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RESUMO 

A Utilização de fibras de vidro ao concreto, tem sido amplamente estudada, com o 
propósito de buscar novas tecnologias, que tem por objetivo melhorar as propriedades 
desse material. O trabalho objetiva estudar a adição de fibras de vidro nos compósitos 
do concreto, abordando a preparação, moldagem e análises dos resultados técnicos 
desta fibra. A fabricação da fibra de vidro, preparação e sua utilização da mesma 
dentro da engenharia civil são apresentados neste trabalho. É de máxima notabilidade 
que a crescente ampliação das empresas e indústrias ande em linha branda com a 
sustentabilidade. Estruturas primitivas como aço, ferro e variados já não são tão 
vistosa para as empresas, independentemente dos empreendimentos por elas 
construídos. A tendência é utilizar fibras de vidro na construção civil como material 
proveitoso e defensável. Atividades sustentáveis concedem que pouco ou nenhum 
resíduo seja disposto em local potencialmente prejudicial ao meio ambiente, sendo 
que estes devem ser auxiliados e/ou dirigidos de forma que sejam capazes de ser 
mínimos, reaproveitados ou reciclados. O trabalho veio ter transcendência cientifica, 
favorecendo da necessidade de ter uma matéria prima mais barata e fácil acesso ao 
mercado da construção civil, com isso a fibra de vidro vem recebendo mercado e 
conceito na industrialização. Com o grande acréscimo da produção e do consumo 
mundial de produtos industrializados, a reciclagem de materiais tornou-se uma das 
mais importantes atuações de controle ambiental, agregando valores econômicos e 
desenvolvimento tecnológico. As fibras de vidro são utilizadas por inúmeros setores, 
por apresentar características bastante favoráveis às diversas aplicações que se 
pretende, surgindo, contudo a necessidade de se pensar na utilização desse material 
no ofício da construção civil.  
 
 

Palavras-chave: Construção Civil; Economia; Mobilidade; Fibra de vidro 
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ABSTRACT 

The use of glass fibers in concrete has been widely studied, with the purpose of 
seeking new technologies, which aims to improve the properties of this material. The 
work aims to study the addition of glass fibers in concrete composites, addressing the 
preparation, molding and analysis of the technical results of this fiber. The manufacture 
of fiberglass, preparation and its use within civil engineering are built in this work.It is 
most notable that the growing expansion of companies and industries goes in a soft 
line with sustainability. Primitive structures such as steel, iron and various are no longer 
as showy for companies, regardless of the ventures they build. The tendency is to use 
glass fibers in civil construction as a useful and defensible material. Sustainable 
activities allow little or no waste to be disposed of in a location potentially harmful to 
the environment, which must be helped and / or managed in a way that can be 
considered, reused or recycled. The work a way that scientific transcendence, favoring 
the need to have a cheaper raw material and easier access to the civil construction 
market, with this the fiberglass has been receiving market and concept in 
industrialization. With the large increase in production and worldwide consumption of 
industrialized products, the recycling of materials has become one of the most 
important actions of environmental control, adding economic values and technological 
development. Glass fibers are used by countless sectors, as they present 
characteristics that are quite favorable to the various applications that are intended, 
however, there is a need to think about the use of this material in the construction 
industry. 

 
 

 

Keywords: Construction; Economy; Mobility; Fiberglass 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho foi orientado a partir da necessidade de ter uma matéria prima mais 

barata e fácil acesso ao mercado da construção civil, com isso a fibra de vidro vem 

recebendo mercado e conceito na industrialização. Com o grande acréscimo da 

produção e do consumo mundial de produtos industrializados, a reciclagem de 

materiais tornou-se uma das mais importantes atuações de controle ambiental, 

agregando valores econômicos e desenvolvimento tecnológico. 

As fibras de vidro são utilizadas por inúmeros setores, por apresentar 

características bastante favoráveis às diversas aplicações que se pretende, surgindo, 

contudo a necessidade de se pensar na utilização desse material no ofício da 

construção civil. As fibras de vidro são bastante utilizadas na fabricação de 

compósitos, uma junção a outros elementos químicos por se tratar de finos filamentos 

de vidro, resultando em um material muito resistente, além de ser viável pela sua 

leveza, baixa condutividade térmica, não apodrece, é reciclável, higiênico, serve 

também como isolante térmico, combustibilidade, flexibilidade, não deixando de 

mencionar sua versatilidade. 

Portanto, o trabalho constitui no levantamento do uso de fibra de vidro na 

construção civil, tendo em vista que a produção desse material em contato direto com 

o trabalhador pode causar danos à saúde e alguns níveis de exposição. Sendo assim, 

quais são os efeitos de impactos ambientais que podem ser produzidos na fabricação 

desse material? 

Para isso o trabalho teve como objetivo geral apresentar a viabilidade técnica, 

econômica e sustentabilidade da utilização da fibra de vidro na construção civil dando 

ênfase na sua fabricação e utilização no meio comercial. Já os objetivos específicos 

apresentar a fabricação das fibras de vidro, bem como sua evolução ao longo do 

tempo, abordar também os elementos que são compostos por finos de vidro que são 

aplicáveis por outros materiais como resinas, fenóis, silicones e entre outros 

compostos solúveis em solventes orgânicos, obtém-se outra substância que estimula 

mudança e acelera o processo químico. 

O trabalho tem como objetivo apresentar a composição das fibras de vidro e 

suas utilidades, especificando que são fibras compostas por pequenos e finos de 

vidro, os agregados, apresentando todo o processo de mistura que gera materiais 
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muito úteis para o mercado, Apresentando também todos os tipos de revestimento 

como o revestimento da fibra de vidro, revestimento do vaso de pressão e etc. 

Este trabalho utilizou o método de Revisão Bibliográfica, uma pesquisa 

qualitativa e descritiva, na qual a elaboração do trabalho foi feita através de uma 

pesquisa bibliográfica baseada principalmente em livros de diversos autores da área 

de aterros sobre solos moles como por exemplo, CALIL, (2005), JUNIOR (2008), 

NAZAR (2007), (OTA, 2004) entre outros. Foi realizado também levantamento de 

informações sobre o tema em revistas, artigos, documentários, relatórios, periódicos, 

entre outras fontes de dados com até 20 anos. Das quais foram pesquisadas tais 

palavras-chaves: Fibra de Vidro, Moldes, Economia, Facilidade. 
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2. CONCEITO DA FABRICAÇÃO DA FIBRA DE VIDRO 
 

A elaboração das fibras de vidro teve iniciação na antiga Síria, Grécia e Egito. 

Por volta de 250 a.C artesões começaram a executar as fibras através de uma vara 

de vidro aquecida para executar como elevação sobre a superfície de produtos 

acabados. Comercialmente, a fibra de vidro deu início no ano de 1939, no decorrer da 

2ª Guerra Mundial, com o intuito de fornecer firmeza e leviandade aos equipamentos 

bélicos (OTA, 2004). 

No momento atual, as fibras de vidro são usadas em mais de 35.000 produtos, 

sendo que as mais utilizadas no momento são as do tipo E (E-glass). Essas fibras são 

alcançadas a partir de uma mistura de óxidos de Si, Al, B, Ca e Mg e de modo geral 

são usadas como reforços para termoplásticos devido ao seu baixo custo (OTA et al, 

2004). 

Segundo Oliveira (1995), este tipo de elemento é composto por filamentos 

muito finos de vidro, podendo ser aplicados por resinas, fenóis, silicones e entre outros 

compostos solúveis em solventes orgânicos, obtém-se outra substância que estimula 

mudança e acelera o processo químico, que pode conter óxidos de potássio, ferro, 

cálcio e alumínio. Basicamente, os materiais formados pela união de outros materiais 

que tem o objetivo de obter-se um produto de maior qualidade é considerado como 

sendo um material multiface que demonstra uma significativa proporcionalidade de 

ambas as fases constituintes, gerando assim outra fase de melhor qualidade. 

Durante o processo, um sistema pneumático agrega aos fios de vidro um 

tratamento químico denominado usinagem. Este agrega propriedades adesivas aos 

fios de vidro com a finalidade de permitir a ancoragem da resina. A perda de energia 

térmica para o ambiente durante o processo garante ao resfriamento do vidro. Durante 

o estiramento são agregadas as propriedades mecânicas. Para incrementar a rigidez 

estrutural as fibras podem ser submetidas a processos de entrelaçamento 

(GROOVER, 1996). 

A fibra de vidro, sob as formas que se conhece hoje, está presente na mais 

ampla variedade de aplicações, seu uso já está consagrado em aplicações dos 

setores aeroespacial, naval, químico, de saneamento e de transportes (MAZUMDAR 

2001). 
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A construção civil segundo as fôrmas de utilização dos processos vem 

crescendo o interesse de ampliar as condições e métodos e técnicas de baixo custo 

economicamente, para adentrar na condições de embelezamento e formalização, com 

isso, salientam o desejo de ampliar as condições de se explorar o modelo de fibra de 

vidro dentro de vários departamentos na área de construção civil (NAZAR, 2007). 

O processo do vidro é uma transformação que veio salientar a melhor forma de 

se usar nos empreendimentos, dessa forma pode se usar em várias maneiras que 

ajudem a minimizar gasto. O efeito da fibra de vidro é o fenômeno físico que permite 

a conversão direta de moldar novas formas e bases para construção civil, esse modelo 

de atuação ajuda a criar uma nova existência à forma de operar e modular nas 

grandes construções. 

As fôrmas devem ter características de resistência para suportar o seu próprio 

peso, o peso do concreto, o peso do aço e ao tráfego de operários e equipamentos, 

devendo estes ser previstos em projeto, para adquirir formalizações e bases 

caracterizadas para visibilizar às correntes necessárias para layout de projeto 

(FAJERSZTAIN, 1987). 

A Figura 1, apresenta um modelo de fibra de vidro que é obtida industrialmente 

através do vidro ainda em estado líquido, ou seja, momento em que a sílica (areia), 

está derretida sob uma temperatura de 1600 ºC. 

 

Figura 1: Fios de vidros agregados. 

 

Fonte: Junior, 2008 

 

De acordo com Villalva (2012, p.65) na Figura 1 nota-se a grade e a base dos 

fios de vidro agregados e suas estruturas são formadas através da modulação dos 

fios no forjamento no forno, com isso cria-se formalizações e tensões durante sua 
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moldagem na sua aplicação, ajudando a tua ação sobre o desejo de aperfeiçoar o 

serviço e seu material. 

As aplicações dessa nova maneira e estrutura fazem com que o mercado seja 

mais elaborado e tenha técnicas de aperfeiçoar a moldagem e coletassem de forma 

de setorizar para qualificar o desenvolvimento da construção civil (VILLALVA, 2012). 

A figura 2 apresenta uma imagem de como preparar o tecido de lá do vidro para 

ser projetado nos moldes desejados. 

 

Figura 2: Estruturação do Vidro  

 

Fonte: Junior, 2008 

 

A figura 3, apresenta através de um fluxograma, os principais processos 

analisados de acordo com o tipo de matriz associada a fibra de vidro mostrando como 

é o caminho da fibra até chegar ao mercado para uso, também foca bem na questão 

da sustentabilidade pois as fibras são retiradas de certos materiais que são 

descartáveis, mas passam por um processo para reuso. 
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Figura 3: Fluxograma de matriz associada 

 
  

 

Fonte: Owens Corning, (2009) 

 

Existe um esquema de produção a partir dos insumos básicos até a fabricação 

de matéria prima básica que é o filamento de vidro, a partir desse filamento, podem 

ser obtidos vários subprodutos como as mantas de fios contínuos ou picados, fios 

picados e moídos, tecido tramado e não tramado. O vidro em fusão entra por peneiras 

metálicas circulares com inúmeros orifícios entre 1mm e 2mm que irão gerar 

filamentos e em seguida esses filamentos são resfriados em meio a água ou ar. 

Os compósitos de matriz polimérica estão numa competitividade bem 

significante com materiais como madeiras e aço, mesmo esses materiais sendo mais 

convencionais no mercado, mas os compósitos obtém propriedades mecânicas 

específicas, baixo custo relativo a fabricação. (MAZUMDAR, 2001). 

Na época atual são produzidos quatro tipos de vidro, considerando sua 

composição química, através dos quais os produzidos dão origem as fibras. Entre 

esses, destacam-se os tipos descritos na tabela 1, que mostra a diferenciação entre 

os vários tipos de fibra de vidro. 
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Os vidros ou de corpos vítreos, está compreendida uma grande variedade de 

substâncias que, embora temperatura ambiente tenha a aparência de corpos sólidos 

proporcionada por sua rigidez mecânica, não podem se considerar como tais, que 

carecem da estrutura cristalina que caracteriza e define o estado sólido. 

(BARCELLOS, 2012). 

Estes trabalhadores preparam vidro esfriando um banho líquido de maneira que 

este no cristalize, e acham que este processo e uma característica essencial de um 

vidro é um produto inorgânico de fusão e estruturação de sua utilidade nas bases de 

construção, no ramo abordado da construção civil e seus patamares de definições 

elaborem forma e técnicas de desenvolvimento qualificativo da implementação. 

Uma resina polimérica como fase matriz e fibras como meio de reforço, através 

disso se utiliza para o reforço de plásticos devido a características como: baixo 

coeficiente de dilatação, resistência ao impacto e baixo custo minimizando despesas 

decorrentes de uma fabricação mais limpa e com formalizações de modelagem e 

empreendimento muito mais flexível do que outros materiais (ARAÚJO et al, 2003). 

A figura 4 apresenta uma imagem de fibra de vidro e seu molde estrutural de 

maneira artesanal para compor a necessidade decorrente e desejada do cliente, esse 

tipo de utilização é confiável e totalmente mais econômico. 

 

Figura 4: Moldes de Utilidades  

 

        Fonte: Junior, 2008 
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As indústrias têm buscado, sempre que possível, utilizar matérias mais leves e 

flexíveis como a fibra de vidro, em vez de estruturas antigas e pesadas como as de 

aço e ferro, por exemplo. Para se ter noção das vantagens, a fibra de vidro chega a 

ser 30% mais leve que o aço, mas tem tanta qualidade e até mais resistência que o 

metal, oferecendo muita segurança ao projeto. Como a fibra de vidro é composta a 

partir da mistura de vidro e resina, suas características permitem que entre em contato 

com agentes químicos e corrosivos sem que haja danificação, o que garante uma 

longa durabilidade. (ARAÚJO, 2012). 

 

 

2.1 TRANSIÇÕES VÍTREA 

 

Quando se fala nos diferentes arranjos internos, equivale dizer que existem 

várias maneiras de se empacotar as unidades formadoras, incorporando quantidades 

maiores ou menores de espaços vazios, segundo as orientações relativas das 

unidades. Para melhor compreensão, basta que se imagine a diferença entre os 

modos ordenado e desordenado de se empilhar um conjunto de objetos quaisquer. 

Um empilhamento organizado representa um melhor aproveitamento do espaço, 

fazendo com que o conjunto todo “caiba” tranquilamente dentro de uma caixa, por 

exemplo. Por outro lado, se todos os objetos forem dispostos ao acaso, alguns 

fatalmente ficarão de fora, devido a um excesso de espaço ocioso. (BARCELLOS, 

2012). Analogamente, como pode ser verificado a partir da Figura 5, o arranjo 

cristalino que um fundido pode assumir, após o resfriamento, apresenta um volume 

menor do que o estado vítreo. 

 

Figura 5: Variação do volume na temperatura de transição. 
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Fonte: Junior, 2008 

Todo material possui uma temperatura característica de fusão; por exemplo, a 

da água é de 0 ºC, a do alumínio é de 660 ºC, do mercúrio é -38 ºC, e assim por diante. 

Isto significa, que acima de sua temperatura de fusão (Tf) o estado em que o material 

vai estrar o líquido e abaixo e o sólido (ARAÚJO, 2012). 

Observa-se no gráfico da figura 6, a importância do processo de resfriamento, 

que é semelhante ao da figura 5, porém onde se deu duas opções de resfriamento: 

rápido e lento. 

 

Figura 6: Processo de Resfriamento 
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Fonte: Junior, 2008 

Estando a pele em compreensão ela dificulta a propagação de trincas, que 

quebrariam um vidro que fosse simplesmente recozido e conseguintemente aumenta 

a sua resistência e ajuda na aprimorarão de ser estabelecer formas e moldagem 

firmes para implementação no campo de atuação (BARCELLOS, 2012). 

A variação das propriedades com a composição pode ser avaliada, com certa 

aproximação, em função da aproximação dos componentes, mediante expressões 

lineares nas quais intervim fatores de proporcionalidade obtidos experimentalmente 

para cada óxido e para cada capacidade. 

 

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA FIBRA DE VIDRO  

 

Segundo Fontan (2019) além da abundância de resíduos gerados, se aponta 

que os resíduos gerados contêm elevados teores de cargas minerais. Ecycle (2010) 

afirma que a fibra de vidro em sua forma original é um material seguro, mas quando 

processado, ganha metais pesados, como cromo, torna-se tóxico. 

A tabela a seguir nota-se os dados ambientais pertencentes a fibra de vidro, 

observa-se que houve uma queda importante dos valores dos impactos apresentados. 

 

 

Tabela 1: CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DE FIBRA DE VIDRO 
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IMPACTOS AMBIENTAIS JOSHI DAI   

Energia total utilizada na 
produção (MJ/kg) 

54,7 - 

Emissão de dióxido de 
carbono (kg/kg) 

2,04 0,16 

Emissão de CO (g/kg) 0,8 - 

Emissão de SO (g/kg) 8,79 0,68 

Emissão de NO (g/kg) 2,93 2,2 

Material particulado (g/kg) 1,04 0,15 

BOD na água (mg/kg) 1,75 - 

COD na água (mg/kg) 18,81 - 

Nitratos da água (mg/kg) 14 - 

Fosfatos na água (mg/kg) 43,06 - 
Fonte: Pinto (2002) 

Segundo Pinto (2002), os elementos boro e alumínio tem indicativo de que são 

essencialmente provenientes da composição das fibras de vidro do tipo E (alumínio-

boro-silicato). O silício, cálcio, magnésio e potássio certamente fazem parte da 

composição das fibras de vidro. O comparecimento de cobalto na composição do 

resíduo deve-se ao incentivador de cobalto utilizado na catálise da resina de poliéster 

insaturado. 

A figura 7 a seguir, constata o fluxograma do ciclo de vida da fibra de vidro, no 

qual fica indiscutível que os resíduos gerados não voltam para a cadeia produtiva, no 

qual se torna inviável financeiramente, isso devido a alto valor de reciclagem. 
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Figura 7: Fluxograma do ciclo de vida da fibra de vidro 

 

 

Fonte: Pinto, (2002) 

O fluxograma do ciclo de vida da fibra de vidro vem salientar a estrutura que 

deseja utilizar para compor o sistema evolutivo da abordagem da fibra de vidro nos 

parâmetros da engenharia e seu custo-benefício de maneira que veio para categorizar 

as funcionalidades de cada performance e desempenho da utilização do material 

proposto de maneira correta. 
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3.  A COMPOSIÇÃO DAS FIBRAS DE VIDRO E SUAS UTILIDADES  
 

A fibra de vidro é composta por pequenos e finos fios de vidro, onde tem como 

agregados as resinas, fenóis, silicones e outros materiais, misturando-se as resinas 

com o próprio vidro tem-se o plástico reforçado, um material muito útil no mercado, 

com características excepcionais, fácil e adaptável a inúmeras finalidades. (SOARES 

et al, 2007). 

Contém-se menos de 2% de Na2O (Óxido de Sódio) e K2O (Óxido de 

Potássio). O óxido de boro, fornece o alongamento dos vidros, onde se obtém a 

formação das fibras, tendo também fios com diâmetro de 5 a 20 microns, então 

basicamente a resina tem a função de argamassa e o vidro tem a função do ferro. A 

figura 8 apresenta uma execução de revestimento de fibra de vidro na tubulação 

dando ênfase na estruturação de cada ponto de moldagem do tanque para uso. 

(BARCELLOS, 2009). 

 

Figura 8: Revestimento de Fibra de Vidro  

 

Fonte: Pinto, 2002 

 

A fibra de vidro é formada pelo estiramento do vidro fundido em altas 

temperaturas. Com isso é possível de se obter uma fibra com uma rigidez, resistência 

à tração e resistência à temperatura muito alta. As fibras de vidro são produzidas a 

partir do vidro em forma líquida, que é resfriado a alta velocidade. Através do controle 
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de temperatura e velocidade de escoamento do vidro, são produzidos vários tipos de 

filamento com diâmetros variados. As fibras de vidro são produzidas em uma 

variedade de composições químicas, cada uma delas exibindo diferentes 

propriedades mecânicas e químicas. Sua aplicação é feita em isolamentos térmicos, 

filtração, reforço plástico e etc. (VAUGHAN, 1998). 

A figura 9 mostra um vaso de pressão revestido pela fibra de vidro, para um 

empreendimento de larga escala e uso industrializado. 

 

Figura 9: Revestimento do Vaso de Pressão 

 

Fonte: Pinto, 2002 

 

A resina ortoftalica é uma resina que acelera, tem baixa viscosidade, apresenta 

baixa resistência térmica, química e à hidrolise e é utilizada em aplicações gerais, 

entre todas as resinas de poliéster, são as mais utilizadas por conta do baixo custo e 

são empregadas inclusive em aplicações estruturais. Fibras de polipropileno foram 

originalmente utilizadas para combater a fissuração do concreto no estado fresco. Elas 

proporcionam um reforço ao concreto antes de seu endurecimento e evitam também 

a fissuração causada pela retração em suas primeiras idades. (SOARES; MARTINS, 

2006). 

A primeira aplicação desse tipo de fibras foi na data de 1995 em Frankfurt, 

Alemanha (PLIYA, 2010) e hoje em dia a utilização é recomendada pelas normas 

europeias (Eurocode2, 2004). 
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Por consequência, vazios são criados nos locais onde as fibras se encontravam 

no estado sólido, liberando um espaço suplementar para que o vapor de água circule. 

Por outro lado, a utilização das fibras leva a uma maior fissuração em relação ao 

concreto sem fibras, uma vez que espaços vazios são criados. Kalifa et al. (2001) 

aponta duas hipóteses para explicar essa fissuração extra dos concretos. 

A primeira é ligada a diferença de dilatação das fibras em relação a matriz, que 

gera tensões localizadas causando fissuração. A segunda é ligada a formação local 

de fissuras, que se alastram pelo concreto criando uma zona de menor resistência. A 

estruturação da fibra de vidro se dar através da necessidade de baratear os produtos 

e ao mesmo tempo criar um desempenho mais confiável e fortificada para induzir o 

seu empreendimento nos novos equipamentos e dispositivo, dando ênfase numa 

construção mecânica e civil para salientar seu uso e seu crescimento evolutivo na 

abordagem dos projetos de layout.  

Apesar da fibra de vidro ser um material benéfico, precisa-se ter um certo 

cuidado no manuseio, pois se for manuseado de forma incorreta pode causar sérios 

danos à saúde do trabalhador e até mesmo do meio ambiente. Quem trabalha com 

esse tipo de material, deve usar luvas, máscaras, roupas especiais em virtude das 

partículas que são liberadas e podem causar irritação na pele, olhos e dificultar a 

respiração.  

Outro problema relacionado à laminação de PRFV refere-se às emissões de 

estireno durante o processo de fabricação. O estireno e alguns produtos fabricados a 

partir dele, dentre eles a resina poliéster usada na laminação dos PRFV, são muito 

voláteis e liberam vapores tóxicos prejudiciais à saúde. As vias de entrada no 

organismo podem ser: inalação, olhos e pele. (ORTH, 2012). 

Os processos de produção de PRFV podem ser agrupados em moldagem 

aberta ou moldagem fechada. Na moldagem aberta (spray-up e hand lay-up), apenas 

uma das faces da peça fica em contato com o molde. Já os processos com moldes 

fechados (Resin Transfer Molding – RTM, Sheet Molding Compound – SMC e Bulk 

Molding Compound - BMC) utilizam dois moldes – macho e fêmea (PINTO, 2002). O 

spray-up ou moldagem à pistola é o processo de fabricação de compósitos mais usado 

no mundo, mesmo em regiões altamente industrializadas. Dentre as razões para essa 

popularidade está o fato da moldagem aberta ser um processo de fácil aplicação, não 

requerer altos investimentos e nem conhecimentos técnicos aprofundados (JACOB, 
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2002). A moldagem aberta é mais agressiva que processos que utilizam moldes 

fechados. No que se refere à questão ambiental, por conta da não-degradabilidade 

natural da maioria dos PRFV e da redução crescente dos estoques naturais de 

matérias-primas, esses materiais têm sido responsáveis por sérios problemas 

ambientais, uma vez que o petróleo ainda constitui a principal fonte de matéria-prima 

para a fabricação desses plásticos. (CANTO, 1997). 

A possibilidade do reaproveitamento deste compósito, reincorporando-o ao 

próprio processo produtivo. Outra possibilidade é a moagem destas rebarbas para 

utilização na construção civil. Segundo Theodorakopoulos (1995) “a adição de fibra 

em compósitos de cimento, produz uma melhora no desempenho das argamassas e 

concretos em relação aos cimentos convencionais”. Há pelo menos 30 anos a 

utilização da fibra de vidro como reforço para pastas de cimento vem sendo estudada, 

devido as suas propriedades mecânicas como leveza e resistência ao fogo (PINTO, 

2002). 

Segundo Pinto (2002), “este resíduo apresenta potencial de aplicação nos 

diversos nichos da indústria de cerâmica vermelha”. A aplicabilidade do material 

particulado, obtido a partir da moagem do resíduo de telhas de PRFV em massa de 

cerâmica vermelha, se justifica, pois se obtêm uma mistura homogênea e de fácil 

moldagem. Os resultados dos testes se enquadram aos limites especificados para 

tijolos de alvenaria e furados, telhas e revestimentos cerâmicos (GRIJÓ & BRUGGER, 

2011). Um impasse no processo de incorporação do resíduo de PRVF na construção 

civil seria o custo para a moagem do resíduo, porém, conforme verificado, este custo 

se assemelha ao de transporte para o descarte em aterros sanitários. Garantindo 

desta forma a viabilidade do trabalho, além, é claro, de promover o desenvolvimento 

sustentável, conciliando as partes sociais, ambientais e econômicas em torno de uma 

única causa (ORTH, 2012). A necessidade de promover um equilíbrio com o meio 

ambiente justifica as pesquisas de reincorporação/reutilização de materiais. É de 

fundamental importância frear o uso de matéria prima que não seja a de reuso.  



 

 

29 

4. OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DA FIBRA DE VIDRO DENTRO DA 
ENGENHARIA CIVIL. 

 

Para se desenvolver equipamentos menores com melhor produtividade e 

eficácia, é necessário adotar cada vez mais materiais de baixo custo de produção, e 

principalmente com menor impacto ambiental e ajudando a evolução da matéria prima 

com uma facilidade de empreender o sistema da fibra de vidro dentro do arranjo da 

engenharia civil. (LAPENA; MARINUCCI; CARVALHO, 2012). 

A fibra de basalto quando comparada a sua aplicação a outros materiais é 

considerada mais nova, mesmo que estudos sobre a sua obtenção surgiram em Paris, 

França, sendo o primeiro com a ideia de fazer extrusão de fibras de basalto. Ele foi 

concedido uma patente EUA em 1923. Por volta de 1960, tanto os EUA e a antiga 

União Soviética (URSS) começaram a investigar aplicações de fibra de basalto, 

particularmente em equipamentos militares, como mísseis (ROSS, 2006). 

A figura 10 apresenta uma imagem da pulverização da fibra de vidro e o 

conceito da sua utilização no mercado, criando maneiras e fundamentos para seu 

crescimento evolutivo dentro do ramo da engenharia.  

 

Figura 10: Pulverização da Fibra de Vidro 

 

Fonte: Pinto, 2002 

 

As fibras são obtidas por fusão da rocha de basalto entre 1500 e 1700ºC e são 

vazadas através de cadinho com orifício de platina. Elas apresentam características 

semelhantes às fibras de vidro, mas apresenta maior estabilidade térmica, acústica, 
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propriedades de isolamento, resistência à vibração, bem como a durabilidade. 

(ABBAS, 2013). 

Os gases de “efeito estufa” que poderiam ser liberados durante o 

processamento de fibras, foram ventilados milhões de anos atrás, durante a erupção 

de magma. Além disso, cem por cento de basalto é inerte, não possuindo reação 

tóxica com ar ou água, e é à prova de explosão e não combustível. 

A substituição dos elementos antigos encontra-se limitada devido à 

incompatibilidade de características físicas entre as peças, além de elevado custo 

econômico e ambiental e da complexidade encontrada na execução. 

A figura 11 apresenta uma execução via pulverização com um banho de fibra 

de vidro no revestimento fortalecendo a proteção e a maneira de se utilizar esse novo 

processo de proteção dos equipamentos utilizados no dia a dia. 

 

Figura 11: Banho de revestimento no equipamento 

 

Fonte: Pinto, 2002 

 

O desgaste mecânico geralmente ocorre por sobrecarga ou abrasão, 

elementos estruturais sujeitos a esforços muito elevados (próximos a tensão de 

ruptura) podem sofrer danos internos capazes de reduzir consideravelmente a sua 

capacidade de carga. O funcionamento estrutural tem sido prejudicado 

frequentemente pela introdução de esforços inadequados devido a adaptações e 

causas acidentais (CRUZ, 2001). 
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O principal agente físico de destruição é o fogo, pois se manifesta com muita 

rapidez e geralmente é difícil de ser combatido, visto que no Brasil se dá pouca 

atenção à proteção ou retardamento de chamas. As peças sofrem alterações de cor 

e textura quando expostas à conjugação da luz solar e da chuva deixando a madeira 

com um aspecto envelhecido, geralmente, os prejuízos gerados pelos intempéries são 

meramente estéticos (GONZAGA, 2006). 

Os agentes biológicos são os responsáveis pela maioria das situações de 

ruptura total ou parcial das estruturas, esse fator está intimamente ligado com as 

condições de umidade da madeira, já que o ataque ocorre apenas quando o teor de 

água atinge determinados valores. A umidade elevada também amplia os fenômenos 

de fluência da madeira, provocando grandes deformações sob a ação de cargas 

(CRUZ, 2001). 

A figura 12 apresenta uma imagem de condolente que mostra grande escala 

de produção usando a fibra de vidro, demonstrando que sua utilização no mercado da 

engenharia será sempre vasto e com uma qualidade bem descritiva para o seu uso 

diário. 
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Figura 12: Condolente 

 

 

Fonte: Pinto, 2002 

 

Pinheiro e Rocco Lahr (1997) dão destaque para as patologias causadas pelos 

fungos e cupins, que são o apodrecimento e as galerias, respectivamente. Os cupins 

podem utilizar a madeira como alimento ou meio físico de hospedagem e são 

responsáveis pela redução de massa, já os fungos, atacam as paredes celulares 

alterando suas propriedades físicas e químicas. 

Os PRF são materiais compósitos, um material compósito é produzido quando 

dois ou mais materiais são combinados com o intuito de obter um novo material, com 

propriedades superiores às dos materiais constituintes, que continuam sendo 

identificáveis visualmente (GARCEZ, 2007). 

A maior parte dos materiais compósitos possui duas fases distintas: uma fase 

contínua, também chamada de matriz, e uma fase dispersa, que é envolta e protegida 

pela matriz. Pelo princípio da combinação de ações, as propriedades das partes 

constituintes (CALLISTER, 2002). 

Um compósito pode ser denominado Polímero Reforçado por Fibras (PRF) 

quando a matriz é fabricada a partir de um material polimérico e a fase dispersa é 

constituída por um material fibroso. A utilização de fibras de alto desempenho 

combinadas com matrizes poliméricas permite obter alternativas atraentes na geração 

de materiais interessantes para reforço de estruturas de concreto armado e madeira 

(GARCEZ, 2007). 

A matriz polimérica tem como funções transmitir os esforços entre as fibras e a 

estrutura envolvente, e ainda, proteger as fibras da agressividade ambiental e dos 
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danos mecânicos. Representa também, o suporte físico contra a instabilidade das 

fibras sobre ações de compressão (JUVANDES, 2002). 

As resinas que são usadas como matrizes em compósitos reforçados com 

fibras podem ser classificadas em dois tipos, termorrígidas e termoplásticas, de 

acordo com a influência da temperatura nas suas características. Termoplásticos, 

como os metais, amolecem com o aquecimento e eventualmente fundem, 

endurecendo novamente com o resfriamento. Nylon e polipropileno são exemplos 

típicos de resinas termoplásticas. Materiais termorrígidos (ou termofixos) são 

formados por uma reação química interna onde a resina e endurecedor ou resina e 

iniciador são misturados e então sofrem uma reação química não reversível para 

formar um produto duro e infusível. Os sistemas de resinas para uso em materiais 

compósitos requerem as seguintes características: boas propriedades mecânicas, 

adesivas e de tenacidade e boa resistência à degradação ambiental (LAPIQUE e 

REDFORD, 2002). 

A característica mais importante da resina matriz é a capacidade de absorver 

energia e reduzir as concentrações de tensões, pelo fornecimento de tenacidade à 

fratura ou ductilidade, maximizando a tolerância a danos de impacto e o tempo de 

durabilidade do compósito (PILATO e MICHNO, 1994). O desempenho termo-

mecânico, esperado dos compósitos, é governado pela resistência das resinas ao 

calor (PILATO e MICHNO, 1994). Deste modo, espera-se que a resina da matriz 

forneça características ótimas ao compósito, dentro da faixa de temperatura 

recomendada. Embora existam vários tipos de resinas usadas em compósitos para 

indústria, a maioria das partes estruturais é feita principalmente com resina termofixa, 

ou seja, que necessitam de uma reação de cura. Dentre essas resinas a poliéster, vinil 

éster e epóxi são as mais utilizadas. As resinas poliéster são produzidas a partir da 

reação de um álcool, como glicol, e um ácido di-básico, obtendo-se como produto 

poliéster e água (SPSYTEMS, 2003). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa teve como principal objetivo, apresentar passo a passo o 

caminho da fibra de vidro até chegar ao concreto, desde sua fabricação, passando 

pela composição e chegando finalmente na sua utilidade no concreto. Com base no 

tema exposto concorda-se que a fibra de vidro é extremamente útil e possui um grande 

mercado na indústria de materiais, porém, deve-se atentar também aos perigos que 

os compósitos de fibra de vidro representam ao meio ambiente em geral, de modo 

que os resíduos gerados durante o processo devam ser reduzidos e reutilizados para 

evitar o acúmulo em aterros e lixões.  

Uma alternativa interessante para as fibras de vidro está na reincorporação 

destas na construção civil, através da moagem dos resíduos gerados no processo e 

a incorporação destas em argamassas, ou até mesmo na construção de calçamentos, 

construções em geral. Outra medida que deve ser tomada é a otimização do processo 

produtivo para evitar ao máximo a geração indevida deste produto que tem como 

característica uma degradabilidade muito lenta, gerando problemas ambientais e 

econômicos.  

Deve-se também, atentar para a saúde do trabalhador que estiver envolvido 

com o processo de fabricação e aplicação destas fibras para que o funcionário use 

corretamente o equipamento de proteção individual. A busca pelo desenvolvimento 

está intrínseca ao comportamento humano, porém, deve-se juntamente deste aliar 

práticas sustentáveis, reutilizando/reaproveitando os materiais inutilizáveis em outros 

ciclos, para que haja uma redução de energia nos processos produtivos e, desta 

forma, moldar um novo comportamento à cultura do ser humano como um todo, 

objetivando um futuro sustentável. 
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