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RESUMO 

 

A utilização de materiais compósitos tem se desenvolvido muito nos últimos anos, 

possibilitando o surgimento de novos materiais em diversos setores. As fibras possuem 

como característica uma composição estruturante, que na maioria das vezes auxiliam na 

resistência dos materiais. Em conjunto com a fibra, o polipropileno é amplamente 

utilizado como matriz polimérica, pelo fato de possuir boas propriedades mecânicas. A 

utilização de materiais compósitos vem crescendo no setor da construção civil, de forma 

que a vinculação destes materiais aos elementos construtivos tem tido um aumento 

significante. A incorporação de fibras residuais em uma matriz polimérica reciclada, 

possibilitam a redução dos resíduos gerados pelos setores industriais, contribuindo para a 

preservação ambiental. Diante disso, este estudo avalia física, morfológica, mecânica, 

estatística e acusticamente os compósitos. Os resultados dessa incorporação obtiveram 

resultados esperados quando ocorre a incorporação de fibras em uma matriz polimérica, 

a resistência mecânica é afetada conforme o aumento da incorporação, sendo possível 

identificar a incorporação ideal para se trabalhar, e dessa forma os resultados acústicos 

foram positivos. Assim, é viável a utilização de fibras sintéticas incorporadas em matriz 

de polipropileno reciclado.  

 

Palavras-chaves: Construção Civil; Material Compósito; Propriedades Mecânicas.  
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ABSTRACT 

 

The use of composite materials has developed a lot in recent years, enabling the 

emergence of new materials in various sectors. Fibers have as their characteristic a 

structuring composition, which most often assist in the strength of materials. In 

conjunction with fiber, polypropylene is widely used as a polymer matrix because it has 

good mechanical properties. The use of composite materials has been growing in the 

construction sector, so that the linkage of these materials to the building elements has 

increased significantly. The incorporation of waste fibers in a recycled polymer matrix 

allows the reduction of waste generated by industrial sectors, contributing to 

environmental preservation. Therefore, this study evaluates the chemical, morphological, 

mechanical, thermal and acoustically composites. The results of this incorporation 

obtained expected results when the incorporation of fibers in a polymeric matrix occurs, 

the mechanical resistance is affected as the incorporation increases, being possible to 

identify the ideal incorporation to work with. Thus, the use of synthetic fibers 

incorporated in a recycled polypropylene matrix is feasible. 

 

 Keywords: Construction; Composite Material; Mechanical Properties.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento sustentável é considerado como um conceito que é resultado da 

conscientização dos problemas globais crescentes, considerando aspectos ambientais, 

socioeconômicos relacionados a pobreza, desigualdade e preocupações com um futuro 

saudável para a humanidade (DJONÚ et al., 2018). 

Assim, de acordo com Szopik-Depczynska et al. (2018), o conceito de 

desenvolvimento sustentável passou por diversas modificações desde a sua criação, 

exigindo uma complexa interação de processos ambientais, econômicos e sociais, em 

diferentes escalas, do local ao global, cumprindo dessa forma seu principal objetivo. O 

desenvolvimento sustentável é reconhecido cada vez mais como um grande desafio para 

o mundo (ZHAO et al., 2018). 

Impulsionar o desenvolvimento sustentável no setor da construção civil é fundamental 

para amparar o desenvolvimento mundial, principalmente nos países em desenvolvimento 

(XU et al., 2019). De acordo com Martin e Perry (2019), a demanda por recursos naturais 

nesse setor contribui para as emissões de gases CO2, colaborando com o aquecimento 

global. Além do processo construtivo, a ocupação das edificações exige uma grande 

demanda por energia, evidenciando o estudo e implementação das alternativas 

sustentáveis. 

Desse modo, a sustentabilidade deve direcionar o processo de desenvolvimento das 

cidades, atrelando a isso os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados 

como um plano de ação. Os ODS abordam aspectos para facilitar e direcionar essa 

iniciativa em conjunto com o governo, a sociedade civil, o setor privado e a comunidade 

científica (VIRTO, 2018). 

O aumento do interesse no desenvolvimento de pesquisas que visam a 

sustentabilidade, é significativo no setor construtivo (ECHEVERRIA et al., 2019).  

Portanto evidencia-se 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 (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). 
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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, conforme a sua finalidade. Além de possuírem diversas qualidades desejáveis, 

atribui melhoria das propriedades mecânicas quando incorporadas à matrizes poliméricas 

(MILITKÝ, 2018).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor uma alternativa sustentável para utilização de fibras têxteis sintéticas 

incorporadas em matriz polimérica visando o conforto ambiental na construção civil. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Obter e caracterizar as matérias-primas (fibras têxteis sintéticas e polipropileno) 

com relação a parâmetros físicos e morfológicos; 

• Confeccionar corpos de prova com a adição de fibras têxteis sintéticas em matriz 

polimérica em diferentes dosagens; 

• Analisar os corpos de prova confeccionados por meio de testes físicos, 

morfológicos, mecânicos, estatísticos e acústicos; 

• Estudar a viabilidade de incorporação de fibra têxtil sintética em matriz de 

polipropileno. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SUSTENTABILIDADE  

 

O desenvolvimento sustentável é compreendido por diversos autores como a 

manutenção da existência do meio ambiente visando o futuro, atrelado ao atendimento 

das necessidades humanas, dentro dos limites ecológicos e de recursos do nosso planeta 

(BLUM et al., 2017; SZOPIK-DEPCZYŃSKA et al., 2018). 

De acordo com Szopik-Depczynska et al. (2018), desde a criação do conceito de 

desenvolvimento sustentável, ocorreram diversas modificações, atualmente abrange 

responsabilidades sociais, ambientais, econômicas e tecnológicas. O desenvolvimento 

sustentável  é reconhecido cada vez mais como um grande desafio para o mundo (ZHAO 

et al., 2018). 

Relacionando a questão ambiental e o contexto atual, as principais estratégias 

ambientais para uma sociedade mais sustentável estão vinculadas com a Agenda 2030 

que possui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (OPOKU, 2019). 

Segundo Gigliotti et al. (2019), os objetivos são compostos por 17 metas de 

sustentabilidade ambiental englobando: inclusão social, desenvolvimento econômico, 

paz, justiça, boa governança e parceria, sendo essas as principais questões para a 

população mundial do século XXI.  

Para alcançar os ODS são necessários mecanismos importantes envolvendo, pesquisa, 

inovação e educação sustentável. Para tanto faz-se necessário o investimento significativo 

nestas áreas, tanto público quanto privado de diversos setores (SALVIA et al., 2019). 

Um setor responsável por causar um significativo impacto ambiental, é o setor da 

construção civil. Atualmente existem ações que impulsionam o uso de materiais 

sustentáveis e métodos construtivos que diminuam esse impacto ambiental. Dessa forma, 

foi atribuído a indústria da construção civil algumas metas da ODS para minimizar 

impactos ambientais e o esgotamento de recursos, tornando-se um objeto de pesquisa de 

diversos autores (FRANCART et al., 2019; HOSSAIN; THOMAS NG, 2019; 

SANDANAYAKE et al., 2019). 

Com base nos desafios encontrados na construção civil e buscando soluções de 

interesse do setor, os ODS que receberam maior ênfase nesta área estão descritos na 

Tabela 1. 

 



15 

 

 

Tabela 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas definições. 

ODS Definição 

9. Indústria, inovação e infraestrutura 

Construir infraestruturas robustas, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 

a inovação. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis. 

12. Consumo e produção responsáveis 
Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

13. Ação contra a mudança global do clima 
Tomar medidas urgentes para combater a mudança 

do clima e seus impactos. 

Fonte: ONU, 2019. Adaptado pelo autor (2019). 

 

Devido ao crescimento populacional e a expansão das cidades o consumo de recursos 

aumentou, em consequência disso houve maior geração de resíduos. Correspondendo a 

um dos desafios a serem vencidos segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Por 

tanto os ODS têm papel fundamental no direcionamento desse desenvolvimento, 

priorizando os meios sustentáveis, visando a preservação ambiental. Como descrito na 

(ODS 11): tornar as áreas urbanas sustentáveis e inclusivas, o que significa reduzir o 

impacto ambiental gerado, com foco na qualidade do ar e na gestão dos resíduos 

(ALQATTAN et al., 2018). 

De acordo com Santika et al. (2019), para alcançar as metas propostas é necessário a 

interconexão entre elas. Neste contexto foi atribuído a redução do consumo de energia 

das edificações como um vínculo entre a (ODS 11): cidades e comunidades sustentáveis 

e a (ODS 13): ação contra a mudança global do clima. De forma que a redução no 

consumo de matéria-prima e a gestão de resíduos, é uma relação entre a (ODS 9): 

indústria, inovação e infraestrutura, com a (ODS 12): consumo e produção responsáveis, 

direcionando assim processos construtivos sustentáveis para as cidades.  

 

3.2 SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Segundo Xu et al. (2019), a indústria da construção é responsável por impulsionar o 

desenvolvimento mundial, sendo a sustentabilidade neste setor da economia necessária e 

urgente, principalmente para os países em desenvolvimento.  

O setor de construção é um grande consumidor de recursos naturais, pois utiliza cerca 

de 3 bilhões de toneladas de matéria-prima natural a cada ano, gerando produtos e 
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componentes pelo mundo. Além de contribuir com as emissões de gases do efeito estufa, 

é responsável pelo consumo de um terço do da energia global e contribui na mesma 

proporção para emissões totais de CO2 (MARTIN; PERRY, 2019). 

Além disso, os resíduos gerados pela construção e demolição contribuem para a 

geração de resíduos sólidos urbanos, que são responsáveis por cerca de 10 a 30% do total 

dos resíduos dos aterros ao redor do mundo, que na maioria das vezes não recebe nenhum 

tratamento adequado. Sendo necessário o gerenciamento destes resíduos para alcançar a 

preservação do meio ambiente (LI et al., 2016; MENEGAKI; DAMIGOS, 2018).  

O gerenciamento desses resíduos é uma atividade necessária, porém as informações 

sobre esses materiais são limitadas. Geralmente são misturas excedentes do processo de 

construção e demolição e variando conforme o método construtivo. A identificação e 

quantificação dos resíduos gerados em um projeto é necessária para que seja possível 

planejar o direcionamento e disposição adequada dos mesmos (BAKCHAN; FAUST, 

2019). 

Pesquisadores defendem que os resíduos de construção podem ser utilizados de duas 

formas, incorporando-os na fabricação de novos produtos para o setor e dessa forma 

reduzindo a exploração de materiais naturais ou simplesmente reutilizando-os 

contribuindo para que não ocorra desperdício de matéria-prima (DACHOWSKI; 

KOSTRZEWA, 2016; LAI et al., 2016). 

Diante deste cenário, Fini e Akbarnezhad (2019), tem-se como grande desafio a busca 

por diferentes tecnologias que podem ser utilizadas na construção civil e desta forma 

apresentar soluções para os problemas existentes. Uma das soluções é a seleção de novos 

materiais, tecnologias e estratégias de aquisição sustentável que podem contribuir para o 

aumento do conforto ambiental. 

 

3.2.1 Conforto Acústico  

 

De acordo com Atzeri e colaboradores (2016), a compreensão de conforto 

ambiental abrange diferentes perspectivas, sendo visto como a relação do indivíduo com 

o meio ambiente. Podendo também abordar aspectos mais complexos do que apenas 

estímulos térmicos, acústicos, visuais ou de qualidade do ar. O conforto ambiental está 

vinculado com o bem-estar, a saúde e a produtividade dos indivíduos (ORTIZ et al., 

2017). 
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Uma melhor eficiência para o conforto ambiental é obtida reduzindo o consumo 

de energia, pois grande parte do que é consumido por uma edificação tem origem no 

sistema de aquecimento ou de refrigeração (ZHANG et al., 2018). As edificações 

eficientes contribuem para a redução da emissão de carbono, pelo fato de dependerem de 

fontes energéticas de menor impacto ambiental (ROMANACH et al., 2017). 

Para Medjelekh et al. (2016), a escolha dos materiais de uma edificação influencia 

no comportamento térmico e no conforto climático da mesma, podendo inclusive suprir 

a necessidade do uso de sistemas de ar condicionado. Entende-se por conforto térmico o 

equilíbrio entre a troca de calor do indivíduo com o ambiente, sendo que o nível de 

conforto é determinado por fatores ambientais como a temperatura e por parâmetros 

individuais como sensibilidade térmica e acústica (DUDZIŃSKA; KOTOWICZ, 2015). 

Segundo Lagonigro et al. (2018), com o desenvolvimento das cidades e 

consequente aumento da densidade urbana, os ruídos gerados são maiores e podem levar 

a poluição ambiental. Logo, a preocupação com o conforto acústico é crescente, pelo fato 

de influenciar diretamente na saúde física e mental da população. 

Por esse motivo, as edificações devem receber materiais que estejam preparados 

para lidar com o ruído urbano externo, e também para o ruído gerado pelas próprias 

edificações. Quando um material possui capacidade de absorção sonora, ele contribui 

para a mitigação do ruído, e consequentemente para o conforto acústico (FABIANI et al., 

2018). 

Assim, Park et al. (2019) defende que os materiais utilizados na construção devem 

possuir parâmetros que possibilitem o seu melhor desempenho, para tanto é necessário 

atribuir novas características aos materiais existentes. Tem-se como exemplo a placa de 

gesso, que é utilizada amplamente na construção de edificações e pode receber a 

incorporação de materiais que atribuam melhorias, como o isolamento térmico e 

problemas com umidade, logo a edificação possuirá maior conforto ambiental. 

Outro fenômeno relacionado com o aumento da população nos grandes centros 

urbanos, são as ilhas de calor, onde a temperatura das cidades fica mais elevada em 

regiões que concentram o maior número de edificações. Desse modo a escolha dos 

materiais que vão constituir a paisagem urbana são muito importantes para possibilitar 

um melhor conforto ambiental, materiais eficientes são fundamentais para melhorar a 

qualidade de vida da população (TALEGHANI; BERARDI, 2018). 

Na busca por sustentabilidade no meio urbano e, portanto, nas edificações, a 

utilização de materiais compósitos vem aumentando significativamente, como forma de 
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resolver o grande volume de resíduos gerados pelo setor. Os compósitos podem ter como 

matéria-prima um material reciclado, como as fibras de carbono que quando incorporadas 

a uma matriz cerâmica podem aumentar as propriedades mecânicas e ter diversas 

aplicações na construção de uma edificação (SACCANI et al., 2019). 

 

3.3 MATERIAIS COMPÓSITOS  

 

Segundo Sharma et al. (2018), os materiais obtidos pela associação de dois ou mais 

materiais com propriedades químicas e físicas significativamente diferentes, são 

chamados de materiais compósitos. Esses materiais desempenham uma função superior 

às características de seus constituintes separadamente. 

A escolha da matriz depende da aplicação final do composto. As matrizes para 

fabricação de compósitos estruturais são comumente poliméricas, constituídas por 

polímeros termofixos, pela sua boa resistência. Quando a necessidade por resistência é 

inferior e se tem uma produção em grande escala, utiliza-se os termoplásticos. Existindo 

ainda as matrizes constituídos de metal e cerâmica (MARINUCCI, 2011). 

De acordo com Marinucci (2011), cada tipo de matriz tem um comportamento 

térmico, para baixas temperaturas até 200ºC, são usadas as poliméricas. Para temperaturas 

de até 800ºC são recomendadas as metálicas e superior a isso atingindo 1000ºC as 

cerâmicas.  

Enquanto os reforços são compostos comumente compostos por fibras (CALLISTER, 

2012), como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1- Materiais Compósitos. 

Fonte: Maurinucci (2011). Adaptado pelo autor, (2019). 
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Uma das principais vantagens dos compósitos com matriz polimérica, é o 

desenvolvimento de estruturas de alto desempenho. Sua aplicação vem sendo ampliada, 

e atualmente são empregados em elementos construtivos, possibilitando uma redução do 

peso das estruturas e permitindo a criação de elementos inovadores (SOLER, 2017). 

Sendo assim para Choubey et al. (2018), os compósitos poliméricos permitem a 

combinação de propriedades mecânicas como aumento de resistência a tração, a 

compressão e ao impacto, atribuindo desta forma novas características que permitem que 

esse tipo de material proporcione alternativas mais eficientes que os convencionais. 

De acordo com Echeverria e colaborados (2019), a utilização de materiais compósitos 

nas edificações pode contribuir para solucionar problemas ambientais, como a poluição 

sonora e a geração de resíduos. A incorporação de matérias-primas residuais como fibras 

têxteis e sintéticas, em uma matriz polimérica tiveram como resultado baixa absorção 

sonora. Esses materiais reconhecidos como adequados para construção visando 

benefícios ambientais, econômicos e sociais.  

Logo, 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). 

3.3.1 Compósitos de Matriz Polimérica  

Os compósitos da matriz polimérica são obtidos por meio da combinação de um 

polímero com a incorporação de um agente de reforço, na maioria das vezes responsável 

pela melhoria das propriedades mecânicas (LOPES, 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). 
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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). 

Além disso, segundo Saba e Jawaid (2018), os polímeros termoplásticos se fundem 

por aquecimento e se solidificam por resfriamento em um processo reversível. Estes são 

materiais relativamente macios e dúcteis devido às ligações do tipo Van der Waals, que 

são ligações fracas, permitindo a reversibilidade (LIU et al., 2016). 

Os materiais poliméricos estão entre os mais utilizados como matrizes para materiais 

compósitos. Podem substituir os materiais metálicos, os quais são amplamente 

conhecidos e utilizados por possuírem boas propriedades mecânicas. Tendo os polímeros 

caráter semelhante quando recebem a incorporação de reforços fibrosos (MARINUCCI, 

2011). 

De acordo com Verstraete et al. (2016), processamento de polímeros termoplásticos 

é feito principalmente pelos processos de: extrusão e injeção. 

A extrusão é um processo no qual o material é empurrado através da uma matriz para 

adquirir a sua forma. A máquina extrusora pode ser dividida em cinco partes principais, 

um mecanismo alimentador, um cilindro/canhão dotado de resistências que controlam a 

temperatura do processo, a matriz que modela o produto na forma desejada e um 

mecanismo de corte do produto. Entre os parâmetros críticos do processo estão: a rotação 

da rosca, a temperatura do cilindro, a umidade do material processado, e temperatura da 

matriz (CALLISTER, 2012). 

No processo de extrusão de termoplásticos o material granulado é forçado contra a 

matriz através de um cilindro aquecido por roscas que transportam, misturam, cisalham e 
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aquecem o material. O processo é utilizado para obtenção de tubos, chapas, perfis 

(VERSTRAETE et al., 2016). 

Assim para Callister (2012), como no processo extrusão o material granulado é 

fundido e homogeneizado por uma rosca dentro de cilindro aquecido. Entre a extremidade 

da rosca e bico de injeção há um espaço de dosagem, o material é transportado e acumula-

se nesse espaço antes de ser empurrado contra o bico para preencher o molde. Alguns 

segundos depois de preencher o molde ele pode ser aberto e peça extraída. Além dos 

parâmetros já citados que influenciam na extrusão e na injeção, ainda são importantes 

também a dosagem do material, a velocidade de enchimento, a temperatura do molde, a 

pressão aplicada e o tempo de resfriamento e a refrigeração do molde. 

Segundo Yan e Cao (2018), os processos de extrusão e injeção são os mais aplicados 

para a fabricação de termoplásticos reforçados com fibras devido ao seu custo benefício. 

No entanto, o comprimento das fibras é reduzido significativamente no processamento 

do material, pelo desgaste gerado no processo de extrusão e moldagem por injeção, o que 

pode levar a uma redução da eficiência das fibras, que atuam como reforço para o 

polímero. Assim é necessário determinar uma maneira eficaz de melhorar as propriedades 

mecânicas dos produtos fabricados por moldagem por injeção, garantindo que fibras mais 

longas permaneçam nos compósitos. 

Segundo Mittal et al. (2018), vários tipos de fibras sintéticas ou artificiais são 

utilizados para reforçar a matriz polimérica, a fim de melhorar o desempenho dos 

materiais finais. A quantidade de reforço adicionado à matriz, as propriedades do material 

de reforço e interação entre o reforço e matriz são determinantes para as propriedades do 

compósito.  

A matriz desempenha o papel de moldar a peça, pela aplicação de carga e orientação 

das cargas entre as fibras, bem como a proteção dessas. As interfaces de fibras e matriz 

são essenciais para o bom desempenho do material resultante do processo de 

incorporação, sendo necessária a impregnação do material fibroso com a matriz 

(FLEISCHER et al., 2018). 

De forma que para Albach et al. (2018), a matriz polimérica de maior abrangência é 

a composta pelo polipropileno. Considerado um dos termoplásticos mais importantes 

devido ao seu baixo custo de fabricação, fácil processamento e por suas propriedades 

significativas. 
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3.3.2 Polipropileno 

 

A formação dos polímeros ocorre pela união de pequenas moléculas, os monômeros. 

Para que ocorra essa formação é necessário que os monômeros tenham pontos de 

reatividade, desta forma a união entre eles acontece por meio de uma ligação covalente 

(MARINUCCI, 2011). 

De acordo com Callister (2012), a formação do polipropileno é feita por longas 

cadeias de monômeros de propeno, por meio da reação de polimerização (união dos 

monômeros). A polimerização ocorre em um reator operando normalmente sob altas 

temperaturas, altas pressões e com o uso de um sistema catalítico, podemos observar a 

sua estrutura química na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Estrutura do polipropileno. 

Fonte: Callister (2012). 

 

O polipropileno (PP) é um termoplástico versátil de uso geral, suas principais 

características são alta resistência à rupturas por flexão, alta resistência química e a 

solventes, propriedades elétricas excelentes, boa estabilidade térmica, baixo peso 

específico (peso específico de 0,905g/cm³) e baixo custo (ALBACH et al., 2018). 

De acordo com Spadetti et al. (2017), é um polímero frequentemente incorporado 

como matriz, podendo ser caracterizado como polipropileno reciclado puro (PPR) ou 

polipropileno puro virgem (PPV), de forma que quando reciclado perde parte de suas 

propriedades mecânicas e térmicas, pelo fato do processo envolver altas temperaturas. 

Segundo Albach et al. (2018), o polipropileno é um termoplástico semicristalino e 

polimórfico, de modo que as suas propriedades físicas finais são diretamente afetadas por 

sua morfologia e cristalinidade. 

Apresenta-se em filmes e películas para embalagens de diferentes usos, tendo sua 

maior aplicação na indústria alimentar. Quando é empregado na embalagem final do 

produto, o polipropileno pode ser combinado com outros plásticos, ou com lâminas de 

alumínio para aumentar sua resistência mecânica e a permeabilidade a gases (LIANG et 

al., 2019). 
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Ainda segundo Liang et al. (2019), as principais vantagens que tornam o polipropileno 

um material mais utilizado na fabricação de embalagens flexíveis, em detrimento de 

outros materiais incluem: baixo custo, elevada resistência a solventes, fácil moldagem e 

coloração, alta resistência a fratura por flexão, alta resistência ao impacto e boa 

estabilidade térmica. 

Devido a esses fatores segundo Obaid et al. (2018), é um dos polímeros mais 

utilizados como matriz, um bom exemplo é a incorporação de fibras curtas e elásticas 

nessa matriz para a melhoria das propriedades mecânicas.  

Essas 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. 

 

3.3.3 Fibras 

 

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 a 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 
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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). 

Segundo Musse et al. (2018), a aplicabilidade das fibras ocorre em diversas funções, 

sendo que sempre com a intenção de melhorar as propriedades de um material na sua 

forma original, como acontece com o concreto que recebe fibras de aço para melhorar a 

sua resistência e alterar modo de cisalhamento, além de contribuir para o aumento da 

ductilidade e a capacidade de absorção de energia do concreto. 

As fibras possuem mais de uma categorização, podendo ser naturais (como algodão, 

seda e lã), e não naturais podendo ser artificiais (derivadas da celulose e que por processos 

químicos são transformados em uma nova fibra) e sintéticas (como nylon e poliéster), 

como pode ser observado na Figura 3 (NIMKAR, 2018; LINKE, 2017). 

 

 

Figura 3 – Fibras Têxteis 

Fonte: LINKE (2017), adaptado pelo Autor. 

 

A demanda por fibras vem aumentando, de modo que a produção destas atingiu 100 

milhões de toneladas em 2016, sendo elas de origem natural, artificial (celulose 

regenerada) e sintética (feitas por produtos petroquímicos). As fibras estão amplamente 

presentes no cotidiano, desde usos domésticos, na agricultura, na engenharia e também 

na indústria automobilística, onde possui ampla atuação. Entretanto a sua utilização deve 
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ser pautada em aspectos que visem a preservação ambiental, sendo necessário o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área (DRIS et al., 2018). 

 

3.3.4 Poliéster  

 

As fibras de poliéster têm como matéria-prima o polietileno tereftalato conhecido 

como PET, em suas propriedades conta com a presença de partes alifáticas ou aromáticas 

nas cadeias macromoleculares e na estrutura molecular regular, as quais atribuem 

facilidade de modificação física e química. Tendo uma ampla utilização para a produção 

de fibras, que se deve não apenas ao seu baixo custo, mas também as suas boas 

propriedades, possibilitando a alteração de suas características conforme a sua utilização 

(MILITKÝ, 2018).  

De acordo com Militky (2018), é um polímero termoplástico que pode ser refundido 

e remodelado, utilizando dessa propriedade para sua produção e reciclagem. As suas 

fibras são produzidas como filamentos contínuos, a partir de um polímero granulado 

(processo descontínuo) ou por uma polimerização contínua. Tendo a sua estrutura uma 

combinação de regiões cristalinas e não cristalinas. 

Tendo 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). 
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Resumo 

 
A preocupação ambiental com os resíduos gerados pelos processos produtivos da indústria têxtil fomentou 

o desenvolvimento de pesquisas na área. O desenvolvimento de novos materiais a partir dos resíduos 

gerados pela mesma é uma alternativa para destinar todo o material acumulado, agregando assim uma nova 

aplicação. Tendo também o setor construtivo um papel importante em relação a degradação ambiental no 

meio urbano, a busca por materiais que visem a sustentabilidade no setor é crescente, por esse motivo 

existem diversas pesquisas que buscam o desenvolvimento de novos materiais para o setor. Neste trabalho, 

buscou-se desenvolver um material alternativo a partir de resíduos de poliéster incorporados em uma matriz 

polimérica reciclada, os materiais obtidos foram caracterizados por Granulometria e MEV, possibilitando 

identificar as suas propriedades e definir qual a melhor metodologia a ser empregada para confecção dos 

corpos de prova. Em seguida foram preparados materiais compósitos utilizando diferentes incorporações 

de poliéster (10%, 20%, 30%, 40% e 50% em relação a matriz de polipropileno reciclado), por meio da 

análise dos ensaios de tração e impacto com auxílio da distância de Cook e teste de Tukey e pela análise de 

desejabilidade foi possível determinar que os melhores resultados obtidos ocorrem considerando a 

incorporação de 16,5% de fibra na matriz de polipropileno reciclado, dado esse comprovado por ensaios de 

tração e impacto posteriores. 

 

Compósitos (CP); Matriz Polimérica (MP); Poliéster (PL); Sustentabilidade (SB).  

 

 

1. Introdução 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável passou por diversas modificações desde 

a sua criação, sendo resultado da conscientização dos problemas globais crescentes no 

que tange os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Esses aspectos estão 

relacionados a pobreza, desigualdade e preocupações com um futuro saudável para a 

humanidade em diferentes escalas, do global ao local, sendo reconhecido cada vez mais 

como um grande desafio a nível mundial [18, 43].  
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Esse desafio está relacionado ao crescimento populacional vinculado ao 

desenvolvimento dentro do processo de industrialização, pois contribui para a geração de 

resíduos e degradação ambiental, sendo que o acúmulo de resíduos e o consumo de 

recursos naturais transformaram-se em uma problemática mundial [4, 11, 17]. A maior 

parte dos resíduos gerados não são reutilizados ou reciclados, de forma que o 

gerenciamento de resíduos é uma necessidade atual [50]. 

O gerenciamento de resíduos é fundamental para o desenvolvimento sustentável no 

meio urbano, podendo ser de origem orgânica ou inorgânica, variando assim a sua 

destinação. Dentre os resíduos inorgânicos, o setor construtivo é o detentor do maior 

volume, causando grande impacto ambiental [15, 30, 39]. 

A demanda por recursos naturais no setor construtivo contribui para as emissões de 

CO2, intensificando o aquecimento global. Além disso, o grande volume de resíduos 

gerados por esse setor, chamou a atenção dos pesquisadores para a criação de materiais 

visando o reaproveitamento de resíduos, contribuindo assim com a proteção ambiental e 

por conseguinte, com o desenvolvimento sustentável [1, 28, 49]. 

Uma das alternativas para mitigação deste impacto ambiental é a incorporação de 

diferentes resíduos em uma matriz polimérica, possibilitando a otimização das 

propriedades mecânicas dos materiais compósitos originados. Esses materiais são 

reconhecidos como adequados para construção civil visando benefícios ambientais, 

econômicos e sociais [20, 37, 40].  

Dentre os compósitos, de forma geral destacam-se os que possuem matriz polimérica, 

em especial de 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 relevantes [2]. 

Os resíduos plásticos, quando dispostos na natureza de forma inadequada, tanto pela 

falta de gestão quanto pelo crescimento contínuo de sua utilização, tornam-se um risco 

para a saúde humana e ambiental [26, 33]. 

Devido a sua crescente demanda e vasta utilização torna-se de grande valia para uso 

no cotidiano, em contrapartida contribui para a degradação ambiental. Neste contexto 

existem diversas pesquisas buscando solucionar essa questão, incorporando o 

polipropileno como matéria-prima para o desenvolvimento de novos materiais, e isso se 

deve a possibilidade de melhoria das propriedades dos materiais [8, 27]. 

Para a melhoria das propriedades mecânicas da matriz de polipropileno, faz-se 

necessária a incorporação de um elemento de reforço, sendo comumente empregada a 



33 

 

utilização de fibras [32]. A origem das fibras pode ser natural ou química (sintética ou 

artificial), e quando categorizada como química contribui para a minimização da poluição 

ambiental e por esse motivo os seus resíduos têm tido ampla utilização [34]. 

As fibras sintéticas são advindas do petróleo e, por consequência, são fontes 

poluidoras [19]. Um exemplo são as fibras de poliéster, constituídas por polietileno 

tereftalato (PET), possuindo propriedades que permitem facilidade de modificações 

físicas e químicas, agindo como um elemento de reforço para aumento das propriedades 

mecânicas dos compósitos [29].  

Além disso, a incorporação do poliéster é tida como uma forma de reduzir o grande 

volume de resíduos têxteis gerados pelo setor têxtil. O descarte e o gerenciamento destes 

resíduos são um aspecto de grande preocupação ambiental [24, 25]. 

Diversos setores geram resíduos de poliéster, sendo que o principal poluidor é a 

indústria da moda, que desde o surgimento do fast fashion, um estímulo constante ao 

consumismo de uma população em pleno crescimento, contribuíram para o aumento da 

poluição drasticamente [24, 47]. 

Desse modo, a sustentabilidade deve direcionar o processo de desenvolvimento das 

cidades, atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS foram 

criados como um plano de ação que abordam aspectos para facilitar e direcionar essa 

iniciativa em conjunto com o governo, a sociedade civil, o setor privado e a comunidade 

científica [16]. 

Diante do exposto, este trabalho investigou a viabilidade de incorporar fibras de 

poliéster à matriz polimérica de polipropileno reciclado pelo processo de injeção, para 

aplicação em elementos construtivos de revestimento visando a sustentabilidade.  

 

2. Metodologia 

 

2.1 Obtenção e caracterização das matérias-primas 

 

O polipropileno reciclado (PPR) e a fibra têxtil, composta por 100% de poliéster, (FP), 

utilizados neste trabalho, foram obtidos em indústrias situadas na região de Maringá-

PR/Brasil, de plástico e têxtil, respectivamente. Para o PPR foram obtidos quinze quilos 

de material, na forma de grânulos e para a FP três quilos na forma de tecido.  

A FP passou pelo processo de moagem com a duração de 180 segundos, com o 

material sendo disposto no bocal de um moinho da marca SEIBT modelo 250 LRX.  
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Os materiais obtidos, PPR e FP, foram analisados com relação à análise 

granulométrica por meio de peneiras com aberturas de 600µm à 9,5 mm e a morfologia 

foi realizada em um equipamento QUANTA 250 da marca FEI.  

 

2.2 Preparo e confecção dos corpos de prova 

 

Para todas as composições dos corpos de prova (CPs), exceto para os CPs de 

referência, após a adição de FP ao PPR nas diferentes proporções (Tabela 1), os materiais 

foram triturados, também no moinho. 

  Os materiais foram dispostos em seis composições, com a matriz de polipropileno 

e com a incorporação de fibra, designadas como FP 0, significa que contém 100% PPR e 

0% de FP, seguindo essa determinação para as demais composições: FP 10, FP20, FP30, 

FP40 e FP50, proporções apresentadas na Tabela 1. Para cada proporção dos CPs, o PPR 

e a FP foram pesados separadamente em uma balança da marca Triunfo modelo DST 

30/C-DM, de forma que cada composição foi armazenada em vasilhames plásticos.  

 

Tabela 1 – Velocidade utilizada para a realização da análise de tração (ASTM D638). 

CORPOS DE 

PROVA (CPs) 

POLIPROPILENO 

(PPR) 

FIBRA DE 

POLIÉSTER 

(FP) 

VELOC. DE 

ENSAIO (mm/min) 

FP 0 100 0 50 

FP 10 90 10 40 

FP 20 80 20 30 

FP 30 70 30 10 

FP 40 60 40 5 

FP 50 50 50 5 
Fonte: Autores (2019).  

 

Os CPs foram confeccionados por meio da técnica de injeção. Foi utilizada uma 

injetora da marca ROMI modelo PRIMAX 100R, com temperatura do canhão de 215ºC, 

temperatura de molde 180ºC, pressão de injeção de 445 bar, tempo de injeção de 30s, 

pressão e recalque de 300 bar e tempo de recalque de 30s.  

Os CPs foram confeccionados tomando como base as normativas para os ensaios de 

tração e impacto, ASTM D638 [7] e ASTM D256 [6], respectivamente.  

 

2.3 Caracterização dos corpos de prova 
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Os corpos de prova confeccionados foram analisados com relação à morfologia 

(Figura 1), por microscopia eletrônica de varredura em equipamento QUANTA 250 da 

marca FEI. 

O ensaio de tração foi realizado em uma máquina universal de ensaios EMIC 

DL10000, submetido a uma célula de carga de 5 kN com velocidade (mm/min): 50 para 

FP 0; 40 para FP 10; 30 para FP 20; 10 para FP 30; 5 para FP 40 e FP 50. Essa variação 

foi feita pelo fato de a normativa exigir a resistência do CP até 1 minuto de ensaio, a 

incorporação de FP torna o material mais rígido e por esse motivo a velocidade foi 

reduzida conforme o aumento da incorporação de FP. 

O teste de impacto Izod foi efetuado utilizando um equipamento CEAST modelo 

Resil Impactor Junior com um pêndulo de 2,75J.  

A Figura 1 apresenta um resumo da metodologia empregada para todo o 

desenvolvimento da pesquisa.  

 
Figura 1 – Metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho. 

Fonte: Autores (2019). 
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2.4 Análises estatísticas 

 

Com o intuito de verificar qual a melhor proporção da mistura de PPR e FP para 

ser incorporada em matriz polimérica, testou-se mecanicamente a resistência ao impacto 

ASTM D256 [6] e a resistência à tração ASTM D638 [7]. Dos ensaios, dez e oito corpos 

de prova, respectivamente foram obtidos e da necessidade de se utilizar apenas cinco 

corpos de prova para cada análise, optou-se por realizar a análise da distância de Cook. 

Após a determinação dos valores dos cinco corpos de prova, aplicou-se a análise de 

variância com auxílio do teste de Tukey para verificar se existiam diferenças 

significativas entre as amostras ao nível de significância de 5%.  

Por fim, objetivando ainda verificar se as porcentagens de incorporação de FP à 

matriz polimérica proporcionaram uma boa resistência à tração e ao impacto, empregou-

se a função desejabilidade que, com base nos valores reais determinados pelas análises 

mecânicas, tem como objetivo encontrar uma combinação otimizada da mistura PPR e 

FP. Tal método consiste em aplicar para cada variável resposta um valor adimensional 

que representa a sua desejabilidade individual (di), expressa pela Equação (1): 

 

𝐷 = √𝑑1𝑑2𝑑3. . .  𝑑𝑚
𝑚 ,                                                               (1) 

 

 Com D sendo a desejabilidade global, d1, d2, d3 e dm são as desejabilidades 

individuais e m é o número de variáveis respostas.  

A otimização foi analisada levando em consideração a Equação (2): 

 

𝑑𝑖(𝑦𝑖(𝑥)) = [

1 if 𝑦𝑖(𝑥) < 𝐿𝑖

[
𝑈𝑖−𝑦𝑖(𝑥)

𝑈𝑖−𝐿𝑖
]

𝑡

0 if 𝑦𝑖(𝑥) > 𝑈𝑖

]                                                      (2) 

                                                        

Em relação a Equação (2) yi é a resposta obtida para a variável estudada, di (yi) é 

a desejabilidade individual da resposta yi, Ui é o maior valor aceitável adotado para a 

resposta, Li é o menor valor aceitável adotado para a resposta e t é fator que determina o 

quão é desejável yi ser próximo do mínimo, variando de 0 a 1. 

 

3. Resultados e discussões 

 

3.1 Caracterização das matérias-primas 
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 A análise granulométrica realizada nas matérias-primas é expressa na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análises granulométricas das fibras de poliéster (FP) e de polipropileno reciclado (PPR). 

PENEIRAS (mm) FP (%) PPR (%) 

 9,5 (3/8”) 62,91 0 

4,75 (Nº4) 16,99 3,89 

2,00 (Nº 10) 7,66 83,18 

1,18 (Nº 16) 0,89 6,27 

600 µm (Nº 30) 1,37 2,05 

fundo 10,13 4,57 
Fonte: Autores (2019). 

 

 Conforme os dados da Tabela 2, foi possível identificar variações geométricas da 

FP com relação ao PPR. O estudo granulométrico mostrou que as matérias-primas 

apresentaram uma distribuição distinta da dimensão das partículas, pois há variação de 

tamanhos. Uma vez que 83,18% do PPR ficou retido em uma malha de 2,00 mm, e para 

a FP 62,91% correspondente a 9,5 mm e parte significante do material nas malhas com 

abertura de 4,75 mm, o que influencia diretamente na homogeneidade do material, sendo 

importante controlar a granulometria na fabricação do compósito a ser injetado [13]. 

 As análises de superfície mostram que a FP (Figura 2 (a)) é composta por 

estruturas independentes entre si, criando uma composição frágil. Já para a amostra de 

PPR (Figura 2 (b)), tem-se uma estrutura linear, com certa rugosidade, identificando 

assim a característica de uma matriz, pois atua com predominância devido às suas 

características.  

  

    

Figura 2 – Imagens da MEV das matérias-primas FP (a) e PPR (b) com a resolução de 200 µm. 

Fonte: Autores (2019). 

 

 Conforme indicado na Figura 2 (a) pelas setas, este material é composto por fibras, 

as quais possuem espaçamentos entre si, o que caracteriza o material como frágil. Já na 

a b 
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Figura 2 (b), é indicada uma superfície homogênea e sólida. De acordo com Borsoi et al. 

[14], a distribuição das fibras na matriz está diretamente relacionada ao desempenho 

mecânico do material, no qual a uniformidade da distribuição contribui para um melhor 

resultado. A identificação da característica de cada material é importante para reforçar 

complementariedade de ambos, ou seja, as propriedades podem ser reforçadas.  

 

3.2 Confecção e caracterização dos corpos de prova 

  

 
Figura 3 – Análise granulométrica amostra dos CPs. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Conforme a análise granulométrica obtida para os CPs (Figura 3), estes obtiveram 

pouca variação granulométrica entre si, em média 87,58% das amostras ficaram retidas 

na peneira com abertura de 2,00 mm, aproximando-se da granulometria do PPR com 

maior porcentagem de material retido, seguida pela abertura de 1,18 mm. Caracterizando 

assim que a diferença de incorporação de FP nos CPs, não apresentou uma diferença 

granulométrica significante entre eles. 

Desta forma, quanto menor a granulometria, melhor a adesão a matriz [13, 21], ou 

seja, a granulometria das matérias-primas foi ajustada para a confecção dos CPs, obtendo 

assim uma homogeneidade, o que tende a favorecer o desempenho mecânico.  

No intuito de verificar qual a melhor proporção da mistura de PPR e FP para ser 

incorporada à matriz polimérica, realizou-se os ensaios de resistência a tração ASTM 

D638 [7] e ao impacto ASTM D256 [6] foram realizados. 

Foram ensaiados oito corpos de prova para cada incorporação de FP e no CP 

contendo apenas PPR, descritos na Figura 1. Após a realização dos ensaios com o objetivo 

de eliminar os outliers que poderão influenciar indevidamente em uma análise de 
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regressão, foi aplicada a distância de Cook, verificando dessa forma a viabilidade de 

eliminação de CPs, uma vez que as normativas (ASTM D638 e D256) exigem apenas 5 

CPs para os ensaios (Figura 4 e 5). 

 

 
Figura 4- Análise de ruptura para todas as incorporações, pela distância de Cook (ASTM D638). 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

Figura 5 - Análise de ruptura para todas as incorporações, pela distância de Cook (ASTM D256). 

Fonte: Autores (2019). 
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Como nenhuma das distâncias de Cook foi ≥ 1 e como havia a necessidade de 

selecionar apenas cinco corpos de prova, optou-se por eliminar as cinco maiores 

distâncias de cada amostra tratada, tração e impacto respectivamente, de acordo com as 

normativas. 

 É possível visualizar nas Tabelas 3 e 4, quais os CPs foram eliminados para cada 

incorporação de FP à matriz de PPR e na Tabela 5 os ajustes realizados em relação ao R2. 

 

Tabela 3 – Distância de Cook para o ensaio de tração (ASTM D638) 

CPs 
DISTÂNCIA DE COOK 

FP 0 FP 10 FP 20 FP 30 FP 40 FP 50 

CP1 -- -- 0,013832 0,052232 0,010341 0,001547 

CP2 0,002919 -- -- -- 0,012886 0,003645 

CP3 -- 0,052504 0,001146 0,013711 0,028507 0,000482 

CP4 0,000362 0,002291 0,044412 0,060809 0,049421 0,010518 

CP5 0,002019 0,008054 0,047117 0,010723 0,005050 -- 

CP6 0,027731 0,237988 -- 0,019560 -- 0,032024 

CP7 0,027134 0,002680 0,037357 -- -- -- 

CP8 -- -- -- -- -- -- 
Fonte: Autores (2019). 

 

Tabela 4 – Distância de Cook para ensaio de impacto (ASTM D256) 

CPs 
DISTÂNCIA DE COOK 

FP 0 FP 10 FP 20 FP 30 FP 40 FP 50 

CP1 -- 0,006250 -- 0,002442 -- 0,031105 

CP2 -- -- -- 0,045919 0,014625 -- 

CP3 0,001499 -- 0,004181 -- -- 0,002876 

CP4 -- -- -- 0,000387 -- -- 

CP5 0,108533 0,043838 0,064251 0,015879 0,005832 0,121364 

CP 6 0,081192 -- 0,021915 -- 0,010659 0,073425 

CP 7 0,002448 0,00009 0,002090 -- 0,016954 -- 

CP 8 0,004689 0,001804 -- -- -- 0,067284 

CP 9 -- -- 0,012790 0,031178 -- -- 

CP 10 -- 0,072885 -- -- 0,024754 -- 
Fonte: Autores (2019). 

 

A eliminação dos corpos de prova pela distância de Cook foi capaz de 

proporcionar um melhor ajuste do R2. Desta forma, não se tem mais valores que poderiam 

interferir na existência de uma relação funcional entre uma variável dependente com uma 

ou mais variáveis independentes, além de atender às normativas expressas para o cálculo 

de tração e impacto segundo um número de cinco corpos de prova (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Ajuste do R2 após eliminação de corpos de prova pela distância de Cook para os ensaios de 

tração e impacto respectivamente   

Porcentagem de 

impregnação 

Variáveis obtidas 

FP 0 FP 10 FP 20 FP 30 FP 40 FP 50 

Tensile Strength (MPa) 

R2 0,4568 0,0674 0,1831 0,3300 0,1840 0,2262 

R2 após eliminação dos 

CPs 

0,7769 0,5568 0,8681 0.8100 0,7783 0,8490 

 Impact Strength (Jm–1) 

R2 0,2028 0,1088 0,3881 0,0574 0,0544 0,0319 

R2 após eliminação dos 

CPs 

0,2538 0,5393 0,4635 0,3413 0,4443 0,2126 

Fonte: Autores (2019). 

 

Após a análise estatística foi possível a determinação dos CPs escolhidos, aplicou-

se então a análise de variância com auxílio do teste de Tukey para verificar se existiam 

diferenças significativas entre as amostras e o nível de significância de 5%. Os resultados 

das médias e dos desvios padrões para a resistência em relação ao impacto nas seis 

composições testadas encontram-se na Tabela 6.  

 
Tabela 6 - Médias e desvios padrões dos testes realizados com a incorporação de FP  

Amostras Resistência à 

Tração 

 (MPa) 

Resistência ao 

Impacto  

(J/m) 

 

FP   0 26,66a±0,14 53,92a±2,43 

FP 10 22,18b±0,07 33,42b±0,68 

FP 20 19,52c±0,16 31,50b±0,65 

FP 30 18,60b±0,14 19,81cd±0,30 

FP 40  15,14e±0,11 20,86c±0,51 

FP 50 10,50f±0,31 15,60d±0,46 
Fonte: Autores (2019). 

*Sobrescritos iguais na mesma coluna, para a mesma variável resposta, indicam médias sem diferença 

estatisticamente significativa com 5% no Teste de Tukey.  

 

Segundo os dados apresentados na Tabela 6, é possível verificar que, à medida 

que se incorpora a FP, há uma redução da resistência ao impacto. No entanto, não há uma 

diferença significativa entre as amostras com FP 10 e FP 20. Também não há entre FP 30 

e FP 40. E esta, porém, não se difere da amostra com FP 50. Com relação à resistência à 

tração, também há uma diminuição à medida que se incorpora a FP na matriz polimérica 

e, pelo teste de Tukey, não houve semelhança significativa entre as médias [12]. 

Rokbi et al [36 também verificaram a variação em relação à resistência à tração 

em suas amostras, utilizando o polipropileno reciclado com a incorporação de juta 
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simples. Utilizando a variante de temperatura e pressão, os resultados apresentaram 

valores entre 14 e 24 MPa. Outra pesquisa utilizando compósito laminados de 

polipropileno reforçado com juta/linho [40] teve uma variação de resistência a tração de 

17,82 a 20,36 MPa.   

De acordo com Suharty et al. [42], o polipropileno reciclado possui uma tensão 

de ruptura 21,25 MPa, com a incorporação de fibra kenaf (FK), houve um aumento da 

resistência à tração de 18% e resistência ao impacto de 27%. Os resultados obtidos para 

o FP0 foram de 26,66±0,14 MPa, identificando um comportamento dúctil referente a 

materiais termoplásticos, elevada deformação na ruptura com resistência à tração e 

módulos baixos. Sendo que seus resultados são referência para as demais incorporações 

[10].  

Já nos demais CPs com a adição de FP, foi possível identificar um comportamento 

frágil, conforme ocorria o aumento de FP, com deformação linear em baixas tensões e 

uma redução significativa no estiramento e elevado aumento no módulo de elasticidade, 

comportamento característico de materiais compósitos [48]. 

    

    
Figura 6 - Análise dos resultados de tração (ASTM D638), em relação à ductilidade (%) e o módulo de 

elasticidade (MPa). 
Fonte: Autores (2019). 

 

 

De acordo com a Figura 6, o mesmo ocorreu em relação ao parâmetro de 

ductilidade (%), referindo-se ao alongamento, ou seja, o grau de deformação plástica que 

foi suportado até a fratura, teve uma redução de 89,53% dos CPs entre FP 10 e FP50. O 

aumento da incorporação de FP influencia diretamente na redução do comportamento 

dúctil da matriz polimérica. Possível de ser identificado o comportamento dúctil nas 
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amostras FP0, FP10 e FP20 e comportamento frágil em FP30, FP40 e FP50. O mesmo 

aconteceu para Arsad et al. [5], que trabalhou com a influência da fibra kenaf como 

reforço nos compósitos de PPR, a resistência à tração sem kenaf foi de 31 MPa e quando 

incorporada 10% de fibra este valor reduziu para 27 MPa, justificada pela baixa dispersão 

da fibra na matriz polimérica.  

Em relação aos resultados mecânicos, é preciso avaliar o tipo de fibra que foi incorporada 

na matriz polimérica e a forma que esse processo foi realizado. Todos estes fatores 

influenciam na forma que o material se comporta mecanicamente [44]. De acordo com 

Borsoi et al. [14], as matrizes poliméricas quando reforçadas com fibras têxteis, possuem 

uma carência de compatibilidade adequada entre fibra e matriz, fazendo com que a adesão 

interfacial não ocorra de forma adequada, influenciando diretamente nos resultados 

mecânicos. A utilização de um agente compatibilizante é necessária para que se tenha um 

melhor desempenho das propriedades mecânicas. Como relatado por Gupta et al. [23], 

que utilizou diversos elementos químicos como silano, metacrilato de glicidil (GMA) e 

cloreto de O-hidroxibenzeno diazônio (OBDC) para melhorar a compatibilidade entre a 

superfície da fibra e a matriz polimérica. Os resultados foram positivos, os ensaios de 

tração tiveram um aumento de 11%, 20% e 31,36% e resistência ao impacto de 78,72%, 

77% e 81% para os compósitos de polipropileno reciclado reforçado com fibra de sisal 

tratados com silano, GMA e OBDC, respectivamente, quando comparados ao PPR. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, para a incorporação de resíduos de fibra 

de algodão em uma matriz de polietileno foram feitos comparativos entre CPs com e sem 

agente compatibilizante, os resultados mecânicos foram superiores ao CP de referência 

(PS). O módulo de elasticidade para a incorporação de 20% de fibra de algodão com 

compatibilizante obteve o melhor resultado para o ensaio de tração, aproximadamente 50 

MPa. Já para o ensaio de impacto, o melhor resultado para os compósitos com 20% em 

massa de fibra de algodão, sem agente compatibilizante, foi de 253,05 J.m–1 em 

comparação aos 135,59 J.m–1 obtidos para a matriz de PS, o que corresponde a um 

desempenho 86% superior ao da matriz. 

Em outras pesquisas, utilizando compósitos de polipropileno reciclado com a 

incorporação de fibra Kenaf e adição de agentes compatibilizantes, os resultados para a 

resistência à tração variaram de 32,32 a 38,30 MPa [42]. 

Os resultados, considerando a incorporação de fibra, encontrados no presente 

trabalho foram inferiores ao CP de referência (FP0), isso pode ser justificado pelo fato de 

que a FP utilizada para ser o material de reforço é reciclada e pode ter perdido parte de 
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suas propriedades nesse processo, pois o módulo de elasticidade do PPR apresenta um 

valor de 326,69 MPa e quando incorporado 10% de fibra, esse valor reduz para 263,61 

MPa, uma redução de 19,31%. Já para a incorporação de FP30, houve um aumento de 

17%, isso pode ser justificado pela melhor aderência entre fibra e matriz, como pode ser 

observado na análise de superfície disposta na Figura 7 (d) e (d1). Os valores obtidos para 

resistência à tração, do PPR apresenta um valor. 

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

realizadas nos corpos de prova rompidos no ensaio de impacto e estão dispostas na Figura 

7, para todas as incorporações, de FP0 à FP50.  

As Figuras representam o material após a fratura, para a amostra FP0 (a) e (a1), é 

possível observar uma homogeneidade do material por se tratar do PPR sem incorporação 

de fibra. Nas imagens de b à f1, observamos a presença da fibra e os vazios existentes 

entre ela e a matriz, sendo essa uma característica mais evidente nas seguintes 

incorporações: FP 10, FP 20, FP 40 e FP 50. A interação fragilizada entre a matriz e a 

fibra poderá prejudicar as propriedades mecânicas dos compósitos.  

 

  

  

  

b  

a 

c  

a1 

b1 

c1 
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Figura 7 – Imagens da MEV da fratura dos CPs, referente a cada incorporação: (a) e (a1) FP0; (b) e (b1) 

FP10; (c) e (c1) FP20; (d) e (d1) FP30; (e) e (e1) FP40 e (f) e (f1) FP50, com a resolução de 200µm e 100µm 

respectivamente. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Com a utilização de um agente compatibilizante [14, 42], ocorre uma interação 

entre as fibras e o polipropileno, dessa forma os espaços vazios entre estes materiais são 

eliminados e ocasionam uma melhoria das propriedades mecânicas.    

Entretanto, considerando o aspecto ambiental a utilização do menor número de 

matéria-prima colabora para sustentabilidade do meio ambiente, de forma que reduz a 

necessidade de recursos, por esse motivo optou-se pela não utilização de 

compatibilizantes. Visando minimizar o impacto ambiental e ainda colaborar para a 

preservação, pelo fato de toda a matéria-prima ser reciclada. 

 

3.3 Análises estatísticas 

 

Na Figura 8 são apresentados os dados das Tabelas 3 e 4, determinando que as 

amostras com FP 10 e FP 20 não apresentam diferença significativa entre as médias e 

nem as amostras com FP 30 e FP 40 para resistência ao impacto. Para a resistência à 

tração não há igualdade significativa entre as médias. 

d  

e  

f 

d1 

e1 

f1 
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Figura 8 - Média e desvios da resistência à tração para as amostras (a) e médias e desvios da resistência 

ao impacto para as amostras (b). 

Fonte: Autores (2019). 

 

A análise de superfície de resposta (Figura 9), apresenta a melhor combinação 

entre as variáveis analisadas, confirmando os resultados obtidos do teste de Tukey, ou 

seja, à medida que se incorpora a fibra de poliéster, há uma diminuição sutil na resistência 

à tração e a resistência ao impacto. Resultados também apresentados por Spadetti et al 

[41], ao incorporar 40% de fibra de celulose em matriz polimérica obteve uma redução 

de resistência, e isso se deve a aglomeração das fibras, sendo justificada pela baixa adesão 

entre fibra e matriz. De modo que o compósito apresenta maior rigidez que o PPR puro, 

tornando-se assim um compósito fragilizado.  

De acordo com as análises de superfície (MEV) obtidas para a matéria-prima PPR 

e FP, foi possível identificar superfícies distintas, podendo dessa forma justificar a 

redução da resistência dos compósitos quando incorporados [9,14]. 

 

 
Figura 9- Superfície de resposta com a incorporação da fibra de poliéster 

Fonte: Autores, (2019). 

a b 
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Segundo Novaes et al [31], a desejabilidade pode variar de 0 (para uma resposta 

não desejada) até 1 (para uma resposta desejada) e pela média global das funções 

individuais, pode-se obter a função global (D). Desta forma, o processo de otimização 

simultânea é reduzido a simples tarefa de se calcular os níveis das variáveis que 

maximizem a desejabilidade global. Há diferentes tipos de transformações possíveis para 

a obtenção das funções individuais. Se o valor alvo, Ui para a resposta yi, por exemplo, 

for um máximo, a desejabilidade individual (di). 

Funções para o cálculo das desejabilidades individuais também podem ser 

estabelecidas para outras situações como o valor alvo ser um mínimo ou estiver localizado 

entre um valor mínimo e um valor máximo. A aplicação de função de desejabilidade na 

otimização de métodos analíticos traz inúmeras vantagens como eficiência, economia e 

objetividade na otimização de procedimentos com múltiplas respostas [46]. Todas as 

análises foram realizadas com o software Statistica 10. 

Com a finalidade ainda de verificar se as porcentagens de impregnação de fibra 

de poliéster à matriz polimérica proporcionaram uma boa resistência à tração e ao 

impacto, empregou-se a função desejabilidade que, com base nos valores reais 

determinados pelas análises mecânicas, tem como objetivo encontrar uma mistura 

otimizada de PPR e FP. Na Figura 10 é possível verificar que, numericamente, seria 

interessante colocar 83,5% de PPR e 16,5% de FP [45]. 

 
Figura 10 - Gráfico de influência da mistura de PPR e FP na resistência ao impacto e a resistência à tração. 

Fonte: Autores, (2019). 
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Com esta proporção tem-se uma aproximação de 58,35% em relação aos dados 

experimentais encontrados, ou seja, se a ideia de impregnar a FP na matriz polimérica era 

um bom desempenho mecânico, esta é a mistura otimizada. A partir dessa formulação, 

foram inferidos ensaios de resistência à tração e ao impacto. Da mesma forma que os 

ensaios anteriores, oito corpos de prova foram testados para a resistência à tração e dez 

corpos para a resistência ao impacto. A eliminação dos corpos que excediam à norma 

vigente também aconteceu por meio da distância de Cook, apresentadas na Figura 11 e 

Tabela 7, respectivamente, bem como seus respectivos valores de R antes e após a 

eliminação, respectivamente. 

 

 
Figura 11 - Análise de ruptura para a formulação otimizada, pela distância de Cook. 

Fonte: Autores (2019). 
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Tabela 7 – Corpos de prova e distância de Cook 

 

CPs 

Distância de Cook 

ASTM D256 

Impacto 

(Jm–1) 

ASTM 

D638 

Tração 

(MPa)  

FP 16.5 FP 16.5 

CP1 -- -- 

CP2 -- 0,035212 

CP3 0,067299 -- 

CP4 0,000240 -- 

CP5 0,076766 0,014908 

CP 6 0,016322 0,028132 

CP 7 -- 0,034111 

CP 8 0,053899 0,157672 

CP 9 -- -- 

CP 10 -- -- 

R2 0,2647 0,1283 

R2 após 

eliminação 

0,4241 0,3025 

Média 27,43±1,99 21,34±0,18 
Fonte: Autores (2019). 

 

Na prática, foi possível verificar que a tração para a formulação otimizada 

proporcionou o mesmo valor (21,34±0,18 MPa) proposto pela função desejabilidade 

(21,26 MPa). Com relação ao impacto, o valor encontrado (27,43±1,99 Jm–1) ficou cerca 

de 15% menor do que o valor proposto teoricamente. Dessa forma, é possível destacar a 

importância de se realizar cálculos para valores teóricos à priori no intuito de minimizar 

tempo e custo para o pesquisador e para profissionais das mais diferentes áreas, 

contribuindo com a preservação ambiental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, a utilização de um material compósito, que possui matérias-primas que 

seriam consideradas resíduos, pode contribuir para a preservação ambiental. No presente 

trabalhou buscou-se avaliar as propriedades mecânicas da incorporação de fibra de 

poliéster em matriz de polipropileno reciclado, os resultados não superam o material puro, 

porém contribuem para a redução de resíduos e dentre as incorporações apresentadas, foi 

encontrada a composição ideal de incorporação.  
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 Tendo em vista os aspectos observados pela função de desejabilidade, 

considerando uma incorporação de 16,5% de fibra de poliéster, os resultados obtidos para 

o ensaio de resistência à tração 21,34 MPa e para resistência ao impacto de 27,43 MPa, 

são positivos, tendo em vista o aspecto de resistência mecânica do material e 

principalmente a função ecológica de minimizar resíduos no meio ambiente.  
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Composites Part B: Engineering publishes impactful research of high quality on composite 
materials, supported by fundamental mechanics and materials science and engineering 
approaches. Targeted research may cover a range of length scales from nano, over micro 
and meso to full product/structure level, with a focus on Engineering embracing high 
performance applications spanning from low volume/high cost to high volume/low cost 
composite development. 

The Journal aims to provide a forum for the prompt publication of original and high quality 
research, with emphasis on design, development, modelling, validation and manufacturing of 
engineering details and concepts. Basic research papers are welcomed as well as proposals for 
review articles. Authors are encouraged to address challenges across application areas, such 
as (but not limited to) aerospace, automotive and other surface transportation, energy 
(renewable applications encouraged), infrastructure, off-shore, maritime, health care 
technology, and recreational products. 

Current topics of key interest to the readers of the Journal include all aspects related to 
manufacturing, design, validation, characterisation/testing, performance, application and 
sustainability of composite materials, and including functional and smart composite materials, 
novel composite material concepts, and also biomimetics and bio-based composites. 

The focus research areas of the journal include but are not limited to: 

• High performance fibre reinforced composite materials for aerospace and other high-
end applications; 

• High-volume/low-cost composites for automotive, wind turbine, gas and energy storage, 
infrastructure, marine and off-shore applications; 

• Design, modelling, characterisation, validation, and manufacturing of composite 
materials and structure assemblies including load-response, failure, performance and 
manufacturing process evaluation; 

• Composite materials recycling and sustainability; 

• Functional composites with tailored/designed mechanical, electric, magnetic, photonic, 
thermal and other properties with a focus on engineering; 

• Additive manufacturing and 3D printing of polymer, metal and ceramic, 
composite/hybrid material systems; 

• Energy harvesting and storage composites in batteries, fuel cells and supercapacitors; 

• Nanocomposites, nanomaterials, 2D materials and porous materials with a focus on 
engineering; 

• Nature-derived and bio-inspired materials incl. biomaterials; 

• Biomedical composites and materials; 

• Flame and fire safety polymers and composite materials; 

• Advanced cement-based composite materials (geopolymer, ultra-high performance 
concrete and light-weight concrete) with a focus on engineering and emphasis on 
development and validation of innovative material and design solutions. 

Types of paper 
 
Original high-quality research papers; letters commenting on recently published papers, on 
matters of general interest to readers, or on matters concerned with editorial policy. 

Composites also publishes book review, conference reports and a calendar of forthcoming 
events. 
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electronically without the written consent of the copyright-holder. To verify originality, your article 
may be checked by the originality detection service Crossref Similarity Check. 
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policy. Sharing your preprints e.g. on a preprint server will not count as prior publication (see 
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Use of inclusive language 
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Please submit, with the manuscript, the names, addresses and e-mails of 2 potential referees. 
Note that the editor retains the sole right to decide whether or not that suggested referees are 
used. 

 

Peer review 
 
This journal operates a single blind review process. All contributions will be initially assessed by 
the editor for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then typically sent to a 
minimum of two independent expert reviewers to assess the scientific quality of the paper. The 
Editor is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. The 
Editor's decision is final. More information on types of peer review. 

Use of word processing software 
It is important that the file be saved in the native format of the word processor used. The text 
should be in single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most 
formatting codes will be removed and replaced on processing the article. In particular, do not 
use the word processor's options to justify text or to hyphenate words. However, do use bold 
face, italics, subscripts, superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, 
use only one grid for each individual table and not a grid for each row. If no grid is used, use 
tabs, not spaces, to align columns. The electronic text should be prepared in a way very similar 
to that of conventional manuscripts (see also the Guide to Publishing with Elsevier). Note that 
source files of figures, tables and text graphics will be required whether or not you embed your 
figures in the text. See also the section on Electronic artwork. 
To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-
check' functions of your word processor. 

LaTeX 
You are recommended to use the latest Elsevier article class to prepare your manuscript 
and BibTeX to generate your bibliography. 
Our Guidelines has full details. 

Article structure 
 
Manuscripts should be written clearly and concisely. The journal does not accept sequential 
papers (labeled as Part 1 and Part 2). Authors should be able to present their material within a 
single, well-structured concise manuscript. 

Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors, Affiliations, Abstract, Keywords, Main 
text, Acknowledgements, Appendix, References, Figure Captions and then Tables. 
Research papers should be no more than 20 double line spaced manuscript pages, including 
tables and illustrations. 
Short Communications should be no more than 10 double line spaced manuscript pages, 
including tables and illustrations. 

Text layout: 

Use double spacing and wide (3 cm) margins. (Avoid full justification, i.e., do not use a constant 
right-hand margin.) Ensure that each new paragraph is clearly indicated. Present tables and 
figure legends on separate pages at the end of the manuscript. If possible, consult a recent 
issue of the journal to become familiar with layout and conventions. Number all pages 
consecutively, use 12 or 10 pt font size and standard fonts. 

Subdivision - numbered sections 
Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 
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Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the text'. Any 
subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own separate line. 

Introduction 
State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed 
literature survey or a summary of the results. 

Material and methods 
Provide sufficient details to allow the work to be reproduced by an independent researcher. 
Methods that are already published should be summarized, and indicated by a reference. If 
quoting directly from a previously published method, use quotation marks and also cite the 
source. Any modifications to existing methods should also be described. 

Theory/calculation 
A Theory section should extend, not repeat, the background to the article already dealt with in 
the Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a Calculation section 
represents a practical development from a theoretical basis. 

Results 
Results should be clear and concise. 

Discussion 
This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined 
Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of 
published literature. 

Conclusions 
The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which may 
stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

Appendices 
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7 ARTIGO 2 

 

Resíduos urbanos: desenvolvimento de novos materiais visando o conforto 

ambiental 

Urban waste: development of new materials for environmental comfort 

 

RESUMO 

O desenvolvimento urbano contribui para que os recursos naturais sejam explorados e 

para a geração de resíduos degradando assim as áreas urbanizadas, sendo o setor 

construtivo um dos grandes responsáveis por esta degradação ambiental. A destinação 

correta destes resíduos é uma grande problemática pelo fato de que a gestão deles segue 

sendo um desafio para as cidades, e por esse motivo a utilização de resíduos como 

matéria-prima para o desenvolvimento de um novo material é uma estratégia muito 

vantajosa para a preservação do espaço urbano.  Neste trabalho foi desenvolvido um 

material a partir de resíduos de fibra de poliéster, incorporados em uma matriz de 

polipropileno reciclado, ambos caracterizados por Granulometria e MEV. Os materiais 

foram preparados e confeccionados corpos de prova, que foram ensaiados em relação a 

parâmetros mecânicos (tração e impacto) e com o auxílio estatístico, a distância de Cook 

e teste de Tukey foram analisadas, determinado a porcentagem de 16,5% de FP (em 

relação a matriz de polipropileno reciclado) como a mais otimizada. A partir disso foram 

realizados ensaios acústicos para a determinação dos parâmetros de absorção sonora do 

material e constatação dos dados levantados estatisticamente.  

 

Palavras-chave: Cidades inteligentes. Ensaio Acústico. Sustentabilidade.  

 

ABSTRACT  

 

Urban development contributes to the exploitation of natural resources and to the 

generation of waste thus degrading urbanized areas, with the construction sector being 

one of the main responsible for this environmental degradation. The correct destination 

of these residues is a big problem because the management of them remains a challenge 

for cities, and for that reason the use of waste as raw material for the development of a 

new material is a very advantageous strategy for the preservation of urban space. In this 

work, a material was developed from polyester fiber residues, incorporated in a recycled 

polypropylene matrix, both characterized by Granulometry and SEM. The materials were 

prepared and made specimens, which were tested in relation to mechanical parameters 

(traction and impact) and with the statistical aid, Cook's distance and Tukey's test were 

analyzed, determining the percentage of 16.5% of FP (in relation to the recycled 

polypropylene matrix) as the most optimized. From that, acoustic tests were performed 

to determine the sound absorption parameters of the material and to verify the statistically 

raised data. 

 

Key words: Smart cities. Acoustic Test. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO  

 

O gerenciamento de resíduos é uma tarefa complexa, que exige uma organização 

das áreas urbanizadas. Os países em desenvolvimento apresentam maior dificuldade 

nesse processo devido à falta de gestão, tanto no âmbito econômico e ambiental, como 

também no aspecto social. Grande parte dos resíduos são coletados de maneira informal, 

dificultando o controle e gerenciamento adequado (CASTILLO-GIMÉNEZ et al., 2019). 

 Conforme estudos de Das et al. (2018), o aumento dos resíduos urbanos 

está vinculado ao crescimento populacional. O acelerado processo de urbanização, em 

conjunto com a necessidade de se criar espaços de abrigo, gera uma somatória de 

situações, construções, reformas e demolições, e com todos estes processos a geração e 

acúmulo de resíduos.   

 As principais fontes de resíduos no meio urbano partem do setor 

construtivo e industrial, ambos essenciais para o desenvolvimento do meio. Por esse 

motivo a redução destes se torna uma tarefa que exige muita atenção por estar diretamente 

relacionada com a preservação ambiental, sendo que com este controle é possível 

contabilizar e caracterizar um possível uso deste resíduo como nova matéria-prima 

(PATRICIO & ROSADO, 2020; ISLAM et al., 2019). 

 Para Palafox-Alcantar et al. (2020), o desenvolvimento de novos materiais 

a partir de resíduos gerados no meio urbano, soluciona a problemática da gestão dos 

resíduos e possibilita a criação de materiais que possam retornar para a sua origem, 

funcionando como o conceito de economia circular. Contribuindo para a sustentabilidade 

do meio urbano, incluindo aspectos de crescimento econômico, desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade ambiental.  

Diante desta problemática, surgem conceitos para o desenvolvimento sustentável 

das cidades com novas perspectivas, um destes conceitos é denominado de cidades 

inteligentes. A definição desse termo está vinculada com um processo evolutivo de 

desenvolvimento socioeconômico do meio urbano, cidades que se preocupam com o meio 

ambiente, ou seja, cidades sustentáveis (LAZZARETTI et al., 2019; WEISS et al.,2015).   

Vinculadas a essa ideia de desenvolvimento, pode-se citar a quarta revolução 

industrial, denominada de Indústria 4.0, que é ligada à aspectos tecnológicos, que 

resultam em mudanças econômicas, ambientais e sociais, de forma rápida e inesperada. 
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Além da transformação digital, tem a sustentabilidade como um conceito base e norteador 

(GHOBAKHLOO, 2020). 

O conceito de sustentabilidade no meio urbano é relacionado a diversos fatores, 

tendo como base aumentar a qualidade de vida e ao mesmo tempo promover o 

desenvolvimento sustentável do espaço urbano. Atrelado a isso, temos o surgimento do 

termo cidades inteligentes, que contemplam uma visão do desenvolvimento sustentável 

em conjunto com o emprego da tecnologia, pelo fato de que estes dois conceitos aliados 

promovem o aumento do desenvolvimento econômico com a conscientização para a 

preservação ambiental  do espaço urbano (GUIMARÃES et al., 2020; YAO et al., 2020).  

Considerando as ideias expostas, este artigo apresenta conceitos de materiais 

sustentáveis desenvolvidos a partir de matéria-prima reciclada, as aplicações dentro do 

âmbito arquitetônico, visando identificar qual o melhor uso e quais os benefícios de sua 

incorporação no setor construtivo. Para tanto foi realizado um ensaio acústico, tendo 

como base um material desenvolvido a partir de matéria-prima reciclada, determinando 

assim uma nova aplicação para ele.  

Este artigo está subdivido em cinco itens, o primeiro denominado de materiais 

sustentáveis e suas aplicações, que visa contextualizar o assunto, servindo como ponto de 

partida para o seguinte item, resistência acústica, onde será explanado sobre os 

procedimentos necessários para identificar a qualidade acústica de um determinado 

material. Na sequência serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento do presente artigo, seguido pelos resultados e discussão onde 

estão apresentados os dados obtidos. E por fim, as considerações finais que contemplam 

uma avaliação do trabalho desenvolvido e sugestões de pesquisa para trabalhos futuros 

sobre o tema.  

 

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS E SUAS APLICAÇÕES  

 

Com o aumento populacional, a demanda por materiais para o setor construtivo é 

cada vez maior. A produção e o transporte de materiais para atender essa demanda 

impacta diretamente no meio ambiente, recursos naturais são necessários para a produção 

e durante o transporte são emitidos gases que também contribuem para a degradação 

ambiental (XU et al., 2020). 

De acordo com Kolozali (2016), a escolha por materiais da construção civil 

sustentáveis envolve diversos fatores, sendo que o conhecimento sobre o assunto é 
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essencial para que se opte por esse tipo de material. Os profissionais do setor devem estar 

instruídos de maneira adequada para direcionar a melhor escolha possível, que é aquela 

que visa tanto os aspectos estéticos quanto ambientais. Nesse contexto a busca por 

materiais de construção alternativos tem aumentado, e com isso as pesquisas na área 

também (SILVA et al., 2020). 

A escolha por materiais e métodos construtivos que sejam sustentáveis, são 

características que surgem devido à escassez da disponibilidade de recursos, sendo a 

sustentabilidade um novo indicador do desempenho construtivo. De forma que o 

desenvolvimento sustentável do ambiente construído é um desafio para a indústria da 

construção civil e para os profissionais, que devem sempre estar em busca de 

conhecimento das novidades desenvolvidas pela indústria (HAMMAD et al., 2019; 

OZCAN-DENIZ, 2016). 

Tornar os métodos construtivos mais limpos, implica na escolha por materiais que 

utilizem menos recursos e gerem menos resíduos, a busca por métodos construtivos que 

gere menos impacto ambiental é um desafio. Os métodos mais empregados na construção 

consideram a argila para confecção dos tijolos ou telhas e o gesso para o drywall e o 

concreto para as estruturas, todos utilizam recursos são extraídos da natureza implicando 

em um grande impacto ambiental (ERBS et al., 2018; QUINTANA et al., 2018). 

De acordo com Quintana et al. (2018), o drywall é um método construtivo que 

tem como base o gesso, porém existem diversas pesquisas que visam o desenvolvimento 

de materiais que possam substitui-lo e ainda agregar características superiores, como 

propriedades acústicas. A utilização de fibras para a criação de novos materiais nos mais 

diversos setores, indica que existe uma redução do impacto ambiental e melhora das 

propriedades quando comparadas ao material tradicional. 

 

RESISTÊNCIA ACÚSTICA   

 

A busca por materiais que possuam resistência acústica, é uma demanda do setor 

construtivo, para reduzir os níveis de exposição da população aos ruídos sonoros, que tem 

aumentado com a expansão das áreas urbanas (TABAN et al., 2019). Os materiais 

reciclados como as fibras naturais ou sintética, são considerados matérias-primas eficazes 

para a produção de painéis de isolamento acústico com custo reduzido (MORETTI et al., 

2016). De acordo com Islam and Bhat (2019), a conscientização tem tido um papel 
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fundamental para a escolha de materiais naturais e reciclados com função de isolamento 

acústico.  

Existem três processos pelos quais ocorre a perda da energia sonora no meio 

fluido. Primeiramente tem-se as perdas por fricção viscosa devido ao movimento entre 

partes do fluido e a estrutura do material, que se transforma em calor. Esta talvez seja a 

mais importante, com contribuição na ordem de 60 à 70% na absorção total da amostra. 

Também ocorrem perdas por condução de calor entre as áreas de condensação, com maior 

temperatura e rarefação com menor temperatura e a própria estrutura do material. E a 

última e talvez a menos importante, refere-se às perdas pela troca de energia molecular. 

As perdas ao nível molecular são provenientes do armazenamento de energia potencial, 

energia de rotação e vibração das moléculas (tempos de relaxação) (RABBANI et al., 

2019). 

Ainda de acordo com Rabbani et al. (2019), a parcela da onda que não é 

transmitida ou absorvida acaba sendo refletida para o meio fluido novamente, porém com 

amplitude e fase diferentes. Isto depende também das características do material da 

interface, das propriedades do meio, do comprimento de onda, ângulo de incidência e o 

próprio campo acústico. Uma forma de caracterizar acusticamente um material qualquer 

é através da capacidade de reflexão sonora dele, que é dependente da impedância acústica 

de superfície. 

A impedância acústica de superfície é definida como a relação entre pressão 

acústica e velocidade de partícula na superfície do material. Alguns tipos de materiais 

favorecem a dissipação da energia sonora. Estes materiais são conhecidos como materiais 

de absorção acústica ou fono-absorventes. Os materiais de alta absorção acústica são 

normalmente granulares, celulares ou fibrosos (GRIALOU et al., 2019). 

A medição deste coeficiente pode ser realizada em câmara reverberante, em tubo 

de impedância ou através de métodos que usam a sonda PU (In Situ). O tubo de 

impedância, também chamado de tubo de ondas estacionárias, tem como princípio de 

funcionamento o equacionamento de propagação de ondas planas, um incidente e outra 

refletida. Utilizando os sinais de pressão de dois microfones é possível resolver um 

sistema de equações que descrevem a solução da equação da onda unidimensional. É 

possível encontrar as amplitudes complexas e calcular a parcela da onda incidente e a 

parcela refletida. Através desta interação obtém-se o coeficiente de reflexão do material 

acústico, acomodado em uma das extremidades do tubo e, por conseguinte, o coeficiente 

de absorção (MAREZE, 2013). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para este trabalho foi realizada uma pesquisa teórica, possibilitando o 

embasamento necessário para o desenvolvimento da parte prática, o desenvolvimento de 

um material e a análise de sua resistência acústica.  

As matérias-primas utilizadas foram o polipropileno reciclado (PPR) e a fibra 

têxtil, composta por 100% de poliéster, (FP), obtidos por indústrias situadas na região de 

Maringá-PR/Brasil, de plástico e têxtil, respectivamente.  

A FP passou pelo processo de moagem com a duração de 180 segundos, com o 

material sendo disposto no bocal de um moinho da marca SEIBT modelo 250 LRX.  

Os materiais obtidos, PPR e FP foram analisados com relação a análise 

granulométrica por meio de peneiras com aberturas de 600µm à 9,5 mm, e morfologia, 

realizada em um equipamento QUANTA 250 da marca FEI.  

Os corpos de prova (CPs) foram confeccionados por meio da técnica de injeção. 

Foi utilizada uma injetora da marca ROMI modelo PRIMAX 100R, com temperatura do 

canhão de 215ºC, temperatura de molde 180ºC, pressão de injeção de 445 bar, tempo de 

injeção de 30s, pressão e recalque de 300 bar e tempo de recalque de 30s.   

A incorporação considerara para a definição de incorporação de FP na matriz, foi 

baseada nos estudos de Albuquerque et al. (2020), que determinou através de análises 

estatísticas que a incorporação de 16,5% de FP em relação a matriz é a melhor 

incorporação dentre as demais ensaiadas no estudo, em relação a parâmetros mecânicos 

(tração e impacto) e por esse motivo foi a proporção escolhida para a realização dos 

ensaios acústicos. Considerando o formato dos CPs determinados pela norma do ensaio 

do tubo de impedância descritos abaixo. 

A determinação do coeficiente de absorção sonoro para amostras pode ser 

realizada a partir de medições em tubo de impedância, usando o método da função de 

transferência com dois microfones. Este está descrito na NBR ISO 10534-2 (1998) e na 

norma ASTM-E1050 (2006). O princípio de funcionamento e o equacionamento baseia-

se na propagação de ondas planas ao longo do tubo e na medição da pressão sonora em 

duas posições distintas.  O ensaio foi realizado seguindo as normativas descritas e a 

metodologia apresentada por Santos (2015). 

Cada amostra foi medida 3 vezes para averiguar o valor obtido, como forma de 

amostragem experimental e realizada a média das três medições. Cada amostra foi 
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colocada e retirada do tubo durante cada teste. Todos os testes foram realizados 

aplicando-se o material apoiado em parede rígida, sem cavidade de ar, sendo está a 

medição padrão em tubos de impedância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Diante do embasamento teórico foi possível constatar a necessidade do setor 

construtivo por materiais sustentáveis e dessa forma foi confeccionado um material a 

partir de resíduos gerados no próprio meio urbano (poliéster e polipropileno) e dessa o 

material confeccionado foi ensaiado para constatar o seu comportamento acústico. 

Conforme a normativa descrita na metodologia. Dessa forma observa-se a aplicação do 

material poroso diretamente sobre a parede rígida, na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Aplicação do material sobre o porta-amostra de paredes rígidas.  

Fonte: Autores (2020). 

 

Neste procedimento experimental foram medidas 3 amostras diferentes, mas todas 

do mesmo tipo de material. Além disso, foi medido uma amostra de feltro de mesma 

espessura, 3 mm. Na Figura 2 é possível visualizar as amostras 1, 2 e 3. Além disso, foi 

utilizado uma amostra de feltro poroso, de mesma espessura (3 mm), para comparativo 

da absorção sonora.  

       

           

Figura 2: Amostra 1, 2 e 3 e amostra de feltro, respectivamente da esquerda para a direita. 

Fonte Autores (2020). 
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Conforme apresentado na Figura 2, pode-se observar que as superfícies são planas 

assim como recomendo o procedimento do tubo de impedância. A temperatura média do 

ensaio foi de 25,5 Celsius, pressão atmosférica de 101400 Pa, e umidade relativa de 50%. 

A comparação da média de todos os testes, assim como o valor da média das 3 

amostras pode ser observado na Figura 6. 

  

 
Figura 6: Comparação dos coeficientes de absorção para as 3 amostras, medidas 3 vezes cada (A 

curva média é a linha preta contínua). 

Fonte: Autores (2020). 

 

A pequena variação entres os testes de cada amostra deve-se ao posicionamento 

do material dentro do porta amostras. Dependendo da sua colocação, variações podem ser 

encontradas. Os resultados de coeficiente de absorção para incidência normal, obtidos 

após o processamento de cálculo que dependem das funções de transferência podem ser 

observados na Figura 6. Estes são para as amostras 1, 2, 3 e para uma amostra de feltro, 

que apresentam as curvas dos coeficientes até 6.4 kHz. Aqui considerou-se o valor médio 

da amostra 1, 2 e 3 e a de feltro. 

Um teste importante é o ensaio de parede rígida do tubo de impedância. Isso 

ocorre sem material algum no interior do tubo. Possíveis vazamentos ao longo do tubo, 

ou frestas podem causar absorção elevada em alguns pontos da curva em função da 

frequência. Esta situação interfere significativamente no resultado de medição de um 

material qualquer pois adiciona uma absorção adicional nos cálculos do coeficiente de 

reflexão e absorção do material em teste. O resultado do teste de parede rígida (Figura 

7, linha azul) confere que o ensaio ocorreu adequadamente, e evidencia que a absorção 
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intrínseca ao tubo é menor que 5% para todas as bandas de frequência, até 6.4 kHz.

 

Figura 7: Coeficientes de absorção médio das amostras 1, 2, 3 e o feltro em banda estreita (Em azul pode-

se notar a curva de parede rígida). 

Fonte: Autores (2020). 

 

Nota-se que a absorção do referido material é menor do que a de uma amostra de 

feltro poroso, sendo que este possui a mesma espessura, 3 mm. Devido a rigidez, alta 

resistividade ao fluxo e baixa porosidade do material em teste, tal fato é observado em 

um menor coeficiente de absorção. Um acréscimo de absorção é notado a partir de 4 ou 

5 kHz, e este eleva-se até 0,3 [-] na banda de 6.3 kHz. 

Os dados do gráfico da Figura 8 e Figura 9 podem ser vistos em banda de terço de 

oitava, e tais resultados são apresentados na Tabela 1. Os valores da Tabela 1 são obtidos 

a partir do resultado em banda estreita, realizando uma média aritmética entre dos valores 

de absorção entre a frequência inferior e superior de cada frequência central (80, 125, 

160, 200, 250, 315, 400, 500 Hz...) 
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Figura 8: Coeficientes de absorção médios para amostras 1, 2, 3 em banda de terço de oitava. 

Fonte: Autores (2020). 

 

  

 

Figura 9: Coeficientes de absorção médio final, em banda de terço de oitava. 

Fonte: Autores (2020). 
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Tabela 1: Valores de Coeficiente de Absorção em banda de terço de oitava. 

Bandas de terço de 

oitava [Hz] 

Amostra 1 

Absorção [ - ] 

Amostra 2 

Absorção [ - ] 

Amostra 3 

Absorção [ - ] 

Média 

Absorção [ - ] 

80 0,00668 0,00692 0,00598 0,00653 

100 0,00740 0,00794 0,00690 0,00741 

125 0,00845 0,00938 0,00822 0,00868 

160 0,00945 0,01074 0,00946 0,00988 

200 0,01071 0,01243 0,01099 0,01137 

250 0,01232 0,01453 0,01289 0,01324 

315 0,01404 0,01672 0,01486 0,01521 

400 0,01588 0,01898 0,01689 0,01725 

500 0,01770 0,02096 0,01863 0,01910 

630 0,01970 0,02264 0,02000 0,02078 

800 0,02183 0,02489 0,02190 0,02287 

1000 0,02159 0,02435 0,02149 0,02248 

1250 0,01790 0,02048 0,01811 0,01883 

1600 0,01608 0,01878 0,01648 0,01712 

2000 0,01908 0,02264 0,01980 0,02051 

2500 0,03584 0,04334 0,03803 0,03907 

3150 0,06433 0,07201 0,06228 0,06621 

4000 0,08220 0,09381 0,07915 0,08505 

5000 0,14079 0,16688 0,12793 0,14520 

6300 0,33164 0,28441 0,25398 0,29001 

Fonte: Autores (2020). 

 

Nota-se que há variabilidade de absorção sonora. Isto se deve as diferenças 

construtivas de cada amostra e ao posicionamento da amostra no tubo de impedância. 

Observa-se que quando comparado com os materiais comerciais usualmente 

utilizados como a lã de vidro e lã de rocha, que possuem os seguintes picos máximos 

considerando a frequência de 2,8 kHz: lã de vidro (±0,7) e lã de rocha (±0,5), e  utilizando 

frequências mais altas (acima de 6kHz), os mesmos apresentam um desempenho acústico 

em torno de 1 (G. de Moraes et al. (2019). Os melhores resultados de absorção para o 

material criado considerando 16,5% de FP, foram notados a partir de 4 ou 5 kHz, se 

elevando até 0,3 [-] na banda de 6,3 kHz. De acordo com Tang & Yan (2017) podemos 

classificar o material com FP como poroso, possuindo boas propriedades de absorção 

acústica na faixa alta de frequência, enquanto o coeficiente de absorção acústica na faixa 

de baixa frequência é fraco.  

O método de fabricação do material pode influenciar no desempenho acústico, a 

forma de distribuição das fibras no material determina a porosidade do material e dessa 

forma o modo que ele irá absorver os ruídos (ROCHA (2018); G. de Moraes et al. (2019). 
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Pode-se compreender que o material com 16,5% de FP possui um bom coeficiente 

de absorção para uma faixa de frequência específica, determinada em 6,3 kHz. Um 

processo de otimização é necessário para que os parâmetros acústicos ideias sejam 

atingidos, porém considerando o fato de que as matérias-primas são de origem reciclada, 

é possível identificar usos específicos dentro do setor construtivo e dessa forma contribuir 

para a redução do impacto ambiental no meio urbano.  

Aparentemente o material medido possui elevada rigidez e porosidade muito baixa 

para poder classificá-lo como um material poroso de absorção de ruído. O material possui 

comportamento elástico em alta frequência, na qual é possível transformá-lo em um 

absorvedor de membrana com cavidade de ar (e/ou material poroso) para controle de 

ruído em mais baixa frequência. O procedimento experimental foi satisfatório e nota-se 

que as amostras medidas apresentam uma absorção próxima a zero para as baixas 

frequências, até 2000 Hz. No entanto apresentam maior absorção próxima da banda de 

6kHz, condizente com a espessura medida de 3 mm. Acima de 6.4 kHz não se pode medir 

ou estimar a absorção, visto que a frequência de corte do tubo não permite qualquer 

análise acima dessa frequência.  

 

CONCLUSÃO 

  

A técnica de medição do coeficiente de absorção de materiais utilizando-se o tubo 

de impedância apresenta algumas vantagens, como simplicidade e rapidez do 

procedimento de medição, comparado ao método de câmara reverberante. Desta forma é 

possível avaliar os efeitos provenientes de fatores como aplicação de membranas, 

variação de espessura de amostras, aplicação de placas perfuradas ou cavidades de ar. 

Todos os testes foram realizados aplicando-se o material apoiado em parede rígida, sem 

cavidade de ar. 

Assim, é possível constatar que a incorporação de 16,5% de FP em uma matriz de 

polipropileno reciclado além de reduzir os resíduos no meio ambiente, possui um 

resultado positivo em relação aos parâmetros acústicos, podendo ser aplicada como uma 

solução para o setor construtivo. A implementação deste material como uma substituição 

do drywall é possível, considerando as propriedades acústicas apresentadas, para que isso 

seja possível é necessário identificar a viabilidade econômica da produção em escala 

industrial.  
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8 NORMAS DO ARTIGO 2  

 

Diretrizes para Autores 

Escopo 

• A Revista Brasileira de Ciências Ambientais – RBCIAMB - publica artigos completos de 

trabalhos científicos originais ou trabalhos de revisão com relevância para a área de 

Ciências Ambientais.  A RBCIAMB prioriza artigos com perspectiva interdisciplinar. O foco 

central da revista é a discussão de problemáticas que se inscrevam na relação sociedade 

e natureza em sentido amplo, envolvendo aspectos ambientais em processos de 

desenvolvimento, tecnologias e conservação. 

•  A RBCIAMB não publica simples diagnósticos, que sejam aplicações de técnicas 
conhecidas e se constituam em trabalhos técnicos que não contribuam para o avanço da 

ciência. Da mesma forma, análises bibliométricas não serão publicadas na revista, pois 

se entende que a bibliometria é uma atividade meio,  e não fim. Uma análise 

bibliométrica pode ser publicada se estiver inserida na revisão de literatura de um 
artigo.  

• Trabalhos apresentados em congressos devem ter modificações e alterações 
substanciais para submissão ao periódico, tendo pelo menos 50% de conteúdo 

diferente. 

•  Para submissões realizadas a partir de 01/02/2020, a versão final do 
manuscrito aceito para publicação, deverá obrigatoriamente estar acompanhada de 

versão completa em inglês, cabendo aos autores a tradução. Para os artigos submetidos 

anteriormente à referida data, a tradução é recomendada mas não obrigatória. 

Idioma 

• A RBCIAMB publica artigos em Inglês ou Português/Inglês. 

Estrutura e Formatação 

• Título, Resumo e Palavras-Chave:   

Texto em português deve conter, também, título, resumo e palavras-chave em inglês. 

Texto em inglês deve conter, também, título, resumo e palavras-chave em 
português.                                                                                                                    

Resumo com no máximo 300 palavras. 

O texto deverá ser formatado  tamanho de página A-4, margens 3 cm para esquerda e 

superior e 2 cm inferior e direita; fonte Times New Roman, corpo 12 e o espaçamento 

entre as linhas deverá ser 1,5. As páginas deverão ser devidamente numeradas e o artigo 
integral deverá ter no máximo 25 páginas. 
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As referências devem ser colocadas no final do manuscrito, em ordem alfabética de 

acordo com o sobrenome do primeiro autor. A Revista Brasileira de Ciências Ambientais 

adota as normas vigentes da ABNT 2018 - NBR 6023. 

• No momento da submissão, ao inserir os autores no Sistema, é obrigatório informar: 

nome completo, e-mail, ORCID, titulação, vínculo institucional completo contendo 

instituição, função, cidade, país. Estas informações devem constar somente no Sistema, 

preenchidos no momento do cadastro. IMPORTANTE: não colocar estas informações no 
corpo do artigo no envio da contribuição original. 

Sistema de Cobrança 

 A Revista Brasileira de Ciências Ambientais, cobra taxa de R$ 100,00 por submissão de artigo, 

por meio do sistema PayPal, mas não cobra taxa de processamento de artigos.  

• A taxa se destina a não sócios da ABES. Caso o autor seja sócio, enviar e-mail 

para rbciamb@abes-dn.org.br informando número da matrícula ABES para isenção da 
taxa. Associe-se à ABES: http://socio.abes-dn.org.br/ 

• Observação: A taxa de submissão não será restituída caso o manuscrito seja recusado, e 

o pagamento da taxa não garante o aceite do artigo. 

• Referente à tradução, os autores podem contar com o serviço da equipe da Zeppelini 
Editorial, ou outra empresa que julgarem adequada, devendo em ambos os casos 

negociar os custos diretamente. 

Plágio 

Os artigos passam por uma triagem inicial com o software SafeAssign para verificação de plágio. 

  

Avaliação 

• Os artigos submetidos à RBCIAMB passarão por pré-avaliação, conforme critérios 

informados nas Tabelas 1 e 2. A resposta aos autores da pré-avaliação será em até 15 

dias. Caso aprovados nesta etapa serão encaminhados para revisores ad-hoc no sistema 
de “avaliação cega”. No caso dos revisores solicitarem alterações as mesmas devem ser 

realizadas em período de até 30 dias ou a critério do Editor. O autor responsável deverá 

encaminhar uma versão corrigida do manuscrito destacando as alterações realizadas 
(lembrando se for usar o revisor do Word ocultar identificação dos autores). 

 

Tabela 1 – Pré-avaliação 

PRÉ-AVALIAÇÃO DE ENQUADRAMENTO SIM NÃO DÚVIDA Comentário 

PERTINÊNCIA - o tema central do artigo é 

ambiental 
        

RELEVÃNCIA - o artigo apresenta contribuição 

científica significativa para a área, e demonstra isso 
        

INEDITISMO - não há plágio. Se o artigo já tiver 

sido apresentado em congresso, a versão para a revista 
        

mailto:rbciamb@abes-dn.org.br
http://socio.abes-dn.org.br/
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deve ter pelo menos 50% de diferença em relação ao 

artigo de congresso 

ÉTICA - o trabalho não faz promoção ou crítica 

indevidos de indivíduo, organização e/ou produto 
        

REDAÇÃO - o trabalho está escrito em bom 

português, com estrutura lógica e de forma clara e 

concisa 

ESCOPO - o trabalho demosntra sua inserção no escopo da 

revista, demonstrando sua relação com trabalhos já nela 

publicados 

  

        

Se pelo menos uma resposta aos cinco itens acima for negativa, o artigo deve ser 

rejeitado 

  

Tabela 2 - Avaliação 

  

AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 

TÍTULO (adequado ao conteúdo do artigo) - 

aderência ao escopo da revista (tema ambiental) 
        

RESUMO - ressalta o objetivo, a metodologia e os 

resultados 
        

ABSTRACT - emprega adequadamente a língua 

inglesa e reflete o conteúdo do resumo 
        

Palavras chave (key-words) - pertinentes e não 

repetem termos do título 
        

  

INTRODUÇÃO 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Apresenta o tema de forma problematizada         

Demonstra visão geral da literatura, ou seja, uma 

abordagem da literatura para realçar a lacuna que o 

trabalho pretende suprir 

        

Apresenta a importância do trabalho realizado         

Ao final da introdução, o objetivo do artigo é 

apresentado 
        

Objetivo está alinhado ao título do trabalho         

Objetivo é formulado com verbo único e no infinitivo         

  

Revisão da literatura (incorporada à introdução) 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 
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Apresenta pesquisa exaustiva sobre o que já foi 

publicado sobre o assunto 
        

Harmoniza vários pontos de vista         

Apresenta visão panorâmica sobre a literatura         

Apresenta referências atuais         

Não é meramente conceitual         

Apresenta trabalhos similares (levanta o estado da 

arte sobre o tema) 
        

Aborda autores nacionais e internacionais         

Segue estrutura de ideias de acordo com FUNIL (do 

geral para o específico) 
        

Faz interligação entre os Itens: abertura, fechamento, 

conexão entre itens. 
        

  

MATERIAL E MÉTODOS / Procedimentos 

Metodológicos 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

A descrição dos procedimentos explicita, de forma 

embasada, como foram atendidos todos os objetivos? 
        

Procedimento foi DETALHADO O SUFICIENTE 

para ser reproduzido em outros estudos? 
        

Os procedimentos para a coleta de dados foram 

apresentados? 
        

A forma como FOI feita a ANÁLISE DOS DADOS 

foi descrita? 
        

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Os métodos aplicados foram descritos anteriormente         

Os resultados apresentados são discutidos         

São utilizadas tabelas para facilitar a compreensão 

dos resultados 
        

São utilizadas figuras para facilitar a compreensão 

dos resultados 
        

A discussão dos resultados é de boa qualidade, 

apresentando coerência, pertinência e originalidade 

na argumentação e reflexão 

        

  

CONCLUSÕES 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 
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São estabelecidas claramente         

São sustentadas pelos dados do trabalho         

São relevantes para o estado da arte         

Generalizações se restringem ao universo amostral         

  

REFERÊNCIAS 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Trabalho possui ao menos 50% de referências 

bibliográficas e citações oriundas de artigos 

publicados em periódicos científicos de qualidade 

        

Trabalho possui ao menos 25% de referências 

bibliográficas e citações oriundas de artigos 

publicados em periódicos científicos internacionais 

        

Trabalho possui ao menos 50% das referências 

bibliográficas e citações oriundas de artigos 

publicados em periódicos científicos nos últimos 

cinco anos 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em relação aos resultados apresentados é possível verificar que a incorporação 

determinada como ideal pela análise de desejabilidade é a 83,5% de PPR e 16,5% de FP. 

Pelo fato de numericamente possuir os melhores resultados possíveis. Sendo 

posteriormente testada e comprovada que os melhores resultados mecânicos foram 

encontrados considerando esta incorporação. 

 Ao ser feito um comparativo entre o PPR 100% e os compósitos, o material sem 

incorporação das fibras de poliéster possui as propriedades mecânicas superiores, isso 

pode ser justificado pelo fato de o material não ter tido uma incorporação homogênea, os 

vazios criados entre a matriz polimérica e a fibra, observadas na Microscopia Eletrônica 

de Varredura, justificam esse resultado.  

 Os ensaios acústicos realizados com a incorporação determinada pelo teste de 

desejabilidade obtiveram resultados positivos, podendo ser considerado o seu uso como 

um material acústico.  

 Sugere-se para futuros estudos a utilização de um agente compatibilizante, para 

que os resultados encontrados sejam otimizados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


