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    Em decorrência da elevada quantidade de resíduos 

poliméricos presentes nos aterros sanitários, estão sendo 

desenvolvidos estudos que minimizem o volume dos 

mesmos, preservando sua vida útil [1]. Uma alternativa para a 

diminuição desses resíduos é a reciclagem e utilização na 

construção civil. 

    O presente trabalho tem como objetivo a preparação e 

análise de fibras de PP pós-consumo para incorporação em 

concreto. 
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Fibra de 

PP 

31,17 449,3 0,08 0,85 0,1 

Fibra de 

PET 

140 795,4 0,51 1,14 31,51 

    As amostras  de polímero reciclado apresentam  potencial 

para o uso em diversas áreas industriais, mostrando-se 

competitiva com as fibras comerciais presentes no mercado. 

Estão sendo desenvolvidos estudos para que o módulo de 

tensão e elasticidade se equipare com as fibras comerciais, 

tornando assim, uma alternativa mais viável para o seu uso 

na incorporação de concretos. 
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    A partir dos testes de resistência à tração realizados 

segundo a norma ASTM D 3039/D 3039M – 00 [2], obteve-se 

os módulos de tensão e elasticidade, onde os valores obtidos 

(Tabela 1), mostraram que a fibra de PP está em 

conformidade com alguns autores, apresentando um 

comportamento dúctil característico de um material 

termoplástico [3, 4]. De acordo com os valores de resistência 

à álcalis, as fibras de PP mostraram inertes ao meio alcalino, 

possuindo apenas 0,1% de perda de massa, mostrado na 

Tabela 1.  Segundo a norma ANAPRE, a tolerância máxima 

para a perda de massa do PP é de 2% [5]. 
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Tabela 1 – Módulo de tensão, elasticidade, absorção de água, 

densidade e perda de massa 
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Processo de extrusão do PP 

Fibras de PP reciclado após 

extrusão 
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