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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DA FIBRA ARAMIDA PARA MELHORIA 
DO CONCRETO. Carolina Vital Menegaz, Ângela Gaio Graeff, Luciane Fonseca Caetano, Stefania 
Tesi Bernardi, Luiz C. P. Silva Filho, João Luiz Campagnolo (Laboratório de Ensaios e modelos 

Estruturais -LEME- CPGEC/UFRGS) 
O Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (LEME) iniciou, recentemente, uma pesquisa que visa investigar o 
potencial de utilização da fibra aramida no concreto. A aramida é uma fibra sintética de alto desempenho que já foi 
utilizada em larga escala por outras indústrias. Sua popularidade decorre do fato que as fibras de aramida, ou 
poliamidas aromáticas, possuem excelentes propriedades de resistência ao impacto e à tração, e, por isso, têm sido 
bastante utilizadas, sob a forma de tecido, para a confecção de roupas de bombeiro, coletes à prova de bala, 
carrocerias de carros de fórmula 1, etc. Por possuir essas propriedades, tem-se estudado a sua utilização no concreto, 
o qual possui grande resistência à compressão, mas reduzida capacidade de suportar esforços de tração. A presente 
pesquisa está dividida em duas etapas principais: o estudo da utilização da fibra dispersa na massa e seu emprego, na 
forma de tecido, para reforço estrutural. Com o intuito de testar a eficiência da fibra aramida dispersa no concreto, 
foram realizados ensaios de caracterização, a fim de obter uma definição do teor e comprimento ideal de fibra para 
que se obtivesse um traço trabalhável e se atingisse o maior incremento de resistência à tração possível. Foram 
testados vários teores de fibras (de 0% a 3.6%), com comprimentos variando de 12.5 a 100mm. Verificou-se ainda 
qual seria o impacto da adição das fibras na trabalhabilidade, e como se poderia corrigir este efeito com auxílio de 
um plastificante. Além de ensaios de resistência ao impacto, fazendo uma comparação com outras fibras já 
utilizadas, serão feitos ensaios de resistência à tração numa porção de filamentos da aramida submetidos a ataques 
químicos, para determinar uma possível alteração de suas propriedades mecânicas. A utilização da fibra sob forma de 
tecido, que representa uma nova alternativa para reforço estrutural, com menor custo, comparado com a fibra 
carbono, será discutida em outro trabalho neste congresso. (CNPq – PIBIC) 
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