Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa
CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS
O que é o Concreto com Adição de Fibras?
Na busca incessante por novas alternativas de materiais e novas tecnologias de construção, o setor
de engenharia vem proporcionando novidades ao mercado que surpreendem a cada dia. Acrescentar
elementos ou substâncias que agreguem características específicas ao concreto tem sido a alternativa
para enfrentar as necessidades de aumento de resistência e diminuição da fissuração e permeabilidade
em locais onde o concreto é mais exigido.
Adicionados ao concreto, fibras apropriadas proporcionam características superiores às do concreto
convencional e indicam seu uso em diversos locais.
Quais os principais tipos de fibras utilizados na comprosição?
Além dos insumos normalmente utilizados de acordo com a disponibilidade da cada região, o Concreto
com Adição de Fibras utiliza aço, náilon ou polipropilneo em sua composição. A determinação das
características desejadas é que definirá qual das fibras disponíveis é mais indicada ao concreto que será
utilizado.
Quais as principais vantagens do Concreto com Adição de Fibras?
O uso de fibras no concreto proporciona acentuação de algumas características como resistência ao
impacto, ao atrito e às fissurações e também o aumento da ductibilidade e impermeabilidade. Esse
ganho resulta, sim, em maior vida útil do concreto e economia de manutenções quando comparado a
outros materiais.
Vantagens do Concreto com Adição de Fibras
Redução da fissuração
Redução da permeabilidade
Redução da abrasão
Redução ao impacto
Resistência ao estilhaçamento

Principais locais de uso
Lages, coberturas, artefatos, canais e argamassa
de fachadas
Lages, pisos, diques, reservatórios, canais, túneis,
pavimentos e revestimentos
Pisos industriais, pistas de aeroportos, autoestradas, ruas e avenidas
Barreiras de estradas, guarda-rodas, guarda-corpos e abrigos antiaéreos
Muretas, abrigos e barreiras
Recuperações estruturais, canalizações, diques,
obras de arte e marítimas

Redução da corrosão

Incremento de resistência na tração simples e na tração na flexão em concretos com adição de fibras
de aço
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Rodoanel de São Paulo, onde foram
usadas fibras de aço no concreto,
visando a uma maior resistência à
abrasão e tração na flexão

Percentual de redução no aparecimento de fissuras em concretos com adição de fibras

0%

Início da fissura

20%
1780g
890g
de fibras de fibras
3
por m3
por m

30%
40%
60%

Fibras impedindo o
avanço da fissura

72%
82%

80%
100%

Sem fibras

Fissuração em Concreto
com Adição de Fibras

Com fibras

Concreto com Adição de
Fibras acabado

Percentual de redução de permeabilidade em concretos com adição de fibras

Migração de água (ml)

Ensaio de permeabilidade

15

Fibras impedindo a
tragetória descendente da
água

Concreto Comum

10

Fibras

590g de fibra/m3

5
Fibras impedindo a
tragetória ascendente da
água

1190g de fibra/m3

Rompimento

Ensaio de corrosão acentuada
20

16

Representação da migração de gases para o interior do concreto
comum, gerando corrosão das ferragens

18,5

Cl-

15

Cl-

Cl-

FeO2

O2

10

O2

7
5
0

Cl-

Ferragem
Concreto
Concreto 590g de 1780g de
Comum fibra/m3 fibra/m3

Capacitação Supermix
A Supermix possui experiência, inclusive internacional, no fornecimento de Concreto com Adição de
Fibras para todo tipo de obra.
Grandes indústrias, aeroportos, pontes, viadutos, pavimentação e recuperação de vias e também pisos
de depósitos e supermercados são alguns dos exemplos. Além disso, fornecedores capacitados, equipe
treinada e tecnologia avançada garantem a prestação de um serviço sério e confiável.

facilitando a construção civil

