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Introdução: O concreto reforçado com fibras possui maior tenacidade e resistência em
comparação com o concreto convencional. A fração volumétrica e o tipo de fibra
adicionam no concreto efeitos significativos quanto a estas propriedades.
A tenacidade é associada ao ensaio de flexão. Assim, o concreto pode adquirir maior
resistência medida pela zona de tração na flexão dependendo do tipo de fibra, do
diâmetro, do teor de fibra adicionada ao concreto, do seu comprimento e da forma em
que a fibra se distribuiu na matriz.
Sendo assim, este trabalho apresenta um estudo sobre a adição de fibras em concreto.
 Objetivo: •	Analisar os tipos e propriedades de fibras;
•	Avaliar as propriedades que os diferentes tipos de fibras concedem ao concreto;
•	Analisar trabalhos que demonstrem o aumento de resistência à flexão no concreto ao
adicionar fibras.

 Metodologia: Para a elaboração do estudo de revisão bibliográfica foi feito pesquisas
em artigos, teses, dissertações e livros que abordam o tema. Resultados: Abeysinghe et
al. (2012) aborda sobre um sistema híbrido composto de placa de piso que possui
poliuretano no núcleo com camadas externas feitas de cimento reforçado com fibras de
vidro e laminados de aço que estão situados em regiões de tração.
Já Amziane et al. (2012) apresenta estudo sobre tecido matricial associado à resina
sintética. Um reforço é feito na viga atuando na parte inferior dessa e em parte de suas
laterais, ou seja, em forma de U.
Outro autor, Cheng et al. (2011) aborda sobre vigas de concreto reforçada com fibras
de vidro. Mostrando que uma viga reforçada com fibras de vidro apresenta maior
fadiga e resistência à flexão estática média em relação a uma viga de concreto simples.

 Conclusão: A adição de fibras ao concreto pode corrigir uma limitação do concreto
que é a baixa resistência à tração apresentada em relação a resistência à compressão.
As fibras podem ser adicionadas sem armaduras ou juntamente com as armaduras.
Assim, além do aumento de resistência pode-se também obter melhor ductilidade. 
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