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RESUMO 
 
 

O presente estudo viabiliza a substituição de parte do agregado areia para misturar e produzir o 
traço de concreto, surgiu então a necessidade de buscar novos materiais para substituir o 
agregado natural do concreto, foram escolhidos alguns tipos de materiais fibrosos para 
aumentar a resistência a impacto de um corpo de prova. Foram confeccionados assim corpos 
de prova contendo cimento, areia, fibras de materiais e água. Após cura do concreto, os corpos 
foram submetidos a ensaios de compressão e então observou-se que as argamassas que 
continham os materiais fibrosos possuíam uma menor resistência aos esforços que geram a 
flexão no mesmo corpo de prova, porem a resistência contra devidos impactos no corpo de 
prova é maior do que as tradicionais feitas só com o agregado areia. Os corpos de prova feito 
com cimento e materiais fibrosos (foi testado o polipropileno) apresentaram ainda desvio-
padrão inferiores e deslocamento na carga máxima superiores aos apresentados pelos corpos 
de prova de cimento sem materiais fibrosos. Em vista dos resultados obtidos durante os 
ensaios de compressão, a argamassa utilizando fibras de polipropileno como agregado, ele 
apresentou uma resistência em média maior ou pontualmente equivalente que a argamassa 
convencional que é utilizada normalmente, que no caso é a areia utilizado como agregado 
natural. Parte do agregado de areia sendo substituído por materiais fibrosos causam aumento 
da resistência contra impacto, e isso viabiliza um diferencial para construções de painéis pré-
fabricados para construção de pequenas residências domesticas, onde, o tamanho do 
elemento desses painéis é indicado para montagem da mesma, pois os esforços solicitantes 
atuantes que causam os esforços que geram a flexão são desprezíveis perante a área de 
utilização onde os esforções atuarão no painel. Outros estudos devem ser feitos para verificar 
se essa substituição é realmente viável, porem, se analisados somente os resultados obtidos, 
tem-se que se trata de uma técnica simples e que acrescenta melhoras no produto final ao 
substituir uma certa quantidade do volume do agregado areia, que é um recurso natural 
esgotável, por fibras de polipropileno, que podem ate ser de resíduos de garrafas PET, 
contribuindo assim para a diminuição do número de garrafas a serem destinadas corretamente 
a aterros sanitários ou erroneamente a lixões e corpos d’água. Ou seja, os resultados mostram 
que a substituição da areia por matérias fibrosos na construção civil, não é só possível como 
pode melhorar a resistência da argamassa, o que eventualmente pode despertar interesses 
econômicos com claros benefícios ambientais e também sociais, trazendo um desenvolvimento 
social.  


