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Resumo 

Com a intensificação da industrialização e urbanização das últimas décadas, é 
crescente a necessidade de recursos naturais para suprir a demanda da sociedade, 
e na mesma proporção a preocupação ambiental do esgotamento desses recursos 
mobiliza o pensamento em torno do desenvolvimento sustentável e gerenciamento de 
resíduos. Neste trabalho de pesquisa buscou-se desenvolver uma alternativa técnica, 
para incorporar fibras de material reciclado na fabricação do concreto, a fim de obter 
um material compósito para ser utilizados em peças de concreto para pavimentação 
de áreas com tráfego leve. O design moderno deve propor a criação de produtos que 
diminuam a pressão sobre o meio ambiente, em toda sua cadeia produtiva, a adoção 
de reaproveitamento e reciclagem de materiais no projeto de produtos proporcionando 
benefícios ambientais e sociais consolidados. O material empregado neste estudo foi 
o plástico polipropileno (PP) proveniente de copos descartáveis pós consumo. A 
metodologia abrangeu a coleta do polímero e processamento para obtenção de 
partículas laminadas (flakes) com tamanho de até 6 mm que facilitassem a adição ao 
concreto na mistura inicial. Para obtenção da resistência característica das peças de 
concreto, a traço foi formulado e testado de forma empírica dentro dos padrões 
normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A produção de 
peças de concreto para pavimentação utilizou moldes metálicos de padrão comercial 
para bloquetes de medidas 200 x 100 x 60 mm, confeccionados no próprio canteiro 
de obras. O traço na proporção 1:2:2, de cimento, pó de pedra e brita 0, com adição 
de 1% de PP em relação ao peso do concreto, apresentou resultado satisfatório no 
ensaio de compressão, atingindo a resistência mínima de 35 MPa. É uma alternativa 
sustentável para redução de resíduos, vindo ao encontro das melhores práticas 
ambientais e legislação vigentes no Brasil. 
 

Palavras-chave: Polímero; Ecodesign; Sustentabilidade; Concreto Ecológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
 

Abstract  

With the intensification of industrialization and urbanization in recent decades, 
the need for natural resources to meet society's demand is increasing, and in the same 
proportion the environmental concern of the depletion of these resources mobilizes 
thinking around sustainable development and waste management. In this research 
work, we sought to develop a technical alternative to incorporate fibers from recycled 
material in the manufacture of concrete, in order to obtain a composite material to be 
used in concrete pieces for paving areas with light traffic. Modern design must propose 
the creation of products that reduce the pressure on the environment, throughout its 
production chain, the adoption of reuse and recycling of materials in the design of 
products, providing consolidated environmental and social benefits. The material used 
in this study was polypropylene plastic (PP) from post-consumption disposable cups. 
The methodology covered the collection of the polymer and processing to obtain 
laminated particles (flakes) with a size of up to 6 mm that facilitated the addition to the 
concrete in the initial mixture. In order to obtain the characteristic strength of the 
concrete parts, the trace was empirically formulated and tested within the normative 
standards of the Brazilian Association of Technical Norms - ABNT. The production of 
concrete pieces for paving used commercial standard metallic molds for blocks 
measuring 200 x 100 x 60 mm, made at the construction site itself. The mix in the 
proportion 1:2:2, of cement, stone powder and gravel 0, with the addition of 1% of PP 
in relation to the weight of the concrete, presented satisfactory results in the 
compression test, reaching a minimum strength of 35 MPa. It is a sustainable 
alternative for waste reduction, meeting the best environmental practices and 
legislation in force in Brazil. 
Keywords: Polymer; Ecodesign; Sustainability; Ecological Concrete. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O trabalho proposto para pesquisa no Mestrado Profissional em Design, 

Tecnologia e Inovação foi o desenvolvimento de uma alternativa técnica, para 

incorporar fibras de material reciclado na fabricação do concreto, como copos 

descartáveis de PP (polipropileno) pós consumo, a fim de obter um material compósito 

para ser utilizado em peças de concreto ecológico para pavimentação, com custo 

competitivo, fácil produção e sustentável. 

 

1.1. Contextualização e problemática da pesquisa  
 

O plástico é um material muito versátil, com surgimento por volta do ano de 

1900 e evolui abruptamente a partir dos anos cinquenta com a fabricação de vestuário 

e objetos diversos. Atualmente é empregado em larga escala nas indústrias 

automobilística, farmacêutica, alimentícia, da construção civil e de biomedicina 

(ABIPLAST, 2018). É reconhecido pelas propriedades mecânicas e químicas, 

entretanto a maioria leva cerca de 400 anos para se decompor na natureza. No Brasil 

são produzidos anualmente 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos, dos quais 

13,5% (equivalente a 10,5 milhões de toneladas) são de plástico, segundo a ONG 

Oceana (2020).  

A Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), mudou de forma relevante o tratamento do problema dos resíduos sólidos no 

Brasil. De acordo com a PNRS a gestão de resíduos sólidos deve seguir a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, 

como última alternativa, disposição final ambientalmente adequada (ABRELP, 2021). 

Os Planos de Resíduos Sólidos são os principais instrumentos para a 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira. Através dele, os 

entes da federação e as instituições devem comprovar os resíduos gerados e sua 

destinação final ambientalmente adequada. A Figura 1 exemplifica o ciclo de produção 

e consumo do plástico.  
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Figura 1 - Modelo circular de produção e consumo do plástico 

 

Fonte: ABIPLAST, adaptado pelo autor, 2021 

 

Em se tratando de empresas, o Plano de Resíduos Sólidos se tornou uma 

exigência para a obtenção de Licenciamento Ambiental. 

Na cadeia produtiva tradicional, empresas de capital privado que possuem 

certificação ambiental, tem metas de redução de resíduos de todo tipo. A norma NBR 

ISO 14001:2015 (Sistema de gestão ambiental), diz que o objetivo é promover nas 

organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma 
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resposta às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades 

socioeconômicas. 

Dentro deste contexto, o problema inicial do projeto surgiu da necessidade de 

abolir o uso de copos descartáveis no ambiente corporativo, por questões de política 

social e ambiental pautadas nas certificações OHSAS 18001 (Sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional) e NBR ISO 14001, passando a utilizar canecas e 

copos de cerâmica, vidro ou metal reutilizáveis. Entretanto, grandes empresas, com 

prédios funcionando a muitos anos, nem sempre dispõe de espaço físico para 

adequação de layouts e construção de pias para higienização destes utensílios, 

permanecendo então o uso habitual de copos descartáveis. Durante o período de 

pandemia do Covid-19, observou-se que problema tomou outra dimensão, pois os 

bebedouros tradicionais de jato de água, onde o usuário toma água diretamente no 

bebedouro sem utilizar copo, utilizados em unidades fabris e escritórios 

administrativos, foram substituídos por bebedouros de torneira, em virtude dos 

protocolos sanitários, intensificando a utilização de copos descartáveis. Surgiu então 

a ideia de reaproveitar e reciclar este material, o polímero polipropileno (PP) na forma 

de copo descartável, que são utilizados comumente pelas empresas para servir seus 

colaboradores, e posteriormente descartados em coletas seletivas, para fabricação de 

pisos de concreto. O plástico devidamente processado poderá ser reutilizado como 

matéria prima para execução de obras de construção civil, em particular na fabricação 

de peças de concreto para pavimentação, como um compósito de concreto e 

polipropileno. 

A produção de tal compósito visa o aproveitamento de material de descarte, 

em consonância com as melhores práticas ambientais e atuais modelos de gestão 

empresariais voltadas para o compromisso social. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

 
Desenvolver metodologia empírica para produzir compósito cimentício com a 

possibilidade de ser utilizado em peças pré-moldadas para pavimentação, com adição 

de polipropileno reciclado a partir de copos descartáveis. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Produzir artefatos de concreto – Peças pré-moldadas de pavimentação 

para veículos de passeio e pedestres. 

 Aplicar técnicas de reciclagem de materiais plásticos, para 

transformação de copos descartáveis pós consumo em peças de 

concreto ecológico para pavimentação. 

 Testar misturas de concreto que admitam incorporação de polipropileno. 

 Analisar o comportamento mecânico dos compósitos cimentícios. 

 Estudo dimensional e estético das peças de concreto para 

pavimentação, com modelo computacional e aplicação de campo. 

 
 

1.3. Justificativa 
 

O problema de pesquisa inicia-se pelo descarte de material plástico até a 

elaboração de um protótipo de artefato de concreto, que utiliza as fibras recicladas 

incorporadas em sua fabricação, amparado por normas técnicas de controle de 

qualidade e sustentabilidade, sendo que a redução de descarte de plástico no meio 

ambiente é o principal ganho objetivado na pesquisa. 

Com a implantação do experimento proposto nesta pesquisa, pretende-se obter 

um produto compósito alternativo que atenda às necessidades da legislação de 

gestão de resíduos e normas de fabricação de produto, envolvendo toda estrutura 

organizacional das empresas ou instituições que aderirem ao processo de reciclagem 

dos copos descartáveis, principalmente os colaboradores que utilizam os copos e 

precisam descartá-los adequadamente para o processo de reciclagem e 

aproveitamento no concreto reforçado com fibras. 

No município de Cruzeiro SP, temos uma indústria instalada com 5.000 

colaboradores ativos, onde o consumo diário de copos descartável gira em torno 

11.000 unidades. 
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1.4. Aderência ao PPG (Programa de Pós-graduação) - ECODESIGN 
 

O projeto das peças de concreto ecológico busca analisar a produção de artefatos 

sob a ótica do Ecodesign e da inovação tecnológica, dentro da dinâmica do mundo 

globalizado de transformações dinâmicas e efêmeras, aplicando materiais alternativos 

e de baixo impacto ambiental. As ferramentas de Design auxiliam o desenvolvimento 

do produto desde a análise do problema de descarte de plástico, passando pela coleta 

e tratamento de dados para as possíveis soluções, dados de geração de resíduos e 

técnicas de reciclagem, culminando com a criação de propostas de produtos 

específicos para a questão inicial e a prototipagem dos pisos de concreto. 

Por definição Design Industrial é a prática profissional de projetar produtos, 

dispositivos, objetos e serviços usados por milhões de pessoas em todo o mundo 

todos os dias (WDO, 2021). A diversidade e aperfeiçoamento da sociedade propõe 

uma ampla gama de soluções de projeto para o design. Fatores técnicos, logísticos, 

humanos, sociais e culturais contribuem para análise de soluções em design. 

Ampliando este conceito, entendemos o Ecodesign como a integração de aspectos 

ambientais no desenvolvimento e projeto de produtos. 

Baxter (2000) indica alguns fatores para o sucesso no desenvolvimento de novos 

produtos, como orientação para o mercado, planejamento/especificação e fatores 

internos. Papanek (1995) aponta algumas capacidades e talentos próprias dos 

designers, entre elas a aptidão para investigar, organizar e inovar, além da sabedoria 

para prever as consequências ambientais, ecológicas, econômicas e políticas 

provocadas pelo design. Vivemos um consenso de que a sobrevivência do planeta 

requer profundas transformações no sistema produtivo, hábitos de consumo e até 

raízes culturais (JONH et al, 2010). 

No caso do concreto com fibras recicladas, a orientação para o mercado é um fator 

decisivo para sucesso do produto, pois as peças fabricadas com o processo proposto 

serão inovadoras e diferenciadas dos demais produtos por apresentarem material 

proveniente de reciclagem, agregando valor de sustentabilidade, em virtude da 

economia de matéria prima de fonte não renovável, como areia e brita, e 

reaproveitamento do copo plástico que seria descartado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Produção de concreto 
 

O concreto é o material de construção civil mais utilizado no mundo, sendo 

necessário para execução de obras como casas populares até edifícios industriais de 

alta tecnologia (GCCA, 2021). Sua formulação aplica basicamente areia, pedra 

britada, água e um aglomerante, ou seja, material capaz de colar partículas, o Cimento 

Portland. O cimento é um composto químico em forma de pó cinza proveniente de 

uma mistura de calcário e argila, que foi patenteado pelo químico britânico Joseph 

Aspdin em 1824 (BAUER, 2019).  

As propriedades dos aglomerantes hidráulicos já eram conhecidas pelos romanos, 

e foram eles que descobriram que misturando uma cinza vulcânica encontrada nas 

proximidades do Vesúvio com cal hidratada, obtinham um aglomerante que endurecia 

sob água (BAUER, 2019). Esse material foi utilizado na antiguidade clássica em obras 

como o Panteão de Roma, construído no ano de 118 da era cristã e que está de pé 

até os dias atuais, também foi citada na obra Da Arquitetura, de autoria do romano 

Marco Vitruvius Pollio, escrita entre os anos de 35 e 25 a.C., sendo o tratado de 

arquitetura mais antigo que se tem registro (POLLIO, 2007).  

Atualmente o cimento Portland é produzido em instalações de grande porte com 

fornos rotativos que trabalham 24 horas por dia, sem a necessidade de parada para 

abastecimento, normalmente junto das jazidas de extração de rochas para matéria 

prima, e movimenta milhares de toneladas por dia. 

Juntamente com o cimento, tem-se como agregados naturais a pedra britada e a 

areia, que são extraídos diretamente da natureza, passando por processo de 

classificação quanto a sua granulometria e comercializados em volume (metros 

cúbicos) para produção de concreto, ambos constituem matéria prima de fonte não 

renovável.  
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A fabricação do concreto convencional consiste na mistura dos agregados (areia 

e brita), do cimento (aglomerante) e da água a fim de obter um conjunto homogêneo, 

obtendo um material a ser aplicado em elementos construtivos diversos, sendo objeto 

de normatização e rigoroso controle de qualidade em suas diversas etapas, desde o 

preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, cada uma com seus critérios 

bem definidos para avaliação de sua eficiência.  

O concreto tem duas fases distintas na sua produção, a fase plástica, em que a 

mistura ainda não iniciou o processo de secagem ou cura, e fase endurecida, onde o 

concreto atinge sua resistência de projeto, o que ocorre normalmente aos vinte e oito 

dias da mistura inicial (BAUER, 2019). O concreto é um material de grande resistência 

mecânica à compressão.  

Durante a fabricação do concreto é comum a adição de alguns aditivos para 

melhorar as propriedades da mistura ou mesmo do produto final, como aditivos 

impermeabilizantes, redutores ou aceleradores de pega (endurecimento), e aditivos 

para controle de fissuração do concreto, pois durante o processo de cura (ou 

endurecimento) o material perde água e eventualmente pode retrair, o que gera micro 

fissuramento nas estruturas internas da peça, fenômeno indesejável que compromete 

a performance da estrutura. Para combater essa fissuração por retração tem sido 

aplicado ao concreto fibras ou filamento de diversos materiais (Figura 2), como 

polipropileno, aço, vidro, nylon, poliéster, carbono, celulose, amianto, sisal e fibras 

vegetais (AOKI, 2021).  

O material reforçado com fibras carece de normatização no Brasil, mas vem sendo 

aplicado com bons resultados e várias empresas comercializam as fibras necessárias 

ao processo. Neste estudo tomamos por base a norma americana ASTM 

D7508/D7508M – 15 Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete, onde o 

polipropileno é admitido como reforço para o concreto e suas propriedades físicas e 

químicas são descritas como compatíveis para a aplicação em questão. 
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Figura 2 - Tipo de fibras para concreto 

 

Fonte: AOKI, 2021 

 

E isso garante uma aplicação segura e inerte do compósito, uma vez que a peça 

de concreto para pavimentação é indicada para uso em áreas sujeitas a intempéries 

e qualquer possibilidade de lixiviação inviabiliza a mistura do polímero no concreto. 

 

2.2. Polímeros 
 

De acordo com Canevarolo (2002) a palavra polímero origina-se do grego poli 

(muitos) e mero (unidade de repetição). Assim, um polímero é uma macromolécula 

composta por muitas (dezenas de milhares) de unidades de repetição denominadas 

meros. A matéria prima para a produção de um polímero é o monômero, isto é, uma 

molécula com uma unidade de repetição. Dependendo do tipo do monômero 

(estrutura química), do número médio de meros por cadeia e do tipo de ligação 
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covalente, poderemos dividir os polímeros em três grandes classes: Plásticos, 

Borrachas e Fibras. 

Há milhares de anos, o homem retira da natureza os elementos essenciais à sua 

existência, bem como inúmeros outros produtos que são utilizados para seu conforto 

e para a melhoria de sua qualidade de vida. Ao longo das eras, a natureza tem sido 

largamente explorada em nome do bem-estar da raça humana.  

Na busca por novos materiais, observa-se que, na natureza, existe uma imensa 

variedade em matérias-primas e que vários produtos também podem ser sintetizados 

pelo homem a partir de insumos naturais. Entre os mais variados materiais utilizados, 

os polímeros têm se destacado por suas características químicas e físicas, devido a 

suas propriedades como: maior resistência a corrosão, flexibilidade, elasticidade, 

transparência, baixa densidade, baixa temperatura de processamento, baixa 

reatividade, entre outras (CANEVAROLO, 2002).  

Por essas propriedades e por serem baratos e práticos, os materiais poliméricos 

vêm substituindo outros materiais (couro, vidro, madeira, papéis e metais), com 

eficácia e vantagem. Desde o início do século passado, o uso dos polímeros tem se 

tornado cada vez mais frequente na sociedade. Basta observar ao redor para se 

perceber a enorme quantidade de objetos produzidos pelo homem e que se utilizam 

de materiais poliméricos como matéria-prima para suas diferentes elaborações.  

Nas garrafas de bebidas, sacolas de supermercados, tubos de encanamento, 

recipientes de poliestireno expandido, revestimentos de panelas e de latas de 

conserva, mamadeiras, tintas para paredes, próteses, escovas de dente, para-

choques de veículos, tapetes, cobertores, pneus ou suportes para componentes 

eletrônicos, os polímeros estão presentes em grande maioria dos utensílios que 

usamos no cotidiano (CETESB, 2011).  

O desenvolvimento inicial dos polímeros sintéticos esteve baseado em sua relativa 

inércia e resistência à degradação, ao contrário dos polímeros naturais como amido, 

celulose e proteínas. Os primeiros estudos relativos à biodegradação dos polímeros 

foram realizados visando retardar e prevenir o ataque por fungos, algas, bactérias e 

outros organismos vivos a esses materiais. Em particular, os polímeros formados por 

hidrocarbonetos, derivados de petróleo, são bastante resistentes ao ataque químico 

e biológico (SILVA et al, 2017). 
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2.3. Polímeros Convencionais 
 

Os polímeros convencionais, derivados do petróleo, estão em praticamente tudo o 

que usamos hoje em dia: roupas, calçados, medicamentos, embalagens, meios de 

transporte, comunicações, armazenamento de informações. Eles podem ser 

termorrígidos, elastômeros e termoplásticos, porém, são mais utilizados os 

termoplásticos. Dentre os mais diversos tipos de polímeros convencionais existentes, 

destacam-se o polietileno (PE), polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno de 

baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP), poliestireno (PS), policloreto de vinila 

(PVC) e o poli (tereftalato de etileno) (PET) (CANEVAROLO, 2002). 

 

2.4. Principais Plásticos Recicláveis 
 

No Brasil, a norma técnica dos plásticos (NBR 13.230:2008) foi desenvolvida de 

acordo com critérios internacionais. A numeração separa os plásticos em seis 

diferentes tipos de materiais (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS), e uma opção 

denominada “outros”, normalmente, empregada para produtos plásticos fabricados 

com uma combinação de diversas resinas e materiais (SILVA et al, 2017). A Figura 3 

indica os símbolos e seus respectivos significados, que são gravados nos produtos 

plásticos para indicar do que são fabricados. 

Para este estudo será aplicado o PP, a Figura 4 indica uma amostra do copo 

utilizado e a indicação do material gravado no fundo. O polipropileno é um material 

rígido, brilhante com capacidade de conservar o aroma e resistente às mudanças de 

temperatura. Por se tratar de um termoplástico, tem a capacidade de amolecer e fluir 

quando sujeitos a um aumento de temperatura e pressão. Quando estes plásticos são 

resfriados, o polímero solidifica-se em um produto com formas definidas. 

Normalmente é encontrado em peças técnicas, caixarias, em geral, utilidades 

domésticas, fios e cabos, potes e embalagens mais resistentes (AMARAL et al, 2011). 
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Figura 3 - Identificação dos plásticos segundo a norma da ABNT 

 

Fonte: Norma ABNT NBR 13230:2008, adaptado pelo autor, 2021 

 

 

Figura 4 - Copo de 200 ml e gravação do tipo de material em relevo no fundo do copo 

 

Fonte: O autor, 2021 
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA - SUSTENTABILIDADE  
 

As discussões sobre sustentabilidade na era moderna se intensificam na 

década de 60 e ganham força com a conferência mundial promovida pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) em 1972, em Estocolmo. Em 1987 é publicado o 

Relatório Brundtland, documento conhecido como Nosso Futuro Comum, nele o 

desenvolvimento sustentável é concebido como o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades (MMA, 2020). 

Todo empreendimento humano para se tornar sustentável deve atender as 

questões de adequação ambiental, viabilidade econômica, justiça social e aceitação 

cultural (CIC, 2008), e diante de um panorama empresarial nos deparamos com a 

busca pelas certificações, onde temos a norma NBR ISO 14001, que compõe os 

requisitos do sistema de gestão ambiental, para órgãos públicos e privados. Seu 

objetivo é promover ações de proteção e conservação do meio ambiente visando o 

desenvolvimento sustentável.  

Aliado aos processos de certificação, está em vigor no Brasil desde 2010 a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (BRASIL, 2010), que estabelece 

diretrizes e coloca o cenário nacional em outro patamar de desenvolvimento social e 

econômico, garantido a manutenção e qualidade ambiental. 

A construção civil é um motor propulsor da economia em vários aspectos, na 

geração direta de empregos e por modificar o ambiente construído tornando possível 

edificar obras para todas as atividades humanas. Mas também impõe grandes 

impactos ambientais, seja na extração de matéria prima ou na geração de resíduos 

de construção. Cerca de 50 a 70% dos resíduos gerados nos municípios brasileiros 

são provenientes de construção civil (IPEA, 2012).  

A maior parte destes resíduos é classificada como não perigosos, como restos 

de argamassa e concreto (SINDUSCON, 2005). Entretanto se tornam críticos pela 

grande quantidade de material descartado, e, se descartado de maneira incorreta, 

podem gerar problemas ambientas, estéticos e de saúde pública, pois muitas cidades 

brasileiras não dispõem de mecanismos para gerenciamento do descarte e reciclagem 

destes resíduos. 
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Cabe aos municípios (prefeituras), em respeito da Resolução Conama 

n°307/2002, o gerenciamento da coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

resíduos de construção civil. As empresas, através de seu sistema interno de gestão 

ou em atendimento às diretrizes da certificação ambiental, devem buscar metas de 

redução de seus rejeitos, com responsabilidade social e equilíbrio no consumo de 

recursos naturais. 

Ações simples de coleta e reciclagem, como no caso o reaproveitamento de 

copos descartáveis de polipropileno, ajudam a organizar o ambiente de trabalho, 

diminuir os riscos dos trabalhadores e reduzir a quantidade de resíduos descartados 

das empresas. Esse procedimento está diretamente ligado a certificação NBR ISO 

14001, onde é preconizado a redução de resíduos descartados.  

Os funcionários também são agentes participativos importantes para o sucesso 

de implantação dos requisitos da norma, que tem como benefícios a valorização da 

imagem da empresa, comprometimento com a saúde e segurança do colaborador, 

incremento da identificação e motivação do funcionário, através do envolvimento nos 

processos de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. 

Os recursos naturais em franco declínio sugerem uma atuação de preservação 

cada vez mais pujante da sociedade como um todo, não apenas ações isoladas de 

indivíduos ou empresas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Materiais 

 
 

Os materiais e equipamentos utilizados na pesquisa foram: 

 Polipropileno (PP): Proveniente de copos descartáveis pós consumo, 

recolhidos de central de resíduos de indústria no município de Cruzeiro 

SP; 

 Pó de pedra: Distribuição granulométrica de 0,15 a 6,3 mm, adquirida de 

fornecedor local do município de Cruzeiro SP; 
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 Brita 0 (zero) ou Pedrisco: Distribuição granulométrica de 4,75 a 12,5 

mm, adquirida em fornecedor local no Município de Cruzeiro SP; 

 Cimento CP II E: Cimento Portland composto com escória de alto forno 

– NBR 11578; 

 Gesso fino em pó para construção (NBR 13207); 

 Água potável para amassamento: Rede pública de abastecimento, 

município de Cruzeiro SP;  

 Fragmentado tipo Shredder: Marca LPM com motor 2.200 W, bifásico 

220 V, capacidade de produção de 35 kg/h, lâminas de aço temperado 

com 6 mm de abertura; 

 Molde metálico para Bloquetes: Tamanho 400 x 400 mm, para 

moldagem de 8 peças de 20 x 10 x 6 cm; 

 Amostrador para concreto: Molde metálico cilíndrico diâmetro 10cm e 

altura de 20 cm, para amostras de ensaio de compressão; 

 Kit Slump Teste: Contendo placa de base, cone padrão 30 cm de altura, 

haste para adensamento e funil; 

 Trena metálica de 5 metros; 

 Betoneira convencional de 400 litros, 220 v; 

 Balde dosador de 20 litros e 1 litro; 

 Balança eletrônica marca Filizola; 

 Balança de precisão modelo Mettler, marca Toledo; 

 Máquina de ensaio a compressão: Marca Pavitest, modelo: i - 3001 - b - 

ns: 713 - nc: 419 a capacidade nominal 100 tf. Laboratório Empresa 

Hormigon, município de Aparecida SP; 

 Software Autodesk Inventor Version 2016 (Build 200138000, 138): 

Laboratório de Design da Unifatea, município de Lorena SP. 

4.2. Métodos 

4.2.1. Preparação do polipropileno (PP) 
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Para a etapa de validação da ideia, foi desenvolvido um produto com aplicação 

de fibras recicladas obtidas de copos descartáveis de polipropileno (PP). A ideia foi 

reutilizar este material pós consumo, processando-o em fibras que pudessem ser 

adicionadas ao concreto, no momento de sua fabricação, dentro da própria empresa 

geradora do resíduo plástico. 

Os copos descartados foram recolhidos em central de descarte e então 

processados para obter partículas laminadas (flakes) de pequenas dimensões.  

A primeira questão a ser resolvida é o processamento dos copos plásticos 

recolhidos após a utilização através de reciclagem mecânica, para o experimento foi 

considerado apenas copos de 200 ml utilizados para servir água potável, pois outros 

líquidos, que contenham principalmente açúcar, são contaminantes do concreto, 

portanto deveriam ser lavados, aumentando assim uma etapa no processo de 

reciclagem que não foi contemplado neste escopo inicial. A Figura 5 mostra o fluxo 

padrão de reciclagem do plástico. 

Coletadas as amostras de copo de PP, inicia-se o estudo de fragmentação do 

material. A intenção foi utilizar um método simplificado e versátil, com equipamentos 

de custo atrativo e que pudessem ser adaptados em canteiros de obras, sem 

necessidade de instalações especiais e de fácil operação.  

Uma pesquisa no mercado de reciclagem de plásticos indicou que o 

equipamento mais utilizado é o triturador com lâminas ou facas tipo Shredder, 

fabricado em diversos modelos e tamanhos, de acordo com o volume e demanda de 

material a ser processado. Basicamente, um triturador de plástico Shredder é feito de 

quatro componentes principais: uma unidade de alimentação, uma unidade de 

trituração com facas ou lâminas de aço especial, uma unidade de energia e uma 

estrutura de suporte (AYO et al., 2017).  
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Figura 5 - Fluxo da reciclagem mecânica de materiais plásticos 

 

Fonte: ABIPLAST, 2018 

 

A ação ocorre colocando as peças termoplásticas na unidade de alimentação - 

um funil - que as leva para a unidade de trituração. A operação de fragmentação exige 

as ações de cisalhamento, rasgo e quebra. Cisalhamento é o corte real do material, o 

rasgo é puxar o material com força suficiente para que ele se parta e a fratura acontece 

quando o material quebrável se rompe ou é estilhaçado. Embora todas as três ações 

ocorram durante a trituração, se as facas forem devidamente afiadas e as tolerâncias 

apertadas, a ação de redução dominante e mais eficiente deve ser o cisalhamento. 

Para testar o processo do equipamento, foi conduzida uma seção de 

amostragem em empresa fabricante de trituradores, no município de Guarulhos/SP, 
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onde os copos plásticos foram fragmentados para determinar a melhor dimensão do 

material particulado e observar a maneira de operar o equipamento afim de obter o 

resultado esperado. O teste foi executado em equipamento com motor de 2.200 W e 

capacidade de produção de 35 kg/h (Figura 6). 

 

Figura 6 - Triturador tipo Shredder 

  

Fonte: O autor, 2020 

Para os copos descartáveis de 200 ml houve necessidade de passar o material 

no moinho triturador por cinco vezes, obtendo amostras de tamanho médio de 6 mm, 

que é a abertura padrão das lâminas do triturador utilizado (figura 7). 
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Figura 7 - Facas de corte do triturador 

 

Fonte: LPM Equipamentos, 2020 

 

 

 O equipamento de trituração pode ser construído sob medida, com variação na 

espessura das facas de trituração e instalação de peneira com abertura no diâmetro 

desejado das partículas. O teste foi aplicado com trituração de 2.500 unidades de 

copo descartável de 200ml, suficiente para fornecer material particulado a ser usado 

na etapa de preparação de amostras. A Figura 8 indica o aspecto do plástico após o 

processo de trituração. 

 

Figura 8 - Copo plástico transformado em partículas 

 

Fonte: O autor, 2021 
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4.2.2.  Corpos de prova 

 
Este estudo foi conduzido com a produção de corpos de prova para os diferentes 

traços de concreto elaborados, executado então testes de laboratório padronizados, 

para determinar a resistência do material, bem como por meio de prototipação, ou 

seja, a fabricação de peças que possam ser testadas em ambiente real de utilização, 

nos pavimentos internos transitáveis de canteiros de obras. 

Na produção do concreto, o procedimento adotado consistiu em medir o traço a 

ser utilizado na mistura, ou seja, a dosagem, que nada mais é do que a proporção dos 

materiais água, pó de pedra, cimento e brita zero necessária para fazer o concreto da 

obra, essa medida dos materiais deve ser executada criteriosamente, sob o risco de 

não atingir a resistência final do concreto, principalmente na adição de água, que é 

responsável pela reação química do cimento, e se adicionada em demasia acarreta 

no efeito contrário, tirando resistência do concreto. 

A medida inicial foi feita em volume na proporção de 1: 2: 2,5, que corresponde 

a um volume de cimento, dois volumes de pó de pedra e dois volumes e meio de brita 

0, para atingir a resistência à compressão necessária para utilização em pavimentos 

sujeitos ao tráfego leve. 

O polipropileno processado foi adicionado ao traço de concreto, em proporções 

que objetivam manter a trabalhabilidade da massa no estado fresco, sendo utilizado 

para fabricação de peças de concreto, os bloquetes, em fôrmas metálicas 

padronizadas pela norma técnica NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação 

(Figura 9). 

 Os pisos de concreto foram curados e aplicados por técnica convencional em 

arruamentos e calçadas. O plástico utilizado desta forma não oferece risco ao meio 

ambiente e estará confinado na estrutura de concreto, não se degrada quimicamente 

e não altera as propriedades do pavimento a que se destina. 
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Figura 9 - Molde metálico 400 x 400 mm 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

Os materiais dosados foram misturados em betoneira e logo em seguida foi feita 

a verificação da água da mistura, por meio de ensaio que mede a consistência do 

concreto no estado fresco, procedimento definido pela norma NBR16889:2020 

Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone (Figura 

10).  

Neste ensaio, um cone metálico padrão é preenchido com concreto fresco e 

devidamente desmoldado. O deslocamento da amostra é medido em relação à altura 

inicial, tem-se o abatimento ou “slump” do concreto que, para concretos 

convencionais, possui valor entre 60 e 80 mm. 
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Figura 10 – Medição da consistência do concreto fresco 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

Com o teste de “slump” realizado, procede-se a moldagem de corpos de prova 

de acordo com a norma NBR 5738:2015 – Concreto – Procedimento para moldagem 

e cura de corpos de prova. O ensaio de moldagem consiste em preencher o 

amostrador cilíndrico padrão de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura com o 

concreto que se pretende verificar, e depois enviá-lo ao laboratório para o ensaio 

conforme a norma NBR 5739:2018 – Concreto – Ensaio de compressão em corpos 

de prova cilíndricos, onde a resistência é verificada aos 28 dias da moldagem, sendo 

este o tempo padrão para o concreto atingir sua resistência de projeto.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1.  Ensaio de Resistência a Compressão 
 

Para o projeto proposto foram moldadas duas amostras de concreto comum e 

duas amostras de concreto adicionado de fibras de polímero para cada traço 
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investigado (Figura 11), com intuito de comparar as resistências entre eles e 

determinar a melhor concentração de plástico que pode ser colocado sem alteração 

significativa da resistência. 

 

Figura 11 (a) e (b) - Amostras para realização dos ensaios de compressão 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: O autor, 2021 
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A primeira amostra que foi testada em laboratório para o ensaio de resistência 

(Figura 12), continha uma concentração de 0,35 % de polímero em peso, o que 

significa que cada quilograma de concreto recebeu 3,5 gramas de polipropileno. Esta 

proporção não teve efeito significativo na resistência final, indicando aumentar a taxa 

de plástico na mistura. 

 

 

 
Figura 12 (a) e (b) - Corpo de prova preparado na máquina de ensaios para determinação do 

comportamento mecânico (compressão) 

(a)                                                           (b) 

  

Fonte: O autor, 2021 

 

 

Para esta pesquisa foram testados dois traços para concreto, inicialmente o traço 

1:2:2,5 e fator água/cimento (f a/c) de 0,5 e 0,55, e depois utilizamos o traço 1:2:2 a 

fim de atingir a resistência de 35 MPa, sendo que para cada traço foram coletadas 

duas amostras sem adição de polímero e duas amostras com adição de polímero, nas 

proporções de 0,65%, 1,00%, 1,50% e 1,95% de plástico particulado, em relação ao 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

30 
 

peso final do corpo de prova de concreto que pesa 3.520 gramas, a Figura 13 indica 

a proporção dos traços. 

Uma importante avaliação do preparo do concreto no estado fresco pôde ser 

evidenciada, pois o plástico triturado tem baixa densidade e grande volume e quando 

adicionado ao concreto absorve parte da água, dificultando a mistura por motivo de 

perda de consistência. 

Essa característica de plasticidade pode ser corrigida com adição de mais água, 

entretanto essa adição está atrelada à correção do traço de concreto utilizado, onde 

a quantidade cimento é o fator pré-requisito para obter a resistência correta e a fluidez 

necessária. A resistência do concreto é diretamente proporcional à quantidade de 

cimento e inversamente proporcional à quantidade de água, ou seja, não podemos 

ajustar a água da mistura sem ajustar o cimento. 

 

Figura 13 - Quadro de traços utilizado e proporção de PP (Grupo, Volume, Fator A/C e %PP) 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

GRUPO Traço em volume Fator A/C
PP

(gramas/amostrador)

PP

(%)

T1 1:2:2,5 0,5 0,00 0,00

T2 1:2:2,5 0,5 22,88 0,65

T3 1:2:2,5 0,5 35,20 1,00

T4 1:2:2,5 0,5 52,80 1,50

T5 1:2:2,5 0,5 68,64 1,95

T6 1:2:2,5 0,55 0,00 0,00

T7 1:2:2,5 0,55 22,88 0,65

T8 1:2:2,5 0,55 35,20 1,00

T9 1:2:2,5 0,55 52,80 1,50

T10 1:2:2,5 0,55 68,64 1,95

T11 1:2:2 0,5 0,00 0,00

T12 1:2:2 0,5 22,88 0,65

T13 1:2:2 0,5 35,20 1,00

T14 1:2:2 0,5 52,80 1,50

T15 1:2:2 0,5 68,64 1,95

T16 1:2:2 0,55 0,00 0,00

T17 1:2:2 0,55 22,88 0,65

T18 1:2:2 0,55 35,20 1,00

T19 1:2:2 0,55 52,80 1,50

T20 1:2:2 0,55 68,64 1,95
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O traço de concreto que apresentou a melhor resultado continha 1,0% de 

plástico na mistura, equivalente a 35,20 gramas de polímero aplicado em cada corpo 

de prova cilíndrico, para o ensaio de compressão do concreto o valor apresentou 

variação de resistência de 0,5%, considera-se que houve estabilidade no compósito, 

permitindo fabricar os protótipos das peças de concreto para pavimentação e 

submetê-los igualmente ao ensaio de compressão, agora na geometria de produto 

acabado.  

As Figura 14 e 15 ilustram os resultados dos ensaios de compressão para os 

corpos de prova cilíndricos, considerando o traço em volume de cimento, pó de pedra 

brita zero, com as proporções de 1:2:2 e 1:2:2,5 respectivamente. 

 

Figura 14 - Resultado dos ensaios de compressão – Traço 1:2:2 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

As peças de concreto para pavimentação usadas como protótipo seguem o 

padrão comercial retangular de 200x100x60mm (Figura 16), foram confeccionadas 

reproduzindo o traço 1:2:2 dos corpos de prova, com fator água/cimento de 0,5 e 1% 

de PP, que obteve a melhor avaliação para resistência a compressão.  
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Figura 15 - Resultado dos ensaios de compressão – Traço 1:2:2,5 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

As peças então passaram pelo período de cura e foram submetidas também ao 

ensaio de compressão, o resultado foi positivo e as peças apresentaram resistência 

de 35 MPa, valor mínimo admitido em norma NBR 9781:2013 - Peças de concreto 

para pavimentação – Especificação e métodos de ensaio, para a aplicação requerida.  

Para o ensaio de compressão das peças de pavimentação os corpos de prova 

foram devidamente capeados com gesso liso de pega rápida (Figura 17).  A Figura 18 

evidencia a presença do material particulado (PP) no interior das peças que foram 

rompidas no ensaio destrutivo de compressão. 

O copo utilizado foi o de 200 ml, que corresponde ao peso de 1,80 g. Para cada 

quilo de concreto com adição de 1,0% de polímero, são reaproveitados 10 g de 

material plástico ou 5,55 copos. Para 1 m³ de concreto, equivalente à construção de 

16 m² de pavimento, serão reaproveitados 12.778 copos que poderiam ser potenciais 

poluidores. 
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Figura 16 - Geometria da peça de concreto para pavimentação 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

 

   (a)                                                                                (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

 

Figura 17 (a) e (b) - Protótipos de peças de concreto em ensaio de compressão 
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(a)                                                            (b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

5.2.  Modelo Computacional 

 
A peça de concreto para pavimentação foi analisada por um modelo em 3D, 

elaborado em software Autodesk Inventor, no laboratório de Materiais, Modelagem e 

Texturas “Prof. Dr. Wilson Kindlein Junior” da UNIFATEA. 

O estudo incorporou os dados do material de fabricação, como massa 

específica, e os esforços a que estão sujeitos os pavimentos, no caso 35 MPa para 

esforços de compressão uniformemente distribuídos (Figura 19). 

O material demostrou boa distribuição dos carregamentos aplicados, ratificando 

sua aplicabilidade para pavimentos de tráfego leve. Os pontos de fragilidade estão 

nas arestas inferiores da peça, locais que ficam em contato com a areia de 

assentamento dos bloquetes e portando ficam protegidas. Esta análise indica um 

campo de estudo para futuros projetos de melhoria na geometria de construção deste 

artefato de concreto. 

Figura 18 (a) e (b) - Fragmento do corpo de prova com polímero incorporado e sua 
caracterização topográfica e morfológica 
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Figura 19 (a) e (b) - Condições de carregamento com as características do material, condições de 
operação e análise das tensões críticas em torno da geometria da peça 

(a) 
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(b) 

 

 

Fonte: O autor, 2021 

5.3. Teste de Campo 
 

Com o objetivo de conduzir uma avaliação do comportamento dos protótipos em 

condições reais de utilização, construiu-se uma calçada para circulação de pedestres 

em local de fluxo intenso e ao ar livre, com utilização de peças aditivadas com 

polímero e peças convencionais. A exposição as intempéries permitem avaliar a 

resistência do material diante das variações climáticas e possíveis efeitos de lixiviação 

e desgaste por abrasão nas peças (Figura 20). 

A categorização e o desenvolvimento da dissertação caracterizaram-se na 

produção do desenho industrial que é definido como a forma plástica ornamental de 

um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 

produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa 

e que possa servir de tipo de fabricação industrial (BRASIL, 1996).  

O desenho industrial reúne estética diante da técnica de desenvolvimento 

empregada, neste caso o material estruturado e com o foco na sustentabilidade (apelo 
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ambiental – Ecodesign) e a proposta deste trabalho perante o desenho industrial foi 

conferir e validar um design distinto e mais atraente para os usuários, que possa 

influenciá-lo na percepção do uso e adequação do projeto do produto.  

 

 

Figura 20 (a), (b), (c) e (d) – Aplicação em janeiro de 2021 e condição atuais 

(a)                                                        (b) 

  

           

                                       (c)                                                         (d) 

  

Fonte: O autor, 2021 
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A instalação está em funcionamento por 12 meses, sem registro de patologias 

decorrentes da aplicação do material compósito estudado. A estrutura da peça de 

concreto ecológico permaneceu estável, não apresenta desgaste superficial 

significativo e ausência de desprendimento de fibras incorporadas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A metodologia aplicada no desenvolvimento deste produto, com característica 

de Ecodesign, traça uma linha de eventos seguidos da concepção do problema, o 

descarte de plástico no meio ambiente, até a elaboração de uma ideia, prototipação e 

análise da solução proposta. 

A utilização do PP para piso intertravado de tráfego leve tem sua proporção 

limitada a 1% do peso final do concreto, onde o estudo indicou resistência de 35 MPa, 

mas a proporção do plástico pode ser aumentada em composições de menores 

solicitações mecânicas, da ordem de 25 MPa. 

Nessa esteira, o projeto de reaproveitamento de copos descartáveis para 

fabricação de concreto atende as expectativas de redução de resíduos, retornando 

para a cadeia produtiva um material inservível. 

A reciclagem de plástico diminuindo a pressão sobre os recursos não 

renováveis, com economia de agregados para o concreto, envolvendo toda a 

sociedade no processo de economia circular, tanto a liderança das empresas que 

implantam sistemas de gestão de resíduos, previsto nos processos de certificação 

ambiental, quanto os usuários que utilizam os copos descartáveis e participam do 

processo de coleta seletiva e depois vão utilizar os pavimentos, executados com 

adição dos copos descartados que foram incorporados ao concreto. 

Sugestão para estudos futuros: 

 Ensaios de tração na flexão das peças de concreto. 

 Fragmentação dos copos descartáveis utilizando moinho planetário. 
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