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COMPARAÇÃO ENTRE UMA FIBRA COMERCIAL E FIBRA DE 

POLIPROPILENO (PP) COM CARBONATO DE CÁLCIO PARA 

INCORPORAÇÃO EM CONCRETO 

Palavras-chaves: Carbonato de cálcio, Fibra polimérica, Polipropileno.

Metodologia  

O concreto reforçado com a fibra apresenta uma

maior resistência a tração e ao impacto. A vasta

utilização de copos de polipropileno (PP) tem gerado

uma grande parcela de resíduo solido e o seu descarte

inadequado pode se tronar um problema ambiental.

Na busca por minimizar os problemas de poluição

ambiental é uma alternativa do ponto de vista

econômico e preservação do meio. Este trabalho tem

como objetivo avaliar a influência da adição de 20 %

em massa (m/m) de carbonato de cálcio (CaCO3) em

uma fibra de polipropileno (PP) reciclado e comparar

com uma fibra comercial de poli(tereftalato de

etileno) (PET).

Separação dos copos segundo

a norma NBR 13 230
Lavagem dos copos

Extrusora mono rosca co-rotante
T= 140-160°C

Dimensão da fibra em 40 mm

Resultados 

No ensaio de tração, mostrado na Tab. 1, o valor do módulo

de tensão da fibra de polipropileno não tratada está em

conformidade com alguns autores em sua tensão de ruptura,

apresentando um comportamento dúctil característico de um

material termoplástico.

Os resultados do módulo de elasticidade obtidos a partir do

ensaio de tração, mostrados na Tab. 1, verificaram que a fibra

comercial apresentou maior módulo de elasticidade que a fibra de

polipropileno. Mas menor que a fibra tratada com carbonato de

cálcio.

Fibra Modulo de

Tensão(MPa)

Modulo de 

Elasticidade  (MPa)

Comercial 140 795,4

Polipropileno 31,17 449,3

Polipropileno com 

carbonato

14,42 930,4

Tabela 1. Resultados comparando a fibra comercial com a fibra de PP tratada e não tratada

Na Tab. 2 são apresentados os resultados de absorção de água, onde se

observou que a amostra de fibra de polipropileno absorveu menos água do

que a fibra comercial, porém as três amostras apresentaram absorção de

água inferior a 1 % de sua massa total.

Fibra Absorção de agua (% m/m)

Comercial 0,5134

Polipropileno 0,0794

Polipropileno com carbonato 0,0781

No ensaio de FTIR da fibra de polipropileno tratada com carbonato de

cálcio podemos observar a presença do estiramento do grupo metil em

2950 cm-1 e um estiramento do grupo etil em 1410 cm-1.

Tabela 2. Resultados comparando a fibra comercial com a fibra de PP tratada e não tratada

Figura 1. FTIR da fibra de polipropileno com carbonato de cálcio

Conclusão 

A partir das analise realizadas nas amostras podemos observar

que a fibra de polipropileno com adição de carbonato de cálcio

apresentou menor absorção de agua em relação as outras. Ao

fazermos a comparação com os ensaios de tração e modulo de

elasticidade a fibra comercial tem maior dificuldade de

rompimento acompanhando a deformação do concreto. Desta

forma, os resultados indicam que a incorporação de carbonato de

cálcio em uma fibra de polipropileno pode ter uma utilização

promissora, e em comparação com a fibra comercial pode ser uma

alternativa para a utilização dos resíduos de PP.
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