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Introdução: A utilização de fibras naturais como reforços para concretos utilizados na
construção civil possibilita a obtenção de compósitos que conferem menor massa
específica aparente e maior porosidade ao concreto, além disso, este material também
apresenta valores satisfatórios de resistência ao impacto, maior controle de fissuração e
comportamento dúctil na ruptura. O uso das fibras surge como alternativa para
diminuição das fissuras e aumento da resistência do concreto, entretanto, estudos
avaliando sua utilidade são escassos. Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar a
resistência mecânica de concretos usando fibras de celulose, comparado ao concreto
tradicional. Metodologia: Oito corpos de prova com 10 cm de diâmetro e 20 cm de
altura foram produzidos e avaliados. Os seguintes materiais foram utilizados na
produção do concreto contendo fibras: areia média, cimento Portland III, água, brita
tipo 1 e fibras de celulose provenientes de Eucalyptus grandis, betoneira de 200 litros e
peneiras. Todos os corpos de prova foram submetidos a Slump Test e foram curados
em sala úmida. O abatimento de cone para o concreto com fibras foi de 29mm e para o
convencional foi 22mm. Os ensaios de compressão foram realizados nas idades de 7 e
21 dias.  Resultados: Aos 7 dias o concreto com fibras de celulose apresentou 2,12
MPa e 2,00 MPa, e aos 21 dias 3,45 MPa e 3,15 MPa. Já o concreto convencional
apresentou aos 7 dias 9,63 MPa e 9,60 MPa, e aos 21 dias 15,73 MPa e 16,59.
Conclusão: A incorporação da fibra ao concreto afetou suas propriedades físicas,
dificultando o trabalho. O concreto com fibras de celulose nas condições avaliadas não
apresentou satisfatório desempenho, devido ao fenômeno de retratibilidade observado.
Novos estudos são necessários no sentido de padronizar e avaliar outras dosagens de
concreto utilizando fibras.
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