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Reaproveitamento de resíduos de polipropileno como 
fibras adicionadas ao concreto, visando o aumento em suas 
propriedades mecânicas.

Com estes resultados, pode-se concluir que mesmo com 
a adição das fibras de polipropileno o concreto não perdeu 
trabalhabilidade e consistência. Referente aos ensaios de 
tração na flexão, o teor que apresentou melhor resultado foi 
o de 0,9 kg.m-3 pois os valores das resistências ficaram 
sempre acima de 3 e 4,8 MPa referentes ao concreto sem 
fibras.
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Figura 1 – Fibras pós extrusão

Figura 3 – Slump test

Figura 4 – Corpo de prova

Figura 6 – Ensaio de tração na flexão de concreto com resíduos de PP

Fibras de PP após o processo de 
extrusão, com extrusora 
monorosca com perfil de 
temperatura entre 140 e 160º C. 

Fibras de PP cortadas com 
comprimento de 4 cm, de acordo 
com o agregado graúdo, de 2cm.

Ensaio de abatimento de tronco 
de cone para avaliar consistência 
do concreto, de acordo com 
ABNT NBR NM67:1998. O traço 
utilizado foi de 1:2,3:2,7 com 
relação água cimento de 0,53 e 
teor de argamassa de 55%, além 
de 66,68 g de aditivo super 
plastificante.

Moldagem dos corpos de prova 
50x15x15 cm de concreto com 
resíduos de PP. Foram moldados 
em duas camadas, cada uma 
recebendo 75 golpes, segundo 
ABNT NBR 5738. 
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Figura 5 – Corpo de 
prova após ruptura
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Corpos de prova de concreto 
com resíduos de PP rompidos 
para amostras aos 7 dias e 28 
dias, conforme ABNT NBR 
12142.

Os resultados dos ensaios de resistência à tração na 
flexão aos 7 dias foram razoáveis, pois no teor de 0,9 kg.m-3 
houve aumento de 6,67%, no teor de 1,8 kg.m-3 não houve 
perda e no teor de 2,7 kg.m-3 ocorreu aumento de 33,33% 
na resistência. Aos 28 dias, o teor de 0,9 kg.m-3 foi o único 
onde obteve resistência maior que 10,41% em comparação 
com o referência, todos os outros apresentaram 
resistências menores. Vale ressaltar que não foram feitos 
dados estatísticos para este estudo, serão realizados 
posteriormente.

Figura 2 – Fibras dimensionadas
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