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Introdução: O concreto com agregados reciclados é um tipo especial de concreto que
utiliza como agregados resíduos oriundos ou não da construção civil. Esses, podem ser
moídos e usados parcialmente no lugar da brita ou da areia.
Como exemplo de resíduo aplicados no concreto pode ser citado o polímero reforçado
com fibra de vidro (PRFV). A ideia de se adicionar PRFV no concreto é melhorar as
suas propriedades mecânicas. Assim, a aplicação desse resíduo gera benefícios
ambientais, financeiros e técnicos.

 Objetivo: •	Analisar o efeito da aplicação de PRFV na resistência à compressão e à
flexão em peças de concreto;
•	Analisar os benefícios que a aplicação de PRFV no concreto geram.

 Metodologia: Foram avaliados trabalhos de diversos autores encontrados em artigos,
teses, dissertações e livros disponíveis em biblioteca física e virtual. Resultados:
Observa-se que há uma tendência em avaliar CP’s cúbicos de concreto com e sem a
aplicação de PRFV. Os CP’s sem PRFV e curados sob água e ensaiados ao 14, 28 e
180 dias, apresentaram maior resistência à compressão do que os CP’s com PRFV.
Além disso, a medida em que se aumentou o teor de resíduos menor foi a resistência a
compressão do CP. Nesses CP’s cúbicos o resíduo foi aplicado moído e substituindo
como parte da areia na mistura do concreto. Para os CP’s curados em fornos ao se
acrescentar 5 % de resíduo houve aumento da resistência à compressão em
comparação com o CP sem adicionamento de resíduo. Para as demais adições que
foram teores de 15%, 30% e 50% a medida que foi se aumentando o teor menor foi a
resistência à compressão em comparação com o CP com teor de 5%.
Estudos indicam também a adição de fibra de PRFV em painéis de revestimento
arquitetônico. Essa adição, reduziu a propagação de fissuras e aumentou a resistência à
flexão desses painéis.

 Conclusão: A aplicação de PRFV no concreto gera benefícios ambientais, econômicos
e técnicos. Sendo os benefícios ambientais a diminuição de deposição de resíduos em
aterros. Os benefícios econômicos como evitar pagar transporte para a deposição de
resíduo em aterro. O benefício técnico é o possível aumento da resistência no concreto.
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