PIBIC - CNPq

XXVI Encontro de Jovens Pesquisadores
VII Mostra Acadêmica de Inovação e Tecnologia

L

P

Q

M

Laboratório de Pesquisa de Química dos Materiais

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO POR COMPRESSÃO
DIAMETRAL EM CONCRETOS COM INCORPORAÇÃO DE FIBRAS
DE POLIPROPILENO RECICLADAS
Projeto Copos PS
Gabriela Tavares Santiago (PIBIC/CNPq); Vinício Ceconello; Mára Zeni Andrade

OBJETIVO
A utilização dos concretos especiais vem crescendo com a finalidade de minimizar as deficiências dos concretos convencionais ou a
incorporação de propriedades não inerentes ao material [1]. Sabe-se que a resistência à tração do concreto é inferior à sua resistência à
compressão, por isso certos esforços podem provocar o aparecimento de fissuras. Dessa forma, são utilizadas fibras poliméricas, para
combater a fissuração por retração do compósito [2]. A presença de fibras na argamassa promove ao concreto ganho de resistência à tração,
maior capacidade de deformação e aumento da tenacidade [3]. O presente trabalho tem como por objetivo analisar a resistência à tração na
compressão diametral de concretos com diferentes teores de incorporação fibra de polipropileno.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

MATERIAIS E MÉTODOS
Extrusão

Obtenção das fibras

Tração por compressão diametral 7 dias
Tração por compressão diametral 28 dias

Formato de pellets

2,7

2,6

2,5

Caracterização dos Materiais
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Granulometria
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2,3
2

2
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Ref

0,9kg/m³
0,9kg/m-³

1,9

1,8kg/m³
1,8kg/m-³

1,8

2,7kg/m³
2,7kg/m-³

Figura 3 - Ensaio de tração por compressão diametral

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dosagem dos Concretos

Moldagem e Cura dos Corpos de Prova

Os concretos com incorporação de fibras de polipropileno
após submetidos ao ensaio de tração por compressão diametral de
acordo com a ABNT NBR 7222:2011, apresentam ganho de
resistência aos 28 dias maior em comparação com concreto
referência. Assim sendo, a incorporação de fibras de polipropileno
torna-se uma possível alternativa para conferir maior resistência à
tração aos concretos.
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