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APRESENTAÇÃO 

 

Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento criam novos materiais 

ou modificam as propriedades de materiais existentes.  A ciência dos materiais 

tem como objetivo principal a obtenção de conhecimentos básicos sobre a 

estrutura interna, as propriedades e o processamento de materiais. A 

engenharia de materiais volta-se principalmente para a utilização de 

conhecimentos básicos e aplicados acerca dos materiais de tal forma que estes 

possam ser transformados em produtos necessários ou desejados pela 

sociedade. 

A partir da verificação da importância do estudo e aplicação dos 

materiais, essa obra engloba estudos científicos e tecnológicos aplicados ao 

desenvolvimento da Ciência e Engenharia de Materiais. 
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Capítulo 1 

APLICABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE GRANITO EM 

ARGAMASSA 

Valdivânia Albuquerque do Nascimento1; Yvo Borges da Silva1*; Millena de 

Cássia Sousa e Silva1 

1Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina – PI. 

*yvoborgess@gmail.com 

 

RESUMO 

A utilização de resíduo de granito para composição de massas cerâmicas 

contribui para um maior aproveitamento dos recursos naturais, como também 

promove melhoria no progresso da sociedade. O objetivo deste estudo foi 

realizar uma prospecção tecnológica da utilização de resíduo de granito em 

argamassa, analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de 

patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. A busca de 

patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Através destes 

estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o depósito de 

patentes envolvendo a utilização de materiais metálicos na captação de 

energia solar avança cada vez mais, usando todos os termos chaves, Estados 

Unidos, PCT e Austrália tiverem o maior número de depósitos na área, 

respectivamente, com 1492, 1000 e 434. Para as publicações de artigos 

verificou-se os anos 2010 e 2013 para mais artigos publicados, o código C12N 

referente a 1878, A61K com 1107 e C12P com 1099. A classificação está 

relacionada a utilização de resíduo de granito em argamassa. Sendo assim, 

sugere-se que a aplicação dos materiais metálicos na captação de energia 

solar é de extrema relevância. 

 

INTRODUÇÃO 

Os granitos ornamentais e de revestimentos, também chamado de 

pedras naturais, rochas lapídeas, rochas dimensionais e materiais de cantaria, 

podem ser definidos como rochas não calcárias capazes de receber polimento 

e de serem usadas como material de revestimento. Esse conceito abrange 
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rochas de composições distintas e que satisfazem as condições necessárias 

para utilização na construção civil (1,2). Segundo Filho e Rodrigues (1999), 

cerca de 80% da exploração mundial é transformada em chapas e ladrilhos 

para revestimento, 15% em peças para arte funerária e 5% para outras 

aplicações.  

No beneficiamento dos blocos para a produção de chapas, são geradas 

quantidades significativas de rejeitos em forma de “lama”, proveniente da polpa 

utilizada nos teares, cujos objetivos são lubrificar e resfriar as lâminas, evitar 

sua oxidação impedindo o aparecimento de manchas nas chapas, servir de 

veículo para abrasivo (granalha) e limpar os canais entre as chapas. Essa 

“lama” é geralmente constituída de água, granalha e cal moída. Utiliza-se como 

substituição à cal o calcário moído, a escória de alto forno, etc. (3-5). 

A quantidade crescente dos resíduos em forma da polpa abrasiva, 

chamada de “lama” resultante da ação dos teares tem preocupado os 

proprietários de serrarias, ambientalistas e governantes devido às agressões 

ambientais oriundas do descarte desse resíduo. Córregos, ravinas, lagos 

naturais e artificiais e até rios têm sido utilizados como repositórios para esses 

resíduos. Também não é rara a utilização de faixas de domínio das rodovias 

como local para descarte, colocando em risco os motoristas e passageiros que 

possam vir a sofrer acidentes nesses locais, pois essas áreas são 

transformadas em verdadeiros lagos movediços de “lama” (6).  

Estima-se que o desperdício no processo de mineração das pedras 

ornamentais chegue a 40% (monólitos fora das dimensões padronizadas, 

lascas e pó de pedra). Na serragem, as perdas podem chegar a 30% na forma 

de lama abrasiva. Outras perdas costumam ocorrer por quebra de placas, 

falhas de empilhamento, defeito no corte, uso de polpa abrasiva de composição 

inadequada, etc. Durante a manufatura dos ladrilhos as perdas podem chegar 

a 10%. Já na aplicação das pedras ornamentais na construção civil, as perdas 

podem chegar a 30% (7-9).  

A utilização de resíduo de mármore e granito para composição de 

massas cerâmicas contribui para um maior aproveitamento dos recursos 

naturais, como também promove melhoria no progresso da sociedade (10). 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave os termos em português e em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 

sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por país, 

demostrando que o Estados Unidos, PCT e Austrália tiverem o maior número 

de depósitos na área, respectivamente, com 1492, 1000 e 434. Para as 

publicações de artigos verificou-se os anos 2010 e 2013 para mais artigos 

publicados. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada 

em 1998, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e 

com o nível de evolução cada vez maior. 
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Figura 1: Patentes depositadas por País. 

 

A Figura 2 apresenta as principais classificações internacionais de 

patentes depositadas, o código C12N referente a 1878, A61K com 1107 e 

C12P com 1099. A classificação está relacionada a utilização de resíduo de 

granito em argamassa.  

Figura 2: Classificação Internacional de Patentes. 
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CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização de resíduo de 

granito em argamassa avança cada vez mais, usando todos os termos chaves, 

Estados Unidos, PCT e Austrália tiverem o maior número de depósitos na área, 

respectivamente, com 1492, 1000 e 434. Para as publicações de artigos 

verificou-se os anos 2010 e 2013 para mais artigos publicados, o código C12N 

referente a 1878, A61K com 1107 e C12P com 1099. A classificação está 

relacionada a utilização de resíduo de granito em argamassa. Sendo assim, 

sugere-se que a aplicação dos materiais metálicos na captação de energia 

solar é de extrema relevância. 
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Capítulo 2 

ESTUDO QUALITATIVO DO PROCESSO DE CORROSÃO EM PERFIS 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Valdivânia Albuquerque do Nascimento1; Yvo Borges da Silva1*; Millena de 

Cássia Sousa e Silva1 

1Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina – PI. 

*yvoborgess@gmail.com 

 

RESUMO 

Assim como os concretos convencionais, os concretos com a incorporação de 

resíduos cerâmicos reciclados também estão sujeitos a processos de 

degradação decorrentes da ação ambiental. O objetivo deste estudo foi realizar 

uma prospecção tecnológica do processo de corrosão em perfis na construção 

civil, analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de 

patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. A busca de 

patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Observou-se que 

em 2016, 2015 e 2014 tiveram 150, 41 e 34 patentes depositadas na área, 

perfazendo o maior número de depósitos. A primeira patente depositada foi em 

1996, mostrando o quão inovador é o tema em estudo. A classificação está 

relacionada ao processo de corrosão em perfis na construção civil. As 

principais classificações internacionais de patentes, demonstrando que os 

códigos A23L 33/10, A23L 2/02 e A23L 2/52 obtiveram respectivamente 290, 

265 e 264 patentes depositadas. A China se destaca com o maior número de 

artigos publicados, em seguida estão Brasil e Japão.  Sendo assim, sugere-se 

que o processo de corrosão em perfis na construção civil é de extrema 

relevância. 

INTRODUÇÃO 

A confecção de concretos com o uso de resíduos da construção civil 

(RCC) vem sendo estudada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acerca 

de sua viabilidade técnico-econômica de cunho sustentável (1). Esses estudos 

envolvem a avaliação das propriedades mecânicas do concreto (2), a 
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viabilidade econômica de seu emprego (3), o processo de hidratação e a 

formação de compostos do cimento com resíduos (4), o transporte de massa 

na matriz cimentícia (1) e alguns estudos de durabilidade (3). 

A composição dos resíduos da construção civil (RCC) pode apresentar 

significativa variabilidade. Contudo, os resíduos oriundos de materiais 

cerâmicos representam grande fatia da composição do RCC, com quantitativos 

que assumem 26% para Porto Alegre, 48% para Maceió, 21% para Campinas 

e 14% para Salvador. Essa fatia é de 32% para a Holanda e de 35% para 

Taiwan (5). 

A inserção desses resíduos no concreto pode ser feita por substituição 

dos agregados ou substituição parcial do cimento. A maior parte dos estudos 

se concentra na substituição de agregados naturais por agregado reciclado de 

RCC (6). Estudos focados na avaliação de concretos com substituição de 

cimento por resíduos cerâmicos ainda são poucos (2). 

Sobre a alcalinidade de concretos com a incorporação RTM, percebe-se 

que há redução gradativa no pH com a adição do resíduo. Vejmelková et al. 

(2012) observaram que os concretos de referência apresentam valores de pH 

da água de lixiviação da ordem de 12, após 60 dias de imersão em água 

destilada, enquanto concretos com substituição de 60% do cimento por RTM 

apresentaram pH da água de lixiviação da ordem de 11, demonstrando a 

redução de alcalinidade em função da incorporação do RTM (10-12). 

Assim como os concretos convencionais, os concretos com a 

incorporação de resíduos cerâmicos reciclados também estão sujeitos a 

processos de degradação decorrentes da ação ambiental. A ação dos cloretos 

representa uma importante fonte de degradação das estruturas de concreto 

armado, devido à corrosão das armaduras. Ensaios que avaliam o transporte 

de cloretos na matriz cimentícia, quer seja com a aplicação de campo elétrico 

ou não, buscam obter parâmetros que quantifiquem está maior ou menor 

habilidade de transporte e são amplamente utilizados como instrumentos de 

comparação entre distintas mesclas de concreto, ou na avaliação do período 

de iniciação da corrosão (7-9). 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave, em português e em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português 

foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no 

título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta os anos com maior número de depósitos de 

patentes, em 2016, 2015 e 2014 tiveram 150, 41 e 34 patentes depositadas na 

área, perfazendo o maior número de depósitos. A primeira patente depositada 

foi em 1996, mostrando o quão inovador é o tema em estudo. A classificação 

está relacionada ao processo de corrosão em perfis na construção civil.  
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Figura 1: Ano de depósito de Patentes. 

 

Figura 2: Classificação Internacional de Patentes. 

 

 

 A Figura 2 ilustra as principais classificações internacionais de patentes, 

demonstrando que os códigos A23L 33/10, A23L 2/02 e A23L 2/52 obtiveram 

respectivamente 290, 265 e 264 patentes depositadas. 
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A Figura 3, observa-se que a China se destaca com o maior número de 

artigos publicados, em seguida estão Brasil e Japão. Contudo, a preocupação 

em investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico deste país, 

colocando-o no ranking de depósitos de patentes do processo de corrosão em 

perfis na construção civil, além de outras áreas de materiais. 

Figura 3: Países com submissão de artigos. 

 

 

CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo do processo de corrosão em perfis na 

construção civil avança cada vez mais, usando todos os termos chaves, 

observou-se que em 2016, 2015 e 2014 tiveram 150, 41 e 34 patentes 

depositadas na área, perfazendo o maior número de depósitos. A primeira 

patente depositada foi em 1996, mostrando o quão inovador é o tema em 

estudo. A classificação está relacionada ao processo de corrosão em perfis na 

construção civil. As principais classificações internacionais de patentes, 

demonstrando que os códigos A23L 33/10, A23L 2/02 e A23L 2/52 obtiveram 

respectivamente 290, 265 e 264 patentes depositadas. A China se destaca com 

o maior número de artigos publicados, em seguida estão Brasil e Japão.  

Sendo assim, sugere-se que o processo de corrosão em perfis na construção 

civil é de extrema relevância. 
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RESUMO 

Compósitos que utilizam fibras naturais, como carga de reforço, e polímeros 

biodegradáveis, como matriz, são considerados materiais ambientalmente 

amigáveis. O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica da 

incorporação de resíduo em matriz polimérica, analisando a participação dos 

países nos depósitos de pedidos de patentes em bases nacionais e 

internacionais até o momento. A busca de patentes utilizou-se as bases EPO, 

INPI, USPTO e WIPO. Usando todos os termos chaves, anos 2016, 2015 e 

2014 tiverem o maior número de depósitos na área, com 26, 18 e 16, 

respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi 

depositada em 2007, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. Onde A21L com cerca de 

25, A21L 33/00 com 21 e A21L 5/00 com 17. Contudo, a preocupação em 

investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico, colocando-o no 

ranking de depósitos de patentes incorporação de resíduo em matriz 

polimérica, além de outras áreas de materiais. Sendo assim, sugere-se que a 

incorporação de resíduo em matriz polimérica é de extrema relevância. 

INTRODUÇÃO 

O uso de matérias-primas provenientes de fontes renováveis tem sido 

foco de interesse em muitos trabalhos, devido ao seu grande potencial na 

substituição de materiais tradicionais. O uso dessas matérias-primas pode ser 

visto como uma prática econômica; porém, o mais importante é a tendência de 

reduzir a utilização de produtos de difícil decomposição [1,2]. O uso de fibras 

naturais, como reforço em materiais compósitos, apresenta um grande 

potencial para melhorar o desempenho de polímeros em aplicações 
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tecnológicas, além de apresentar baixo custo, abundância e biodegradabilidade 

[3-5]. Esses materiais combinam boas propriedades mecânicas com uma baixa 

massa específica e boa estabilidade dimensional[6]. Além disso, essas fibras 

geram menor impacto ambiental na sua produção[7]. 

Compósitos que utilizam fibras naturais, como carga de reforço, e 

polímeros biodegradáveis, como matriz, são considerados materiais 

ambientalmente amigáveis[8]. Estudos demonstram que as fibras de origem 

vegetal têm um impacto muito pequeno sobre o meio ambiente, quando 

comparado com o das fibras de vidro[6]. Fibras como sisal, coco, juta, rami, 

folha de abacaxi, algodão, curauá e linho, entre outras, estão sendo estudadas 

como carga de reforço em compósitos, devido ao seu grande potencial [9]. As 

fibras de algodão têm propriedades físicas muito promissoras em compósitos 

matriz/fibra de algodão (e.g. processados por extrusão); porém, a maior parte 

dos estudos sobre esses materiais tem se centrado em compósitos 

matriz/tecido de algodão[10]. 

A incorporação de fibras vegetais em termoplásticos vem sendo 

estudada devido a fatores tais como: aumento do módulo de elasticidade e 

resistência mecânica, além de reduzir o peso do produto final[11]. 

As fibras naturais celulósicas são hidrofílicas e geralmente incompatíveis 

com matrizes poliméricas hidrofóbicas[12]; isso requer um tratamento das 

fibras ou a utilização de agentes compatibilizantes, que promovam ligações 

químicas entre a matriz e a carga de reforço, ou que alterem a tensão 

superficial da carga de reforço, para permitir um molhamento eficiente da 

matriz pela fibra, melhorando a adesão entre a carga de reforço e a matriz[4]. A 

interação da fibra no compósito não é apenas uma função da resistência à 

tração da fibra, do seu comprimento e da fração volumétrica desta no 

compósito, mas também depende da natureza química e da ligação física entre 

a fibra e a matriz polimérica. As interações fibra/matriz desempenham um papel 

fundamental na transferência de tensão da matriz para a fibra. A ligação entre a 

fibra e a matriz é criada durante a fase de produção dos materiais 

compósitos[13]. 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave, em português e em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português 

foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no 

título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por ano, 

demostrando que os anos 2016, 2015 e 2014 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 26, 18 e 16, respectivamente. Vale ressaltar que, a 

primeira patente sobre o tema foi depositada em 2007, mostrando assim que 

os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada vez 

maior. 
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Figura 1: Patentes e artigos depositados por ano. 

 

Figura 2: Instituições com depósitos de Patentes. 

 

A Figura 2, observa-se que as principais classificações internacionais, 

onde A21L com cerca de 25, A21L 33/00 com 21 e A21L 5/00 com 17. 

Contudo, a preocupação em investir em tecnologia favoreceu o crescimento 

tecnológico, colocando-o no ranking de depósitos de patentes incorporação de 

resíduo em matriz polimérica, além de outras áreas de materiais. 
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CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a incorporação de resíduo em 

matriz polimérica cada vez mais, usando todos os termos chaves, anos 2016, 

2015 e 2014 tiverem o maior número de depósitos na área, com 26, 18 e 16, 

respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi 

depositada em 2007, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. Onde A21L com cerca de 

25, A21L 33/00 com 21 e A21L 5/00 com 17. Contudo, a preocupação em 

investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico, colocando-o no 

ranking de depósitos de patentes incorporação de resíduo em matriz 

polimérica, além de outras áreas de materiais. Sendo assim, sugere-se que a 

incorporação de resíduo em matriz polimérica é de extrema relevância. 
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RESUMO 

Os compósitos reforçados com fibras de sisal se sobressaem pela alta 

resistência ao impacto, e ótimas propriedades de resistência à tração e flexão. 

O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica de compósitos 

laminados epoxídicos, analisando a participação dos países nos depósitos de 

pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. A 

busca de patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Usando 

todos os termos chaves, os anos 2016, 2012 e 2010 tiverem o maior número 

de depósitos na área. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi 

depositada em 1974, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. China, Espanha e Brasil, 

com o maior número de patentes na área. A classificação está relacionada aos 

compósitos laminados epoxídicos. Sendo assim, sugere-se que a aplicação de 

compósitos laminados epoxídicos é de extrema relevância. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a sociedade contemporânea apresenta crescente interesse 

por aplicações de polímeros reforçados com fibras naturais [1], principalmente 

devido às precauções com os impactos ambientais provocados pelas fibras 

convencionais, como as fibras de vidro [2, 3]. As fibras naturais se destacam 

fortemente no ramo automobilístico e de construção civil, sobretudo por serem 

biodegradáveis e exibirem excelentes propriedades mecânicas [3, 4]. Contudo, 

apesar das resinas epoxídicas não serem degradáveis, estudos atuais 

propõem com sucesso novos processos para reciclar essas resinas 

termorrígidas [5, 6]. Assim, a busca constante por novos materiais com baixo 
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impacto ambiental conquista cada vez mais espaço nas pesquisas cientificas 

[5, 7]. 

Os compósitos reforçados com particulados possuem suas propriedades 

mecânicas aprimoradas devido às partículas apresentarem melhores 

características de dureza e resistência que a matriz, de modo que a matriz 

atua, principalmente, como um meio de propagação de tensão até as partículas 

as quais suportam a carga aplicada. Esses compósitos são os mais estudados 

atualmente, pois apresentam uma grande variedade de aplicações tecnológicas 

[9, 10]. A avaliação de suas aplicações está diretamente ligada à propriedade 

mecânica do limite de resistência à tração (LRT) em relação à fração de fibras 

que constituem o compósito [4, 8]. Normalmente, estes materiais são 

submetidos à reação de cura através da ação de endurecedores, na qual a 

resina é transformada em um polímero com uma rede tridimensional complexa 

[8]. Os compósitos reforçados com fibras de sisal se sobressaem pela alta 

resistência ao impacto, e ótimas propriedades de resistência à tração e flexão 

[11, 12]. 

 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave, em português e em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português 

foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no 

título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 
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Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por ano, 

demostrando que os anos 2016, 2012 e 2010 tiverem o maior número de 

depósitos na área. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi 

depositada em 1974, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. 

Figura 1: Patentes depositados por ano. 

 

 

 

A Figura 2 apresenta os principais países com depósitos de patentes, 

sendo o China, Espanha e Brasil, com o maior número de patentes na área. A 

classificação está relacionada a aplicação de compósitos laminados 

epoxídicos.  
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Figura 2: Países com depósitos de patentes 

 

 

CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização de compósitos 

laminados epoxídicos avança cada vez mais, usando todos os termos chaves, 

os anos 2016, 2012 e 2010 tiverem o maior número de depósitos na área. Vale 

ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada em 1974, 

mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível 

de evolução cada vez maior. China, Espanha e Brasil, com o maior número de 

patentes na área. A classificação está relacionada a aplicação de compósitos 

laminados epoxídicos. Sendo assim, sugere-se que a aplicação de compósitos 

laminados epoxídicos é de extrema relevância. 
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RESUMO 

O agregado obtido a partir da reciclagem de resíduo de construção pode ser 

aplicado em serviços como pavimentação, argamassas de assentamento e 

revestimento, concretos, fabricação de pré-moldados. O objetivo deste estudo 

foi realizar uma prospecção tecnológica da adição de resíduo de tecido em 

concreto, analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de 

patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. A busca de 

patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Usando todos os 

termos chaves, os anos os 2014, 2015 e 2013 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 1147, 1142 e 1107, respectivamente. Vale ressaltar 

que, a primeira patente sobre o tema foi depositada em 1990, mostrando assim 

que os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada 

vez maior. Estados Unidos se destaca com o maior número de patentes 

depositadas, em seguida estão China e Coréia do Sul. Contudo, a preocupação 

em investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico deste país, 

colocando-o no ranking de depósitos de patentes da adição de resíduo de 

tecido em concreto, além de outras áreas de materiais. Sendo assim, sugere-

se que a da adição de resíduo de tecido em concreto é de extrema relevância. 

INTRODUÇÃO 

O agregado obtido a partir da reciclagem de resíduo de construção pode 

ser aplicado em serviços como pavimentação, argamassas de assentamento e 

revestimento, concretos, fabricação de pré-moldados (blocos, briquetes, meio-

fio e outros), serviços de drenagem etc. (1-5).  
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Pode-se melhorar características de argamassas, com a aplicação do 

reciclado em substituição total ou parcial à areia natural, mas ainda falta 

determinar algumas características destas argamassas para uma aplicação 

racional e segura. O uso em pavimentação é um dos mais praticados nos 

municípios que reciclam rejeitos de construção, obtendo-se ótimos resultados e 

consumindo-se quantidades significativas de resíduos (6).  

Outras aplicações simplificadas como cobertura de aterros, controle de 

erosão, camadas drenantes, rip-rap etc. podem ser realizadas com sucesso, 

conforme observado pelo autor deste trabalho em municípios onde a 

reciclagem está implantada (7). PINTO (1997a) indica usos para reciclados 

produzidos no Brasil: base para pavimentação; execução de habitações e 

outras edificações; execução de muros e calçadas; contenção de encostas; 

produção de artefatos (guias, sarjetas, tubos).  

Ensaios indicam que se pode usar reciclado de concreto na preparação 

de concreto asfáltico, embora o reciclado de alvenaria não apresente bons 

resultados, pelo seu alto consumo de betume e grande volume de vazios (8-13)  

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave, em português e em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português 

foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no 

título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 
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Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por ano, 

demostrando que os anos 2014, 2015 e 2013 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 1147, 1142 e 1107, respectivamente. Vale ressaltar 

que, a primeira patente sobre o tema foi depositada em 1990, mostrando assim 

que os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada 

vez maior. 

Figura 1: Patentes depositados por ano. 

 

A Figura 2, observa-se que o Estados Unidos se destaca com o maior 

número de patentes depositadas, em seguida estão China e Coréia do Sul. 

Contudo, a preocupação em investir em tecnologia favoreceu o crescimento 

tecnológico deste país, colocando-o no ranking de depósitos de patentes da 

adição de resíduo de tecido em concreto, além de outras áreas de materiais. 
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Figura 2: Países com depósitos de Patentes. 

 

 

CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização da adição de 

resíduo de tecido em concreto avança cada vez mais, usando todos os termos 

chaves, os 2014, 2015 e 2013 tiverem o maior número de depósitos na área, 

com 1147, 1142 e 1107, respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira 

patente sobre o tema foi depositada em 1990, mostrando assim que os estudos 

na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada vez maior. 

Estados Unidos se destaca com o maior número de patentes depositadas, em 

seguida estão China e Coréia do Sul. Contudo, a preocupação em investir em 

tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico deste país, colocando-o no 

ranking de depósitos de patentes da adição de resíduo de tecido em concreto, 

além de outras áreas de materiais. Sendo assim, sugere-se que a da adição de 

resíduo de tecido em concreto é de extrema relevância. 
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RESUMO 

comportamento destas argamassas se enquadre no campo de aplicação 

pretendido e que com a melhoria das suas características revelem um 

acréscimo de durabilidade relativamente às argamassas. O objetivo deste 

estudo foi realizar uma prospecção tecnológica dos resíduos de vidro no 

desenvolvimento de argamassa, analisando a participação dos países nos 

depósitos de pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até o 

momento. A busca de patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e 

WIPO. Usando todos os termos chaves Índia, China e Coréia do Sul detém o 

maior número de patentes, respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira 

patente sobre o tema foi depositada em 2001, mostrando assim que os estudos 

na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada vez maior. O 

depósito de patentes significa 59% dos estudos na área e 41% a publicação de 

artigos. Contudo, a preocupação em investir em tecnologia favoreceu o 

crescimento tecnológico deste país, colocando-o no ranking de depósitos de 

patentes dos resíduos de vidro no desenvolvimento de argamassa, além de 

outras áreas de materiais. Sendo assim, sugere-se que a aplicação dos 

resíduos de vidro no desenvolvimento de argamassa é de extrema relevância. 

 

INTRODUÇÃO 

Para o fabrico de argamassas para conservação, similares às históricas, 

são utilizadas para além das pozolanas naturais tradicionais de origem 

sedimentar (terra diatomácea, moler, gaize, etc.) ou de origem vulcânica (trass, 
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pozolanas dos açores, pozalanas de Santo Antão, pozolanas Italianas, etc.) 

algumas pozolanas artificiais, tais como: cinzas volantes, sílica de fumo e 

metacaulino [4] [5]. Segundo alguns autores [6], a utilização de cinzas volantes 

no betão é benéfica em termos de trabalhabilidade e durabilidade, mas tem 

algumas desvantagens devido às baixas resistências iniciais obtidas.  

Nas argamassas de cal, as pozolanas naturais como as de Cabo Verde, 

e alguns dos sub-produtos industriais já referidos (cinzas volantes e sílica de 

fumo) quando utilizados em substituição parcial do ligante, contribuem para um 

aumento substancial da resistência e durabilidade destas argamassas, devido 

à sua elevada reactividade pozolânica [5].  

A utilização bem sucedida destes sub-produtos industriais nas 

argamassas de cal aérea, leva a pensar que o vidro também poderá ser 

utilizado com este objectivo, devido à sua composição favorável, exigindo-se 

que satisfaça os requisitos básicos para pozolana – moagem a 300 µm ou 

menor – activando assim o comportamento pozolânico [7].  

Através da incorporação destes resíduos nas argamassas espera-se 

obter argamassas compatíveis com as alvenarias antigas, adequadas para 

serem utilizadas como revestimentos destas e com boa resistência à água e a 

condições climáticas húmidas. Para tal será necessário que a resistência 

mecânica destas argamassas seja superior à das argamassas de cal aérea, 

mas não excessiva e que a permeabilidade ao vapor de água seja elevada, 

mantendo-se moderada a absorção de água por capilaridade [8].  

Espera-se, assim, que o comportamento destas argamassas se 

enquadre no campo de aplicação pretendido e que com a melhoria das suas 

características revelem um acréscimo de durabilidade relativamente às 

argamassas de cal sem adições, dando deste modo um contributo para a 

melhoria das técnicas e materiais de restauro arquitetônico e, 

simultaneamente, para a minimização dos problemas ambientais, promovendo 

a reutilização de resíduos industriais e o desenvolvimento de produtos 

sustentáveis [9]. 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave os termos em português e em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 

sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por países, 

demostrando que Índia, China e Coréia do Sul detém o maior número de 

patentes, respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema 

foi depositada em 2001, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. 

Figura 1: Patentes depositados por ano. 

 

 



UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM APLICAÇÕES AVANÇADAS 
 

42 

A Figura 2, observa-se que o depósito de patentes significa 59% dos 

estudos na área e 41% a publicação de artigos. Contudo, a preocupação em 

investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico deste país, 

colocando-o no ranking de depósitos de patentes dos resíduos de vidro no 

desenvolvimento de argamassa, além de outras áreas de materiais. 

Figura 2: Classificação Internacional de Patentes. 

 

 

 



UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM APLICAÇÕES AVANÇADAS 
 

43 
CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo resíduos de vidro no 

desenvolvimento de argamassa avança cada vez mais, usando todos os 

termos chaves, Índia, China e Coréia do Sul detém o maior número de 

patentes, respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema 

foi depositada em 2001, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. O depósito de patentes 

significa 59% dos estudos na área e 41% a publicação de artigos. Contudo, a 

preocupação em investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico 

deste país, colocando-o no ranking de depósitos de patentes dos resíduos de 

vidro no desenvolvimento de argamassa, além de outras áreas de materiais. 

Sendo assim, sugere-se que a aplicação dos resíduos de vidro no 

desenvolvimento de argamassa é de extrema relevância. 
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RESUMO 

A crescente produção de papel, e a busca por produtos de melhor qualidade, 

levam a indústria de papel gerar grandes quantidades de resíduos que se 

tornam problema tanto ambiental quanto econômico para nossa sociedade. O 

objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica da utilização de 

resíduo da indústria de papel em cerâmica vermelha, analisando a participação 

dos países nos depósitos de pedidos de patentes em bases nacionais e 

internacionais até o momento. A busca de patentes utilizou-se as bases EPO, 

INPI, USPTO e WIPO. Usando todos os termos chaves, os anos 2007, 2006 e 

2008 tiverem o maior número de depósitos na área, com 71, 56 e 46, 

respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi 

depositada em 1997, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser 

recentes e com o nível de evolução cada vez maior. WO, Estados Unidos, 

China possuem maior número de patentes depositadas, respectivamente. 

Sendo assim, sugere-se que a aplicação de resíduo da indústria de papel em 

cerâmica vermelha é de extrema relevância. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel, nos últimos 10 

anos, a produção mundial de papel cresceu 35 %, sendo que o Brasil somou 

8,2 milhões de toneladas 2004 e ocupou a posição de sétimo maior fabricante 

mundial de celulose, com cerca de 9,4 milhões de toneladas [1-3]. 
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Na fabricação de papel ocorre a geração de um resíduo em forma 

líquida com alto teor de sólidos em suspensão. Esse líquido é submetido a um 

tratamento primário e desaguamento, gerando assim uma forma sólida 

denominado lodo primário. Esse resíduo é composto basicamente de caulim, 

celulose, traços não significativos de substâncias químicas e água [4-6]. 

A crescente produção de papel, e a busca por produtos de melhor 

qualidade, levam a indústria de papel gerar grandes quantidades de resíduos 

que se tornam problema tanto ambiental quanto econômico para nossa 

sociedade. Diante desse quadro, alternativas de reaproveitamento desses 

resíduos vem sendo estudadas na tentativa de minimizar o impacto causado 

pelos mesmos [7-10]. 

Uma dessas alternativas é a incorporação do resíduo de papel em 

cerâmica vermelha. Buscando atender os interesses das indústrias cerâmicas, 

propõe-se a incorporação de resíduos como uma matéria-prima em seus 

produtos, visando lucratividade e benefício ao meio ambiente pretende-se com 

isso possibilitar a elaboração de novos produtos com qualidade compatível com 

os existentes no mercado tradicional [11,12]. 

Em trabalho reportado na literatura [13], foi observado que este lodo de 

indústria de papel revelou-se excelente isolante termoacústico, podendo ser 

empregado na produção de blocos, tijolos, entre outros; estes produtos 

assemelham-se a madeira, podendo ser cortados com serra, furados e lixados. 

Devido à fibra de celulose, o material apresenta boa coesão, possibilitando 

manuseio logo após a retirada da fôrma; mas, por apresentar 63 % de teor de 

umidade e baixo poder calorífico, seu uso não é recomendado para geração de 

energia. 

Outro estudo indica que incorporação de até 10 % do resíduo à massa 

cerâmica mostrou-se viável tecnicamente, refletindo num ganho de resistência 

à flexão, para temperaturas de queima de 900 ºC de 14,19% (5 % de adição) e 

de 4,67 % (10 % de adição), com relação à amostra de massa sem adição 

[14,15]. 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave os termos em português e em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 

sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por ano, 

demostrando que os anos 2007, 2006 e 2008 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 71, 56 e 46, respectivamente. Vale ressaltar que, a 

primeira patente sobre o tema foi depositada em 1997, mostrando assim que 

os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada vez 

maior. 



UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM APLICAÇÕES AVANÇADAS 
 

48 
Figura 1: Patentes depositados por ano. 

 

A Figura 2 ilustra a quantificação de patentes depositadas por país, 

demostrando que WO, Estados Unidos, China possuem maior número de 

patentes depositadas, respectivamente.  

Figura 2: Artigos publicados por país. 



UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM APLICAÇÕES AVANÇADAS 
 

49 
CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização de resíduo da 

indústria de papel em cerâmica vermelha avança cada vez mais, usando todos 

os termos chaves, os anos 2007, 2006 e 2008 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 71, 56 e 46, respectivamente. Vale ressaltar que, a 

primeira patente sobre o tema foi depositada em 1997, mostrando assim que 

os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível de evolução cada vez 

maior. WO, Estados Unidos, China possuem maior número de patentes 

depositadas, respectivamente. Sendo assim, sugere-se que a aplicação de 

resíduo da indústria de papel em cerâmica vermelha é de extrema relevância. 
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RESUMO 

A crescente demanda de minério de ferro e a escassez das reservas com alto 

teor desse material fazem com que aumente a necessidade da otimização dos 

processos de concentração para que se torne possível a lavra de depósitos 

com teores mais baixos. O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção 

tecnológica da aplicação de rejeito de mineração na produção de tijolos 

cerâmicos, analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de 

patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. A busca de 

patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Os anos 2013, 2014 

e 2016 tiverem o maior número de depósitos na área, com 5, 4 e 3, patentes 

em cada ano, respectivamente. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o 

tema foi depositada em 2001, mostrando assim que os estudos na área tendem 

a ser recentes e com o nível de evolução cada vez maior. O Brasil, Estados 

Unidos e WIPO se destacam com maior número de patentes. A classificação 

está relacionada a aplicação de rejeito de mineração na produção de tijolos 

cerâmicos. Sendo assim, sugere-se que os de rejeito de mineração na 

produção de tijolos cerâmicos são de extrema relevância. 

INTRODUÇÃO 

A crescente demanda de minério de ferro e a escassez das reservas 

com alto teor desse material fazem com que aumente a necessidade da 

otimização dos processos de concentração para que se torne possível a lavra 

de depósitos com teores mais baixos. Um processo de concentração mais 

eficiente, nos dá maior recuperação do material de interesse, gerando 
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concentrados mais ricos e consequentemente, rejeitos mais empobrecidos (1-

3).  

Porém, ainda assim, a disposição desses rejeitos não deixa de ser um 

grande obstáculo para a indústria de mineração. Por isso, a preocupação com 

a conservação ambiental tem levado cada vez mais às buscas para o 

aproveitamento de rejeitos (4,5).  

Uma das possibilidades de aproveitamento muito estudada 

recentemente é a utilização desses rejeitos na construção civil. Ferreira (2013) 

estudou a utilização de escória da fabricação de ferro-ligas de manganês e de 

finos da produção de artesanatos de pedra-sabão para a produção de tijolos 

solocal. Foram confeccionados corpos de prova, utilizando diferentes 

proporções em substituição da cal, e diferentes tempos de cura (6-9).  

Os resultados obtidos mostraram que os corpos de prova solo-cal com 

25% de incorporação de finos de pedra sabão com tempo de cura de 28 e 60 

dias e o corpo de prova com 25% de incorporação de escória de ferro-ligas de 

manganês com tempo de cura de 60 dias são viáveis para a utilização como 

tijolos solo-cal (10).  

Os materiais sólidos dividem-se basicamente em materiais cerâmicos, 

metais e materiais orgânicos, sendo que, os materiais cerâmicos têm sido 

utilizados em construções desde os primórdios, e suas qualidades como: 

durabilidade, resistência e rigidez garantem seu emprego de forma altamente 

confiável (11).  

A facilidade de fabricação e a abundância de matéria-prima fez com que 

a indústria de cerâmica fosse uma das mais antigas do mundo. Cerâmica pode 

ser definida como um material obtido pela moldagem, secagem e sinterização 

de argilas ou de misturas contendo argilas (12). No Brasil, existem 

aproximadamente 11000 empresas que fabricam cerâmicas, sendo que cerca 

de 3600 estão localizadas na região sudeste (13).  

A qualidade dos produtos está ligada diretamente à qualidade da argila, 

cuja classificação é feita de acordo com a sua composição mineralógica. Feita 

a classificação, são delimitados os seus diversos usos (14,15). 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave os termos em português e em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 

sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por ano, 

demostrando que os anos 2013, 2014 e 2016 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 5, 4 e 3, patentes em cada ano, respectivamente. Vale 

ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada em 2001, 

mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível 

de evolução cada vez maior. 
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Figura 1: Patentes depositados por ano. 

 

Figura 2: Países depositantes de Patentes. 

 

A Figura 2 apresenta os principais países com depósito de patentes, 

onde o Brasil, Estados Unidos e WIPO se destacam com maior número de 

patentes. A classificação está relacionada a aplicação de rejeito de mineração 

na produção de tijolos cerâmicos.  
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CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização de rejeito de 

mineração na produção de tijolos cerâmicos avança cada vez mais, usando 

todos os termos chaves, anos 2013, 2014 e 2016 tiverem o maior número de 

depósitos na área, com 5, 4 e 3, patentes em cada ano, respectivamente. Vale 

ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada em 2001, 

mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível 

de evolução cada vez maior. O Brasil, Estados Unidos e WIPO se destacam 

com maior número de patentes. A classificação está relacionada a aplicação de 

rejeito de mineração na produção de tijolos cerâmicos. Sendo assim, sugere-se 

que os de rejeito de mineração na produção de tijolos cerâmicos são de 

extrema relevância. 
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RESUMO 

Para que um material seja classificado como blindagem ele deve cumprir aos 

critérios de proteção, poder de fogo, mobilidade e transportabilidade. O objetivo 

deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica da utilização de material 

metálico de alta dureza em blindagem, analisando a participação dos países 

nos depósitos de pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até 

o momento. A busca de patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e 

WIPO. Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização óxido de grafeno 

utilizado na conversão de energia solar avança cada vez mais, usando todos 

os termos chaves, a China se destaca com o maior número de patentes 

depositadas, em seguida estão Japão e Grã Bretanha. Contudo, a 

preocupação em investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico 

deste país, colocando-o no ranking de depósitos da utilização de material 

metálico de alta dureza em blindagem, além de outras áreas de materiais. As 

principais empresas com depósitos de patentes na área, a Asahi Breweries 

com 18,8%, seguida de Kirin Brewery com 15,2% e Sapporo Breweries com 

12,9%. Sendo assim, sugere-se que a aplicação de material metálico de alta 

dureza em blindagem é de extrema relevância. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, não apenas no Brasil, mas em muitos lugares em volta do 

mundo, o índice de conflitos urbanos tem aumentado de maneira exponencial, 

permitindo com que os sistemas nacionais de segurança necessitem de 
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blindagens para auxiliá-los a conter as mais variadas situações. As blindagens 

utilizadas, geralmente, são constituídas de materiais metálicos, poliméricos, 

cerâmicos e compósitos, sendo cada uma escolhida de acordo com uma 

finalidade específica [7-9]. 

 Para que um material seja classificado como blindagem ele deve 

cumprir aos critérios de proteção, poder de fogo, mobilidade e 

transportabilidade. A proteção está relacionada ao indivíduo, carro ou estrutura. 

O poder de fogo diz respeito ao tipo de munição a qual a proteção está sujeita. 

A mobilidade e a transportabilidade estão relacionadas ao peso da blindagem, 

pois para resistir a diferentes ameaças uma chapa metálica, por exemplo, 

deveria possuir uma elevada espessura. Sendo assim, as pesquisas atuais têm 

se preocupado em diminuir o peso, a fim de aumentar a mobilidade e, 

consequentemente, a transportabilidade [10, 3].  

Todavia, os metais, normalmente, são os mais utilizados para carros de 

combate. Isso devido ao custo benefício e as excelentes propriedades que eles 

podem alcançar por meio dos tratamentos térmicos de têmpera e revenido [11-

13]. A blindagem metálica de alta dureza é desenvolvida de acordo com 

normas específicas, as quais não estabelecem apenas os tratamentos 

necessários a qual está deve ser submetida, mas também o desempenho 

mecânico mínimo exigido para que ela seja testada balisticamente e, 

posteriormente, dinamicamente [2, 3, 5, 6]. 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave os termos em português e em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 
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sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1, observa-se que a China se destaca com o maior número de 

patentes depositadas, em seguida estão Japão e Grã Bretanha . Contudo, a 

preocupação em investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico 

deste país, colocando-o no ranking de depósitos da utilização de material 

metálico de alta dureza em blindagem, além de outras áreas de materiais. 

Figura 1: Países com depósitos de Patentes. 
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Figura 2: Empresas com depósitos de patentes. 

 

 

A Figura 2 ilustra as principais empresas com depósitos de patentes na 

área, a Asahi Breweries com 18,8%, seguida de Kirin Brewery com 15,2% e 

Sapporo Breweries com 12,9%.  

CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo a utilização de material 

metálico de alta dureza em blindagem avança cada vez mais, usando todos os 

termos chaves, a China se destaca com o maior número de patentes 

depositadas, em seguida estão Japão e Grã Bretanha. Contudo, a 

preocupação em investir em tecnologia favoreceu o crescimento tecnológico 

deste país, colocando-o no ranking de depósitos da utilização de material 

metálico de alta dureza em blindagem, além de outras áreas de materiais. As 

principais empresas com depósitos de patentes na área, a Asahi Breweries 

com 18,8%, seguida de Kirin Brewery com 15,2% e Sapporo Breweries com 
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12,9%. Sendo assim, sugere-se que a aplicação de material metálico de alta 

dureza em blindagem é de extrema relevância. 
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RESUMO 

A incorporação de fibras em misturas cimentícias promove uma melhora 

significativa em diversas propriedades mecânicas, com destaque para a 

tenacidade à flexão e a resistência à fadiga e ao impacto. O objetivo deste 

estudo foi realizar uma prospecção tecnológica de concreto reforçado com fibra 

polimérica reciclada, analisando a participação dos países nos depósitos de 

pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. A 

busca de patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Através 

destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo os sensores sem fios aplicados em sistemas 

hídricos de captação de energia avança cada vez mais, usando todos os 

termos chaves, 2015, 2014 e 2007 detém o maior número de patentes 

depositadas. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada 

em 2005, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e 

com o nível de evolução cada vez maior. As principais classificações 

internacionais de patentes, A23G com 10%, A23G-003/34 com 8,5% e A23L 

com 6,23%. A classificação está relacionada ao concreto reforçado com fibra 

polimérica reciclada. Sendo assim, sugere-se que o concreto reforçado com 

fibra polimérica reciclada é de extrema relevância. 

 

INTRODUÇÃO 

O concreto, material estrutural amplamente utilizado em todo o mundo, 

tem sido assunto de pesquisas contínuas no ramo da construção. Em parte, 
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isso ocorre devido ao fato desse compósito apresentar certas limitações, como 

a baixa capacidade de deformação e a rápida propagação de fissuras quando 

submetido a esforços de tração [1, 2]. 

Com o intuito de minimizar tais limitações, o emprego de fibras para 

reforço de misturas cimentícias apresentou grande progresso nas últimas 

décadas. Diferentemente da armadura convencional, que é localizada e 

necessita de prévia montagem, as fibras são misturadas diretamente ao 

concreto e distribuídas aleatoriamente, reduzindo tempo, mão-de-obra e custo 

de certas aplicações em relação ao processo tradicional [1]. 

A incorporação de fibras em misturas cimentícias promove uma melhora 

significativa em diversas propriedades mecânicas, com destaque para a 

tenacidade à flexão e a resistência à fadiga e ao impacto. Sua principal função 

é aumentar a capacidade de absorção de energia, pois atuam como ponte de 

transferência de tensões através das fissuras, reduzindo sua propagação e 

expansão [3, 4]. Além disso, concreto reforçado com fibras apresenta maior 

ductilidade em relação às matrizes não reforçadas, que se tornam deficientes 

após a formação de primeira fissura [5, 6]. 

Diversos estudos foram publicados sobre a investigação do 

comportamento de fibras de aço em matrizes de concreto [2, 4-8]. As reações 

ocasionadas por esforços de flexão e a deformação resultante desse processo 

são caracterizadas. Os parâmetros fundamentais que influenciam as 

propriedades do concreto reforçado com fibras são o tipo de fibra (material 

constituinte, geometria e propriedades de interface com a matriz) e sua fração 

volumétrica [7, 9]. 

A forma mais tradicional para a avaliação do comportamento do concreto com 

fibras é por meio da determinação da tenacidade ou da resistência residual 

pós-fissuração no ensaio de flexão em prismas. Existem várias normas que 

focam esse tipo de ensaio, como a ASTM C1609-2010 [10]. 
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METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de 

patentes depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual 

Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em março de 2020 e foram utilizados como 

palavras-chave os termos em português e em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 

sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi 

realizado uma busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a 

avaliação da distribuição de patentes por país depositário e por Classificação 

Internacional de Patentes (CIP). Foram analisados todos os pedidos de patente 

existentes até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 ilustra a quantificação de patentes depositadas por ano, 

demostrando que 2015, 2014 e 2007 detém o maior número de patentes 

depositadas. Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada 

em 2005, mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e 

com o nível de evolução cada vez maior. 

Figura 1: Patentes depositados por ano. 
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Figura 2: Classificação Internacional de Patentes. 

 

A Figura 2 apresenta as principais classificações internacional de 

patentes, A23G com 10%, A23G-003/34 com 8,5% e A23L com 6,23%. A 

classificação está relacionada ao concreto reforçado com fibra polimérica 

reciclada.  

 

CONCLUSÃO 

Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível 

constatar que o depósito de patentes envolvendo o concreto reforçado com 

fibra polimérica reciclada avança cada vez mais, usando todos os termos 

chaves, 2015, 2014 e 2007 detém o maior número de patentes depositadas. 

Vale ressaltar que, a primeira patente sobre o tema foi depositada em 2005, 

mostrando assim que os estudos na área tendem a ser recentes e com o nível 

de evolução cada vez maior. As principais classificações internacionais de 

patentes, A23G com 10%, A23G-003/34 com 8,5% e A23L com 6,23%. A 
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classificação está relacionada ao concreto reforçado com fibra polimérica 

reciclada. Sendo assim, sugere-se que o concreto reforçado com fibra 

polimérica reciclada são de extrema relevância. 
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