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SUMÁRIO 

Este trabalho apresenta a investigação experimental e numérica efetuada para avaliar as 

potencialidades de reforço de estruturas de betão utilizando uma nova geração de fibras 

sintéticas desenvolvidas no âmbito do projeto de R&D “NG_TPfib – Nova geração de fibras 

para o reforço de materiais de matriz cimentícia”. São apresentados, para diferentes tipos de 

fibras de polipropileno (PP), ensaios experimentais realizados em laboratório à escala da fibra 

(ensaios de arranque para estudo da aderência da fibra à matriz cimentícia) e à escala do 

provete (ensaios para avaliação do comportamento pós-fissuração do betão reforçado com 

as fibras de PP). Apresentam-se ainda simulações numéricas efetuadas com base nos 

resultados obtidos em laboratório, para análise do comportamento mecânico de uma peça de 

mobiliário urbano desenvolvida no âmbito do projeto NG_TPfib. 

 



Palavras-chave: Fibras de polipropileno; betão reforçado com fibras; ensaios de arranque; 

pós-fissuração; simulações numéricas. 

1. INTRODUÇÃO 

Podem dividir-se em três, essencialmente, as diferentes tipologias de fibras para reforço de 

materiais de matriz cimentícia, com base na sua constituição material, nomeadamente: fibras 

de aço, fibras sintéticas e fibras naturais. As fibras de aço são a tipologia mais correntemente 

usada para reforço de betão em aplicações estruturais. No entanto, o facto de serem 

suscetíveis à corrosão pode afetar negativamente a durabilidade das estruturas de betão 

reforçado com fibras (BRF), particularmente em estruturas localizadas em zonas costeiras. 

Fibras sintéticas ou fibras naturais podem ser vistas como uma alternativa para reforço de 

betão perante a necessidade de evitar fenómenos de corrosão.  

As fibras sintéticas têm vindo a atrair particular atenção, quer pela comunidade científica como 

pela indústria da construção, devido às suas potencialidades do ponto de vista da 

sustentabilidade das estruturas de betão a reforçar quando comparadas com outros tipos de 

reforços [1]. As fibras sintéticas são comummente usadas para controlo da fissuração causada 

por fenómenos de retração, mas apresentam-se também como uma opção eficaz para  

diminuir a fragilidade do comportamento de estruturas de betão, principalmente quando 

submetidas a tensões de tração. De facto, o uso de fibras sintéticas para produção de 

elementos pré-fabricados [2, 3], construção de pavimentos [4-6] e túneis (betão projetado) [7-

10] tem aumentado significativamente nas últimas décadas.  

De entre as fibras sintéticas, as fibras de polipropileno (PP) são as utilizadas em aplicações 

estruturais. Tratam-se de fibras termoplásticas, produzidas através de um processo industrial 

denominado por “melt spinning” e estão normalmente disponíveis em dois formatos: fibras em 

monofilamentos contínuos ou fibras fibriladas. As fibras fibriladas são normalmente 

caracterizadas por uma resistência à tração superior, pelo facto de beneficiarem de uma 

orientação molecular otimizada, promovida pelo processo de extrusão que lhes dá origem [11].    

Vários estudos têm sido efetuados na determinação das características ótimas de fibras PP, 

nomeadamente o seu módulo de elasticidade, resistência à tração, comprimento e diâmetro, 

com vista a maximizar o seu potencial de reforço de materiais de matriz cimentícia [11-13]. 

Os processos industriais inerentes à produção das fibras PP permitem explorar alterações ao 

nível da sua superfície e da configuração geométrica da sua secção transversal. Estas 

variáveis devem ser consideradas no processo de otimização, a nível local (fibra individual) e 

da aderência fibra-matriz cimentícia. Ensaios de arranque de fibras têm demonstrado os 

efeitos benéficos causados pela introdução de tratamentos superficiais nas fibras PP [14-16]. 

No entanto, são poucos aqueles que exploram o efeito de alterações introduzidas ao nível da 

secção transversal das mesmas [17].   

Tendo em conta o estado da arte e a oportunidade de investigação acima mencionada, fibras 

PP com diferente diâmetro equivalente, secção transversal, tratamento superficial, e 

inclinação em relação à direção da carga atuante foram sujeitas a ensaios de arranque para 

avaliar a sua capacidade individual em limitar a abertura de fenda. Foram ainda efetuados 



ensaios de flexão em vigas entalhadas para determinar os parâmetros de resistência residual 

à tração por flexão, com os quais é possível determinar a classe de tenacidade do 

correspondente betão reforçado com fibras. Com base nos resultados obtidos a nível 

experimental, o artigo apresenta ainda um estudo numérico efetuado para: (i) a avaliação da 

capacidade preditiva de ferramentas numéricas desenvolvidas para determinação da 

capacidade de estruturas de betão reforçado com fibras de polipropileno (BRFPP) à flexão; 

(ii) análise do comportamento mecânico de uma peça de mobiliário urbano desenvolvida no 

âmbito do projeto “NG_TPfib – Nova geração de fibras para o reforço de materiais de matriz 

cimentícia”. 

2. ENSAIOS À ESCALA DA FIBRA 

2.1 Enquadramento 

Esta secção foca-se na realização de ensaios de arranque em diferentes tipologias de fibras 

PP, embebidas numa matriz cimentícia, sendo também investigada a influência da inclinação 

das fibras em relação à direção da força de arranque aplicada. 

2.2 Materiais 

O Quadro 1 apresenta as características das fibras em estudo, nomeadamente o seu diâmetro 

equivalente, resistência à tração, módulo de elasticidade, forma da sua secção transversal e 

tipo de acabamento superficial. Todas as fibras apresentavam um comprimento total de 

54 mm. Os valores numéricos deste quadro são médios. 

Quadro 1. Propriedades das fibras PP. 

Fibra PP 
Diâmetro 

equivalente [mm] 
Resistência à 
tração [MPa] 

Módulo 
elástico [GPa] 

Secção 
transversal 

Tratamento 
superficial 

F1 0,69 500,0 6,0 Retangular Calcada 

F2 0,49 516,0 6,7 Retangular Calcada 

F3 0,69 560,0 9,9 Formato “V” Calcada 

F4 0,69 425,0 11,4 Trilobal Lisa 

F5 0,82 390,0 8,2 Trilobal Lisa 

F6 0,68 600,0 10,0 Retangular Calcada 

 

O Quadro 2 apresenta a composição do microbetão onde as fibras foram embebidas (máxima 

dimensão de 12.5 mm dos agregados). A resistência à compressão deste microbetão foi 

avaliada  em cubos de 150 mm, de acordo com a norma NP EN 12390-3 [18], tendo-se obtido 



aos 10 dias (idade do betão correspondente à realização dos ensaios de arranque) e aos 28 

dias de idade, valores de 36,6 MPa e 40,6 MPa, respetivamente.  

Quadro 2. Composição da matriz cimentícia por m3. 

Cimento 
CEM I 42.5R 

[kg] 

Cinzas 
volantes 

[kg] 

Brita 
[kg] 

½ Areia 
[kg] 

Areia fina 
[kg] 

Água 
[dm3] 

Superplastificante 
[dm3] 

330,00 20,0 750,4 885,5 300,5 162,1 7,5 

 

2.3 Ensaios de arranque 

2.3.1 Configuração e procedimento de ensaio 

Os ensaios de arranque em fibras individuais foram realizados para diferentes ângulos de 

inclinação, nomeadamente 0º, 30º, 45º e 60º, tal como ilustrado nas Figuras 1a, 1b, 1c e 1d, 

respetivamente. Foram efetuados 6 testes para cada inclinação orientação de fibra, 

perfazendo um total de 24 ensaios para cada uma das tipologias de fibra em análise. As fibras 

foram embebidas em pequenas lajetas com dimensões 300 × 550 × 50 mm3, nas quais se 

embeberam um total de 18 fibras, com 3 filas de 6 fibras distanciadas de 80 mm (ver Figura 

2). Este programa experimental envolveu um total de 8 lajetas de forma a abranger todas as 

inclinações e tipologias de fibra consideradas. O comprimento de embebimento das fibras, 𝑙 , 

foi mantido constante, correspondendo a metade do comprimento total das fibras, ou seja, 

27 mm. Foi concebido um sistema para assegurar que a inclinação pretendida para a fibra era 

assegurada durante a fase de betonagem da lajeta. 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 1. Ensaios de arranque em fibras com diferentes ângulos de inclinação:  
a) 0º; b) 30º; c) 45º; d) 60º. 

lb

F

l
30°

b

F

45°
lb

F F

60°

lb



  

(a) (b) 

Figura 2. Provetes para os ensaios de arranque: a) fase de preparação;  
b) após betonagem. 

Relativamente à configuração de ensaio, o arranque das fibras foi realizado através de uma 

amarra que é acionada por um atuador hidráulico com capacidade de 500 kN (ver 

configuração de ensaio na Figura 3a). A fixação da placa de betão que contém as fibras foi 

garantida através de peças metálicas, às quais foi aplicado um aperto através de parafusos 

em dois varões metálicos M16 (ver Figura 3b) de forma a garantir total imobilização da lajeta 

durante os ensaios. Os ensaios foram efetuados sob controlo de deslocamento, com uma 

velocidade igual a 2 mm/min. A força aplicada foi registada através de uma célula de carga 

com capacidade de 10 kN. A Figura 3c ilustra de forma mais pormenorizada a aplicação da 

força de arranque, através da referida amarra, a uma das fibras ensaiadas. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3. Configuração de ensaio (ensaios de arranque): a) visão global; b) atuador, amarra e 
condições de apoio; c) ação da amarra durante o ensaio de arranque. 

2.3.2 Apresentação e discussão de resultados 

As Figuras 4a, 4b, 4c e 4d apresentam as curvas médias força vs. Deslizamento 

(deslocamento da fibra em relação à matriz cimentícia envolvente)  obtidas através dos 

ensaios de arranque para ângulos de inclinação da fibra de 0º, 30º, 45º e 60º, respetivamente. 

Cada uma das curvas é a média de 6 ensaios. Os Quadros 3, 4, 5 e 6 apresentam ainda 

indicadores relevantes (com indicação de valores médios e respetivos coeficientes de 



variação, CoV), nomeadamente a força máxima registada, 𝐹 , o deslizamento equivalente 

à força máxima, 𝑑 , e o modo de rotura observado. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 4. Resultados dos ensaios de arranque para diferentes ângulos de inclinação: a) 0º; 
b) 30º; c) 45º; d) 60º. 

É possível verificar que existem variações significativas entre os resultados obtidos nas 

diferentes tipologias de fibras testadas, sendo que a variação de resultados aumentou com o 

ângulo de inclinação das fibras. Verifica-se que o aumento da inclinação da fibra resulta num 

decréscimo da rigidez inicial da resposta força vs. deslizamento (fase elástica) e numa maior 

tendência para rotura prematura da fibra.  

De realçar também que são visíveis as diferenças entre fibras com e sem acabamento 

superficial, já que as fibras F4 e F5 apresentam respostas com evolução mais suave (ver 

Figura 4a), que contrasta com as fibras de superfície calcada. O efeito do tratamento 

superficial é particularmente visível na tipologia de fibra F3, para 0º de inclinação (ver 

Figura 4a), pois trata-se da resposta que apresenta o maior nível de oscilação de força durante 

o arranque das fibras, criando um padrão ondulado com flutuações de aproximadamente 

±15 N. 
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Quadro 3. Resultados dos ensaios de arranque para inclinação = 0º (valores médios e CoV). 

Fibra PP 𝐹  [N] 𝑑𝐹𝑚𝑎𝑥  [mm] Modo de rotura predominante 

F1 157,0 (16%) 3,7 (17%) Arranque completo da fibra 

F2 49,5 (8%) 4,4 (109%) Arranque completo da fibra 

F3 140,9 (14%) 2,2 (12%) Arranque completo da fibra 

F4 117,7 (13%) 6,0 (32%) Arranque completo da fibra 

F5 95,3 (29%) 3,8 (100%) Arranque completo da fibra 

F6 132,3 (11%) 2,9 (28%) Arranque completo da fibra 

 

Quadro 4. Resultados dos ensaios de arranque para inclinação = 30º (valores médios e CoV). 

Fibra PP 𝐹  [N] 𝑑𝐹𝑚𝑎𝑥  [mm] Modo de rotura predominante 

F1 128,9 (9%) 2,5 (24%) Rotura abrupta da fibra 

F2 63,7 (9%) 4,0 (45%) Rotura gradual da fibra 

F3 130,5 (12%) 3,0 (19%) Arranque completo da fibra 

F4 106,1 (20%) 5,9 (32%) Arranque completo da fibra 

F5 94,4 (18%) 3,7 (51%) Arranque completo da fibra 

F6 136,5 (6%) 3,5 (19%) Arranque completo da fibra 

 

Quadro 5. Resultados dos ensaios de arranque para inclinação = 45º (valores médios e CoV). 

Fibra PP 𝐹  [N] 𝑑𝐹𝑚𝑎𝑥  [mm] Modo de rotura predominante 

F1 103,3 (16%) 4,6 (18%) Rotura abrupta da fibra 

F2 54,3 (9%) 4,0 (50%) Rotura gradual da fibra 

F3 128,0 (8%) 3,7 (24%) Rotura abrupta da fibra 

F4 107,3 (10%) 3,6 (15%) Rotura gradual da fibra 

F5 130,9 (10%) 6,9 (32%) Rotura gradual da fibra 

F6 132,7 (5%) 3,8 (15%) Rotura gradual da fibra 

 



Quadro 6. Resultados dos ensaios de arranque para inclinação = 60º (valores médios e CoV). 

Fibra PP 𝐹  [N] 𝑑𝐹𝑚𝑎𝑥  [mm] Modo de rotura predominante 

F1 126,5 (9%) 4,1 (18%) Rotura abrupta da fibra 

F2 60,8 (5%) 2,7 (18%) Rotura abrupta da fibra 

F3 115,6 (11%) 5,2 (23%) Rotura gradual da fibra 

F4 94,8 (19%) 4,8 (19%) Rotura gradual da fibra 

F5 107,9 (22%) 7,0 (31%) Rotura gradual da fibra 

F6 110,0 (19%) 6,4 (27%) Rotura gradual da fibra 

 

Tal como indicado no Quadro 3, para 0º de inclinação observou-se a não ocorrência de rotura 

das fibras durante os ensaios (arranque completo da fibra), com a fibra F3 a apresentar níveis 

de rigidez inicial superiores, com a força máxima (140,9 N, em média) a ser registada para 

aproximadamente 2.2 mm de deslizamento. No geral, o nível máximo de força registada 

durante os ensaios de arranque foi obtido para a tipologia de fibra F1 (157,0 N para 3,7 mm 

de deslizamento). Para ângulos de inclinação superiores, registou-se ocorrência de roturas 

abruptas das fibras ensaiadas (ver Quadros 4, 5 e 6), especialmente para a fibra F1 (e fibra 

F2, para 60º), com as restantes tipologias de fibra a registarem rotura gradual das fibras 

(rotura gradual dos filamentos das fibras). 

3. ENSAIOS À ESCALA DO PROVETE 

3.1 Materiais 

Para os ensaios à escala do provete, nos quais se avaliou o efeito de grupo das fibras, foi 

adotada a composição de BRFPP apresentada no Quadro 7. As propriedades do BRFPP, 

nomeadamente a resistência à compressão e o módulo de elasticidade, foram avaliadas aos 

14 e aos 28 dias de idade do betão, utilizando para o efeito cilindros de 150 mm de diâmetro 

e 300 mm de altura, de acordo com as normas NP EN 12390-3 [18] e NP EN 12390-13 [19], 

respetivamente. Foram obtidos valores médios para a resistência à compressão e o módulo 

elástico iguais a 35,4 MPa e 23,3 GPa, respetivamente, para os 14 dias de idade (idade 

correspondente à realização dos ensaios de flexão), e iguais a 38,7 MPa e 25,2 GPa, 

respetivamente, para os 28 dias de idade do BRFPP. 

Quadro 7. Composição do BRFPP por m3. 

Cimento 
CEM I 42.5R 

[kg] 

Cinzas 
volantes 

[kg] 

Brita 
[kg] 

½ Areia 
[kg] 

Areia fina 
[kg] 

Água 
[dm3] 

Superplastificante 
[dm3] 

Fibras 
PP [kg] 

362,7 138,5 725,5 824,4 395,7 167,6 9,3 6,0 



 

3.2 Ensaios de flexão em vigas entalhadas 

 As vigas entalhadas submetidas a flexão sob três pontos de carga tinham dimensões 

150×150×600 mm3 [20]. Durante os ensaios foram utilizados dois transdutores de 

deslocamento (ver Figura 5a): um transdutor vertical para medir a flecha da viga a meio-vão, 

e outro, colocado junto à face inferior do provete, para medir a abertura de fissura (CMOD = 

Crack Mouth Opening Displacement). O modo de rotura observado foi idêntico para todos os 

provetes ensaiados, caraterizando-se pela formação de uma fissura única que progrediu 

durante o ensaio da extremidade do entalhe do provete, em direção ao topo do provete (ver 

Figura 5b). Foram testadas 4 vigas para cada uma das tipologias de fibra em análise. 

  

(a) (b) 

Figura 5. Ensaios de flexão em vigas entalhadas: a) configuração de ensaio; b) modo de rotura. 

Cada curva da Figura 6 representa a média das curvas obtidas nos quatro provetes da 

correspondente série. O Quadro 8 apresenta informação complementar, nomeadamente os 

valores médios obtidos para a força e tensão correspondentes ao limite de proporcionalidade 

(valores máximos registados no intervalo de abertura de fissura entre 0,00 e 0,05 mm), 

respetivamente 𝐹  e 𝑓 , , e as tensões calculadas para a abertura de fissura requeridos em 

[20]: 𝑓 ,  (CMOD = 0,5 mm), 𝑓 ,  (CMOD = 1,5 mm), 𝑓 ,  (CMOD = 2,5 mm) e 𝑓 ,  

(CMOD = 3,5 mm). É possível verificar que o BRFPP correspondente à tipologia de fibra F2 

registou a máxima de tensão de flexão para praticamente todos os níveis de abertura de 

fissura, atingindo uma resistência máxima de flexão de 4,1 MPa e uma resistência à flexão 

residual máxima (fase pós-pico) superior a 3,0 MPa para aberturas de fissura superiores a 

1,5 mm. Os provetes reforçados com fibra F2 são os que apresentaram os maiores valores 

de resistência, pois apesar de ter sido a fibra com menor força de arranque (Figura 4), é a que 

garante o maior número de fibras por unidade de volume de betão devido ao seu significativo 

menor diâmetro. 



 

Figura 6. Comportamento à flexão dos BRFPP (curvas médias). 

 

Quadro 8. Resultados dos ensaios de flexão (valores médios, com indicação de CoV). 

Fibra PP 𝐹  [kN] 𝑓 ,  [MPa] 𝑓 ,  [MPa] 𝑓 ,  [MPa] 𝑓 ,  [MPa] 𝑓 ,  [MPa] 

F1 10,1 (7%) 3,7 (7%) 1,9 (20%) 2,0 (26%) 2,0 (27%) 2,1 (27%) 

F2 12,6 (5%) 4,1 (5%) 2,7 (14%) 3,0 (14%) 3,3 (16%) 3,3 (15%) 

F3 12,3 (5%) 3,9 (5%) 1,5 (15%) 1,5 (19%) 1,6 (19%) 1,7 (19%) 

F4 10,6 (7%) 3,4 (7%) 2,4 (19%) 2,7 (21%) 2,9 (19%) 2,8 (20%) 

F5 11,8 (7%) 3,8 (7%) 2,0 (19%) 2,1 (19%) 2,1 (19%) 2,0 (18%) 

F6 11,7 (5%) 3,8 (5%) 1,8 (10%) 2,2 (7%) 2,5 (7%) 2,7 (7%) 

3.3 Determinação das leis tensão vs. abertura de fissura por análise inversa 

Tendo por base os resultados obtidos em laboratório, foram realizadas simulações numéricas 

para derivar as leis tensão vs. abertura de fissura dos BRFPP, que podem ser usadas para 

efeitos de dimensionamento de estruturas de BRFPP. A ferramenta utilizada, desenvolvida 

por Matos et al. [21], denomina-se COFIT e foi utilizada para obter os parâmetros de fratura 

do BRFPP em modo I por análise inversa dos resultados experimentais dos ensaios de flexão 

das vigas (secção 3.2). Uma explicação detalhada acerca desta ferramenta pode ser 

encontrada em [21]. No estudo numérico efetuado considerou-se um diagrama quadrilinear 

(diagrama quadrilinear “tensile softening” – ver Figura 7) para a relação tensão vs. abertura 

de fissura (𝜎 − 𝜔) a obter. 
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Figura 7. Relação 𝝈 − 𝝎 quadrilinear para modelação do modo de fratura I 

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos, ilustrando a comparação entre respostas obtidas 

experimental e numericamente (curvas força vs. CMOD para cada uma das tipologias de fibra 

em análise). É possível verificar que o diagrama quadrilinear 𝜎 − 𝜔 tem capacidade de simular 

com rigor o comportamento pós-fissuração dos BRFPP testados já que foi obtido um ajuste 

praticamente perfeito entre as curvas experimental e numérica. As simulações efetuadas 

resultaram nos parâmetros de fratura apresentados no Quadro 9, nomeadamente a 

resistência à tração, 𝑓 , as resistências à tração residual (pós-fissuração), 𝜎 , e os respetivos 

níveis de abertura de fissura, 𝜔 , a abertura de fissura última, 𝜔 , e, finalmente, a energia de 

fratura, 𝐺 . Estes parâmetros definem os diagramas 𝜎 − 𝜔 dos BRFPP testados, que estão 

ilustrados na Figura 9. 

   

(a) (b) (c) 

   

(d) (e) (f) 

Figura 8. Simulações numéricas dos ensaios de flexão realizados em BRFPP com as fibras: 
 a) F1; b) F2; c) F3; d) F4; e) F5; f) F6. 
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Quadro 9. Resultados dos ensaios de flexão (valores médios, com indicação de CoV). 

Fibra 
PP 

𝑓  
[MPa] 

𝜎  
[MPa] 

𝜎  
[MPa] 

σ  
[MPa] 

𝜔  
[mm] 

𝜔  
[mm] 

𝜔  
[mm] 

𝜔  
[mm] 

𝐺  
[N/mm] 

F1 1,90 0,68 0,26 0,16 0,03 7,78 10,03 13,50 4,44 

F2 1,90 1,00 0,77 0,43 0,01 5,06 8,44 13,50 7,21 

F3 1,90 0,49 0,43 0,23 0,25 5,06 8,44 13,50 4,22 

F4 1,90 1,11 0,44 0,17 0,01 5,06 10,10 13,50 5,74 

F5 1,90 0,66 0,50 0,29 0,11 5,06 8,44 13,50 5,11 

F6 1,90 1,02 0,80 0,32 0,01 5,31 10,23 13,50 8,10 

 

 

Figura 9. Diagramas 𝝈 − 𝝎 obtidos por análise inversa. 

4. MODELAÇÃO NUMÉRICA DE MOBILIÁRIO URBANO 

4.1 Enquadramento 

O trabalho efetuado no âmbito do projeto NG_TPfib permitiu a execução de uma peça de 

mobiliário urbano utilizando as fibras produzidas na sequência do referido projeto. A peça de 

mobiliário urbano, de cariz lúdico, foi desenvolvida no laboratório da CiviTest com utilização 

de fibras PP de nova geração (fibras NG_TPfib) e apresenta o aspeto e dimensões ilustrados 

na Figura 10a (peso igual a aproximadamente 400 kg). O trabalho experimental e numérico 

mencionado nas secções anteriores permitiu a realização de simulações numéricas 

(brevemente abordadas nesta secção) para estudo do comportamento desta estrutura, com 

geometria original/irregular, simulando numericamente a realização dos ensaios que serão 

realizados na CiviTest. O trabalho de modelação numérica aqui apresentado foi desenvolvido 

através do software de elementos finitos FEMIX [22]. 
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(a) (b) 

Figura 10. Mobiliário urbano NG_TPfib: a) representação 3D; b) malha de elementos finitos. 

4.2 Malha de elementos finitos e cenários de carregamento 

A malha de elementos finitos, composta por elementos sólidos de 20 nós, encontra-se 

ilustrada na Figura 10b. Tendo em conta a simetria estrutural da peça, foi modelada apenas 

metade da estrutura de modo a minimizar o tempo de cálculo. As propriedades não-lineares 

do BRFPP foram devidamente consideradas, recorrendo para o efeito à ferramenta COFIT 

para obtenção da lei 𝜎 − 𝜔  equivalente ao BRFPP utilizado para produção do mobiliário 

urbano (neste caso BRFPP com tipologia de fibra F4), tal como descrito na secção 3.3.  

O comportamento estrutural da peça de mobiliário foi estudado considerando 3 cenários de 

carregamento distintos, que serão reproduzidos experimentalmente no laboratório da CiviTest. 

Tratam-se de carregamentos uniformemente distribuídos em zonas da superfície superior do 

mobiliário (carregamento vertical, no sentido −𝑍). As áreas de aplicação dos cenários de 

carregamento 1, 2 e 3 estão representadas, a vermelho, nas Figuras 11a, 11b e 11c, 

respetivamente. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 11. Cenários de carregamento: a) cenário 1; b) cenário 2; c) cenário 3. 



4.3 Resultados obtidos 

Apresentam-se de seguida alguns dos resultados obtidos para o cenário mais gravoso: 

cenário 3. Para um carregamento equivalente a 10 kN (carga distribuída com resultante 

equivalente a 10 kN), a Figura 12a apresenta a malha deformada (fator de majoração de 500×) 

com ilustração do campo de deslocamentos obtido (deslocamento máximo de 0.36 mm 

segundo a direção 𝑋). Por sua vez, a Figura 12b ilustra o campo de tensões obtido (tensões 

máximas de tração segundo a direção 𝑋). Verificou-se que, para este cenário, a formação da 

primeira fissura ocorre apenas para uma carga distribuída com resultante superior a 10 kN. 

Prevê-se que a formação das primeiras fissuras ocorre segundo a direção 𝑌, na zona de 

tensões máximas de tração indicada na Figura 12b (zona de aplicação de carga, face inferior). 

  

(a) (b) 

Figura 12. Resultados numéricos [N, mm] para carregamento equivalente a 10 kN: a) campo de 
deslocamentos; b) campo de tensões. 

5. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta atividade experimental e numérica realizada no âmbito do projeto de 

investigação “NG_TPfib – Nova Geração de Fibras para o Reforço de Materiais de Matriz 

Cimentícia”. Com base nos resultados obtidos, é possível retirar as seguintes conclusões: 

 Os ensaios de arranque realizados para fibras individuais parcialmente embebidas em 

matriz cimentícia mostraram que a realização deste tipo de ensaios para diferentes 

cenários de inclinação da fibra foi uma opção pertinente já que os resultados variaram 

significativamente com o aumento do ângulo de inclinação, tendo sido observadas 

diferenças claras entre as tipologias de fibras testadas. A realização destes ensaios foi 

também muito relevante no âmbito da realização do projeto NG_TPfib, uma vez que 

permitiu, através da análise das curvas força vs. deslizamento para cada tipologia de fibra, 

criar uma dinâmica de otimização no processo de fabrico de novas fibras. 

 Os ensaios de flexão em vigas entalhadas apoiadas em três pontos permitiram tirar 

conclusões relevantes relativamente à contribuição das fibras de PP no reforço de BRFPP. 

Estes ensaios foram realizados para aferição do efeito de grupo das fibras, em contraste 

com a contribuição individual das mesmas, avaliada nos ensaios de arranque. Foi 



possível concluir que a fibra F2 obteve o comportamento mais satisfatório nos ensaios de 

flexão, fibra esta que se carateriza por apresentar o menor diâmetro equivalente de entre 

as fibras testadas. Este resultado revela o efeito benéfico da presença de quantidades 

superiores de fibras para a mesma dosagem de fibras, que resulta na existência de maior 

número de fibras nas superfícies de fissuras. Pode ser feita uma comparação direta com 

a fibra F1 – fibra equivalente a F2, mas com diâmetro equivalente superior (analogia 

equivalente pode ser feita para as fibras F4 e F5).  

 Ainda no âmbito da realização dos ensaios de flexão, destaca-se a elevada capacidade 

de reforço demonstrada pela fibra F4 para aberturas de fissura superiores a 0.1 mm. 

Acredita-se que este facto pode estar relacionado com a forma da secção transversal 

desta fibra (forma trilobal), de cariz inovador, que promove, para o mesmo diâmetro 

equivalente, uma área de contacto superior entre fibra e matriz cimentícia. 

 As simulações numéricas efetuadas para determinação das leis tensão vs. abertura de 

fissura demonstraram as potencialidades da ferramenta COFIT, através da qual foi 

efetuado um ajuste muito satisfatório aos resultados experimentais. 

 O trabalho numérico e experimental desenvolvido no âmbito do projeto NG_TPfib permitiu 

criar condições para o desenvolvimento de uma peça original de mobiliário urbano. O 

comportamento mecânico desta peça foi simulado numericamente. A validação dos 

resultados numéricos será efetuada brevemente no laboratório da CiviTest. 
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