira, sendo que para as pistas da série I foi fornecido um caminhão

com 2,5 m3 de concreto para cada pista. Para as pistas da série II e III, um caminhão

com 5 m3 de concreto fornecia concreto para duas pistas, uma de cada série, ambas

com o mesmo consumo de fibras. Esta opção foi definida para garantir a exata

dosagem prevista de fibras de aço em cada pista.

Para as pistas que utilizaram CRFA, as fibras foram adicionadas à matriz de concreto

diretamente no caminhão betoneira, no local da concretagem. A matriz de concreto

era fornecida com consistência no abatimento no tronco de cone de 120 ± 20 mm e,

previamente à adição das fibras, era realizado o ajuste da consistência, caso fosse

necessário. As fibras eram adicionadas manualmente (Figura 5.28), tomando-se o

cuidado de não despejar grande quantidade de fibras de uma só vez, para evitar o

embolamento e a formação de ouriços. Sistematicamente, a rotação do balão da

betoneira era invertida, durante a adição das fibras, para uma melhor mistura. Após a

adição das fibras, a mistura no caminhão prosseguia com velocidade alta durante  5
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minutos. Em seguida, o ajuste da consistência era realizado com a adição de

superplastificante de pega normal, base química naftaleno sulfonato, na quantidade

de 0,5 % sobre a massa de cimento, para traços com até 30 kg/m3 de fibras e 1,0 %

sobre a massa de cimento, para o traço com 60 kg/m3 de fibras. Para o lançamento, a

consistência especificada era de 120 ± 20 mm.

Figura 5.28 – Adição manual das fibras no caminhão betoneira

A Tabela 5.23 resume a seqüência de concretagem, com os volumes de concreto e a

quantidade de fibras utilizados em cada concretagem.
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Tabela 5.23 – Resumo dos ensaios de tenacidade à flexão dos concretos utilizados nas pistas
experimentais (tipo e número de corpos-prova para cada ensaio)

Data Séries Pistas Concretadas

Volume de
concreto por
caminhão

(m³)

Concreto
Adição de fibras
por caminhão

F2-0-II e F2-0-III 5,0 Sem fibras Sem adição

F2-10-II e F2-10-III 5,0 Com fibras F2 - 10 kg/m³
50 kg

(2,5 sacos de 20 kg)

F2-30-II e F2-30-III 5,0 Com fibras F2 - 30 kg/m³
150 kg

(7,5 sacos de 20 kg)

24/10/05 II e III

F2-60-II e F2-60-III 5,0 Com fibras F2 - 60 kg/m³
300 kg

(15 sacos de 20 kg)

Pista F1-0-I 2,5 Sem fibras Sem adição

Pista F1-10-I 2,5 Com fibras F1 - 10 kg/m³
25 kg

(1 saco de 25 kg)

Pista F1-30-I 2,5 Com fibras F1 - 30 kg/m³
75 kg

(3 sacos de 25 kg)

31/10/05 I

Pista F1-60-I 2,5 Com fibras F1 - 60 kg/m³
150 kg

(6 sacos de 25 kg)

Ao se  observar a Tabela 5.23, nota-se que, para cada teor de fibras, as pistas da série

II (base jateada) e série III (base desempenada) foram concretadas simultaneamente,

de forma que as condições de exposição ao ambiente fossem idênticas, tendo apenas

a condição de restrição da base como variável.  Entretanto, devido à restrição de

tempo e mão-de-obra, não foi possível a concretagem no mesmo dia das pistas da

série I, fato que introduziu uma condição de contorno adicional – a diferença nas

condições de exposição, na análise comparativa entre as pistas da série I (Fibras F1)

e série II (Fibras F2).

Durante a concretagem das pistas, o espalhamento do concreto foi manual e o

adensamento foi realizado através de vibradores de imersão. Inicialmente, foi tentada

a utilização de régua vibratória, procedimento que não obteve sucesso, devido a

irregularidade e desnivelamento entre as fôrmas de uma mesma pista. Com isto não é

possível garantir que não tenha ocorrido segregação e distribuição irregular das

fibras, as quais podem  acontecer, o que acaba introduzindo mais um fator que pode

aumentar a variabilidade dos resultados, limitando assim o estudo. Após o
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adensamento, as pistas eram sarrafeadas, para nivelamento e posteriormente, o

acabamento das pistas era feito com desempenadeira. A exsudação do concreto foi

pequena, fato que colaborou para controle das fissuras de retração plástica. Caso

alguma fissura plástica fosse observada, esta era eliminada através da operação de

desempeno. As pistas foram então submetidas às condições mais severas possíveis,

com relação ao controle da fissuração por retração, sem qualquer tipo de cura,

ficando expostas, desde as primeiras idades, à temperatura e umidade relativa do ar

ambientes, na condição mais favorável para a ocorrência de fissuração por retração.

As fotos das Figuras  5.29, 5.30 e 5.31 mostram, respectivamente, as fôrmas das

pistas, o procedimento de concretagem e acabamento final de algumas pistas.

Figura 5.29 – Fôrmas das pistas da série II de ensaios (base jateada / fibra F2)

Figura 5.30 – Concretagem da pista F1-0 da série I de ensaios
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Figura 5.31 – Pistas experimentais das séries II e III

Moldagem e ensaios dos corpos-de-prova

Durante as concretagens, foram moldados os corpos-de-prova para os ensaios de

resistência à compressão (NBR 5739/94), resistência à tração (NBR 7222/94),

módulo de elasticidade (NBR 8522/03) retração (ASTM C-157-93) e tenacidade

(JSCE SF4, 1984). As dimensões e quantidades de corpos-de-prova estão

apresentados na Tabelas 5.21 e 5.22. A Figura 5.32 mostra os corpos-de-prova

moldados em campo.

Figura 5.32 – Foto esquerda: moldagem dos corpos-de-prova de compressão, tração na
compressão diametral e módulo de elasticidade. Foto direita: moldagem dos corpos-de-prova de
retração e tenacidade

F2-0 F2-10 F2-30 F2-60

Base
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Todos os corpos-de-prova de resistência à compressão, resistência à tração e módulo

de elasticidade, foram desformados 1 dia  após a concretagem das pistas e, em

seguida, foram transportados para o laboratório do Centro Tecnológico Holcim,

onde permaneceram em câmara úmida até a idade de ensaio. No caso dos corpos-de-

prova de retração, estes foram transportados para o laboratório do Centro de Pesquisa

e Desenvolvimento de Construção Civil (CPqDCC) da Escola Politécnica – USP,

onde foram desformados e colocados em câmara úmida até a idade da primeira

leitura. O ensaio de retração foi realizado com a mesma metodologia descrita no item

5.2.2.1, apenas com a diferença de que as leituras de deformação foram realizadas

aos 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 dias, para os CP’s F1-00 I, e aos 3,

4, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20 e 21 dias, para os CP’s da série F2-00 II.

Para os ensaios de tenacidade à flexão foram moldados corpos-de-prova de

dimensões 10 cm x 10 cm x 40 cm. As dimensões dos corpos-de-prova estão

compatíveis com as dimensões das fibras ensaiadas, com a menor dimensão do

corpo-de-prova medindo mais de três vezes o comprimento das fibras (L = 30 e 25

mm), de modo a se evitar o efeito de borda e conseqüente alinhamento das fibras,

durante a moldagem dos corpos-de-prova.

De modo análogo aos corpos-de-prova de retração, com 1 dia de idade os prismas de

tenacidade foram transportados para o laboratório do Centro de Pesquisa e

Desenvolvimento de Construção Civil (CPqDCC) da Escola Politécnica – USP, onde

foram desformados e colocados em câmara úmida até a idade de 28 dias, quando

foram submetidos ao ensaio de tenacidade, segundo método prescrito pela norma

japonesa JSCE SF4 (1984) e norma americana ASTM C1018-94b (1994). Antes de

serem submetidos ao ensaio de tenacidade, os corpos-de-prova prismáticos foram

girados em 90o, para evitar a influência, nos resultados de tenacidade, de uma

possível segregação das fibras.

Os ensaios de tenacidade foram realizados em uma prensa EMIC, com velocidade de

deslocamento mínima de 0,5 mm/min. Embora a velocidade de deslocamento seja

cinco vezes maior que a velocidade prescrita pela norma americana, o ensaio fica

viabilizado pelo fato de que não há diferenças significativas nos resultados dos

ensaios, quando se aplica velocidades de deslocamento entre 0,075 a 0,5 mm/min
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(JOHNSTON, 1993). O deslocamento vertical foi medido por meio de um transdutor

posicionado na parte superior central em um dos lados da viga. Foi utilizado o

dispositivo “Yoke” (Figura 5.33), previsto na recomendação japonesa (JSCE, 1984)

para posicionamento do transdutor de forma que o mesmo seja capaz de registrar as

deformações no topo do corpo-de-prova, relativas ao eixo neutro do prisma, evitando

assim o registro de deformações externas, como a acomodação dos cutelos e

deformações nos apoios (CHEN, MINDESS e MORGAN, 1995).

Foram obtidas as curvas Carga x Deslocamento Vertical e, a partir da área sob estas

curvas, foram calculados o Fator de Tenacidade (JSCE, 1984) e os valores de tensão

residual (EFNARC, 1996), para os deslocamentos verticais de 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 mm,

conforme já descrito anteriormente .

Para o cálculo da tenacidade, tomou-se o cuidado de desprezar a área sob a curva no

trecho de instabilidade pós-pico (Figura 5.34) (BANTHIA e TROTTIER, 1995),

evitando, assim, uma superestimação da energia absorvida pós-pico.

Figura 5.33 – Fotografia de corpo-de-prova submetido ao ensaio de tenacidade à flexão

TTrraannssdduuttoorr

““YYookkee””

CCoorrppoo--ddee--pprroovvaa

Cutelos

CCuutteellooss

AAnntteeppaarroo  ddaa  aagguullhhaa  ddoo  ttrraannssdduuttoorr
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Figura 5.34 – Curva Carga x Deslocamento Vertical com instabilidade pós-pico

5.3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados

5.3.3.1. Fissuração Observada nas Pistas Experimentais

Conforme já descrito no item 5.3.1, a fissuração das pistas experimentais foi apurada

através da identificação do momento de ocorrência da primeira fissura e

mapeamento de campo, entre 8 e 28 dias, e das fissuras observadas em cada pista

experimental. Cada fissura encontrada foi catalogada, numerada e teve sua abertura e

comprimento medidos. No caso de fissuras com abertura variável, estas tiveram suas

aberturas medidas em mais de um ponto, com a mensuração do comprimento médio

de cada trecho da fissura correspondente ao ponto medido.

Com relação à ocorrência da primeira fissura, foi observado em quase todas as pistas

que a primeira fissura ocorreu entre 1 e 2 dias após a concretagem. A pista F2-60 II

não apresentou fissuração visualmente aparente até 28 dias após a concretagem. E a

pista F2-60 III somente apresentou a primeira fissura 5 dias após a sua concretagem.

Instabilidade Pós-Pico

Área desprezada
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De posse do registro de todas as fissuras, foi realizado um tratamento estatístico dos

dados, com a  elaboração de tabelas de distribuição do comprimento das fissuras,

com as aberturas de fissura tomadas como intervalos de classe. A partir das tabelas

de distribuição das fissuras, para cada pista experimental foram calculados a abertura

média, o desvio padrão da abertura, a abertura máxima e a área total de fissuras.  As

Tabelas 5.24 a 5.29 mostram as distribuições de fissuras em cada pista experimental.

Tabela 5.24 – Distribuição das fissuras nas pistas F2-00 e F2-10 (Base Jateada)

w (mm) L (mm) Área (mm²) w (mm) L (mm) Área (mm²)
0,05 0 0 0,05 1000 50
0,10 300 30 0,10 1300 130
0,15 1250 188 0,15 0 0
0,20 4800 960 0,20 6770 1354
0,25 1420 355 0,25 1130 283
0,30 4600 1380 0,30 4740 1422
0,35 820 287 0,35 0 0
0,40 6470 2588 0,40 3010 1204
0,45 0 0 0,45 0 0
0,50 3210 1605 0,50 3830 1915
0,55 1050 578 0,55 0 0
0,60 2250 1350 0,60 0 0
0,70 380 266 0,70 0 0
0,75 0 0 0,75 0 0
0,80 4550 3640 0,80 370 296

TOTAL 31100 13226 TOTAL 22150 6654

Média: 0,43 mm Média: 0,30 mm
Variância: 0,04 mm Variância: 0,02 mm
Desv. Padrão: 0,20 mm Desv. Padrão: 0,14 mm

CV = 47% CV = 48%

F2-00 II F2-10 II
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 Tabela 5.25 – Distribuição das fissuras nas pistas F2-30 e F2-60 (Base Jateada)

w (mm) L (mm) Área (mm²) w (mm) L (mm) Área (mm²)
0,05 0 0 0,05 0 0
0,10 440 44 0,10 0 0
0,15 2220 333 0,15 0 0
0,20 3080 616 0,20 0 0
0,25 1300 325 0,25 0 0
0,30 2380 714 0,30 0 0
0,35 1510 529 0,35 0 0
0,40 4040 1616 0,40 0 0
0,45 0 0 0,45 0 0
0,50 3780 1890 0,50 0 0
0,55 0 0 0,55 0 0
0,60 0 0 0,60 0 0
0,70 380 266 0,70 0 0
0,75 0 0 0,75 0 0
0,80 0 0 0,80 0 0

TOTAL 19130 6333 TOTAL 0 0

Média: 0,33 mm Média: 0,00 mm
Variância: 0,02 mm Variância: 0,00 mm
Desv. Padrão: 0,13 mm Desv. Padrão: 0,00 mm

CV = 40% CV = 0%

F2-30 II F2-60 II
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Tabela 5.26 – Distribuição das fissuras nas pistas F2-00 e F2-10 (Base Desempenada)

w (mm) L (mm) Área (mm²) w (mm) L (mm) Área (mm²)
0,05 0 0 0,05 0 0
0,10 1807 181 0,10 0 0
0,15 2267 340 0,15 2400 360
0,20 11332 2266 0,20 5900 1180
0,25 2440 610 0,25 2545 636
0,30 7293 2188 0,30 6730 2019
0,35 2480 868 0,35 610 214
0,40 8685 3474 0,40 8640 3456
0,45 0 0 0,45 500 225
0,50 3290 1645 0,50 3325 1663
0,55 150 83 0,55 1910 1051
0,60 3603 2162 0,60 3410 2046
0,70 333 233 0,70 0 0
0,75 0 0 0,75 0 0
0,80 1123 899 0,80 1500 1200
0,90 300 270 0,90 0 0
1,10 333 367 1,10 0 0
1,40 333 467 1,40 500 700

TOTAL 45770 16052 TOTAL 37970 14749

Média: 0,35 mm Média: 0,39 mm
Variância: 0,04 mm Variância: 0,04 mm
Desv. Padrão: 0,20 mm Desv. Padrão: 0,20 mm

CV = 56% CV = 50%

F2-00 III F2-10 III
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Tabela 5.27 – Distribuição das fissuras nas pistas F2-30 e F2-60 (Base Desempenada)

w (mm) L (mm) Área (mm²) w (mm) L (mm) Área (mm²)
0,05 0 0 0,05 0 0
0,10 0 0 0,10 0 0
0,15 315 47 0,15 1000 150
0,20 3330 666 0,20 0 0
0,25 1630 408 0,25 0 0
0,30 10023 3007 0,30 0 0
0,35 1880 658 0,35 0 0
0,40 5895 2358 0,40 0 0
0,45 0 0 0,45 0 0
0,50 1813 907 0,50 0 0
0,55 0 0 0,55 0 0
0,60 5570 3342 0,60 0 0
0,70 0 0 0,70 0 0
0,75 600 450 0,75 0 0
0,80 613 491 0,80 0 0
0,90 0 0 0,90 0 0
1,10 0 0 1,10 0 0
1,40 0 0 1,40 0 0

TOTAL 31670 12333 TOTAL 1000 150

Média: 0,39 mm Média: 0,15 mm
Variância: 0,02 mm Variância: 0,00 mm
Desv. Padrão: 0,15 mm Desv. Padrão: 0,00 mm

CV = 38% CV = 0%

F2-30 III F2-60 III
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Tabela 5.28 – Distribuição das fissuras nas pistas F1-00 e F1-10 (Base Jateada)

w (mm) L (mm) Área (mm²) w (mm) L (mm) Área (mm²)
0,05 0 0 0,05 0 0
0,10 6610 661 0,10 1720 172
0,15 2320 348 0,15 2140 321
0,20 10500 2100 0,20 7280 1456
0,25 2720 680 0,25 1460 365
0,30 7930 2379 0,30 12750 3825
0,35 0 0 0,35 1220 427
0,40 6740 2696 0,40 8310 3324
0,45 0 0 0,45 200 90
0,50 2430 1215 0,50 6540 3270
0,55 0 0 0,55 840 462
0,60 2760 1656 0,60 5550 3330
0,70 990 693 0,70 1380 966
0,75 0 0 0,75 0 0
0,80 2050 1640 0,80 1800 1440
0,90 0 0 0,90 710 639
1,00 370 370 1,00 1470 1470
1,10 0 0 1,10 0 0
1,20 0 0 1,20 820 984
1,40 0 0 1,40 0 0

TOTAL 45420 14438 TOTAL 54190 22541

Média: 0,32 mm Média: 0,42 mm
Variância: 0,04 mm Variância: 0,05 mm
Desv. Padrão: 0,19 mm Desv. Padrão: 0,22 mm

CV = 60% CV = 53%

F1-10 IF1-00 I
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Tabela 5.29 – Distribuição das fissuras nas pistas F1-30 e F1-60 (Base Jateada)

w (mm) L (mm) Área (mm²) w (mm) L (mm) Área (mm²)
0,05 0 0 0,05 0 0
0,10 7690 769 0,10 1060 106
0,15 5290 793,5 0,15 3370 506
0,20 12520 2504 0,20 16300 3260
0,25 6140 1535 0,25 1240 310
0,30 9338 2801,4 0,30 11640 3492
0,35 1460 511 0,35 670 235
0,40 9595 3838 0,40 5980 2392
0,45 0 0 0,45 0 0
0,50 3190 1595 0,50 1910 955
0,55 0 0 0,55 0 0
0,60 2240 1344 0,60 320 192
0,70 920 644 0,70 0 0
0,75 0 0 0,75 0 0
0,80 995 796 0,80 110 88
0,90 0 0 0,90 110 99
1,00 900 900 1,00 0 0
1,10 0 0 1,10 0 0
1,20 0 0 1,20 0 0
1,40 0 0 1,40 0 0

TOTAL 60278 18031 TOTAL 42710 11634

Média: 0,30 mm Média: 0,27 mm
Variância: 0,03 mm Variância: 0,01 mm
Desv. Padrão: 0,17 mm Desv. Padrão: 0,11 mm

CV = 58% CV = 39%

F1-30 I F1-60 I

Observando as tabelas acima, nota-se a grande variação das aberturas de fissuras em

todas as pistas, com coeficientes de correlação não inferiores a 38 %. Isto demonstra

o caráter de grande variabilidade da fissuração por retração restringida, em função

das várias condições de contorno que influenciam o fenômeno, conforme já relatado

no Capítulo 2. Além disto, alguns fatos contribuíram para o aumento da variabilidade

destes resultados, como por exemplo a impossibilidade do uso da régua vibratória, o

que causou dificuldades para a obtenção de uma distribuição uniforme das fibras.

Enfim, a grande variação dos resultados, acaba dificultando bastante uma análise

comparativa da fissuração entre as pistas experimentais.

As fissuras das pistas da séries F2-II e F2-III foram mapeadas em um croquis, o qual

mostra o padrão, a distribuição e a abertura das fissuras encontradas em cada pista.
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Nestes croquis, somente as fissuras com abertura superior a 0,3 mm tiveram sua

abertura identificada. Os croquis estão apresentados nas Figuras  5.35 e 5.36.
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Figura 5.35 – Croquis da fissuração das pistas F2-0 II a F2-60 II (Base Jateada)
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Figura 5.36– Croquis da fissuração das pistas F2-0 III a F2-60 III (Base Desempenada)

Observando as figuras 5.35 e 5.36, nota-se uma diminuição significativa da

fissuração apenas nas pistas com consumo de fibras de 60 kg/m3 de concreto. Nas

demais pistas com reforço de fibras não se percebe, em uma análise visual, uma
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redução significativa da fissuração. Para melhor compreensão do fenômeno da

fissuração nas pistas, foi  realizada uma análise relativa à algumas variáveis

independentes, como teor de fibras adicionado, tipo de fibra e tipo de restrição da

base. A seguir são apresentados os resultados desta análise e respectivos

comentários.

5.3.3.2. Influência do Teor de Fibras na Fissuração

Mesmo organizada em tabelas de distribuição, fica muito difícil a análise da

influência de algumas variáveis na fissuração observada nas pistas experimentais,

dada a grande quantidade de dados experimentais de fissuração coletados em cada

pista. Assim, para facilitar a análise da fissuração das pistas experimentais, as

fissuras foram classificadas, segundo um critério do Metrô de São Paulo (CMSP,

2003) utilizado para inspeção e análise estrutural em suas vias e estações. Este

critério classifica as fissuras em três níveis de alerta:

• Normal: fissuras de abertura entre 0,05 mm e 0,3 mm, consideradas como
ocorrências normais em uma estrutura de concreto;

• Atenção: fissuras com abertura entre 0,4 mm e 0,7 mm, consideradas como
anomalias;

• Crítico: fissuras com abertura superior a 0,7 mm, consideradas como anomalias.

Deve-se ressaltar que este critério de análise da fissuração é compatível com a

premissa de abordagem da máxima abertura de fissura, feita para o método de

previsão da fissuração apresentado no Capítulo 4.

A Tabela 5.30 resume a quantidade de fissuras encontradas (dada pela área de

fissuras, em mm2), em cada nível de alerta, em todas as pistas experimentais. As

Figuras 5.37, 5.38 e 5.39 mostram gráficos que ilustram bem a condição de

fissuração, em função da variação do teor das fibras, encontrada em cada pista

experimental.
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Tabela 5.30 – Área de fissuras, por nível de alerta, medidas em todas as pistas experimentais

0 kg/m³ 10 kg/m³ 30 kg/m³ 60 kg/m³ 0 kg/m³ 10 kg/m³ 30 kg/m³ 60 kg/m³

Normal 2913 3239 2032 0 5585 4195 4128 150
Atenção 6674 3119 4301 0 8465 8654 7265 0
Crítico 3640 296 0 0 2002 1900 941 0
TOTAL 13226 6654 6333 0 16052 14749 12333 150
Normal 6168 6139 8403 7674
Atenção 6260 11869 7932 3774
Crítico 2010 4533 1696 187
TOTAL 14438 22541 18031 11634

Série III - Base LisaÁrea  total 
de fissuras 

(mm²)

Séries I e II - Base Jateada
Fibra

F2

F1

PISTAS COM BASE JATEADA (CORTE VERDE)
Teor de Fibras F1 x Área de Fissuras
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Figura 5.37 – Gráfico da área de fissuras em função do teor de fibras para as pistas
experimentais da série I – Fibra F1 / Base Jateada
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Figura 5.38 – Gráfico da área de fissuras em função do teor de fibras para as pistas
experimentais da série II – Fibra F2 / Base Jateada
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Figura 5.39 – Gráfico da área de fissuras em função do teor de fibras para as pistas
experimentais da série III – Fibra F2 / Base Desempenada
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Observando a Figura 5.37, referente à série de pistas construídas com as fibras F2

sobre base jateada, estranha-se o fato de a pista sem fibras apresentar uma área de

fissuras menor que as pistas com adição de fibras. Provavelmente, isto se deve à

variação de resistência da matriz em função do ajuste de consistência, dado que para

cada pista foi utilizado concreto de um caminhão betoneira.

Entretanto, para as pistas reforçadas com fibras, percebe-se a diminuição da área

total de fissuras com o aumento do teor de fibras. Nota-se também que não se

observa nenhuma tendência de aumento ou diminuição da quantidade de fissuras

classificadas como normais, quando da elevação do teor de fibras. Entretanto, a

tendência de diminuição da fissuração com o aumento do teor de fibras fica evidente

nas fissuras classificadas como alerta ou críticas. Estas últimas praticamente não

existem nas pistas com 60 kg/m3 de fibras. Mas, mesmo com este teor alto de fibras,

ainda perduram as fissuras em nível de atenção, o que mostra um desempenho não

muito satisfatório das fibras nesta série de ensaios.

Analisando a Figura 5.38, observa-se que também no caso das pistas da série II, a

tendência foi uma grande diminuição da fissuração total com a adição de fibras.

Entretanto, a área de fissuras não diminuiu com a elevação o teor de 10 kg/m3 para

30 kg/m3. A única diferença observada foi que, a partir dos 30 kg/m3 de fibras, as

fissuras classificadas como críticas praticamente inexistem. Com relação às fissuras

classificadas como normais e as fissuras classificadas como de atenção, nota-se que,

até 30 kg/m3 de fibras, não se percebe qualquer tendência de aumento ou redução

deste tipo de fissura. E nas pistas com 60 kg/m3 de fibras, não foram observadas

fissuras de qualquer abertura.

Observando a Figura 5.39, referente às pistas da série III, com base desempenada,

nota-se que a redução da área de fissuras com o aumento no teor de fibras é pequena,

com uma redução significativa da fissuração apenas na pista com 60 kg de fibras por

m3. A redução das fissuras classificadas como alerta ou críticas, com o aumento do

teor de fibras, existiu, mas foi pouco significativa nas pistas com teores de fibra até

30 kg/m3.

Em todas as pistas, percebe-se que, em adições de até 30 kg/m3, a presença das fibras

não reduziu significativamente o nível de fissuração das pistas. Isto é confirmado
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pelo estudo analítico da fissuração das pistas, apresentado logo mais adiante, o qual

mostrou que uma redução da abertura de fissura em valores inferiores a 0,5 mm,

somente será possível com a adição de fibras em teores superiores a 60 kg/m3.

Deve ser ressaltado que este desempenho das fibras de aço verificou-se em

condições de extrema severidade, com relação à cura e secagem das pistas, além do

fato de se ter utilizado uma matriz de concreto com grande potencial de fissuração,

com consumo elevado de cimento (400 kg/m3) e uso de cimento com adição de

escória de alto forno (cimento CP III-40).

5.3.3.3. Influência da Variável Tipo de Fibra

Utilizando os dados de área total de fissuras da Tabela 5.30, foi elaborado um gráfico

para comparação do desempenho, quanto à fissuração, das Fibras F1 e F2. O gráfico

está apresentado na figura 5.40.
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Figura 5.40 – Gráfico comparativo das fibras F1 e F2, quanto à fissuração observada nas pistas
experimentais.

Observando o gráfico da Figura 5.40, nota-se que a fibra F2 apresentou um

comportamento mais conforme quanto ao esperado enquanto que a fibra F1

aparentemente mostra uma ampliação no nível de fissuração com a adição de 10 kg
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de fibras por m3 de concreto. Nota-se também uma igualdade no nível de fissuração

para a matriz sem fibras em ambas as séries e níveis de fissuração diferentes em

ambas as séries, para um mesmo consumo de fibra. Um comportamento similar é

percebido, ao se observar adiante a Tabela 5.36 que mostra igualdade entre os

resultados de resistência à compressão e módulo entre as matrizes das séries F1-0 e

F2-0. Já na Tabela 5.37 nota-se valores diferentes de tração na flexão, entre as duas

séries com fibras. Em suma, verifica-se que as pistas com resistências mecânicas

diferentes apresentaram comportamento diferente quanto à fissuração.

As variações na resistência e no comportamento quanto à fissuração entre as matrizes

sem fibras e as matrizes com fibras podem ser explicadas pelo fato de que o concreto

de cada pista foi proveniente de diferentes caminhões-betoneira. E possíveis

variações no ajuste de consistência, tempo de concretagem, acabamento, etc., podem

ter provocado uma alteração no comportamento esperado quanto a fissuração, como

observado nas pistas da série I, com as fibras F1.

De qualquer modo, nota-se na Figura 5.40 um nível de fissuração muito maior nas

pistas reforçadas com a Fibra F1 quando comparado com a área total das fissuras nas

pistas com a fibra F2. Entretanto, dada a grande variabilidade da fissuração

observada nas tabelas de distribuição de fissuras (Tabelas 5.24 a 5.29), foi realizada

uma análise de variância (MONTGOMERY, 1984) para verificar se realmente havia

diferença entre as médias das áreas de fissuras das pistas com as fibras F1 e F2. O

resultado da análise de variância está apresentado na Tabela 5.31.

Tabela 5.31 – Resultado da análise de variância, realizada com os resultados de área de fissuras
observados nas pistas da série I (pistas com fibras F1) e série II (pistas com fibras F2)

RESUMO Contagem Soma Média Variância

0 2 27664 13832 734472
10 2 29195 14598 126198385
30 2 24364 12182 68420432
60 2 11634 5817 67674978

Fibra F1 4 66644 16661 22221161
Fibra F2 4 26213 6553 29176446

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico Resultado

Teor 95496765 3 31832255 1,626970698 0,349515 9,276619 Ñ OK
Fibras 2,04E+08 1 2,04E+08 10,44357416 0,048155 10,12796 OK
Erro 58696057 3 19565352

Total 3,59E+08 7
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Na análise de variância aqui realizada, se o valor de F for superior ao valor de

F crítico, significa que é falsa a hipótese de igualdade entre as médias populacionais

correspondentes aos tratamentos experimentais realizados, o que significa que as

médias experimentais entre os tratamentos são diferentes. Analisando a tabela 5.31

nota-se que para o tratamento experimental “Fibras”, o valor de F (10,44) é superior

ao valor de F crítico (10,12), o que quer dizer, com uma confiança estatística de

95%, que houve diferença significativa de fissuração entre as pistas da série I e as

pistas da série II, o que pode indicar que o tipo de fibra influenciou nesta diferença

de resultados.

Havia ainda a suspeita de que a diferença de fissuração entre as séries poderia ter

sido causada  pela condição de secagem diferente para as pistas da série I, dado que

estas foram concretadas uma semana após as pistas da série II (Fibras F2). Ao se

analisar o gráfico da Figura 5.41, que mostra os dados de temperatura e umidade

relativa do ar, fornecidos pelo Laboratório de Micrometeorologia do IAG-USP, nota-

se uma queda da umidade relativa do ar, de 95 % para 80 % no primeiro dia após a

concretagem das pistas das séries II e III, enquanto que nos dois dias subseqüentes à

concretagem das pistas da série I não houve uma queda significativa da umidade

relativa do ar. Em todas as séries, observam-se pequenas variações nas condições

climáticas, porém nota-se também que a umidade relativa do ar foi superior a 80 % e

a temperatura não foi superior à 25oC nos 7 dias após a concretagem das pistas,

períodos considerados críticos com relação aos aspectos de cura e retração.

As pequenas variações climáticas observadas, ainda que introduzam mais uma

variável na complicada análise do fenômeno da fissuração, dado que sua influência

no concreto é praticamente instantânea, não parecem ser o fator principal responsável

pela diferença de comportamento, quanto à fissuração, entre as pistas com fibras F1 e

as pistas com fibras F2. Isto é reforçado ao se observar a Figura 5.40, onde nota-se

que praticamente não há diferença na área total de fissuras nas pistas sem o reforço

de fibras.
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Temperatura e Umidade Relativa do Ar - Dados do Laboratório de Micrometeorologia   
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Figura 5.41 – Dados meteorológicos durante o período de construção e acompanhamento das
pistas experimentais em campo.

Considerando a hipótese de que a diferença de comportamento se deve pela mudança

da fibra, uma explicação provável para o menor desempenho da fibra F1, quanto ao

controle de fissuração, observado nas pistas da série I, é que a fibra F1, por possuir

menor fator de forma, tem uma distribuição volumétrica menor, com um número

menor de fibras por m3 de concreto, o que diminui a probabilidade de uma fissura ser

interceptada pelas fibras. Com base nas dimensões das fibras e considerando a massa

específica do aço 7,86 g/cm3, o número provável de fibras por quilo pode ser

estimado. Para a fibra F1, com 25 mm de comprimento e 0,75 mm de diâmetro, o

número aproximado de fibras por quilo é cerca de 11500. Para a fibra F2, com 30

mm de comprimento e 0,60 mm de diâmetro, o número aproximado de fibras por

quilo é cerca de 15000. Isto significa que, para uma dosagem de 30 kg/m3, em um

metro cúbico de concreto haverá 105000 fibras F2 a mais do que fibras F1, fato que

demonstra a menor concentração das fibras F1 por volume unitário de matriz. Outra

causa provável para o menor desempenho da fibra F1 é o fato de que seu

comprimento (25 mm) não é superior a duas vezes o diâmetro máximo dos agregados

da matriz, que é de 12,5 mm. Segundo CHENKUI e GUOFAN (1995) para que o

efeito de reforço das fibras de aço no compósito não seja prejudicado, a fibra deve ter
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comprimento superior a duas vezes o diâmetro máximo dos agregados. No caso da

fibra F1, as suas dimensões estão exatamente neste limite, o que pode explicar seu

menor desempenho, quanto ao controle de fissuração nas pistas experimentais,

quando comparada com a fibra F2, que possui 30 mm de comprimento.

Alia-se a isto o fato de que as matrizes das fibras F1 apresentaram maior resistência à

tração na flexão (Tabela 5.37), o que significa um maior nível de tensão no momento

da ruptura da matriz, exigindo mais das fibras para o controle da abertura da fissura.

Assim, a hipótese mais provável que explique a maior fissuração das pistas

reforçadas com fibras da série I é a interação de uma fibra de menor desempenho,

pela sua menor concentração por volume unitário de matriz, com uma matriz de

maior resistência à tração, o que reflete em aberturas e áreas de fissuras maiores.

5.3.3.4. Influência da Restrição da Base

Utilizando os dados de área total de fissuras da Tabela 5.31, foi elaborado um gráfico

para comparação da área total de fissuras entre as pistas da série II (base jateada) e as

pistas da série III (base desempenada), ambas produzidas com a fibra F2. O gráfico

obtido está apresentado na figura 5.42.
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Figura 5.42 – Gráfico comparativo das pistas com base jateada e base desempenada, quanto à
fissuração observada nas pistas experimentais.



196

Observando o gráfico da Figura 5.42 nota-se um nível de fissuração muito maior nas

pistas com base desempenada quando comparado com a área total das fissuras nas

pistas com a base jateada, especialmente nas pistas com 10 kg/m3 e 30 kg/m3 de

fibras. Este resultado contraria as expectativas, dado que era esperado, em uma base

mais lisa, que a condição de restrição à retração fosse menor e, conseqüentemente,

menor seria a quantidade de fissuras observadas nestas pistas. Entretanto, dada a

grande variabilidade da fissuração observada nas tabelas de distribuição de fissuras

(Tabelas 5.24 a 5.29), foi realizada uma análise de variância (MONTGOMERY,

1984) para verificar se realmente havia diferença entre as médias das áreas de

fissuras das pistas com base jateada e as pistas com base desempenada. O resultado

da análise de variância está apresentado na Tabela 5.32.

Tabela 5.32 – Resultado da análise de variância, realizada com os resultados de área de fissuras
observados nas pistas da série II (pistas com base jateada) e série III (pistas com base
desempenada)

RESUMO Contagem Soma Média Variância

0 2 29278 14639 3993138
10 2 21403 10702 32764513
30 2 18666 9333 18000000
60 2 150 75 11250

JATEADO 4 26213 6553 29176446
DESEMPENADO 4 43284 10821 52982977
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico Resultado

TEOR 2,28E+08 3 76045583 12,44 0,034 9,28 OK
BASE 36427380 1 36427380 5,96 0,092 10,13 Ñ OK
Erro 18341520 3 6113840

Total 2,83E+08 7
OK - há diferença entre as médias
N. OK. - Não há diferença entre as médias

Analisando a Tabela 5.32 nota-se que para o tratamento experimental “Base”, o valor

de F (5,96) é inferior ao valor de F crítico (10,13), o que quer dizer, com uma

confiança estatística de 95 %, que não houve diferença entre as médias das áreas de

fissuras das pistas da série II e das pistas da série III. Em outras palavras, dada a

grande variabilidade dos resultados de fissuração (observe os valores elevados da

variância para os tratamentos Jateado e Desempenado na Tabela 5.32),  não se pode
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afirmar que o tratamento da base teve influência significativa no nível de fissuração

das pistas.

Mesmo assim, busca-se uma justificativa para a pouca influência do tratamento das

bases na fissuração das pistas. Uma explicação pode ser encontrada estudando os

mecanismos de aderência entre as bases e as pistas experimentais. Os mecanismos de

aderência entre dois substratos de base cimentícea podem ser por adesão e

embricamento (DELATTE, 1999 apud PEREIRA, 2003). A adesão ocorre devido ao

efeito-cola propiciado pela nata de cimento presente no concreto fresco das pistas,

quando este é colocado sobre uma camada de concreto já endurecida (no caso, a

base). O processo é semelhante àquele observado entre a pasta de cimento e o

agregado (PEREIRA, 2003). O embricamento é o travamento mecânico de uma

superfície sobre a outra, sendo importante neste mecanismo a rugosidade na interface

entre os dois substratos. Uma maneira de aumentar a rugosidade é jactando a

superfície da base, removendo a nata de cimento e expondo os agregados. Neste

caso, a aderência por embricamento aumenta na medida em que se aumenta o

diâmetro máximo dos agregados da base.

No caso das bases jateadas, os mecanismos de aderência esperados são o de adesão e

o de embricamento. Já nas bases desempenadas, o único mecanismo de aderência é o

de adesão. Conhecidos os mecanismos de aderência, uma provável explicação para o

desempenho equivalente das duas bases quanto à fissuração das pistas deve levar em

consideração duas hipóteses:

1) Nas bases jateadas a aderência por embricamento não foi otimizada devido ao

diâmetro máximo dos agregados da base ser de apenas 25 mm.

2) Nas bases desempenadas, a aderência por adesão foi bastante otimizada, a

ponto de se tornar equivalente à aderência por embricamento. Dado o fato  de

que o mecanismo de adesão é semelhante àquele observado entre a pasta de

cimento e o agregado, deduz-se que uma melhora na qualidade da pasta de

cimento do concreto das pistas, a ponto de melhorar a qualidade da zona de

transição base-pista, é capaz de otimizar bastante a adesão entre os dois

substratos. O uso de cimento CP III 40 para a confecção das pistas, pode estar

relacionado com este fato, dado ao efeito pozolânico da escória de alto forno
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(MEHTA e MONTEIRO, 1994), sobretudo em um cimento com grande

quantidade de escória, e com uma finura Blaine próxima de 500 m2/g.

Qualquer que seja a hipótese, conclui-se que o tratamento dado em ambas as bases

não refletiu em diferenças significativas de fissuração entre as pistas apoiadas nestas

bases, o que significa que tanto nas bases desempenadas quanto nas bases jateadas o

grau de restrição foi equivalente, mostrando que a diminuição da rugosidade da base

não foi suficiente para diminuir o grau de restrição das pistas.

5.3.3.5. Tenacidade dos Compósitos

As Figuras 5.43 a 5.48 apresentam as curvas carga x deslocamento vertical obtidas

nos ensaios realizados nos compósitos confeccionados com as fibras F1 (pistas da

série I) e fibras F2 (pistas das séries II e III). A partir destas curvas, foram calculados

o Fator de Tenacidade (JSCE, 1984) e os valores de tensão residual (EFNARC,

1996). Os resultados estão apresentados na Tabela 5.33.
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Figura 5.43 – Curvas de carga por deslocamento vertical obtidas no concreto utilizado nas pistas
F1-10
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Figura 5.44 – Curvas de carga por deslocamento vertical obtidas no concreto utilizado nas pistas
F1-30
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Figura 5.45 – Curvas de carga por deslocamento vertical obtidas no concreto utilizado nas pistas
F1-60

F2 - 10  kg/m³

0

5000

10000

15000

20000

25000

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Deslocamento (mm)

C
ar
g
a 
(N
)

CP1

CP2

CP3

CP4

Figura 5.46 – Curvas de carga por deslocamento vertical obtidas no concreto utilizado nas pistas
F2-10
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Figura 5.47 – Curvas de carga por deslocamento vertical obtidas no concreto utilizado nas pistas
F2-30
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Figura 5.48 – Curvas de carga por deslocamento vertical obtidas no concreto utilizado nas pistas
F2-60



201

Tabela 5.33 – Resultados médios obtidos para tensão residual (EFNARC) e fator de tenacidade
(JSCE SF4), obtidos a partir de ensaios de tenacidade à flexão realizados nos compósitos
utilizados nas pistas F1 e F2

F1 0,49 ± 0,44 0,41 ± 0,47 0,41 ± 0,47 0,38 ± 0,43 0,34 ± 0,40

F2 0,83 ± 0,29 0,82 ± 0,33 0,77 ± 0,28 0,67 ± 0,19 0,52 ± 0,16

F1 1,86 ± 0,74 1,81 ± 0,97 1,94 ± 0,84 1,61 ± 0,53 1,18 ± 0,37

F2 1,68 ± 0,41 1,69 ± 0,43 1,66± 0,48 1,50 ± 0,36 1,29 ± 0,18

F1 2,99 ± 0,54 3,30 ± 0,63 3,13 ± 0,53 2,24 ± 0,60 1,62 ± 0,39

F2 2,72 ± 0,30 3,08 ± 0,19 2,82 ± 0,38 1,96 ± 0,47 1,48 ± 0,39

Fibra

Fator de Tenacidade 
à Flexão - JSCE 

SF4

(MPa)

10

30

60

Tensão Residual - EFNARC (MPa)

Deslocamento Vertical

0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm 3,0 mm

Consumo 
(kg/m³)

Observando a Tabela 5.33 nota-se que, em função da variabilidade dos resultados,

não é possível, em uma primeira análise, verificar se há diferença entre os resultados

de tenacidade obtidos para os compósitos das pistas F1 e os resultados obtidos dos

compósitos das pistas F2. Por isto, foi realizada uma análise de variância

(MONTGOMERY, 1984) para verificar se havia diferença entre as médias dos

resultados do fator de tenacidade, bem como entre as médias dos resultados de tensão

residual. A Tabela 5.34 a seguir, mostra os resumo dos resultados obtidos.

Tabela 5.34 – Resumo dos resultados da análise de variância realizada nos resultados de
tenacidade, para verificação da diferença entre o tratamento tipo de fibra

Índice de Tenacidade
F para o
tratamento
tipo de fibras

Fcrítico para
intervalo de
confiança de

95 %

Resultado

FT (JSCE) 0,03

0,5 mm 0,01

1,0 mm 0,12

2,0 mm 0,03

Tensão residual
(EFNARC) para

deslocamento vertical
de

3,0 mm 0,15

4,41

F < Fcrítico

Não há
diferenças entre

as médias
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Observando a tabela 5.34 nota-se que, de acordo com os resultados da análise de

variância, não se pode afirmar que há diferença entre as médias dos resultados de

tenacidade. O resultado contraria as expectativas, dado que era esperado uma

diferença de tenacidade entre os compósitos com as fibras F1 e F2, dado que as

fibras possuem fatores de forma (FF) diferentes, sendo FF = 33, para a fibra F1 e FF

= 50, para a fibra F2. O resultado torna-se mais incongruente, quando recorda-se que

nas pistas experimentais em campo, os compósitos com a Fibra F2 apresentaram

melhor desempenho que os compósitos com a fibra F1, quanto a fissuração das

pistas.

Uma possível explicação para o fato pode ser obtida com a observação das Figuras

5.45 a 5.50 e a Tabela 5.35. Nota-se que, em todos os teores, nos compósitos com a

fibra F1 (Figuras 5.46, 5.47 e 5.48) a carga de pico foi superior a dos compósitos

com a fibra F2. Isto acabou compensando o menor desempenho pós-pico das fibras

F1, refletindo em resultados de tensão residual e fator de tenacidade semelhantes aos

obtidos com a fibra F2.

Tabela 5.35 – Relações entre a carga de pico e a tensão residual para deslocamento de 0,5 mm
(EFNARC), obtidas a partir de ensaios de tenacidade à flexão realizados em compósitos das
pistas F1 e F2

Carga Pico - fct,f P0,5Consumo
(kg/m³)

Fibra
(MPa) (MPa)

fct,f / P0,5

F1 5,92 0,41 14,4
10

F2 4,27 0,77 5,5

F1 7,04 1,94 3,6
30

F2 5,21 1,66 3,1

F1 7,06 3,13 2,3
60

F2 5,52 2,82 2,0

Ao se observar a Tabela 5.35, que mostra a relação entre a carga de pico e a tensão

residual para o deslocamento de 0,5 mm, nota-se que esta relação é maior para os

compósitos com a Fibra F1. Isto significa que no momento da ruptura da matriz, a

amplitude de queda da capacidade portante foi maior para as matrizes com a fibra F1,

fato que também pode ser percebido nas Figuras 5.46 a 5.48 ao se observar o maior

“tombo” da curva carga por deslocamento vertical. Estes resultados ajudam na
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aceitação da hipótese apresentada anteriormente, de que o menor desempenho,

quanto a fissuração, nas pistas com a fibra F1, se deve a interação de uma fibra de

menor desempenho com uma matriz de maior resistência, que resultou em uma

capacidade menor de controle de abertura de fissuras, devido a uma queda maior na

capacidade portante pós-pico, imediatamente após a ruptura da matriz.

Dado que não houve diferença significativa entre os resultados de tenacidade dos

dois compósitos utilizados nas pistas experimentais, fica dificultada a realização de

uma correlação entre a tenacidade dos compósitos e a fissuração obtida nas pistas.

Assim, neste trabalho, não foi possível verificar se o ensaio de tenacidade pode ser

utilizado como controle do desempenho do CRFA quanto ao controle da fissuração

por retração em elementos de superfície restringidos. Porém, a amplitude da queda

da capacidade portante após, a ruptura da matriz, conseguiu explicar melhor os

resultados de fissuração observados nas pistas experimentais das séries I e II.

5.3.4. Estudo Analítico da Fissuração das Pistas Experimentais

Neste estudo serão estimados os parâmetros de fissuração da matriz de concreto das

pistas experimentais, especialmente a deformação de retração e o módulo de

elasticidade na iminência da primeira fissura. Obtidos estes dados, os mesmos podem

ser empregados na equação (4.26) para a obtenção da curva de dosagem das fibras de

aço para controle de fissuração desta matriz. Para isto, deverão ser modelados a

evolução, ao longo do tempo, da resistência à tração, do módulo de elasticidade e da

deformação por retração potencial.

5.3.4.1. Evolução da Resistência à Tração e do Módulo de Elasticidade

A Tabela 5.36 mostra os resultados médios obtidos nos ensaios de resistência à

compressão, resistência à tração na compressão diametral e módulo de elasticidade.
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Tabela 5.36 – Resultados experimentais médios de resistência à compressão, módulo de
elasticidade e resistência à tração na compressão diametral  das pistas F1-0 e F2-0.

PISTAS F1-0 PISTAS F2-0
Idade Compressão

(MPa)
Módulo
(MPa)

Tração
(MPa)

Módulo
(MPa)

Compressão
(MPa)

Tração
(MPa)

3 dias 14,4 17540 0,6 22030 21,9 1,9

7 dias 26,8 26720 1,1 24040 26,9 1,5

28 dias 37,3 28460 1,1 28050 37,7 1,6

Observando os resultados da Tabela 5.36, nota-se uma incongruência nos resultados

de tração na compressão diametral, como a falta de evolução da resistência entre 7 e

28 dias, para as matrizes das duas pistas e a ocorrência de um decréscimo na

resistência à tração entre 3 e 7 dias, na matriz da pista F2. Comparando os valores

obtidos aos 28 dias com os valores de resistência à tração na flexão, obtidos nos

ensaios de tenacidade aos 28 dias, com CRFA confeccionados com a mesma matriz

(Tabela 5.37), nota-se uma diferença significativa nos resultados, confirmando a

distorção encontrada nos resultados do ensaio de tração na compressão diametral,

fato que invalida a utilização dos mesmos para uma modelagem da fissuração das

pistas.

Tabela 5.37 – Resultados experimentais de resistência à tração na flexão obtidos nos ensaios de
tenacidade

Resistência à Tração aos 28 dias (MPa)

Pista
Valores médios em

cada pista
Média da Série

F1-10 I 6,5
F1-30 I 7,0
F1-60 I 7,1

6,9

F2-10 II 4,3
F2-30 II 5,2
F2-60 II 5,5

5,0

Assim, para a estimativa da variação da resistência à tração ao longo do tempo,

foram utilizados os valores de resistência à tração calculados a partir dos valores de

resistência à compressão, utilizando o modelo da equação (4.15), apresentada na
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NBR 6118 (ABNT, 2003), o qual apresentou resultados confiáveis na análise

apresentada no item 5.2.3.5.

A Tabela 5.38 apresenta os resultados estimados de resistência à tração, obtidos

através da equação (4.15). E a Tabela 5.39 apresenta as constantes e o coeficiente de

correlação do modelo de regressão exponencial para a resistência à tração, calculado

a partir dos resultados da Tabela 5.38, e o gráfico da Figura 5.49 mostra a curva de

evolução da resistência à tração, construída a partir dos modelos da Tabela 5.39.

Tabela 5.38 – Valores estimados, segundo modelo da NBR 6118:2003, para a resistência à tração
das pistas F1-0 e F2-0

F1-0 (MPa) F2-0 (MPa)
Idade

(dias)
Resistência à
Compressão
(Experimental)

Resistência à Tração

 (Modelo NBR 6118)

Resistência à
Compressão
(Experimental)

Resistência à Tração

 (Modelo NBR 6118)

3 14,4 1,8 21,9 2,3

7 26,8 2,7 26,9 2,7

28 37,3 3,3 37,7 3,4

Tabela 5.39 – Constantes e R2 dos modelos exponenciais de regressão da resistência à tração
direta, para as pistas F1-0 e F2-0
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Matriz Constante “A” Constante “B” R2

F1-0 4,7044 5,1440 0,9749

F2-0 4,0542 2,7309 0,9860
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Resistência à Tração Direta - Matrizes pistas F1-0 e F2-0
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Figura 5.49– Gráfico com a curva do modelo de variação, ao longo do tempo, da resistência à
tração direta das matrizes de concreto das pistas F1-0 e F2-0

Observando a Tabela 5.39 e o gráfico da Figura 5.49, nota-se uma boa aderência

entre o modelo de regressão exponencial e os dados de resistência à tração

estimados. Observa-se também que os valores de resistência à tração obtidos seguem

uma tendência de evolução mais compatível com a realidade do que os resultados

obtidos experimentalmente, através do ensaio de tração na compressão diametral.

A Tabela 5.40 apresenta as constantes e os coeficientes de correlação para o modelo

de regressão da variação do módulo de elasticidade ao longo do tempo, obtidos a

partir dos dados experimentais da Tabela 5.36. E a Figura 5.50 apresenta os gráficos

dos valores experimentais e as curvas de variação, ao longo do tempo, do módulo de

elasticidade, para as pistas F1-0 e F2-0.

Tabela 5.40 – Constantes e R2 para os modelos exponenciais de regressão do módulo de
elasticidade, para as pistas F1-0 e F2-0
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Matriz Constante “A” Constante “B” R2

F1-0 38264,8 3,5051 0,8569

F2-0 31145,8 1,8595 0,9700
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Módulo de Elasticidade - Matrizes pistas F1-0 e F2-0
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Figura 5.50 – Gráfico com os resultados experimentais e a curva do modelo de variação, ao
longo do tempo, do módulo de elasticidade das matrizes de concreto das pistas F1-0 e F2-0.

Observando a Tabela 5.40, nota-se uma melhor correlação entre o modelo

exponencial e os resultados experimentais para o concreto da pista F2-0. Esta mesma

observação pode ser realizada no gráfico da Figura 5.50, ao se notar que os pontos

experimentais estão melhor aderidos à curva exponencial do concreto F2. Dada a boa

aderência de ambos os modelos exponenciais da Tabela 5.40, pode-se concluir que

estes podem ser utilizados para os cálculos de estimativa da fissuração do concreto

das pistas F1-0 e F2-0.

Os dados experimentais obtidos com o concreto da pista F2-0 serão tomados como

representativos da matriz de concreto das pistas executadas com as fibras F2 para

utilização no estudo analítico da fissuração das pistas experimentais, dada a melhor

aderência do modelo com os dados experimentais. A Tabela 5.41 apresenta as

constantes e os coeficientes de variação para o valor médio e limites superior e

inferior do módulo de elasticidade, considerando a variação dos resultados

experimentais e um intervalo de confiança de 90%. A Figura 5.51 apresenta as

curvas dos modelos de variação, ao longo do tempo, do módulo de elasticidade

médio e limites superior e inferior, considerando um intervalo de confiança de 90%.
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Tabela 5.41 – Constantes e R2 para os modelos exponenciais e limites superior e inferior, para
um intervalo de confiança de 90%, da regressão do módulo de elasticidade para as pistas F2-0
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Matriz F2-0 Constante “A” Constante “B” R2

Módulo de elasticidade médio 31145,8 1,8595 0,9703

Módulo (limite inferior para IC=90%) 21802,2 1,8595 0,9703

Módulo (limite superior para IC=90%) 40494,9 1,8595 0,9703
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Figura 5.51 – Gráfico com os resultados experimentais e as curvas dos modelos de variação, ao
longo do tempo, do módulo de elasticidade das matrizes de concreto das pistas F2-0,
considerando um intervalo de confiança de 90%.

5.3.4.2. Evolução da Retração Potencial

A Tabela 5.42 apresenta os resultados da deformação específica de retração potencial

(εsh), para os concretos das pistas F1-0 e F2-0. Estes resultados estão representados

graficamente, na Figura 5.52.
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Tabela 5.42 – Valores médios da deformação específica de retração potencial obtidos para os
concretos das pistas F1-0 e F2-0

Deformação de Retração Potencial (mm/m)

F1-0 F2-0
Tempo
(Dias)

CP1 CP2 CP3 média CP1 CP2 CP3 média

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 0,141 0,000 0,074 0,072 -- -- -- --
4 0,160 0,129 0,094 0,128 0,211 0,324 0,223 0,253
5 0,172 0,148 0,102 0,141 -- -- -- --
6 0,188 0,160 0,121 0,156 -- -- -- --
7 0,203 0,176 0,145 0,174 0,355 0,441 0,332 0,376
8 -- -- -- -- 0,363 0,516 0,352 0,410
11 -- -- -- -- 0,414 0,602 0,418 0,478
12 0,324 0,273 0,254 0,284 0,449 0,664 0,438 0,517
13 0,406 0,293 0,281 0,327 0,457 0,715 0,445 0,539
14 -- -- -- -- 0,484 0,711 0,473 0,556
15 -- -- -- -- 0,492 0,734 0,473 0,566
19 0,496 0,379 0,387 0,421 -- -- -- --
20 0,520 0,402 0,410 0,444 0,590 0,813 0,543 0,648

21 0,535 0,410 0,457 0,467 0,676 0,797 0,551 0,674

24 0,547 0,434 0,480 0,487 -- -- -- --

26 0,563 0,461 0,508 0,510 -- -- -- --

27 0,582 0,480 0,543 0,535 0,840 0,883 0,617 0,780

28 0,594 0,496 0,570 0,553 0,848 0,883 0,641 0,790

29 -- -- -- -- 0,859 0,902 0,660 0,807

RETRAÇÃO POTENCIAL: PISTAS F1 e F2
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Figura 5.52 – Gráfico da retração potencial ao longo do tempo dos concretos das pistas F1 e F2
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Observando o gráfico da Figura 5.52 nota-se que, embora  os dois concretos tenham

o mesmo traço, os valores encontrados de retração potencial foram bem diferentes,

contrariando as expectativas, visto que nos ensaios de resistência à compressão e

módulo de elasticidade, os dois concretos apresentaram resultados bem similares.

Nota-se também uma dispersão maior dos resultados de retração obtidos com a

matriz de concreto das pistas F2.

Uma hipótese provável para explicar a diferença encontrada nas deformações de

retração dos dois concretos é o fato de que as amostras do concreto F2-0

permaneceram um dia a mais em câmara úmida do que as amostras do concreto F1-0.

Este período adicional de cura, pode ter sido suficiente para promover um

refinamento dos poros capilares do concreto F2-0, provocando um aumento das

pressões capilares. Conforme já visto no item 2.4.1, como a retração está relacionada

à perda de água dos capilares mais finos, os concretos melhor hidratados terão maior

retração, em função das pressões capilares serem maiores nos capilares menores,

formados pelo fechamento da estrutura porosa da pasta de cimento quando da

formação de novos produtos de hidratação.

De qualquer modo, os dados de retração potencial do concreto F2-0, por serem

maiores que os do concreto F1-0, foram escolhidos para uma modelagem da

estimativa das tensões de retração do CRFA das pistas experimentais,  fato a favor da

segurança contra a fissuração, em um estudo de dosagem de fibras, dado que as

estimativas das tensões de retração estarão majoradas. A Tabela 5.43 apresenta as

constantes e os coeficientes de correlação para o modelo de regressão da variação da

retração potencial média ao longo do tempo, considerando os dados experimentais do

concreto F2-0. A Tabela 5.43 também apresenta as constantes e os coeficientes de

variação para os limites superior e inferior de retração, considerando a variação dos

resultados experimentais e um intervalo de confiança de 90%. A Figura 5.53

apresenta a curva do modelo de variação, ao longo do tempo, da retração potencial

média, para o concreto das pistas F2-0, bem como as curvas dos limites superior e

inferior de retração, considerando um intervalo de confiança de 90%.
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Tabela 5.43 – Constantes e R2 para os modelos exponenciais  de regressão da retração potencial,
para o concreto da pista F2-0

0,5t10sh
B

A
(t) −⋅

=ε  (mm/m)

Matriz F2-0 Constante “A” Constante “B” R2

Retração média 1,5234 1,4464 0,9897

Retração (limite inferior para IC=90%) 1,0257 1,4464 0,9897

Retração (limite superior para IC=90%) 2,0720 1,4464 0,9897

RETRAÇÃO POTENCIAL: MATRIZ F2-0
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Figura 5.53 – Resultados experimentais de retração e curvas do modelo de variação da retração
com o tempo para o concreto F2-0, considerando um intervalo de confiança de 90%.

A Tabela 5.43 e a Figura 5.53 mostram uma excelente correlação entre o modelo

exponencial para a variação da retração com o tempo, aderindo muito bem aos dados

experimentais médios. Nota-se também que todos os pontos experimentais estão

dentro do intervalo de confiança de 90 %.
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5.3.4.3. Potencial de Fissuração da Matriz de Concreto Utilizada nas
Pistas

Para a estimativa dos dados do potencial de fissuração (momento de ocorrência da

primeira fissura e tensão de tração na iminência da primeira fissura) da matriz

utilizada nas pistas experimentais, foram escolhidos como representativos os dados

experimentais e respectivos modelos exponenciais, obtidos com as amostras da pista

F2-0, pelo fato de que, nestas amostras, foram verificados os maiores valores de

retração potencial.

Assim, os modelos de variação da retração apresentados na Tabela 5.43 e os modelos

de variação do módulo de elasticidade, ao longo do tempo, do concreto F2-0,

apresentados na Tabela 5.41, foram aplicados na equação (4.9) de modo a se estimar

a evolução da tensão de tração no concreto, provocada pela retração restringida, na

matriz de concreto. Foram então obtidos modelos para os valores médio, mínimo e

máximo, considerando a variação dos resultados e um intervalo de confiança de

90%.  Os modelos resultantes estão representados pelas equações (5.7), (5.8) e (5.9):

( )
( ) ( )

0,50,5 tt10medio PISTAS, t
1,85951,4464

59,308
tσ −−

⋅
=

⋅ (5.7)

( )
( ) ( )

0,50,5 tt10 min PISTAS, t
1,85951,4464

27,952
tσ −−

⋅
=

⋅ (5.8)

( )
( ) ( )

0,50,5 tt10max PISTAS, t
1,85951,4464

104,884
tσ −−

⋅
=

⋅ (5.9)

Onde:

σt PISTAS, medio(t) é a tensão média de retração restringida, ao longo do tempo, da
matriz utilizada nas pistas experimentais (em MPa);



213

σt PISTAS, min (t) é a tensão mínima de retração restringida, ao longo do tempo, da
matriz utilizada nas pistas experimentais, para um IC de 90% (em MPa);

σt PISTAS, max (t) é a tensão máxima de retração restringida, ao longo do tempo, da
matriz utilizada nas pistas experimentais, para um IC de 90% (em MPa).

Considerando as equações (5.7), (5.8) e (5.9) e o modelo de variação da resistência à

tração ao longo do tempo, para o concreto F2-0, apresentado na Tabela 5.39, foram

elaboradas as curvas tensão de retração x tempo e resistência x tempo. De maneira

análoga ao apresentado no item 5.2.3.6, foi considerado σt (t) = fct (t) e, assim, o

tempo (t) e a tensão de tração (σt) na iminência da primeira fissura foram estimados.

Os resultados, estão resumidos na Tabela 5.44 e as curvas apresentadas na Figura

5.54.

Tabela 5.44 – Pares ordenados (t, σσσσ) dos pontos de primeira fissura, para a matriz de concreto
das pistas experimentais

MATRIZ DAS PISTAS EXPERIMENTAIS
Estimativa do ponto de primeira fissura (t,σσσσ)

Tensão de retração

Variável na iminência da
primeira fissura Média

(Eq. 5.7)

Mínima
(IC=90%)

(Eq. 5.8)

Máxima
(IC=90%)

(Eq. 5.9)

Tempo (t) 1,6 dias 3,0 dias 1,1 dia

Tensão (σ) 1,9 MPa 2,3 MPa 1,6 MPa

Módulo de Elasticidade (Ec) 18954 MPa 15230 MPa 22194 MPa

Deformação na Ruptura (εsh) 0,0793 mm/m 0,1213 mm/m 0,0579 mm/m
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Fissuração - Matriz pistas F2
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Figura 5.54 – Gráfico da estimativa de fissuração da matriz das pistas experimentais.

5.3.4.4. Curvas de Correlação Entre o Consumo de Fibras e a Abertura
de Fissura Para as Pistas Experimentais F2

A partir dos dados estimados de fissuração da matriz das pistas experimentais,

apresentados na Tabela 5.44, foram obtidos o módulo de deformação do compósito

na iminência da primeira fissura (Ec) e a deformação específica de retração na

iminência da primeira fissura (εsh). Estas variáveis foram aplicadas na Equação

(4.26), junto com as variáveis da fibra de aço F2, de maneira a se obter uma curva de

correlação entre a abertura de fissura e o consumo de fibras, onde se pudesse estimar

a máxima abertura de fissura em uma matriz de concreto reforçada com um

determinado teor de fibras, de maneira similar ao estudo analítico apresentado no

item 4.3.6.

Aqui, o estudo analítico para previsão da fissuração por retração restringida do

CRFA das pistas experimentais foi realizado para a Fibra F2. Como não houve

possibilidade de se obter experimentalmente a curva de comportamento força de

arrancamento por escorregamento para a fibra F2,  foram considerados os dados

experimentais de ensaio de arrancamento de fibras obtidos por ARMELIN (1997)
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para uma fibra de geometria muito semelhante a geometria da fibra F2. A Tabela

5.45 mostra um comparativo entre a Fibra F2, aqui estudada e a fibra ensaiada por

ARMELIN (1997). Os dados de força de arrancamento por escorregamento obtidos

por ARMELIN (1997) foram modelados através da função modificada de Ramberg-

Osgood (item 4.3.4) (COLLINS & MITCHELL, 1991) e a força média de

arrancamento f(w) de uma fibra foi calculada através da equação (4.22).

Tabela 5.45 – Comparação entre a fibra F2 e a fibra estudada por ARMELIN (1997), no ensaio
de arrancamento de fibras

Característica da fibra
Fibra estudada por
ARMELIN (1997)

Fibra F2

Comprimento (mm) 25,4 30
Diâmetro equivalente (mm) 0,5 0,6
Fator de forma 50 50

A título de exemplo, a Tabela 5.46 apresenta os resultados obtidos para a estimativa

do consumo de fibras F2 em função da abertura de fissura, considerando a iminência

da fissuração da matriz para os valores de tensão de tração calculados a partir dos

valores médios do módulo de elasticidade e da retração potencial.

A Figura 5.55 mostra as curvas consumo de fibras (kg/m3
) por abertura de fissura w

(mm) obtidas de maneira análoga ao cálculo mostrado na Tabela 5.46, para os valores

médio, mínimo e máximo de tensão de tração, considerando a variação do módulo de

elasticidade e da retração potencial, dentro de um intervalo de confiança de 90%.

Desta maneira, as curvas superior e inferior definem uma faixa de consumo de fibras,

para cada abertura máxima de fissura, considerando a variabilidade da retração

potencial e do módulo de elasticidade, ou seja, considerando a variabilidade da

tensão de tração induzida pela restrição da base, dentro de um intervalo de confiança

estatístico de 90 %.
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Tabela 5.46 – Resultados estimados do consumo de fibras em função da abertura máxima de
fissura, calculados através da equação (4.26) para as pistas experimentais reforçadas com a
Fibra F2.

Tensão
residual
pós

fissuração

σσσσRZ (MPa)

Carga de
arrancamento
de uma fibra

para
deslocamento

igual a w

f(w) (kN)

Abertura de
fissura w

(mm)

Número
médio de
fibras / cm2

para fissura
estabilizada
na abertura w

Volume de fibras
necessário para

fissura
estabilizada na
abertura w

Vf (%)

Consumo de fibras
necessário para

fissura estabilizada
na abertura w

(kg/m3)

1,87 0,01 0,01 14,3 8,08% 635
1,86 0,03 0,02 7,4 4,18% 329
1,84 0,04 0,03 5,1 2,88% 227
1,81 0,06 0,06 3,0 1,67% 132
1,81 0,06 0,06 2,9 1,63% 128
1,80 0,07 0,07 2,7 1,55% 122
1,78 0,07 0,08 2,6 1,48% 116
1,77 0,07 0,09 2,5 1,42% 112
1,76 0,07 0,10 2,4 1,37% 108
1,70 0,08 0,15 2,1 1,20% 94
1,64 0,08 0,20 1,9 1,10% 86
1,58 0,09 0,25 1,8 1,02% 80
1,52 0,09 0,30 1,7 0,96% 75
1,46 0,09 0,35 1,6 0,91% 71
1,41 0,09 0,40 1,5 0,86% 68
1,35 0,09 0,45 1,5 0,82% 65
1,29 0,09 0,50 1,4 0,78% 62
1,23 0,09 0,55 1,3 0,75% 59
1,17 0,09 0,60 1,3 0,72% 56
1,13 0,09 0,63 1,2 0,70% 55
1,10 0,09 0,66 1,2 0,68% 54
1,06 0,09 0,69 1,2 0,66% 52
1,05 0,09 0,70 1,2 0,66% 52
0,99 0,09 0,75 1,1 0,61% 48
0,93 0,09 0,80 1,0 0,57% 45
0,87 0,09 0,85 0,9 0,53% 42
0,81 0,09 0,90 0,9 0,50% 39
0,75 0,09 0,95 0,8 0,46% 36
0,69 0,09 1,00 0,7 0,42% 33
0,58 0,09 1,10 0,6 0,35% 27
0,46 0,09 1,20 0,5 0,28% 22
0,40 0,09 1,25 0,4 0,24% 19
0,34 0,09 1,30 0,4 0,21% 16
0,22 0,09 1,40 0,2 0,14% 11
0,10 0,09 1,50 0,1 0,06% 5
0,00 0,09 1,59 0,0 0,00% 0
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Figura 5.55 – Curvas de correlação entre o consumo de fibras e a abertura de fissura, obtidas
analiticamente para a matriz das pistas experimentais, utilizando a fibra F2 e considerando um
intervalo de confiança de 90 %.

Observando a Figura 5.55 nota-se uma grande amplitude entre os limites inferior e

superior, dentro do intervalo de confiança de 90%, para o consumo de fibras. Para

uma abertura máxima de fissura de 0,4 mm, o consumo de fibras necessário situa-se

na faixa entre 50 e 90 kg/m3 de concreto. Esta grande amplitude deve-se ao reduzido

grau de liberdade em cada variável (módulo de elasticidade e retração) dado o

reduzido número de corpos-de-prova utilizados nos ensaios. Um aumento no número

de corpos-de-prova aumentaria o grau de liberdade das variáveis envolvidas,

diminuindo assim a amplitude entre os valores mínimo e máximo do consumo de

fibras.

Para uma retroanálise das curvas apresentadas na Figura 5.55, os resultados

experimentais de abertura máxima de fissura, observados experimentalmente nas

pistas com fibras F2, foram plotados na Figura 5.55 para comparação dos dados

experimentais com os dados analíticos. O resultado está apresentado na Figura 5.56:
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Figura 5.56 – Comparação entre os dados analíticos, representados pelas curvas Consumo de
Fibras x Abertura de Fissura, e os dados experimentais de abertura de fissura.

Observando a Figura 5.56, nota-se que apenas a curva do limite inferior da faixa de

consumo de fibras por abertura de fissura adere melhor aos dados experimentais.

Isto significa que as curvas consumo de fibras por abertura de fissura conduzem a

uma superestimação do consumo de fibras necessário para limitar a abertura de

fissura a um determinado valor máximo. Considerando a curva analítica média, o

consumo de fibras está superestimado em aproximadamente 20 kg/m3.

A superestimação do consumo das fibras, em relação aos valores experimentais, se

deve principalmente ao fato de que as deformações de retração consideradas no

estudo analítico foram derivadas de resultados experimentais de retração potencial

realizados em condições extremas de secagem (UR = 50 ± 4 %), quando comparadas

às condições observadas em campo (UR = 88 ± 7 %), fato que superestima as tensões

de retração restringida. Associado a este fato, observa-se que tanto a resistência à

tração, quanto o módulo de elasticidade aqui considerados, apresentaram uma

evolução muito grande, a ponto de se obter concretos com módulo de 20 GPa  e

resistência à tração de 2,0 MPa em apenas 3 dias. Como conseqüência, as tensões

estimadas na iminência da primeira fissura são elevadas (entre 1,6 a 2,3 MPa), o que

acaba por refletir em uma demanda teórica maior de fibras para equilibrar uma

fissura em uma determinada abertura máxima.
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Ainda com relação à resistência à tração, deve ser lembrado que a evolução desta foi

estimada com base em dados obtidos do modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003),

calculados a partir da resistência à compressão média e não da resistência

característica, superestimando a resistência à tração, o que pode implicar em uma

estimativa majorada da tensão na iminência da primeira fissura. Considerando isto,

foi realizado um ajuste no estudo analítico, utilizando a resistência à tração

característica inferior (fctk,inf), ao invés da resistência à tração média (fctm). Neste

ajuste, os valores de resistência à tração média, calculados através da equação (4.15)

e apresentados na Tabela 5.38 foram corrigidos através da equação (5.10), que

também está prescrita na NBR 6118 (ABNT, 2003):

fctk,inf = 0,7
.fctm (5.10)

onde:

fctk,inf é a resistência à tração característica inferior do concreto, em MPa;

fctm é a resistência à tração média do concreto, em MPa.

A Tabela 5.47 apresenta os resultados corrigidos de resistência à tração, obtidos

através da Tabela 5.38 e equação (5.10). E a Tabela 5.48 apresenta as constantes e o

coeficiente de correlação do modelo de regressão exponencial para a resistência à

tração, calculado a partir dos resultados da Tabela 5.47.

Tabela 5.47 – Valores corrigidos, segundo modelo da NBR 6118:2003, para a resistência à
tração característica das pistas experimentais reforçadas com a fibra F2

F2 (MPa)
Idade

(dias)
Resistência à
Compressão
(Experimental)

fctm

 (Modelo NBR 6118)

fctk, inf

(NBR 6118)

3 21,9 2,3 1,6

7 26,9 2,7 1,9

28 37,7 3,4 2,4



220

Tabela 5.48 – Constantes e R2 do modelo exponencial de regressão da resistência à tração
característica das pistas experimentais reforçadas com a fibra F2 .









=

t

1kct

B

A
)t(f

Matriz Constante “A” Constante “B” R2

F2 2,8379 2,7309 0,9860

Com a correção da curva de evolução da resistência à tração, o tempo (t) e a tensão

de tração (σt) na iminência da primeira fissura também são corrigidos. Os resultados,

estão resumidos na Tabela 5.49.

Tabela 5.49 – Pares ordenados (t, σσσσ) dos pontos de primeira fissura, para a matriz de concreto
das pistas experimentais F2, após a correção dos valores de tração

MATRIZ DAS PISTAS EXPERIMENTAIS
Estimativa do ponto de primeira fissura (t,σσσσ)

Variável na iminência da
primeira fissura

Médio
Mínimo
(IC=90%)

Máximo
(IC=90%)

Tempo (t) 1,2 dias 2,1 dias 0,8 dias

Tensão (σ) 1,1 MPa 1,4 MPa 0,9 MPa

Módulo de Elasticidade (Ec) 17612 MPa 14196 MPa 20577 MPa

Deformação na Ruptura (εsh) 0,0512 mm/m 0,0798 mm/m 0,0369 mm/m

Observando a Tabela 5.49 nota-se que, com o ajuste da resistência à tração, as

tensões na iminência da primeira fissura são menores. Isto está relacionado com a

conclusão apresentada no item 5.2.3.6, onde a matriz B, de maior resistência à tração

e maior evolução desta, apresentou a maior tensão na iminência da fissuração, o que

pode refletir em uma demanda maior de fibras para controlar a abertura de fissura

neste nível de tensão. Assim, no sentido inverso, a minoração da resistência à tração
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irá conduzir a uma minoração na demanda de fibras, já que estas irão transferir uma

tensão menor através das fissuras, logo após a formação destas.

Com os novos valores do ponto de primeira fissura, a curva da Figura 5.56 é

ajustada, a partir de um novo cálculo analítico de dosagem das fibras. A curva

ajustada, comparada com os valores obtidos experimentalmente, está apresentada na

Figura 5.57.
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Figura 5.57 – Comparação entre a curva analítica calculada com a resistência à tração média, a
curva analítica calculada com a resistência à tração característica, e os dados experimentais de
abertura de fissura.

Observa-se na Figura 5.57 que a faixa consumo de fibras por abertura de fissura

corrigida, considerando a resistência à tração característica, se ajusta melhor aos

dados experimentais, sendo que praticamente todos os pontos experimentais obtidos

nas pistas com fibras F2 estão entre os limites superior e inferior do intervalo de

confiança de 90% para a correlação entre consumo de fibras e abertura de fissura.

Isto está compatível com a realidade, quando se considera que as fissuras irão surgir

e se propagar nas regiões do elemento de concreto com a menor resistência e não nas

regiões com resistência média.

Outra observação é que no estudo analítico, para teores de fibra inferiores a 40

kg/m3, a variação da abertura de fissura em função do teor de fibras segue uma

tendência linear. Os dados experimentais corroboram este fato ao apresentarem uma
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correlação  linear, ainda que esta não seja muito forte (R2 = 0,76), mas bastante

razoável ao recordarmos que as medidas de fissuração apresentaram grande variação,

com coeficientes de variação não  inferiores a 37%.

Ao se observar ainda a Figura 5.57, nota-se que o consumo estimado de fibras para

uma redução da fissuração para atendimento dos requisitos de durabilidade e

aceitabilidade sensorial é relativamente elevado. Para garantir aberturas de fissura

inferiores a 0,3 mm, o consumo médio de fibras necessário é superior a 40 kg/m3.

Isto é confirmado pelos resultados experimentais obtidos nas séries experimentais

com as fibras F2, que mostraram redução significativa da fissuração, com aberturas

inferiores a 0,3 mm somente nas pistas com 60 kg/m3.

Esta análise parte do pressuposto que a fibra de aço deve, sozinha, controlar a

fissuração do concreto, o que não pode ser considerado uma boa prática. Outras

medidas para controlar a retração da matriz de concreto, como o controle do

consumo de cimento e procedimentos de cura, devem ser executados em conjunto

com a adição de fibras de aço para se obter melhores resultados de controle de

fissuração, sem a necessidade de se dispor de um consumo elevado de fibras. Um

exemplo disto foi a construção das bases das pistas experimentais, com a utilização

de CRFA com consumo de fibras de 30 kg/m3, e aplicação de cura úmida, através de

formação de lâmina d’água sobre o elemento durante 7 dias, procedimentos que

garantiram a ausência de fissuras de retração hidráulica nestes elementos.

Considerando a retroanálise do método analítico, através da comparação entre os

dados experimentais e os dados calculados analiticamente, apresentada na Figura

5.57, pode-se concluir que os resultados obtidos pelo método analítico estão

compatíveis com os resultados experimentais, desde que seja considerada a

resistência característica à tração do concreto, calculada de acordo com a NBR 6118

(ABNT, 2003), conforme equação (5.10).

Assim, cumpre-se um dos objetivos principais deste trabalho que é o estudo de um

método para previsão da fissuração por retração de um elemento de superfície de

CRFA restringido, de modo que se possa dosar um teor de uma determinada fibra de

aço, em função do potencial de fissuração por retração da matriz de concreto e em

função da abertura máxima de fissura, estabelecida por critérios de durabilidade e
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aceitabilidade sensorial. E com os dados obtidos do programa experimental realizado

a partir da construção das pistas experimentais, foi  realizada uma retroanálise do

método, efetuando-se as correções e ajustes necessários. A Figura 5.58 resume o

método, através de um fluxograma, mostrando todos os passos necessários para se

obter uma correlação entre o consumo de fibras e a abertura de fissura, para um

elemento de superfície de CRFA. Com esta correlação, representada pela Figura

5.57, é possível calcular o consumo de fibras de aço necessário para se garantir uma

abertura máxima de fissura, determinada a partir de critérios de durabilidade ou

aceitabilidade sensorial.

Tanto o método quanto o programa experimental aqui desenvolvidos apresentaram

limitações e condições de contorno que restringiram uma análise mais completa e

isenta de dúvidas. No item a seguir, algumas considerações serão feitas, de maneira a

permitir o prosseguimento e aprofundamento dos estudos aqui desenvolvidos.

Ampliada a fronteira do conhecimento, no aspecto do uso das fibras de aço para

controle da fissuração por retração restringida dos elementos de superfície de

concreto, novos estudos deverão ser realizados para uma melhor compreensão do

fenômeno da fissuração em elementos de superfície de CRFA e maneiras de

controlar ou minimizar este.
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Figura 5.58 – Fluxograma do método de para previsão da fissuração por retração de um
elemento de superfície de CRFA restringido
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5.4. CONSTATAÇÕES DO ESTUDO EXPERIMENTAL

• Considerando os resultados experimentais observados neste estudo, parece que a

alternativa mais viável e com menor probabilidade de erro para uma estimativa da

retração é a realização de programas experimentais, onde o concreto objeto de

estudo possa ser confeccionado em laboratório e ter sua retração medida

experimentalmente, através de métodos como o da ASTM C 157 (1993) ou o

método proposto no projeto de norma ABNT 18:04.10.001 – Retração por

secagem do concreto – Método de ensaio. Com os valores de retração obtidos

experimentalmente, pode ser obtido um modelo, através de regressão estatística,

que estime com maior confiança os valores de retração ao longo do tempo,

podendo-se obter valores mais realistas com relação às condições de contorno e

materiais utilizados. Entretanto, para considerar a retração potencial (autógena +

secagem) o ensaio deve ser modificado de modo que os corpos-de-prova sejam

expostos a partir do segundo dia de idade, ficando apenas um dia submetidos à

cura úmida.

• Para garantir pequenas aberturas de fissura (w < 0,3 mm) que atendam aos

requisitos de durabilidade ou aceitabilidade sensorial, o consumo de fibras deve

ser elevado, como mostraram os resultados obtidos analiticamente, através do

método de dosagem, e os resultados experimentais. Deve-se ressaltar que esta

conclusão é válida para uma matriz de concreto com grande potencial de

fissuração, com consumo elevado de cimento com adição de escória de alto

forno, e condições severas após a concretagem, com ausência de qualquer tipo de

cura e ausência de juntas de controle, fatores que potencializaram

significativamente a ocorrência de fissuração nos elementos de superfície aqui

analisados.

• A execução das bases mostrou que a adição de fibras ao concreto associada à

outros procedimentos para reduzir a retração do CRFA, como a cura úmida por

sete dias ou limitação no consumo de cimento da matriz, é um procedimento

eficiente para controle da fissuração por retração em elementos de superfície. As

bases, que possuíam dimensões de 40 m x 4,40 m sem nenhuma junta de
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controle, não apresentaram fissuração, evitando assim  indução de fissuras nas

pistas experimentais.

• A análise de variância, realizada com os dados de área total de fissuras, medidos

experimentalmente, mostrou que as pistas com a fibra de fator de forma 33

apresentou menor desempenho, com relação ao controle da fissuração, quando

comparada com o desempenho da pistas com fibras de fator de forma 50. Isto se

deve provavelmente, a menor concentração das fibras de menor fator de forma

por unidade de volume da matriz, a qual apresentou maior resistência à tração.

Isto culminou com uma amplitude maior da queda da capacidade portante após a

fissuração, o que refletiu em aberturas e áreas de fissuras maiores.

• A análise de variância mostrou, com uma confiança estatística de 95%, que não

houve diferença entre as médias das áreas de fissuras das pistas com base jateada

e das pistas com base desempenada. Dada a grande variabilidade dos resultados

de fissuração, não se pode afirmar que o tratamento da base, quanto ao grau de

aderência e restrição da retração, teve influência significativa no nível de

fissuração das pistas. Este resultado ajudou na percepção de que o tratamento

realizado nas bases não alterou significativamente a condição de restrição das

pistas experimentais, sendo necessário outro tipo de tratamento para reduzir de

forma significativa a aderência entre a base e as pistas experimentais, como por

exemplo, a aplicação de uma membrana de material hidrofugante ou a aplicação

de uma camada separadora entre a base e as pistas, com manta de polietileno ou

papel Kraft betumado. De qualquer maneira, os tratamentos realizados nas bases

criou condições de restrição à contração das pistas suficientes para induzir

fissuração nas pistas, permitindo assim, o estudo experimental do fenômeno da

fissuração em elementos de CRFA.

• A distorção inicial entre a curva analítica de correlação entre o consumo de fibras

com a abertura de fissura e os dados experimentais obtidos nas pistas em campo,

tinha como origem a superestimação da resistência à tração. Corrigida esta

distorção, através da adoção de valores característicos de resistência à tração,

notou-se uma melhor aderência entre os valores experimentais obtidos nas pistas
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experimentais e a curva consumo de fibras por abertura de fissura, obtida no

estudo analítico.

• O programa experimental apresentou limitações e dificuldades, que restringiram

uma análise mais completa e isenta de dúvidas. Algumas destas limitações foram:

- A concretagem e exposição, em momentos diferentes, das pistas com fibras

F1 e F2, dificultou uma comparação mais precisa do desempenho das duas

fibras, dadas as condições diferentes de secagem e exposição ao ambiente. O

ideal seria a concretagem das pistas F1 e F2 em um mesmo momento, com

ambas as pistas expostas às mesmas condições de secagem.

- O fornecimento de concreto de um caminhão betoneira para cada pista

introduziu uma nova variável na qualidade da matriz entre as pistas

experimentais. Em cada caminhão, há diferenças no ajuste de água para

consistência, tempo de viagem, tempo de descarga e temperatura de

lançamento, fatores que acabam por introduzir variações na qualidade da

matriz que podem acabar refletindo em variações no comportamento quanto à

fissuração. A condição ideal seria a utilização de concreto de um mesmo

caminhão para todas as pistas, fato que não ocorreu, devido à grande

extensão das pistas e limitação de mão-de-obra para lançamento,

adensamento e acabamento das pistas. Nesta condição ideal, o ajuste de

dosagem das fibras, para cada pista, deve ser feito através de um rigoroso

controle do volume de concreto descarregado em cada pista. Caso não ocorra

este controle, corre-se o risco de introduzir variações indesejáveis no

consumo de fibras em cada pista, com relação ao volume previsto

inicialmente.

- A coleta de corpos-de-prova para controle da resistência à tração, retração e

módulo deveria ser realizada em todas as pistas e não apenas nas pistas de

referência, sem adição de fibras. Assim, teria-se um controle melhor da

variação da qualidade da matriz em cada pista, quando da opção do

fornecimento de concreto de diferentes caminhões betoneira para cada pista.

Outra alternativa seria a extração de testemunhos diretamente das pistas, nas

idade de controle. Entretanto, estes dois procedimentos demandam maiores
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dificuldades logísticas para a sua execução (transporte até o laboratório,

armazenamento em câmara úmida, preparação dos corpos-de-prova  e tempo

para execução de todos os ensaios na mesma idade), as quais exigem mais

recursos financeiros e, sobretudo, recursos humanos para a realização de

todos os ensaios em todos os corpos-de-prova necessários, o que não foi o

caso do estudo em questão.

- A grande extensão das pistas (20 metros) acabou por dificultar os trabalhos

de medição, mapeamento, de modo que se pudesse acompanhar e monitorar

adequadamente o processo de fissuração das pistas. Em alguns casos, a

monitoração das fissuras demandou mais de dois dias para identificação,

medição e mapeamento de todas as fissuras em apenas uma única pista. A

diminuição da extensão das pistas, pode diminuir o trabalho de medição das

fissuras, permitindo um melhor controle do progresso da fissuração.

- O controle de temperatura e umidade deveria ter sido realizado junto às

pistas. Entretanto, o uso de termohigrômetros portáteis em locais sem

restrição de acesso (como é o caso do estudo em questão) torna o

equipamento vulnerável às ações de vandalismo, obrigando a construção de

uma proteção ou abrigo, o que demandaria mais recursos financeiros e

humanos, os quais eram bastante escassos para o desenvolvimento deste

trabalho.

- O sistema de formas e a concretagem das pistas devem permitir o uso de

réguas vibratórias para a compactação do concreto das pistas, permitindo uma

melhor homogeneização da distribuição das fibras, dado que o uso de

vibrador de imersão pode introduzir uma dispersão não uniforme das fibras,

provocando possíveis variações no comportamento pós-fissuração das pistas.

- Em todos os ensaios de módulo de elasticidade, resistência à tração e

retração, cujos resultados serão utilizados para estimativa da tensão de tração

na iminência da primeira fissura e posterior confecção do diagrama consumo

de fibras x abertura de fissura, a situação ideal é a utilização de um número

de corpos-de-prova não inferior a três, sendo tanto melhor a utilização do

maior número possível de corpos-de-prova. Com isto, diminui-se o grau de
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liberdade das variáveis, podendo-se obter faixas de consumos de fibras com

menor amplitude e menor distância entre os valores extremos e a média,

dentro de um intervalo de confiança de 90 %. Entretanto, como já comentado,

um maior número de corpos-de-prova exige maior demanda de recursos

materiais e humanos para a realização de todos os ensaios, ou seja, maiores

dificuldades logísticas.

• Mesmo com as dificuldades apresentadas anteriormente, foi possível realizar um

programa experimental capaz de produzir resultados interessantes e úteis para

uma melhor compreensão do fenômeno da fissuração em elementos de superfície

de concreto e avaliar a contribuição da adição das fibras de aço no controle da

fissuração por retração restringida. Os resultados ainda foram úteis para uma

retroanálise do  método analítico para previsão da fissuração por retração de um

elemento de superfície de CRFA restringido, permitindo o ajuste deste, obtendo

assim uma interessante correlação entre o consumo de fibras e a máxima abertura

de fissura, materializada no diagrama da Figura 5.57. Cumpriu-se assim o

objetivo principal deste trabalho, ao se estudar um método para previsão da

fissuração por retração de elementos de superfície restringidos, abrindo um

caminho para uma dosagem racional do consumo de fibras necessário para se

garantir uma máxima abertura de fissura, adequada aos critérios de durabilidade e

aceitabilidade sensorial.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. CONCLUSÕES

6.1.1. Uso de modelos para estimativa da retração potencial

Os modelos clássicos existentes para previsão da retração são pouco confiáveis,

devido a complexidade do fenômeno da retração, principalmente por este depender

de numerosas e complexas condições de contorno. Alguns destes modelos, como o

modelo do CEB-FIP (1991) e o modelo da NBR 6118 (ABNT, 2003) apresentam a

restrição de não considerar a relação água/cimento como fator interveniente, levando

em consideração apenas a consistência do concreto, como parâmetro relacionado à

dosagem. O uso da consistência do concreto como parâmetro justificava-se em

concretos sem aditivos, onde o consumo de água por m3 de concreto estava

diretamente associado à consistência do concreto. Com o advento dos aditivos

plastificantes e superplastificantes, que compensam as variações de água na mistura,

não justifica-se mais a consistência da água como único parâmetro relativo a

dosagem para utilização em estimativas da retração do concreto.  Mesmo sem o uso

de aditivos, os modelos são limitados, dado que traços de concreto com a mesma

consistência, mas com relações a/c diferentes, são apontados por estes como de

retração idêntica.

Entretanto, modelos que consideram os principais fatores relacionados à dosagem na

estimativa da retração, como por exemplo o modelo do ACI 209 (1997), também são

pouco confiáveis em função da evolução da tecnologia de materiais para o concreto,

desde a época de concepção destes modelos. Hoje, existem à disposição do

tecnologista de concreto novos cimentos, adições minerais, aditivos químicos e

outros materiais que permitem um refinamento significativo da microestrutura da

pasta de cimento, alterando suas propriedades reológicas no estado endurecido, de tal

modo que os modelos disponíveis para previsão da retração não conseguem estimar

com confiabilidade o comportamento desta pasta com relação à sua variação

volumétrica.
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Considerando estes fatos e com base nos resultados experimentais observados neste

estudo, sugere-se que a alternativa mais viável e com menor probabilidade de erro

para uma estimativa da retração é a realização de programas experimentais, onde o

concreto objeto de estudo seja confeccionado em laboratório e tenha sua retração

medida experimentalmente, através de métodos como o da ASTM C 157 (1993) ou o

método proposto no projeto de norma ABNT 18:04.10.001 – Retração por secagem

do concreto – Método de ensaio. Com os valores de retração obtidos

experimentalmente, pode ser realizada uma estimativa, através de regressão

estatística, para os valores de retração ao longo do tempo, podendo-se obter valores

mais realistas com relação às condições de contorno e materiais utilizados.

Entretanto, para considerar a retração potencial (autógena + secagem) o ensaio da

ASTM C 157 (1993) deve ser modificado de modo que os corpos-de-prova sejam

expostos à secagem a partir do segundo dia de idade, ficando apenas um dia

submetidos à cura úmida.

Entretanto, há ainda a necessidade da melhora dos métodos de ensaio para a

determinação da retração do concreto. A complexidade do fenômeno da retração e o

fato de que os métodos de ensaio para determinação desta serem de difícil

reprodutibilidade, torna a mensuração das deformações de retração algo ainda

complicado, sobretudo quando se trata de avaliar deformações específicas muito

pequenas, onde os erros inerentes ao próprio método de ensaio podem comprometer

os resultados obtidos.

6.1.2. Aderência da Base e Restrição

A análise de variância mostrou, com uma confiança estatística de 95%, que não

houve diferença entre as médias das áreas de fissuras das pistas com base jateada  e

das pistas com base desempenada. Dada a grande variabilidade dos resultados de

fissuração, não se pode afirmar que o tratamento da base, quanto ao grau de

aderência e restrição da retração, teve influência significativa no nível de fissuração

das pistas. Este resultado ajudou na percepção de que o tratamento realizado nas

bases não alterou significativamente a condição de restrição das pistas experimentais,

sendo necessário outro tipo de tratamento para reduzir de forma significativa a

aderência entre a base e as pistas experimentais, como por exemplo, a aplicação de
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uma membrana de material hidrofugante ou a aplicação de uma camada separadora

entre a base e as pistas, com manta de polietileno ou papel Kraft betumado. De

qualquer maneira, os tratamentos realizados nas bases criou condições de restrição à

contração das pistas suficientes para induzir fissuração nas mesmas, permitindo

assim, o estudo experimental do fenômeno da fissuração em elementos de CRFA.

6.1.3. Contribuição das Fibras Para o Controle da Fissuração

Elementos de superfície de CRFA, cuja matriz possui grande potencial de retração,

com consumo elevado de cimento com adição de escória de alto forno, com

ausência de juntas de controle, e submetidos à severas condições de secagem após a

concretagem, como a ausência de qualquer tipo de cura, terão grande chance de

apresentar fissuração intensa. Nestes elementos, a garantia de que as fissuras terão

sua abertura abaixo de limites que atendam aos requisitos de durabilidade ou

aceitabilidade sensorial (por exemplo, w < 0,3 mm), somente  será conseguida com

um consumo de fibras elevado, como mostraram os resultados obtidos

analiticamente, através do método de dosagem, bem como os resultados obtidos

experimentalmente nas pistas.

Neste casos severos, somente a adição de fibras não resolve per si o problema da

fissuração dos elementos de superfície restringidos. No estudo analítico aqui

realizado, nota-se que para aberturas de fissura próximas de zero, a demanda de

fibras tende ao infinito, mostrando que apenas a adição de fibras não elimina

completamente as fissuras. Como comentado no Capítulo 1 e verificado no

programa experimental, a execução das bases mostrou que a adição de fibras ao

concreto associada à outros procedimentos para reduzir a fissuração por retração do

CRFA, como a cura úmida por sete dias ou limitação no consumo de cimento da

matriz, é um procedimento eficiente para controle da fissuração por retração em

elementos de superfície. As bases, que possuíam dimensões de 40 m x 4,40 m sem

nenhuma junta de controle, não apresentaram fissuração, evitando assim indução de

fissuras nas pistas experimentais.

A análise de variância, realizada com os dados de área total de fissuras, medidos

experimentalmente, mostrou que as pistas com a fibra de menor fator de forma

apresentou menor desempenho, com relação ao controle da fissuração, quando



233

comparada com o desempenho das pistas com fibras de maior fator de forma. Isto se

deve à menor concentração das fibras de menor fator de forma por unidade de

volume da matriz, a qual possuía maior resistência à tração. A combinação destes

fatores culminou com uma amplitude maior da queda da capacidade portante após a

fissuração, o que refletiu em aberturas e áreas de fissuras maiores.

6.1.4. O Método de Previsão da Fissuração e a Construção das Pistas

Foi realizado o estudo de um método para previsão da fissuração por retração de um

elemento de superfície de CRFA restringido, de modo que se pudesse dosar um teor

de uma determinada fibra de aço, em função do potencial de fissuração por retração

da matriz de concreto e em função da abertura máxima de fissura, estabelecida por

critérios de durabilidade e aceitabilidade sensorial. Neste método, foram utilizados

diversos modelos para se obter uma correlação entre o consumo de fibras e a abertura

de fissura, para um elemento de superfície de CRFA. Os modelos utilizados foram:

- Modelos de regressão estatística para a obtenção evolução da resistência à

tração, ao longo do tempo. A regressão foi realizada com base em resultados

experimentais de resistência à tração ou resultados obtidos a partir de

resultados experimentais de resistência à compressão, calculados através de

um modelo publicado na NBR 6118 (ABNT, 2003);

- Modelos de regressão estatística  para a obtenção da evolução do módulo de

elasticidade, ao longo do tempo. A regressão foi realizada com base em

resultados experimentais do módulo de elasticidade ou resultados obtidos a

partir de resultados experimentais de resistência à compressão, calculados

através de um modelo publicado na NBR 6118 (ABNT, 2003);

- Modelos de regressão estatística para a obtenção da evolução da retração

potencial (autógena + secagem), ao longo do tempo. A regressão foi realizada

com base em resultados experimentais da retração potencial, obtidos em

ensaio de retração, segundo o método da norma ASTM C 157 modificado;

- Modelo de cálculo da tensão de retração restringida, baseado na lei de Hooke;
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- Modelo para estimativa do número de fibras por unidade de área no plano de

fissuração;

- Modelo do comportamento carga x arrancamento da fibra de aço atuando

como ponte de transferência de tensões através de uma fissura.

Em todos os ensaios de módulo de elasticidade, resistência à tração e retração, a

situação ideal seria a utilização de um número de corpos-de-prova não inferior a três,

sendo tanto melhor a utilização do maior número possível de corpos-de-prova. Com

isto, diminuiria-se o grau de liberdade das variáveis, podendo-se obter faixas de

consumos de fibras com menor amplitude e menor distância entre os valores

extremos e a média, dentro de um intervalo de confiança de 90 %. Entretanto, como

já comentado, um maior número de corpos-de-prova exige maior demanda de

recursos materiais e humanos para a realização de todos os ensaios.

Quanto ao modelo do comportamento carga x arrancamento da fibra de aço atuando

como ponte de transferência de tensões através de uma fissura, a situação  ideal seria

a realização de ensaios de arrancamento de fibras, através de metodologias utilizadas

por ARMELIN (1997) e BANTHIA & TROTTIER (1994). Entretanto, o ensaio de

arrancamento é de difícil realização, afastando-se do ideal proposto neste trabalho da

adoção de metodologias simples e práticas. Uma alternativa é a adaptação de curvas

carga x arrancamento obtidas por outros pesquisadores (ARMELIN, 1997;

BANTHIA & TROTTIER, 1994), como realizado neste trabalho, o que não deixa de

ser uma aproximação. Outra alternativa é a obtenção de curvas carga x

arrancamento, de maneira indireta, com base em resultados de ensaios de tração na

flexão, com controle de deformação vertical dos prismas e medida da  abertura das

fissuras (CMOD) com a utilização de clip gages.

A distorção inicial entre a curva analítica de correlação entre o consumo de fibras

com a abertura de fissura e os dados experimentais obtidos nas pistas em campo,

tinha como origem a consideração da resistência à tração pelo seu valor médio. Isto

foi corrigido, através da adoção de valores característicos de resistência à tração,

resultando em uma melhor aderência entre os valores experimentais obtidos nas

pistas experimentais e a curva consumo de fibras por abertura de fissura, obtida no

estudo analítico. Com isto, conclui-se que é mais coerente o uso de valores
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característicos de resistência à tração para aplicação em um método de previsão da

fissuração por retração em elementos de superfície restringidos. Isto é justificado

pelo fato de que a fissuração ocorrerá com maior probabilidade nos pontos mais

fracos da matriz, onde a resistência à tração estará mais próxima de valores

característicos do que de valores médios.

O programa experimental em campo, através da construção das pistas

experimentais, apresentou limitações e dificuldades, já citadas no item 5.4, as quais

restringiram uma análise mais completa e isenta de dúvidas. Mesmo com estas

dificuldades, o programa produziu resultados interessantes e úteis para uma melhor

compreensão do fenômeno da fissuração em elementos de superfície de concreto e

avaliar a contribuição da adição das fibras de aço no controle da fissuração por

retração restringida. Os resultados ainda foram úteis para uma retroanálise do

método analítico para previsão da fissuração por retração de um elemento de

superfície de CRFA restringido, permitindo o ajuste deste, obtendo assim uma

interessante correlação entre o consumo de fibras e a máxima abertura de fissura,

materializada no diagrama da Figura 5.57. Com o ajuste, os resultados

experimentais de abertura de fissura obtidos nas pistas com fibras F2 ficaram dentro

da faixa de previsibilidade do método, considerando um intervalo de confiança de

90% para a correlação entre o consumo de fibras e a abertura máxima de fissura.

Cumpriu-se assim o objetivo principal deste trabalho, ao se estudar um método para

previsão da fissuração por retração de elementos de superfície restringidos, abrindo

um caminho para uma dosagem racional do consumo de fibras necessário para se

garantir uma máxima abertura de fissura, adequada aos critérios de durabilidade e

aceitabilidade sensorial.

6.2. TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS SO MEIO
TÉCNICO

Acredita-se que as conclusões obtidas neste estudo tenham contribuído para o avanço

na fronteira do conhecimento, com relação à aplicação das fibras aço em elementos

de superfície submetidos à retração restringida. O mérito maior deste estudo foi
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mostrar que, com ferramentas analíticas e experimentais, é possível desenvolver um

método válido para previsão da fissuração por retração em elementos de superfície

de CRFA restringidos, de modo que se possa dosar um teor de uma determinada fibra

de aço, em função do potencial de fissuração por retração da matriz de concreto e em

função da abertura máxima de fissura, estabelecida por critérios de durabilidade e

aceitabilidade sensorial.

O método desenvolvido neste estudo pode ser aplicado por projetistas para a previsão

da fissuração por retração restringida em revestimentos de túneis ou pavimentos em

concreto, buscando seu controle utilizando as fibras de aço associadas à outros

métodos de controle da fissuração. Com isto, busca-se a otimização destas estruturas

com relação à sua durabilidade e aceitabilidade sensorial.

Para o meio acadêmico, o estudo ampliou a fronteira do conhecimento, no que se

refere ao estudo da contribuição das fibras de aço na redução da fissuração

provocada por tensões de origem interna do concreto, induzidas pela retração

restringida e que ocorrem antes mesmo da estrutura ser submetida aos carregamentos

externos.

O  trabalho colaborou com o meio técnico e acadêmico, ao apresentar um método de

estudo racional, prático e acessível aos projetistas e tecnologistas, de uma alternativa

tecnológica para o controle da fissuração dos elementos de concreto, que é a adição

de fibras de aço, que carecia de estudos para que pudesse ser dosada e aplicada de

forma menos empírica. Entretanto, tanto o método quanto o programa experimental

aqui desenvolvidos apresentaram limitações, e novos estudos devem ser

desenvolvidos, corrigindo-se as distorções e limitações aqui identificadas,

prosseguindo no caminho aberto por este estudo.

6.3. PROPOSTAS PARA CONTINUIDADE DAS PESQUISAS

Para o aprofundamento do conhecimento sobre o tema, seguem algumas sugestões de

estudos futuros:

• Estudos de arrancamento das fibras disponíveis comercialmente, para a

caracterização das curvas força x arrancamento. Neste estudo, diferentes tipos de

fibras de aço são submetidas ao ensaio de arrancamento, em método semelhante
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ao realizado por ARMELIN (1997), onde cada tipo de fibra é submetida ao

ensaio de arrancamento, de diferentes matrizes. Com isto, podem ser obtidas e

parametrizadas curvas típicas de força x arrancamento, que poderiam ser

utilizadas no método de dosagem aqui proposto. Com isto, refina-se o método de

dimensionamento de elementos de superfície de CRFA, ao se utilizar dados

específicos do comportamento mecânico de uma determinada fibra que se deseja

utilizar para redução da fissuração destes elementos

• Estudos sobre a transferência de carga através das fissuras, em pavimentos, em

função do intertravamento dos agregados, da abertura da fissura e da contribuição

das fibras que interceptam esta fissura, no caso de CRFA;

• Novos estudos para avaliação da retração por secagem, retração autógena e o

efeito da sua interação, em concretos utilizados comumente em obras de

elementos de superfície, considerando novas variáveis decorrentes do

desenvolvimento da tecnologia de concreto, como uso de adições minerais, novos

aditivos, novos cimentos, uso de agregados resultantes de finos de britagem, uso

de agregados oriundos da reciclagem de entulho, etc.

• Novos estudos podem ser desenvolvidos, utilizando-se a metodologia

experimental aqui utilizada, com a construção de novas pistas, estudando outras

variáveis como o uso de concretos de pequena retração, a associação da adição de

fibras de aço e fibras plásticas ao concreto, evitando-se assim a influência da

retração plástica, e a associação do uso de fibras de aço com outras metodologias

para controle da fissuração por retração. Novos estudos podem ser realizados

sobre o comportamento quanto à fissuração por retração restringida de outros

concretos especiais, como o concreto de alta resistência (fck > 60 MPa), concreto

compactado a rolo, concreto auto-adensável e concretos utilizando resíduos de

construção.
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ANEXO A – RESULTADOS EXPERIMENTAIS

TRAÇO CP´S 2 DIAS 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS
1 26,30 33,07 45,84 55,77
2 26,30 33,38 43,95 49,83

Média 26,30 33,23 44,90 52,80
Desvio Padrão 0,00 0,22 1,34 4,20

TRAÇO CP´S 1 DIA 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS
1 11,16 38,08 47,95 55,19
2 11,50 35,27 47,63 58,06

Média 11,33 36,68 47,79 56,63
Desvio Padrão 0,24 1,99 0,23 2,03

TRAÇO CP´S 3 DIAS 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS
1 24,60 38,14 40,33 45,01
2 18,98 27,60 43,39 42,83

Média 21,79 32,87 41,86 43,92
Desvio Padrão 3,97 7,45 2,16 1,54

TRAÇO CP´S 2 DIAS 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS
1 24,63 25,30 30,42 33,62
2 26,39 27,11 31,89 34,69

Média 25,51 26,21 31,16 34,16
Desvio Padrão 1,24 1,28 1,04 0,76

TRAÇO CP´S 1 DIA 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS
1 19,39 29,89 32,64 30,65
2 14,92 28,29 35,28 29,63

Média 17,15 29,09 33,96 30,14
Desvio Padrão 3,16 1,13 1,87 0,72

TRAÇO CP´S 3 DIAS 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS
1 27,41 28,63 35,96 34,44
2 -- 32,83 34,89 36,86

Média 27,41 30,73 35,43 35,65
Desvio Padrão -- 2,97 0,76 1,71

MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa)

A

B

C

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)

A

B

C
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TRAÇO CP´S 1 3 7 28
1 3,347 5,400 4,021 8,552
2 3,400 4,200 4,930 9,108
3 3,200 4,900 4,126 8,206

Média 3,32 4,83 4,36 8,62
Desvio Padrão 0,10 0,60 0,50 0,46

1 2,709 7,046 9,201 8,839
2 2,785 7,230 9,276 7,561
3 3,269 6,956 9,427 9,109

Média 2,92 7,08 9,30 8,50
Desvio Padrão 0,30 0,14 0,12 0,83

1 3,506 5,930 6,043 5,295
2 3,882 5,024 5,637 5,964
3 -- -- 6,178 --

Média 3,69 5,48 5,95 5,63
Desvio Padrão 0,27 0,64 0,28 0,47

TRAÇÃO NA FLEXÃO

B

A

C

TRAÇO CP´S 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS
1 17,54 26,55 27,47
2 17,54 26,89 29,44

Média 17,54 26,72 28,46
Desvio Padrão 0,00 0,24 1,39

TRAÇO CP´S 3 7 28
1 22,03 27,36 28,32
2 22,03 20,73 27,78

Média 22,03 24,05 28,05
Desvio Padrão 0,00 4,69 0,38

F1

F2

MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa)
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F1-0 F2-0

KABR KABR

31/10/05 24/10/05

3-3242 3-3232

39079 38821

2,5 5,0

CP III 40 RS CP III 40 RS

400 400 

140 160

- -

3 dias 0,60 1,85

7 dias 1,05 1,45

28 dias 1,10 1,60

3 dias 14,4 21,9

7 dias 26,8 26,9

28 dias 37,3 37,7

Resistência à 
tração por 
compressão 
diametral 
(MPa)

Central

Data da moldagem

Identificação

Nota fiscal (nº)

Resistência à 
compressão 

(MPa)

Volume (m3)

Cimento

Consumo (kg) 

Abatimento (mm)

fck (MPa)

Número de registro
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