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RESUMO 
O objetivo deste artigo foi investigar a produção científica existente nas bases de dados, por meio de uma 
revisão bibliométrica. Para a realização desta pesquisa, foi efetuada uma análise quantitativa com os 
descritores determinados na pesquisa. Empregou-se as bases de dados ScienceDirect, Web of Science e 
Scopus, com a utilização dos descritores “natural fibers”, “cotton fibers”, “recycled polypropylene”, “polymers” 
e “textile waste”, no idioma inglês, em seguida os artigos encontrados foram quantificados. A pesquisa dos 
artigos revisados aos pares foi feita por meio da formulação de um protocolo de busca, análise e seleção dos 
trabalhos. A análise de literatura científica indiciou um grande número de artigos relacionados à área, 
relacionado aos anos de 2015 a 2018. Tendo o polipropileno um material de grande uso na área da 
engenharia, o número de pesquisas a seu favor relacionadas à engenharia é de grande escala. A investigação 
a produção científica existente na literatura científica, identificou que há uma um grande número de 
publicações e preocupação ambiental sobre o tema e os descritores. Desta forma, observa-se que o incentivo 
a pesquisa na área em que foi efetuada a busca, ocorre de maneira positiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: natural fibers; cotton fibers; recycled polypropylene; polymers; textile waste. 
 

1  INTRODUÇÃO 
  

O grande desenvolvimento urbano nos últimos tempos tem aumentado à qualidade 
e a facilidade na vida das pessoas, porém umas das consequências desse crescimento 
acelerado são os impactos ambientais causados pelo exacerbado consumismo, gerando 
escassez de recursos naturais, produção em alta escala de resíduos sólidos, liberação de 
substâncias nocivas na natureza, ocasionando a poluição do ar, da água e do solo 
(BONATO, 2014). 

Perante essa situação uma precaução atual é o aumento da geração de poluentes 
devido à produção em larga escala, gerando produtos com propriedades biodegradáveis 
insuficientes para o alto consumo, o que causam um exorbitante acumulo de resíduos, 
principalmente em aterros (BRAGA et al., 2005; DONG, et al., 2018; LIU, LI, ZHOU, 2018). 

Uma das maneiras de controlar o problema de geração de poluentes é possibilitar a 
criação de um material buscando uma destinação sustentável viável economicamente, por 
meio da utilização de materiais renováveis. Para que esse processo tenha eficácia se faz 
necessário o interesse no aumento de pesquisas na área de meios reutilizáveis como, por 
exemplo, as fibras de celulose em produtos industriais com ênfase para as preocupações 
ambientais (HOU, et al., 2017; BORSOI, et al., 2011). 

 A construção civil é umas das fontes mais geradoras de impacto ambiental, pois 
demanda um alto consumo de recursos naturais e de energia, além da alta produção de 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos (OLIVEIRA, 2015). O cimento, por exemplo, é um dos 
materiais mais utilizados em escala global e a sua produção é considerada uma das mais 
poluentes (BONATO, 2014). 

A produção de novos materiais com reutilização de resíduos é uma nova tendência 
do mercado que visa ao mesmo tempo obter produtos ecologicamente corretos e reduzir o 
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custo de produção. É cada vez maior o interesse dos pesquisadores e empresários no 
aproveitamento de resíduos aplicados a possibilidade de reutilização desses materiais, 
diminuindo o desperdício e valorizando a matéria-prima (YAMAJI, 2004). 

Na construção civil, o setor que consome diariamente inúmeros materiais não 
renováveis (areia, cal, água potável, por exemplo), além do entulho e rejeitos de materiais 
usados, buscam-se constantemente tecnologias que possam substituir essas fontes. Uma 
dessas tecnologias é a incorporação de diferentes materiais em matriz cimentícia para o 
desenvolvimento de argamassa de revestimento. Tais materiais como casca de arroz, 
polipropileno, nano tubo de carbono e entre outros polímeros (MOTTA et al., 2015). 

Dentro da construção civil são empregados diversos tipos de argamassas. Esta por 
definição é uma mistura de aglomerantes e agregados que junto com a água produz 
capacidade de endurecimento e aderência. Geralmente, as argamassas são compostas por 
areia, cimento Portland e cal hidratada e devem adotar o traço, que define a proporção de 
seus componentes, geralmente indicado em volume (FIORITO, 2009).  

Estudos mostram que as incorporações de polímeros na argamassa trazem 
melhorias nas características mecânica, físicas e químicas. Os polímeros são 
macromoléculas e apresentam como matéria prima o monômetro. Este se divide em três 
grandes classes, os plásticos, as borrachas e as fibras (CANEVAROLO, 2002).  

O polipropileno é um dos tipos de polímeros mais estudado e que vem sendo 
aplicado na indústria como aditivo (RABELLO, 2004). O PP tem alta durabilidade e 
capacidade de ser reciclável, devido à sua classificação como material termoplástico. 
Atualmente, há muitos estudos para tornar viável a reciclagem do PP para a fabricação de 
novos materiais, buscando ótimos resultados aos parâmetros físicos, químicos e 
morfológicos (FARIA et al., 2015; MACEDO et al., 2018; WANG et al., 2018). 

A argamassa permite utilizar materiais químicos modificados para melhorar a 
resistência, serem mais leves com mais capacidade de isolamento térmico, acústico, 
absorvente de energia eletromagnética e poluição (MORAIS, 2012). E um exemplo desses 
materiais são os nano tubos de carbono. 

Os nanotubos de carbono são explicados como sendo uma parede de grafeno, a sua 
espessura é de um átomo de carbono, e suas estruturas pequenas ocas e alongadas tem 
formato hexagonal (SALES, 2013). Eles podem ser aplicados em diversas áreas, como no 
armazenamento de energia, em dispositivos eletrônicos, em materiais compósitos, entre 
outros, por suas excelentes características mecânicas, térmicas e elétricas (ALVES, 2011). 

A necessidade de se preservar o meio ambiente tem chamado à atenção tanto no 
meio acadêmico quanto industrial, para a valorização de processos que abranjam a 
reciclagem de resíduos poluentes. Isso ocorre porque o aproveitamento de resíduos 
colabora fortemente para a proteção ambiental e, por conseguinte, para o desenvolvimento 
sustentado (OLIVEIRA; HOLANDA, 2008). 

Sabe-se que para desenvolver uma matriz que visa sustentabilidade, conforto 
térmico e redução de cimento são necessários conhecer suas propriedades, tais como, 
características químicas e mecânicas para analisar a viabilidade aplicação dessa matriz em 
revestimentos cerâmicos que seja eficiente e também possa ser mais vantajosa do que a 
argamassa convencional. 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo investigar a produção científica 
existente na literatura científica, por meio de uma análise quantitativa utilizando os 
descritores “natural fibers”, “cotton fibers”, “recycled polypropylene”, “polymers” e “textile 
waste”, no idioma inglês, e posteriormente realizar uma revisão literária entre os artigos 
encontrados. 

 
2  METODOLOGIA  
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O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica. Este apresentou como 
base uma revisão da literatura presente em três bases de dados, sendo elas: Web of 
Science, Scopus e ScienceDirect. A busca foi realizada no período do mês de Agosto de 
2019. Foi determinados cinco descritores, de idiomas inglês, sendo eles: “natural fibers”, 
“cotton fibers”, “recycled polypropylene”, “polymers” e “textile waste”. 

Para a busca na base de dados ScienceDirect foi utilizado o campo Keywords. Já 
para a base de dados Web of Science os campos utilizados foram o Basic Search e o All 
Fields. Para o portal Scopus utilizou-se os campos Documents e All Fields.  

Para a seleção de inclusão dos artigos científicos designou-se: artigos relacionados 
a todos os campos disponíveis nas bases de dados, sendo uma busca quantitativa por 
artigos de periódicos, escritos no idioma inglês, publicados entre os anos de 2015 a 2018, 
como forma de melhorar o alcance da busca. Os critérios de exclusão são: trabalhos 
publicados anteriormente a 2015, revisões bibliográficas, anais de eventos, críticas, 
editoriais, teses, dissertações. 

Após a seleção dos artigos que possuem relação com base nos descritores, foi 
realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema e dos descritores, com enfoque na 
sustentabilidade. 

A Figura 1 apresenta as etapas da metodologia para a realização da pesquisa. 

 
Figura 1: Etapas para a realização da metodologia 

Fonte: Autores (2019). 

 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Conforme pesquisado nas plataformas citadas acima (Web of Science, Scopus e 
ScienceDirect), foi efetuada uma relação dos artigos relacionados as palavras chaves 
proposto pela pesquisa, apresentadas nas Figuras abaixo (1, 2, 3 e 4). É possível perceber 
um grande número de artigos existentes acerca dos descritores selecionados e 
combinados, sendo 370.998 (trezentos e setenta mil, novecentos e noventa e oito) na 
plataforma ScienceDirect, 284.929 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e 
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nove) na plataforma Web of Science e 1.001.791 (um milhão, um mil setecentos e noventa 
e um) na plataforma Scopus.  

Depois de encontrado todos os termos pesquisados e combinados com os demais, 
observa-se um grande número de artigos, ou seja, a busca por conhecimento na área de 
compósitos, processo de grande utilização no cotidiano, apresenta-se de forma positiva.  

As metodologias ativas já aparecerem em diversos manuais técnicos para extensão 
cientifica, desta forma, podemos observar a quantidade de artigos relacionados aos 
descritores pesquisados. Essas metodologias se referem à autonomia dos alunos, como 
forma de despertar a curiosidade, de forma que os próprios alunos busquem o 
conhecimento por conta própria. Esse processo acontece por meio de técnicas e novos 
elementos didáticos, que podem ser apresentados no decorrer das aulas. Os alunos são 
estimulados, e direcionados para que tenham instrução necessária para o estudo autônomo 
(BERBEL, 2011).  

Assim, faz necessário que o aluno tenha um embasamento teórico, ou seja, o aluno 
deve se adentrar em pesquisas relacionadas à sua área de conhecimento/exploração, para 
que assim possam ser realizados todos os devidos experimentos, sejam práticos ou de 
analises de dados, o papel final é por meio das conclusões retiradas e observadas pelo 
aluno. 

Após uma análise dos dados obtidos na pesquisa, o aluno colhe as informações 
encontradas na própria pesquisa e faz uma relação teórica com a prática, também 
relacionando com os demais resultados encontrados em artigos e outras analises que 
abordam o tema proposto.  

Abaixo segue anexa a figura com resultados obtidos da pesquisa bibliométrica. 
A Figura 2 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 

descritor “natural fibers”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018. 

 
Figura 2: Resultados da pesquisa nas bases de dados com o descritor “natural fibers” 

Fonte: Autores (2019). 

 

Observa-se na figura acima que o número de artigos que possuem concordância 
com a palavra relacionada (“natural fibers”), apresentam uma significativa quantidade de 
artigos relacionados, os mesmos também apresentam uma oscilação em relação aos anos, 
sendo que em 2015 o portal Scopus apresentou grande quantidade 39.641 enquanto o 
portal Web of Science expos valores inferiores de 12.960, e com o passar dos anos houve 
um decaimento na publicação de artigos nesses periódicos passando o Scopus  para 
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27.596 e o Web of Science para 8.163, em exceção o ScienceDirect  que aumentou 
periodicamente suas publicações sendo no ano de 2015 um total de 16.878 e no ano de 
2018 um total de 22.710.  

Tendo em vista o aumento da consciência ambiental e esforços conscientes para 
proteger o meio ambiente, o desenvolvimento de compósitos se tornou uma das áreas de 
pesquisa mais quentes do mundo. Logo, com o material reforçado a fibra em compósitos 
estão a aumentar devido a sua baixa densidade, baixo custo e alta resistência, e a natureza 
do meio ambiente. (LIU et al., 2016). 

A Figura 3 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “cotton fibers”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018. 
 

 
Figura 3: Resultados da pesquisa nas bases de dados com o descritor “cotton fibers” 

Fonte: Autores (2019). 

 

Ao relaciona o descritor citado “cotton fibers”, pode ser observado que o número de 
relações encontradas chegou a resultados inferiores ao citado anterior. O ano de 2015 
apresentou uma quantidade de artigo de 9.358, contabilizados as publicações encontradas 
nos três periódicos, já nos anos seguintes, 2016, 2017 e 2018 esses valores aumentaram 
passando a ser uma quantidade de 12.867 no ano de 2018, também contabilizando os três 
periódicos. Baseado nesses resultados, observamos uma crescente busca em pesquisas 
nessa área. 

A Crescente preocupação ambiental e o esgotamento dos recursos petroquímicos 
resultaram em um aumento do interesse em fibras naturais, sendo que as mesmas 
apresentam bons resultados mecânicos e físicos quando compostos com outros materiais 
(HOU, et al., 2017). 
 Logo, é cada vez maior o interesse dos pesquisadores e empresários no 
aproveitamento de resíduos aplicados a possibilidade de reutilização desses materiais, 
diminuindo o desperdício e valorizando a matéria-prima (YAMAJI, 2004). 

A Figura 4 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “recycled polypropylene”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018. 
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Figura 4: Resultados da pesquisa nas bases de dados com o descritor “recycled polypropylene”. 

Fonte: Autores (2019). 

 
O descritor citado “recycled polypropylene” foi o que apresentou o menor número de 

artigos encontrados, sendo um total de 6.016 no ano de 2015, contabilizando os três 
periódicos pesquisados e um total de 6.094 no ano de 2018, também contabilizado os três 
periódicos. 

A reciclagem se tornou algo necessário em nossa sociedade, tendo em vista o 
grande consumo de materiais poliméricos e sua falta de destinação corretamente. O 
polipropileno é um dos tipos de polímeros mais estudado e que vem sendo aplicado na 
indústria como aditivo (RABELLO, 2000). 

O termo reciclagem tem grande peso social e econômico, sendo um método que 
apresenta certos custos a empresa a que se destina também um excelente retorno 
financeiro quando comercializado para novas propriedades (OLIVEIRA; HOLANDA, 2008). 

 Logo esse custo deixa de ser utilizado para limpeza de locais aos quais esses 
produtos se destinariam, sendo assim devem ser considerados todos os pontos. 

Hoje, muitos estudos são feitos para tornar viável a reciclagem do polipropileno para 
a fabricação de novos materiais, buscando ótimos resultados aos parâmetros físicos, 
químicos e morfológicos (FARIA et al., 2015; MACEDO et al., 2018). 

A Figura 5 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “polymers”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018. 
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Figura 5: Resultados da pesquisa nas bases de dados com o descritor “polymers”. 

Fonte: Autores (2019). 

 
Ao realizar a pesquisa em polímeros, foi possível observar que o número de artigos 

encontrados relacionados a área possui grande escala, apresentando números de 262.130 
artigos somente no ano de 2015 considerando as três bases de dados e com um bom 
crescimento, apresentando valores de 807.373 artigos no ano de 2018. A soma total dos 
artigos nos 4 anos (2015 a 2018) foi de 1.304.511 artigos, sendo assim pode ser observado 
que a busca por destinações e melhorias na sua composição se vê presente na atualidade. 

A crescente conscientização das empresas quanto ao problema vem trazendo 
benefícios ao meio ambiente. Uma das estratégias adotadas é a reintrodução do descarte 
ou resíduo polimérico primário, transformando-o em um produto de menor valor ou 
destinado a uma mesma aplicação através da reciclagem (COSTA et al., 2016). 

Esses polímeros representam um potencial alternativo para solucionar os problemas 
relacionados ao desperdício de plástico sintético no meio ambiente, além disso, a 
substituição, pelo menos parcialmente, de polímeros derivados do petróleo (OLIVEIRA et 
al., 2016). 

A Figura 6 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “textile waste”, referente ao período de 2015 até o ano de 2018. 
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Figura 6: Resultados da pesquisa nas bases de dados com o descritor “textile waste”. 

Fonte: Autores, 2019 
 

O descritor citado “textile waste” apresenta um dos menores números de artigos da 
pesquisa, sendo de 12.438 no ano de 2015, considerando as três bases de dados 
pesquisadas e de 24.867 no ano de 2018, considerando também as três bases de dados. 
Sendo assim foi possível observar que há está crescendo o interesse pelos resíduos têxteis, 
o que pode aumentar o conhecimento sobre este tema ou até mesmos de interesse pelo 
meio pesquisado. 

A baixa quantidade de artigos se torna preocupante socialmente, 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). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A investigação a produção científica existente na literatura científica, por meio de 
uma análise quantitativa utilizando os descritores “natural fibers”, “cotton fibers”, “recycled 
polypropylene”, “polymers” e “textile waste”, no idioma inglês, identificou que há um 
aumento de quantidade de publicações e com a preocupação ambiental sobre o tema e os 
descritores. 

 Esse aumento de publicações se faz necessário e a preocupação ambiental é um 
incentivo para que sejam aplicados mais pesquisas e desenvolvimentos nessa área de 
forma sustentável, sendo que pela quantidade encontrada, é imprescindível que os 
pesquisadores desenvolvam investigações sobre a aplicabilidade dos métodos ativos na 
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extensão, visando disponibilizar na literatura científica artigos e estudos de caso que 
abordem esta temática. 

Desta forma, observa-se que o incentivo a pesquisa na área em que foi efetuada a 
busca, ocorre de maneira positiva, visando assim que sejam disponibilizados artigos na 
literatura científica e estudos de caso que abordem esta temática. 
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