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1. RESUMO  

 O concreto possui baixa resistência à tração, sendo necessário à inserção de 

reforços para melhorar sua propriedade mecânica, e para isso, atualmente, o aço 

ainda é muito utilizado. Porém sua armadura pode sofrer deterioração, surgindo 

então estudos para sua substituição, como por fibras sintéticas, sendo à  de carbono 

a mais resistente entre as existentes. O concreto somado à malha de fibra de 

carbono é denominado como concreto têxtil, sendo um avanço na construção civil, 

proporcionando uma rigidez elevada, melhor comportamento à fadiga, alta 

resistência a ataques químicos e menor seção transversal. 
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2. INTRODUÇÃO                                        

 O concreto armado apresenta diversas desvantagens, como a corrosão do 

aço, o elevado peso próprio e tempo de execução ser maior que outros sistemas 

construtivos devido ao tempo de cura do concreto. Com isso, para a substituição do 

aço, surgiram estudos de inserção de fibras sintéticas, resultando, entre eles, o 

concreto têxtil com a fibra de carbono. 

 O concreto têxtil é um grande avanço no mercado da construção civil, pois 

não corrói com a ação do tempo, permite uma redução na seção transversal menor 

em vigas e lajes, melhor comportamento à fadiga. No Brasil essa tecnologia ainda é 

pouco usada e estudada, tendo-se poucas referências bibliográficas nacionais e 

nenhuma norma regulamentadora específica sobre o assunto, tornando-se relevante 

seu estudo neste trabalho. 

 Logo, esta pesquisa tem o intuito de desenvolver a comparação de uma viga 

bi apoiada de concreto armado e concreto têxtil, através do seu dimensionamento e 

ensaio de flexão. 

3. OBJETIVOS 

 Analisar as propriedades mecânicas do concreto armado por meio de ensaio 

de tração a flexão em vigas e compará-las com o concreto têxtil, substituindo o aço 

pela fibra de carbono.  

4. METODOLOGIA  

 Com base em artigos, livros, teses e dissertações serão realizados, o estudo 

do concreto têxtil, destacando sua produção, características, possíveis aplicações de 

adições e dimensionamento. O estudo de caso será realizado no laboratório da 

Universidade Anhembi Morumbi, no qual será analisado o comportamento de uma 



viga em concreto armado e outra em concreto têxtil, onde haverá um comparativo 

entre o dimensionamento de uma viga bi apoiada em CA e em CT, seus cálculos e 

representação gráfica pelo AutoCad.  

5. DESENVOLVIMENTO  

 O CT é composto de quatro materiais principais: cimento, água, agregado e 

têxtil, além dos aditivos que podem ser usados como no concreto tradicional. Desde 

o fim do século XX, pensava-se em substituir as barras de aço presentes no 

concreto por fibras contínuas ou malhas. Em 1990, esse novo conceito passou a ser 

chamado de concreto têxtil (CT), ou então concreto reforçado têxtil. A aplicação do 

CT se deve a duas principais partes mecânicas que podem ser melhoradas em 

estruturas, sendo elas a proporção da resistência à tração do reforço sobre a 

resistência à compressão da matriz, e a proporção do módulo elástico do reforço 

sobre o módulo elástico da matriz (TRC) (NAAMAN, 2010, p.8). 

 A escolha da fibra de carbono para a inserção no concreto têxtil é devido à 

mesma possuir vantagens e se destacar dentre as outras fibras, como a de aramida 

e a de vidro.  

 O conceito do CT se dá pelas fibras serem produzidas em malhas e elas, 

inseridas nesta posição garantem uma melhoria nos esforços mecânicos da peça 

que será inserida. A distância entre os fios pode variar entre 5 e 20mm, 

necessitando de um concreto com granulação fina e agregados com tamanho 

máximos entre 1 e 7 mm (CHUDOBA, et al, 2016).  

 A produção desse concreto possui vantagens como o uso de menos material 

e na energia de produção dele, o mesmo possui uma simples montagem, além de 

possuir uma estabilidade seis vezes maior que o concreto armado produzido em 

aço. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Foram confeccionados corpos de provas prismáticos e cilíndricos, com a 

matriz de concreto e o reforço em aço e têxtil, verificando assim suas diferenças, e 

resistências.  

 Os primeiros ensaios realizados no concreto armado à flexão nos corpos de 

provas prismáticos, para analisar à sua capacidade à flexão, e à compressão nos 

corpos de prova cilíndricos, para verificar o comportamento do traço utilizado. Ambos 

os ensaios tiveram três tempos de verificação diferentes. 



 Os primeiros testes no concreto têxtil foram feitos, e demonstraram a 

importância da distância entre os fios da malha. Visto que se os espaçamentos 

foram muito pequenos o concreto não aderiu e não promove uma peça única, logo à 

sua resistência será comprometida. 
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