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RESUMO 

 
O objetivo da presente pesquisa foi investigar a produção científica existente na literatura com a utilização 
dos descritores “polyester fiber”, “polymer matrix”, “textile waste” e “fiber incorporation”, no idioma inglês e em 
sequência analisar bibliometricamente os artigos encontrados. A revisão de literatura foi realizada nas 
seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science e Science Direct. Com o intuito de identificar a atualidade 
e relevância do tema. Os dados encontrados foram quantificados e apresentados em gráficos, sendo estes 
feitos por descritor e contendo o resultado das três bases de dados utilizadas. Podendo perceber um número 
crescente de pesquisas realizadas considerando estes descritores. Assim, é imprescindível que os 
pesquisadores continuem fazendo pesquisas na área da incorporação de fibras têxteis em matriz polimérica, 
para que os avanços do tema sejam continuados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Polímero; Resíduo; Tecido. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

No contexto atual existe um crescimento do consumo de produtos têxteis, devido ao 
crescimento populacional e mudança nos padrões de consumo, gerando um aumento da 
produção de resíduos. A quantidade de resíduos industriais gerada diariamente é muito 
grande e não pode ser contabilizada pela falta de um sistema de monitoramento, mas sabe-
se que é exacerbado. De forma que o lixo industrial se tornou uma problema de ordem 
ambiental e saúde pública (Tiuc et al., 2016; Dissanayake et al., 2018). 

A utilização de materiais compósitos, que são materiais obtidos pela associação de dois 
ou mais materiais com propriedades distintas, desempenhando função superior às 
características de seus constituintes separadamente, é uma alternativa para incorporar 
resíduos para a criação de um novo material (SHARMA et al., 2018). 

Dentre os compósitos de forma geral destacam-se os que possuem matriz polimérica, 
em especial o polipropileno. Este é considerado um dos termoplásticos mais importantes 
devido ao seu baixo custo de fabricação, fácil processamento e por suas propriedades 
físicas, químicas e mecânicas significativas (ALBACH et al., 2018). 

De acordo com Obaid et al. (2018), para a melhoria das propriedades mecânicas da 
matriz de polipropileno, faz-se necessária a incorporação de um elemento de reforço, sendo 
comumente empregada a utilização de fibras. A origem das fibras pode ser natural ou 
química (sintética ou artificial), e quando categorizada como química contribui para a 
poluição ambiental e por esse motivo os seus resíduos tem tido ampla utilização (QIN et 
al., 2019). 

As fibras sintéticas conhecidas como poliéster constituídas por polietileno tereftalato 
(PET), possuem propriedades que permitem facilidade de modificações físicas e químicas, 
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conforme a sua finalidade. Além de possuírem diversas qualidades desejáveis, atribui 
melhoria das propriedades mecânicas quando incorporadas à matrizes poliméricas 
(MILITKÝ, 2018).  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo investigar a produção científica 
existente na literatura com a utilização dos descritores “polyester fiber”, “polymer matrix”, 
“textile waste” e “fiber incorporation”, no idioma inglês e em sequência analisar 
bibliometricamente os artigos encontrados.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este trabalho foi uma análise bibliométrica. Iniciando a partir de uma revisão de 
literatura realizada nas seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science e Science 
Direct, no mês de julho de 2019. Com o objetivo de levantar o volume de publicações 
relacionadas a incorporação de fibras têxteis em matriz polimérica e dessa forma identificar 
a relevância do tema.  

Os descritores foram selecionados por meio da realização de pesquisas nas bases 
de dados mencionadas, onde foi possível encontrar as palavras mais recorrentes nos 
artigos pesquisados. Os quatro descritores escolhidos foram os seguintes: “polyester fiber”, 
“polymer matrix”, “textile waste” e “fiber incorporation”.  

Os trabalhos foram selecionados com base na relação dos termos pesquisados e 
sua atualidade. De forma que houve uma priorização por trabalhos publicados de 2015 a 
2018. O critério de exclusão dos trabalhos foi o seguinte: trabalhos publicados 
anteriormente à 2015. 

Após a seleção dos artigos com base nos descritores estabelecidos, foi realizada 
uma quantificação dos dados encontrados. Determinando assim o número de pesquisas 
realizadas relacionadas aos termos utilizados.   
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A Figura 1 refere-se à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 

descritor “polyester fiber”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018, nos periódicos 

Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente.    

 

Figura 1: Representação numérica de publicações referente ao descritor “polyester fiber” 
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Fonte: Autores, 2019. 

 
 Todas as bases de dados obtiveram um crescimento das pesquisas relacionadas a 
fibras de poliéster, sendo que as bases de dados Scopus e Web of Science detêm a maior 
parte das publicações relacionadas ao tema. Sendo possível perceber um aumento do 
número de pesquisas relacionadas ao tema em todas as bases de dados.  

De acordo com Militký (2018), as fibras de poliéster assumem uma posição de 
liderança entre todas as fibras químicas e vem sendo amplamente investigadas, sendo 
necessário determinar o comportamento mecânico com base em sua estrutura ou processo 
de fabricação.   

As fibras de poliéster diversas qualidades desejáveis, incluindo alta tenacidade, baixa 
fluência, boa resistência à deformação, alta temperatura de transição vítrea e boa 
resistência a ácidos e agentes oxidantes. Esta fibra é um material forte e rígido, com boa 
resistência à abrasão, encolhimento e resistência ao estiramento e resistência química, 
bem como baixa absorção de água (secagem rápida) e propriedades de enrugamento. 
Atributos adequados não só para produção de vestuário e produtos têxteis, mas também 
para aplicações industriais e compostas (SILVA et al., 2015). 

Segundo Gonçalves e colaboradores (2017), o PET constitui uma das mais importantes 
e versáteis classes dos polímeros, liderando as aplicações em embalagens e outros setores 
como indústrias automotivas, indústrias de plásticos, construções, campo biomédico e 
agricultura. De forma que o processamento adequado da reciclagem da resina de poliéster 
contribui para redução da emissão de dióxido de carbono, minimizando os efeitos do 
aquecimento global.  

Materiais compostos com fibras de poliéster são produtos inovadores e possuem um 
desempenho eficiente em relação a absorção sonora, além de ser um material reciclado e 
com grande durabilidade. Esses materiais estão substituindo os tradicionais como as fibras 
de vidro e de lã, muito usadas para essa função (YANG et al., 2018). 

A Figura 2 refere-se à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 

descritor “polymer matrix”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018, nos periódicos 

Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente.    

 

 

Figura 2: Representação numérica de publicações referente ao descritor “polymer matrix” 
Fonte: Autores, 2019. 
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 Ao analisar as pesquisas realizadas com o descritor matriz polimérica, é possível 
perceber um número superior de pesquisas na base de dados Scopus, sendo o ano de 
2018 o maior número de pesquisas se aproximando de 53.000 mil artigos relacionados, 
enquanto nas demais bases de dados os trabalhos publicados não passam de 16.000 mil.  

Os compósitos de matriz polimérica têm como objetivo melhorar as propriedades 
térmicas, mecânicas e elétricas dos materiais poliméricos puros e, atualmente existe um 
mercado crescente baseado em polímeros com diferentes aplicações, tendo como foco 
materiais com alto desempenho, assim o desafio é melhorar cada vez mais as propriedades 
dos materiais compósitos poliméricos (BIGDELI; FASANO, 2017). 

De acordo com Soler (2017), o uso de materiais compósitos com matriz polimérica 
além de possuírem excelentes propriedades mecânicas, quando comparados aos materiais 
tradicionais puros. São resistentes à degradação e à corrosão, possibilitando diversas 
aplicações. 

Para determinar a melhor aplicação de um polímero, é preciso compreender o seu 
processamento e suas características de fusibilidade. Considerando esse aspecto, os 
polímeros podem ser classificados em termoplásticos e termofixos (MARINUCCI, 2017). 

Sendo que as matrizes poliméricas de materiais termoplásticos e termofixos são 
utilizadas para formar compósitos, cada tipo de polímero exibe vantagens e desvantagens. 
Os termofixos possuem formulações mais complexas devido ao grande número de 
componentes envolvidos. Esses polímeros são curados numa estrutura tridimensional 
reticulada, altamente resistente a solventes, resistentes à fluência. Uma quantidade maior 
de reforço pode ser colocada na matriz sem prejudicar a processabilidade, desse modo 
melhores propriedades podem ser alcançadas. Porém, os polímeros termofixos não podem 
ser remodelados ou reprocessados apenas por meio de aquecimento (SAHEB; JOG, 1999). 

As vantagens dos compósitos baseados em termoplásticos são o baixo custo e a 
facilidade de processamento como a extrusão e a injeção. O maior problema dos 
compósitos baseados em termoplásticos é a dispersão do reforço na matriz, por isso a 
quantidade de reforço que a matriz suporta é menor que a baseada em termofixos para não 
prejudicar a processabilidade (SAHEB; JOG, 1999). 

A Figura 3 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 

descritor “textile waste”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018, nos periódicos 

Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente.    

 

Figura 3: Representação numérica de publicações referente ao descritor “textile waste” 
Fonte: Autores, 2019. 
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 Pode-se identificar que a base de dados que obteve o maior crescimento do número 
de pesquisas relacionadas a resíduos têxteis, foi a Scopus. As bases de dados Web of 
Science e Science Direct, também obtiveram um crescimento, porém com valores menos 
significativos.  Evidenciando a relevância do tema e que ao passar dos anos, o número de 
trabalhos publicados sobre o tema vem crescendo. 
 De forma que as indústrias têxteis são responsáveis por causar um considerável 
impacto ambiental durante o seu processo produtivo, sendo considerada uma das indústrias 
mais poluidoras do mundo (AVELAR et al., 2016; NORUP et al., 2018).  

Todas as fases da produção têxtil geram impactos ambientais, as principais questões 
ambientais são o consumo de grande quantidade de energia, água, produtos e resíduos, 
ambos perigosos. (DISSANAYAKE et al., 2018). 

A falta de processos de gestão dos resíduos sólidos gera desafios para sua 
utilização. O processo de separação dos resíduos têxteis deve ser feito de maneira 
rigorosa. Na maioria das vezes apenas a quantidade de tecido descartado é considerada e 
não suas características. Sendo necessário à sua categorização para que seja possível 
avaliar se os materiais têxteis podem ser reutilizados, reciclados ou tratados como resíduos 
(NORUP et al., 2018). 

De acordo com Qin et al. (2019), os resíduos têxteis quando dispostos na natureza 
podem se decompor rapidamente, de forma que a decomposição pode produzir substâncias 
nocivas. Assim a incorporação de tecidos de fibras em novos materiais pode contribuir para 
redução do impacto ambiental do setor têxtil, e consequentemente a preservação ambiental 
e o desenvolvimento sustentável. 

Logo, questões ambientais, benefícios técnicos, econômicos e sociais estão 
impulsionando a utilização de fibras como materiais integrantes de um compósito, podendo 
ser de origem natural ou sintética. Tendo como principal diferença o fato das fibras naturais 
serem heterogêneas quando comparadas às fibras sintéticas (FERREIRA et al., 2018). 

Em relação a Figura 4 pode-se identificar a análise quantitativa sobre volumes de 

publicações do descritor “fiber incorporation”, referente ao período de 2015 até o ano de 

2018, nos periódicos Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente.    

 

Figura 4: Representação numérica de publicações referente ao descritor “fiber incorporation” 
Fonte: Autores, 2019. 

 

 A base de dados que obteve o maior número de trabalho publicados sobre a 
incorporação de fibras, foi o Science Direct, contabilizando uma quantidade crescente de 
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artigos, se aproximando de 14.000 mil publicações no ano de 2018. Seguida pela base 
Scopus, que obteve um crescimento de publicações significativo, cerca de 8.500 mil artigos.  
 Já a base Web of Science, que teve um crescimento, não demonstrou um valor 
significativo de crescimento, sendo possível identificar uma manutenção no número de 
trabalho publicados, se aproximando de 1.000 mil publicações no ano de 2018. 

 As fibras podem ser de origem natural ou sintética, quando sintética é considera uma 
fonte poluidora e responsável por diversos problemas ambientais. Dessa forma a utilização 
destes resíduos para a fabricação de novos materiais tem aumentado consideravelmente 
(QIN et al., 2019). 

De acordo com Marinucci (2011), ao determinar a incorporação de uma fibra a um 
material compósito pretende-se melhorar as propriedades mecânicas do mesmo. Dessa 
forma existe uma grande variedade de fibras e a sua escolha leva em consideração 
diversos aspectos, desde o custo até o desempenho desejado e a técnica de fabricação a 
ser empregada. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A análise nas bases de dados nos últimos quatro anos identificou um crescente 
número de publicações sobre o tema de incorporação de fibras têxteis em matriz polimérica, 
com a progressão dos anos, evidenciando a relevância e atualidade do tema.  

Assim, é possível identificar que a utilização deste assunto para uma futura pesquisa 
é de grande valia, podendo contribuir para o desenvolvimento de assuntos que ainda 
precisam ser explorados sobre o tema.  
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