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RESUMO: Com o objetivo de identificar os efeitos causados pela 
adição de fibras ao concreto submetido a impacto balístico, foram 
confeccionadas 28 placas quadradas de 300 mm x 150 mm, sendo 
14 em concreto de resistência convencional (CRC) e 14 em con-
creto de alta resistência (CAR). Variaram-se o tipo de fibras (aço ou 
poliolefina) e o teor volumétrico de fibras (0%, 0,5%, 1,0% e 1,5%). 
No experimento foi realizado um impacto com projétil calibre 7,62 
mm em cada placa de concreto e foram verificados a capacidade 
de blindagem e o nível de danos da placa. Os resultados aponta-
ram que a adição de fibras de aço e de poliolefina é vantajosa no 
aumento da resistência inicial do concreto, bem como da capaci-
dade de blindagem e na redução do nível de danos por impacto, 
justificando seu emprego com fins de defesa e proteção em infra-
estrutura de transportes.
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ABSTRACT: Aiming to identify the effects of fiber addition fiber in 
concrete targets subjected to ballistic impact, there were molded 
28 square plates of 300 mm x 150 mm in dimensions, arranged in 
14 of conventional strength concrete (CSC) and 14 of high strength 
concrete (HSC). The type (steel or polyolefin) and volumetric per-
centage (0%, 0,5%, 1,0% and 1,5%) of incorporated fibers were 
varied. During the tests, the plates were impacted with one 7,62 
mm projectile shot per plate, checking its shielding capacity level 
and the damage. Results have shown advantages in using incorpo-
rated steel  and polyolefin fibers in concrete, such as the improve-
ment of initial compressive strength and armor capacity and the 
reduction of material damages, justifying its use for defense and 
transports infrastructure purposes.
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1. Introdução
O concreto é o material construtivo mais consumido no 

mundo, tendo sido produzidas 11 bilhões de toneladas desse 
material somente no ano de 2009 [1] e sendo estimada a apli-
cação de 174 milhões de toneladas do mesmo no Brasil em 
2017 [2]. Dentre todos os campos de emprego do concreto, é de 
especial interesse para a indústria de defesa a utilização desse 
material com finalidade de blindagem contra ataques balísticos. 

O comprometido comportamento do concreto sob solicita-
ções dinâmicas, resultante do seu insatisfatório desempenho à 
tração, exige que sejam feitas modificações na sua composição 
quando submetido a cargas cíclicas ou impactos. Uma alternati-
va para mitigar a deficiência de desempenho do concreto à tra-
ção reside na incorporação de fibras à sua composição, fazendo 
com que o material tipicamente frágil passe a apresentar boa 
resistência residual após a fissuração [3].  

A adição de fibras ao concreto é capaz de torná-lo um mate-

rial “quase-dúctil”, no qual as deformações de tração na ruptura 
são significativamente maiores do que as do concreto sem fibras 
[4]. Sendo assim, o concreto com fibras pode ser considerado 
mais tenaz e resistente ao impacto [5]. Além disso, o padrão de 
fissuração do concreto é alterado pela incorporação de fibras, 
tendendo a ocorrer aberturas de fissuras menores e mais regu-
larmente espaçadas [6], influenciando também a resistência à 
compressão, que pode aumentar em até 22% com a adição de 
fibras de aço [7].

O princípio de atuação das fibras no concreto está na forma-
ção de pontes de transferência de tensões que minimizam a con-
centração de tensões junto às extremidades das microfissuras do 
concreto [8] (v. Fig. 1).

A interação entre fibras e matriz cimentícia é o fator que 
controla o mecanismo de transferência de tensões no con-
creto e, por consequência, a sua eficiência. Tal interação é 
influenciada pelas seguintes condições:

Fig. 1: Princípio de atuação das fibras como ponte de transferências de tensão no con-
creto [6].
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1. teor de fibras adicionadas ao concreto: baixos teores 
promovem alterações no comportamento plástico e 
na tenacidade do compósito e altos teores proporcio-
nam maior resistência à tração e maior ductilidade 
[4];

2. fator de forma ou relação de aspecto das fibras, parâ-
metro definido pela relação entre o comprimento e o 
diâmetro da seção transversal da fibra: quanto maior é o 
fator de forma das fibras utilizadas no concreto, maior 
é a tenacidade à flexão do concreto [9];

3. geometria das fibras utilizadas: a força necessária para 
realizar o arrancamento é maior nas fibras com geome-
trias que apresentam ganchos ou ondulações em rela-
ção às fibras lisas [10];

4. orientação na distribuição das fibras: quanto mais 
orientadas as fibras estiveram na direção da tensão 
principal de tração, melhor é o desempenho do com-
pósito [3];

5. módulo de elasticidade das fibras: quanto maior o 
módulo de elasticidade das fibras, maior é o reforço 
à tração proporcionado ao compósito [11].

No presente trabalho, são investigadas as vantagens do 
emprego de dois tipos diferentes de fibras, de aço e de po-
liolefina, misturadas a concretos de resistência convencional 
(CRC) e de alta resistência (CAR), moldados em placas e 
submetidos a um único impacto balístico. 

O estudo de placas de concreto com fibras para utilização 
com fins de defesa aborda principalmente dois requisitos: a 
capacidade de blindagem e o nível de danos infringido no 
material. A capacidade de blindagem foi avaliada em termos 
da quantidade de energia cinética do projétil absorvida pela 
placa de concreto no impacto e do comprimento de penetra-
ção alcançado. O nível de danos no material foi avaliado pela 
redução da velocidade do pulso ultrassônico (UPV) no inte-
rior do concreto após o impacto, em relação à UPV inicial na 
placa em estado íntegro.

Para estabelecer deduções conclusivas, foram compara-
dos os resultados obtidos por:

1. Concretos sem fibras com resistência convencional 
(CRC) e de alta resistência (CAR);

2. Concretos com fibras de aço nos teores volumétricos 
de 0,5%, 1,0% e 1,5%;

3. Concretos com fibras de poliolefina nos teores volu-
métricos de 0,5%, 1,0% e 1,5%.

2. Programa Experimental
O programa experimental constitui-se de quatro fases:
1) confecção das amostras;
2) caracterização inicial das amostras;
3) ensaio balístico; e
4) caracterização das amostras danificadas. 

2.1 Materiais

Foram estabelecidas sete diferentes composições de con-
creto de resistência convencional (CRC) e sete de concreto de 
alta resistência (CAR), de acordo com o tipo de fibras (aço ou 
poliolefina) e o teor volumétrico de fibras adicionadas (0%, 
0,5%, 1,0% e 1,5%). Cada composição foi confeccionada em 
betonada única, tendo sido moldados duas placas quadradas 
de 300 mm x  150 mm de dimensões e cinco corpos de prova 

cilíndricos com  100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, 
por betonada. Após a moldagem, as amostras permaneceram 
imersas em tanque d’água saturada de cal durante o período 
de sete dias.

A dosagem de materiais para as composições de concreto      
(v. Tab. 1) foi determinada para valores de resistência média 
à compressão axial aos 28 dias de 30 MPa, no caso dos CRC, 
e de 60 MPa, no caso dos CAR, variando-se apenas o tipo e o 
teor volumétrico de fibras adicionadas, apresentado na Tab. 2.  

A areia natural utilizada apresentou módulo de finura igual 
a 2,88 e dimensão máxima característica de 2,4 mm. A pedra 
de gnaisse britada tinha dimensões máximas características de  
9,5 mm (classificação no 0) e de 19,0 mm (classificação no 1).

Nos concretos de alta resistência (CAR) foi utilizado como 
aditivo mineral, a sílica ativa SILITEC, no teor de 10% da 
massa de cimento e, como aditivo químico, o superplastifican-
te TEC FLOW 7000, na dosagem de 2% da massa total de ci-
mento. Ambos aditivos são fabricados pela empresa RheoSet.

Tabela 1: Dosagem de materiais para concretos
Material Unidade CRC CAR
Cimento CPII-E-32 kg/m3 332 -
Cimento CPV-ARI kg/m3 - 398
Sílica ativa kg/m3 - 40
Pedra britada no 0 kg/m3 342 982
Pedra britada no 1 kg/m3 342 -
Areia natural kg/m3 1016 817
Superplastificante kg/m3 - 9,2
Água kg/m3 186 167
Relação água/cimento - 0,56 0,38

Tabela 2: Composições finais das amostras

Composição Tipo de 
Concreto Tipo de fibra Teor volumétrico 

de fibras
CRC-S/F CRC - 0%
CRC+0,5%FA CRC Aço 0,5%
CRC+1,0%FA CRC Aço 1,0%
CRC+1,5%FA CRC Aço 1,5%
CRC+0,5%FP CRC Poliolefina 0,5%
CRC+1,0%FP CRC Poliolefina 1,0%
CRC+1,5%FP CRC Poliolefina 1,5%
CAR-S/F CAR - 0%
CAR+0,5%FA CAR Aço 0,5%
CAR+1,0%FA CAR Aço 1,0%
CAR+1,5%FA CAR Aço 1,5%
CAR+0,5%FP CAR Poliolefina 0,5%
CAR+1,0%FP CAR Poliolefina 1,0%
CAR+1,5%FP CAR Poliolefina 1,5%

A fibra de aço utilizada foi o produto comercial 
WIRAND FF1, fabricado pela empresa Maccaferri, e a 

fibra de poliolefina utilizada é o produto comercial Concrix, 
fabricado pela empresa Brugg Contec, cujas geometrias 

são mostradas na Fig. 2 e as principais características são 
apresentadas na Tab.3.

Fig. 2: Geometria das fibras: (a) de aço; (b) de poliolefina.
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Tabela 3: Principais características das fibras

Característica Unidade Wirand FF1
(aço)

Concrix
(poliolefina)

Diâmetro mm 1,0 0,5

Comprimento mm 50 50

Fator de forma - 50 100

Massa específica kg/m3 7.850 910

Resistência à tração MPa >1.100 618

Módulo de elasticidade GPa 210 >10

No de fibras / kg Fibras/kg 3.244 120.000

2.2 Caracterização inicial

Os cinco corpos de prova cilíndricos de cada composição de 
concreto foram submetidos ao ensaio de compressão axial aos 
28 dias de idade, conforme a norma NBR 5739/2007 [12], a fim 
de se obter a resistência média à compressão de cada compo-
sição (fcm). Os resultados obtidos são apresentados na Tab. 4.

Tabela 4: Resistência média à compressão axial (fcm)
Composição Valores em (MPa)
CRC-S/F 36,7

CRC+0,5%FA 37,5
CRC+1,0%FA 43,2
CRC+1,5%FA 44,3
CRC+0,5%FP 40,2
CRC+1,0%FP 41,1
CRC+1,5%FP 41,8

CAR-S/F 67,8

CAR+0,5%FA 71,2
CAR+1,0%FA 81,4
CAR+1,5%FA 83,5
CAR+0,5%FP 73,9
CAR+1,0%FP 76,2
CAR+1,5%FP 77,1

As placas quadradas de concreto foram submetidas ao 
ensaio de determinação da velocidade do pulso ultrassônico 
(UPV), conforme a norma NBR 8522/2007 [13], a fim de 
se registrar o seu valor médio inicial (UPVmo), isto é, o va-
lor medido no concreto em estado íntegro, antes do impacto 
balístico. O valor de UPVmo foi considerado como o valor 
médio das medições realizadas em cinco pontos demarcados 
nas faces laterais da placa, ao longo da sua altura, conforme 
mostrado na Fig. 3.

Os resultados de UPVmo obtidos para cada placa são apre-
sentados na Tab. 5.

2.3 Ensaio balístico

Os ensaios balísticos foram realizados de acordo com as 
prescrições da norma NIJ 0108.01 [14] para nível de pro-
teção III (calibre 7,62 mm, com velocidade de impacto en-
quadrada na faixa de 838 m/s ± 15 m/s), em um túnel de 
tiro fechado de 100 metros de comprimento dispondo dos 
seguintes equipamentos:

1. provete fixo de tiro para calibre 7,62 mm, com siste-
ma de mira por laser;

2. barreira ótica com cronógrafo; e
3. suporte de aço para fixação de placas de concreto.

Tabela 5: Velocidade média inicial do pulso ultrassônico (UPVmo)

Composição
Valores em (m/s)

Placa 1 Placa 2

CRC-S/F 4156 4152

CRC+0,5%FA 4170 4198

CRC+1,0%FA 4174 4190

CRC+1,5%FA 4196 4178

CRC+0,5%FP 4172 4170

CRC+1,0%FP 4178 4184

CRC+1,5%FP 4176 4184

CAR-S/F 4554 4590

CAR+0,5%FA 4576 4572

CAR+1,0%FA 4578 4574

CAR+1,5%FA 4578 4578

CAR+0,5%FP 4580 4578

CAR+1,0%FP 4578 4576

CAR+1,5%FP 4578 4580

Fig. 3: Pontos de tomada da UPV nas laterais da placa, ao 
longo da sua altura, no ensaio de ultrassom.

Na Fig.4, é mostrado o esquema de montagem dos equi-
pamentos utilizados no túnel de tiro com as respectivas dis-
tâncias entre eles.

Fig. 4: Equipamentos utilizados no ensaio balístico e esquema 
de montagem no túnel de tiro.

Cada uma das placas de concreto foi impactada apenas uma 
vez, por projétil com 9,33 g de massa e 7,62 mm de diâmetro atin-
gindo, em direção ortogonal, a região central da sua face frontal. 

2.4 Caracterização das amostras danificadas

Após a realização do ensaio balístico, o comprimento de 
penetração (P) do projétil na placa de concreto foi medido 
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com a utilização de um paquímetro de profundidade, com 
precisão de 0,01 mm.

A energia cinética do projétil absorvida (Ec abs) pelas pla-
cas de concreto), dada pela Eq. 1, foi calculada pela dife-
rença entre os valores da energia cinética inicial (Ec o) e a 
energia cinética residual do projétil após o impacto (Ec res). 
Para o cálculo de Ec o e Ec res, foram utilizadas a velocidade 
de impacto do projétil (Vi) e a velocidade residual do projétil 
após o impacto (Vres), fornecidas pela barreira ótica e pelo 
radar Doppler, respectivamente.

                           (1)

As placas de concreto foram submetidas novamente ao 
ensaio de determinação da velocidade média do pulso ultras-
sônico (UPV), a fim de se registrar a UPVm do concreto no 
estado danificado pelo impacto. O ensaio de ultrassom nas 
placas danificadas foi realizado exatamente sobre os pontos 
demarcados nas faces laterais de cada placa, nos quais foi 
realizado o mesmo ensaio no estado íntegro (v. Fig. 3).

O nível de danos (ND) infringido pelo impacto em cada 
placa foi mensurado pela redução percentual da UPVm em 
relação à UPVmo, dado pela Eq. 2. 

                             (2)

3. Resultados e Análise
Analisando-se os resultados obtidos na caracterização 

inicial dos corpos de prova cilíndricos de concreto, verifica-
-se que a adição de fibras no concreto promoveu aumentos 
de cerca de 2,2% a 23,2% na resistência inicial média à com-
pressão axial (fcm), no caso de fibras de aço, e de cerca de 
9,0% a 14,0%, no caso de fibras de poliolefina. 

Conforme mostrado na Fig. 5, a adição de fibras de aço 
ao concreto ocasionou maior aumento de fcm nos teores volu-
métricos de 1,0% e 1,5%. No entanto, no menor teor (0,5%), 
o aumento de fcm foi maior com a adição de fibras de poliole-
fina, tanto nos CRC como nos CAR.

Após a realização do ensaio balístico, foi verificado que ne-
nhuma das placas ensaiadas sofreu perfuração. Pode-se afirmar, 
portanto, que, em todos os casos, a energia cinética do projétil 
foi 100% absorvida pela placa de concreto. Dessa forma, a aná-
lise comparativa da capacidade de blindagem entre placas de 
diferentes composições teve por critério apenas a avaliação dos 
comprimentos de penetração (P) obtidos após o impacto.

Apesar de terem apresentado eficientes capacidades de 
blindagem, as placas com diversas composições de concre-
to sofreram diferentes níveis de danos, identificados visual-
mente pela inspeção do padrão de fissuras nas faces frontal e 
posterior e expressos numericamente pelo valor da redução 
da velocidade média do pulso ultrassônico no concreto.

3.1 Análise da capacidade de blindagem

Conforme se observa nos resultados expostos na Tab. 6, os 
concretos com fibras em sua composição apresentaram meno-
res comprimentos de penetração (P) do que aqueles sem fibras. 
Nos concretos CRC, a adição de fibras à composição reduziu o 
valor médio dos comprimentos de penetração de Pm em torno de 
13,0% a 24,8%, e nos concretos CAR, a redução de Pm devido à 

adição de fibras foi cerca de 11,4% a 28,6%. Além disso, o au-
mento do teor volumétrico de fibras no concreto proporcionou 
redução gradativa no comprimento de penetração.

Em termos comparativos, o valor de Pm foi menos que 3,0% 
menor nas amostras de concreto CRC, cujas composições conti-
nham fibras de aço, em relação àquelas com o mesmo teor volu-
métrico de fibras de poliolefina. Nos concretos CAR, o valor de 
Pm foi de 4,0% a 11,0% menor nas amostras com fibras de aço, 
em relação às amostras com fibras de poliolefina. 

Fig. 5: Comparação entre os aumentos de  fcm devido à adição de 
fibras de aço e de poliolefina: (a) nos concretos CRC; (b) nos con-
cretos CAR.

Tabela 6: Comprimentos de penetração (P)

Composição
P (mm)

Pm (mm)
Placa 1 Placa 2

CRC-S/F 40,48 43,14 41,81

CRC+0,5%FA 36,34 36,62 36,48
CRC+1,0%FA 35,53 35,43 35,48
CRC+1,5%FA 32,49 30,41 31,45
CRC+0,5%FP 35,30 35,76 35,53
CRC+1,0%FP 34,94 35,56 35,25
CRC+1,5%FP 31,97 31,71 31,84
CAR-S/F 39,12 37,41 38,27
CAR+0,5%FA 34,41 30,45 32,43
CAR+1,0%FA 27,59 27,06 27,33
CAR+1,5%FA 27,14 27,55 27,35
CAR+0,5%FP 34,59 33,20 33,90
CAR+1,0%FP 32,52 32,05 32,29

CAR+1,5%FP 31,45 30,08 30,77

Levando-se em conta os resultados obtidos nas amostras 
de concretos CRC e CAR com o mesmo tipo e teor volumé-
trico de fibras, verificou-se que o comprimento de penetra-
ção foi cerca de 3,4% a 23,0% menor nas placas de concreto 
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CAR quando comparado ao das placas de concreto CRC, 
conforme mostrado na Fig. 6, indicando que a variação da 
resistência inicial à compressão axial do concreto consti-
tuinte das placas é um fator importante para a capacidade de 
blindagem do material.

Fig. 6: Valores de Pm em função de fcm.

3.2 Análise do nível de danos

A inspeção visual após o impacto na face frontal das 
placas não revelou a ocorrência de fissuras. Com isso, 
visualmente, não foi possível notar diferenças sensíveis 
na quantidade e na abertura das fissuras nas placas de 
concreto com ou sem fibras, bem como com diferentes 
tipos e teores volumétricos de fibras. Na Fig. 7 são mos-
tradas as faces impactadas (faces frontais) das placas de 
concretos CRC e CAR sem fibras, com 1,0% de fibras de 
aço (FA) e 1,0% de fibras de poliolefina (FP).

Os valores de ND, calculados por intermédio da redu-
ção percentual de UPVm de cada placa de concreto após 
o impacto, podem ser vistos na Tab. 7. A análise desses 
resultados indica que:

1. a adição de fibras reduziu o valor de ND das 
placas de concreto em relação ao das placas de 
concreto sem fibras. A redução foi em torno de 
26,9% a 41,3%, com a adição de fibras de aço, 
e de 10,6% a 35,9%, com a adição de fibras de 
poliolefina;

2. o aumento no teor volumétrico de fibras reduziu 
gradativamente o valor de ND das placas; e 

3. a adição de fibras de aço conduziu a valores de 
ND cerca de 8,4% a 20,8% menores do que a adi-
ção de fibras de poliolefina.

Analisando-se os resultados obtidos nas amostras com 
o mesmo tipo e teor volumétrico de fibras, verificou-se 
que o valor de ND foi em torno de 3,4% a 10,9% menor 
nas placas de concreto CAR quando comparadas ao das 
placas de concreto CRC, conforme mostrado na Fig. 8, 
indicando que a variação da resistência inicial à compres-
são axial do concreto constituinte das placas é um fator 
importante para a análise do nível de danos do material.

Fig. 7: Aspecto de placas após o impacto: (a)CRC-SF; 
(b) CRC+1,0%FA; (c) CRC+1,0%FP; (d) CAR-SF; (e) 
CAR+1,0%FA; (f) CAR+1,0%FP.

Tabela 7: Valores de ND após o impacto

Composição UPVmo (m/s) UPVm (m/s) ND (%)

CRC-S/F 4154 3596 13,4

CRC+0,5%FA 4184 3773 9,8

CRC+1,0%FA 4182 3816 8,8

CRC+1,5%FA 4187 3843 8,2

CRC+0,5%FP 4171 3670 12,0

CRC+1,0%FP 4181 3739 10,6

CRC+1,5%FP 4180 3796 9,3

CAR-S/F 4572 3979 13,0

CAR+0,5%FA 4574 4147 9,3

CAR+1,0%FA 4576 4219 7,8

CAR+1,5%FA 4578 4229 7,6

CAR+0,5%FP 4579 4070 11,1

CAR+1,0%FP 4577 4126 9,9

CAR+1,5%FP 4579 4198 8,3

Fig. 8: Valores de ND em função de fcm.
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4. Conclusão
A espessura de 150 mm das placas de concreto foi su-

perdimensionada para resistir à perfuração no ensaio balís-
tico conduzido, uma vez que o comprimento de penetração 
máximo alcançado foi de 43,1 mm.

O emprego de fibras no concreto demonstrou ser de vital 
importância no aumento da capacidade de blindagem das 
placas, reduzindo o comprimento de penetração em relação 
ao obtido nas placas de concreto sem fibras em até 29%, 
pela adição de fibras de aço, e em até 24%, pela adição de 
fibras de poliolefina.

O aumento do teor volumétrico de fibras, de 0,5% a 
1,5%, aumentou a capacidade de blindagem das placas, 
reduzindo gradualmente o comprimento de penetração al-
cançado.

As capacidades de blindagem nos concretos contendo 
fibras de poliolefina foram muito próximas às obtidas nos 
concretos com mesmo teor de fibras de aço, tendo sido re-
gistradas diferenças de, no máximo, 15% no comprimento 
de penetração medido.

A resistência inicial à compressão do concreto demons-
trou ser um fator importante para a blindagem, uma vez que 
os concretos CAR apresentaram comprimentos de penetra-
ção de 3% a 23% menores do que os dos concretos CRC.

Os valores de nível de danos nas placas de concreto fo-
ram considerados baixos, não ultrapassando 14% de redu-
ção da velocidade inicial do pulso ultrassônico.

O emprego de fibras no concreto foi responsável por 
reduzir o nível de danos de 11% a 35% em relação ao das 
amostras sem fibras. Além disso, o aumento do teor volu-
métrico de fibras provocou a redução gradual do nível de 
danos nas placas.

Os concretos com fibras de aço apresentaram melhor 
desempenho quanto ao nível de danos, sendo menores de 
11% a 21% do que os mensurados nos concretos com fibras 
de poliolefina.

O nível de danos nos concretos CAR foi de 3,4% a 
10,9% menor do que o nos concretos CRC, demonstrando 
que a resistência inicial à compressão do concreto é um fa-
tor importante na análise dos danos.
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