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Introdução
Com este documento pretende-se dar uma
visão geral das potencialidades que um
novo ramo da tecnologia (nanotecnologia)
pode oferecer à indústria do calçado.
Com o intuito de prosseguir na vanguarda
do desenvolvimento deste sector estão a
ser estudadas novas vias do conhecimento
científico e novas metodologias tecnológicas. Entre estas destacam-se a nanociência e a nanotecnologia que, nos últimos
anos, têm dado um enorme contributo na
melhoria dos componentes para calçado.
Ao longo do texto seguinte serão desmistificados certos conceitos e serão introduzidos exemplos reais das aplicações possíveis dos novos materiais no calçado.
Será efetuada uma breve descrição dos
conceitos “nano” de modo a ser facilitada
a sua compreensão, será dado um maior
ênfase às possíveis aplicações e referenciadas algumas metas para o futuro.
Os problemas recorrentes no calçado
como manchas, sujidades, desconforto,
desenvolvimento de microrganismos com
consequente produção de maus odores e
problemas do pé, serão também abordados
e serão dadas possíveis soluções para atenuar ou mesmo eliminar esses problemas.
Em suma, pretende-se com este documento transmitir ao leitor um conjunto de
novos conceitos que podem ser aplicados
nesta indústria, lançar novos desafios para
o sector do calçado e demonstrar o que já
se faz e o que ainda pode ser feito com recurso a novas tecnologias.
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Definição de Nanotecnologia
e Nanociência

Nanotecnologia
A palavra Nanotecnologia pode ser dividida em duas dando origem às palavras:
Nano e Tecnologia.
A palavra Tecnologia deriva do grego e
significa “estudo da técnica”. É um conceito abrangente, razoavelmente compreendido pela maioria das população e que é
aplicado em diversas situações, sempre
que se pretende falar por exemplo da indústria automóvel, electrónica, informática, etc.
Já o conceito Nano é de mais difícil compreensão, dado que não é um conceito
comum, que seja utilizado no dia-a-dia, e
que se encontra relacionado maioritariamente com o mundo académico e científico. A palavra Nano deriva do grego e
significa “anão”, o que nos remete para
algo com dimensões muito reduzidas. Na
realidade 1 nanómetro (escala de comprimento “nano ao metro”) corresponde
a 1/1000000000 metros, o equivalente a
0,000000001 metros. Trata-se portanto
de algo excecionalmente pequeno, invisíEngenharia ótica

vel ao olho humano e que por ser de reduzidas dimensões confere aos materiais
onde está inserido propriedades únicas.
De uma forma mais formal, pode-se definir Nanotecnologia como uma área do conhecimento que se debruça sobre o estudo da engenharia de sistemas funcionais à
escala molecular.
Quem trabalha em Nanotecnologia possui
a capacidade de construir materiais nano
estruturados, a partir de elementos simples, recorrendo a um conjunto de técnicas avançadas.
Devido à versatilidade destes materiais
é possível aplicá-los em diversas áreas,
conferindo aos produtos finais que os incorporam propriedades melhoradas e melhores rendimentos.
Para se ter uma ideia da vasta aplicabilidade destes materiais em diversas áreas,
a Figura 1 apresenta um esquema com
algumas áreas possíveis de aplicação da
Nanotecnologia.

Nanoinstrumentação

Medicina e
medicamentos

Bioengenharia

Nanofabricação

Nanobiotecnologia

Energia

APLICAÇÕES
INOVADORAS

Cosmética

NANOTECNOLOGIA
Figura 1 – Esquema representativo das aplicações possíveis através do recurso à Nanotecnologia
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A Nanotecnologia é uma tecnologia de futuro, é uma aposta no desenvolvimento
sustentável e na criação de produtos que
melhoram a nossa qualidade de vida.

Desde o ano 2000 que a Nanotecnologia deu
um salto no que diz respeito ao desenvolvimento de nano-estruturas e de processos
de obtenção dessas nano-estruturas.
Para compreender melhor esse salto no desenvolvimento apresenta-se o esquema da
Figura 2, que representa as etapas alcançadas pela Nanotecnologia desde o ano 2000
até ao presente, e com alguma projeção
para o futuro.

Nanoestruturas passivas
a) Nanoestruturas dispersas e de contacto (aerossol e coloide)
b) Nanoestruturas incorporadas (revestimentos, polímeros,
compósitos reforçados)
Nanoestruturas ativas
a) Nanoestruturas bioativas (medicamento alvo,
bioinstrumentos)
b) Nanoestruturas físico-quimicamente activas
(transístor, amplificador)
~2005

2ª Geração

~2000

1ª Geração

Pela observação das diferentes áreas de
aplicação da Nanotecnologia representadas
na Figura 1, facilmente se conclui que cada
vez mais a Nanotecnologia está presente no
nosso dia-a-dia, dada a diversidade de aplicação em áreas tão distintas.

Sistemas de nano-sistemas

b) Redes 3D
~2010

Nano-sistemas moleculares
a) Instrumentos moleculares feito por design

3ª Geração

a) Robótica, estruturas guiadas

b) Design atómico, funções emergentes

Nanociência
Após se ter definido o conceito de Nanotecnologia iremos agora definir o conceito
de Nanociência. Tal como a palavra Nanotecnologia, também a palavra Nanociência pode ser dividida em duas palavras
menores: Nano e Ciência.
A palavra Nano tem o mesmo significado
que a anterior, já descrita.
Por outro lado a Ciência define-se como
prática sistemática (comum). Deriva do
latim e significa “conhecimento”. Tudo
o que se faz no mundo tem uma ciência
associada, porque é necessário um conhecimento prévio para realizar qualquer
tarefa do nosso dia-a-dia.
Em suma, a Ciência é o saber fazer uma
tarefa, uma determinada função e que
para tal exige que o operador tenha conhecimentos adquiridos para a realizar.
De uma forma mais formal, a Nanociência
define-se como um ramo da Ciência que
se dedica ao estudo de materiais com dimensões muito reduzidas, na ordem dos
nanómetros. O nanómetro é uma medida
de comprimento, como o metro e o quilómetro, mas que se aplica às estruturas
com dimensões muito reduzidas.

Na Tabela 1 estão listados alguns objetos
e respetiva dimensão à escala nanométrica de modo a que seja mais fácil compreender em que consiste um nanómetro.
Tabela 1.
Lista de alguns objetos e respetiva
dimensão à escala nanométricaa
Objeto

Dimensão (nm)

Largura do cabelo humano

50000

Vírus da gripe

30

Proteínas pequenas

10

Molécula da água

0,2

Os materiais com dimensões tão reduzidas designam-se nanomateriais, e a sua
aplicação em produtos do nosso dia-a-dia
permite melhorar determinadas características desses produtos, o que promove
o desenvolvimento industrial, socioeconómico e cultural além de que assegura
uma melhoria da qualidade de vida dos
utilizadores.
No entanto, para que se apliquem estes
nanomateriais é necessária a sua produção em grande escala, e consoante
as características que queremos dar ao
nosso produto final é necessário produzir
determinado tipo de nanomaterial. Este
tipo de assunto será discutido no capítulo
seguinte.

~2015 - 2020
Figura 2 – Esquema da evolução da Nanotecnologia desde o ano
2000 até ao presente, com projeção para o futuro

Em suma, a Nanotecnologia apresenta-se
como uma tecnologia do futuro, capaz de
trabalhar com materiais de reduzidas dimensões. Tais materiais possuem propriedades únicas e incomparáveis, o que nos
possibilita ampliar a sua gama de aplicação.

Com estes novos materiais é possível alcançar metas que anteriormente não eram possíveis de atingir e, deste modo dar um salto
na melhoria dos nossos produtos acabados,
aumentando as suas potencialidades e tempo de utilização.
a
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http://www.gcsescience.com/a37-nano-science-nanoparticles.htm (consultado a 8.2.2011)
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Nanomateriais
Existe uma grande variedade de nanomateriais no mercado, disponíveis para aplicação direta em produtos acabados ou em
componentes ainda a ser utilizados numa
linha de fabricação.

água e etanol diversas vezes, para extrair
quaisquer contaminantes que pudessem
estar presentes. O sólido obtido foi então
colocado a secar à temperatura ambiente
e o seu aspecto final pode ser observado
na Figura 3.

Dentro desses nanomateriais podemos
encontrar materiais compostos por duas
ou mais matérias (nanocompósitos), materiais simples produzidos a partir de metais
ou óxidos metálicos, e que se podem obter
de diferentes espécies químicas (prata, titânio, zinco, cobre, etc.).
Para a produção dos nanomateriais utilizam-se processos químicos e/ou físicos
que envolvem, no caso dos processos
químicos, reações químicas através de reagentes que são colocados em agitação,
muitas das vezes com temperatura, e que
ao fim de algum tempo dão origem às nanoestruturas pretendidas. Dois exemplos de
síntese de nanoestruturas de um óxido metálico encontram-se descritos em seguida.

Produção de um nanomaterial seco
com composição de um óxido de cobre
Para a preparação de um nanomaterial de
óxido de cobre, foi seguido um protocolo
experimental descrito num artigo científico1, no qual se preparou inicialmente uma
solução de cloreto de cobre anidro (0,5 M)
e uma solução de hidróxido de sódio (1M).
As duas soluções foram colocadas num
gobelé, misturadas, e colocadas sob agitação por um período de 15 minutos a uma
temperatura que rondava os 80°C. Findo
esse tempo observou-se que se havia formado uma grande quantidade de um sólido castanho-escuro, que corresponderia
à formação das nanoestruturas de óxido
de cobre, e que foi filtrado e lavado com

Figura 3 – Aspeto do sólido seco do nanomaterial de óxido de cobre após sucessivas lavagens

Um exemplo de produção de um outro tipo
de nanomaterial de cobre metálico, em solução, encontra-se descrito em seguida.

Preparação de um nanomaterial de cobre em solução
Para a preparação do nanomaterial em solução adicionou-se uma solução de sal de
cobre a uma solução de um polímero contendo ácido ascórbico, e deixou-se reagir
algumas horas a uma temperatura elevada. Com o decorrer da reação observou-se
a formação de uma solução acastanhada o
que indica que se terá formado o nanomaterial de cobre pretendido.
O procedimento experimental foi adaptado de um artigo científico2 de modo a ir
de encontro às condições laboratoriais
existentes na altura da preparação do nanomaterial.
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O procedimento experimental foi realizado
em água e em etilenoglicol, tendo-se verificado que ambas as reações deram origem
à formação do nanomaterial de cobre, com
diferentes dimensões, em períodos de tempo distintos. Verificou-se que a reação em
etilenoglicol era substancialmente mais rápida que em água, mas em ambos os casos
há formação do nanomaterial de cobre pretendido, tendo-se obtido duas soluções que
se encontram representadas na Figura 4.

NANOPARTÍCULAS

COBRE

DIÓXIDO DE TITÂNIO

PRATA
Calçado

Cosmética

Eletrónica

Tinta

Têxtil

Óculos de sol

Medicina
Ótica

Tratamento de água

Figura 6 – Exemplos de aplicação no dia-a-dia das nanopartículas de cobre, prata e dióxido de
titânio

O interesse em estudar nanomateriais e
as suas aplicações é devido ao facto de as
propriedades que estes possuem serem
muito distintas das propriedades dos materiais que lhes deram origem.

Na Tabela 2 encontram-se representados
alguns exemplos de propriedades que se
observam em materiais nano estruturados
mas que não se observam nos materiais à
escala “normal”.

Tabela 2.
Lista de materiais e respetivas propriedades em escala macroscópica e nanométrica
Material

Figura 4 – Imagem das soluções de nanopartículas em água (amostra da direita) e em
etilenoglicol (amostra da esquerda)

Para além dos descritos, existem inúmeros procedimentos experimentais para a
produção de nanomateriais nos mais variados formatos, com diferentes morfologias e dimensões. Consoante os reagentes
que são utilizados, o tempo de reação e a
temperatura, podem-se obter soluções
com diferentes cores que por sua vez correspondem a diferentes tipos de nanomateriais formados. Alguns exemplos disso
encontram-se representados na Figura 5.
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Escala macroscópica

Escala nanométrica

Cobre

Resistente, dúctil, condutor

Anti-bacteriano e anti-odorc

Prata

Maleável e excelente condutord

Anti-bacterianae

Ouro

Dúctil e maleávelf

Anti-angiogénese6

b

Figura 5 – Exemplos de diferentes soluções de
nanomateriais

Após a obtenção dos nanomateriais, seja
em formato sólido ou em formato de solução, há que estudar os efeitos que estes
produzem em diferentes materiais. Deste modo avalia-se a sua aplicabilidade no
mercado. Na Figura 6 encontram-se representadas algumas das aplicações de um
tipo de nanomaterial (nanopartículas) em
materiais do dia-a-dia.

Considerando que os nanomateriais possuem propriedades únicas, é fácil de associar
que essas propriedades poderão ser uma
mais-valia em produtos que integrem os nanomateriais na sua composição. Deste modo,

serão apresentados no capítulo seguinte
alguns exemplos de aplicação de nanomateriais (nomeadamente nanopartículas) no
sector do calçado.

http://www.al-ambiq.com/saber.php?lang=pt&subm_id=15 (consultado a 5.2.2011)
http://www.gizmag.com/nanoparticles-eliminate-odors-better-than-carbon/17722/ (consultado a 5.2.2011)
http://www.lenntech.com/periodic/elements/ag.htm (consultado a 5.2.2011)
e
http://www.plastemart.com/upload/Literature/Silver_nanoparticles.asp (consultado a 5.2.2011)
f
http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=598 (consultado a 5.2.2011)
b
c

d
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Aplicação dos nanomateriais
na indústria do calçado

Os nanomateriais podem potencialmente
ser aplicados no calçado em formato sólido
ou em solução.
Quando o nanomaterial se encontra na forma de um pó pode ser aplicado nas formulações de borracha que são utilizadas nas
solas para calçado, por exemplo, de forma
a melhorar as propriedades destas no que
diz respeito à robustez, resistência à abrasão, ao rasgamento, entre outras.
No que diz respeito à aplicação de soluções
de nanomateriais, estas podem ser aplicadas nos diversos materiais e componentes
(couro, borrachas, materiais termoplásticos, entre outros) de forma a proteger o
calçado de diversos problemas.
Aspectos relevantes na indústria do calçado prendem-se com fenómenos de impermeabilização, ação anti-bacteriana e anti-fúngica, durabilidade e conforto. De modo
a melhorar o calçado e a qualidade de vida
dos seus utilizadores tem-se estudado a
introdução de nanomateriais nos componentes do calçado.
Algumas ideias e exemplos da aplicação de
nanomateriais nos componentes para calçado serão descritos em seguida.

Aplicação dos nanomateriais na borracha
A borracha é um polímero constituído por
diversos componentes e que se utiliza principalmente nas solas de calçado desportivo, calçado de segurança (como o dos bombeiros e polícias) e calçado para crianças.
Ora, dependendo do tipo de calçado a que
se destina a borracha, esta tem que ser
g

modificada de modo a servir o melhor possível o utilizador.
No caso específico do calçado de segurança dos bombeiros, a borracha utilizada
deve possuir resistência às elevadas temperaturas, propriedades anti-derrapantes
e ser maleável. No calçado para crianças,
as borrachas desempenham um papel fundamental na base do calçado, de forma a
transmitir estabilidade ao pé da criança e
permitir uma ampla gama de movimentos
sem causar um impacto negativo na dinâmica da locomoção.
Dada a necessidade de criar calçado resistente e a exigência de que este seja prático
e confortável, para além de ter de cumprir uma série de requisitos específicos, é
necessário que as empresas e institutos
de calçado invistam cada vez mais na investigação e desenvolvimento de novos
produtos e materiais, de que são um bom
exemplo os nanomateriais. Em particular,
no caso das borrachas, é de salientar a
aplicação de nanocompósitos de borracha
e argila.
Estes nanocompósitos têm vindo a demonstrar que, ao serem aplicados nas
borrachas permitem que o calçado adquira propriedades de impermeabilidade a
gases e uma melhor resistência à chama.
Para além destas propriedades, a introdução deste tipo de nanomaterial confere ao
produto final propriedades anti-sépticas e
anti-aderentesg.
Dentro do ramo das borrachas para o calçado temos uma em particular que esteve
em franca utilização e desenvolvimento no
século XX e que se designa por borracha
vulcanizada.

http://www.sc.mahidol.ac.th/research/rubber.htm (consultado a 8.3.2011)
A Nanociência, a Nanotecnologia e o Calçado Guia do Empresário . CTCP

15

Aplicação dos nanomateriais na borracha vulcanizada

sintético a ser produzido em massa e a ter
sucesso comercial.

A borracha vulcanizada é obtida através de
um processo de vulcanização das moléculas de borracha onde estas são reticuladas,
sobretudo por enxofre, em condições específicas de temperatura e pressão e na presença de outros agentes de vulcanização.
Este processo aumenta a elasticidade e a
resistência física da borracha mas necessita de ser controlado a fim de se evitar criar
um material não elástico e frágilh.

Actualmente tem-se estudado o efeito provocado nas partículas de borracha que são
embebidas em nylon e outras matrizes poliméricas, e que dão origem a compósitos com
uma resistência ao impacto extraordinária.

Este tipo de borracha também pode potencialmente ser alterado com nanomateriais
para aumentar as suas propriedades e dar
um passo em frente no desenvolvimento
das solas para calçado.
Para efetuar essa alteração recorre-se
à introdução de nanomateriais em polímeros, utilizando em conjunto polímeros
orgânicos e materiais inorgânicos, com o
intuito de se produzirem materiais com
melhores propriedades mecânicas e físicas, que os polímeros sozinhos.
Ao longo dos anos foram sendo feitas experiências com borracha e outros materiais,
tendo sido já demonstrado que a borracha
vulcanizada pode ser alterada utilizando o
óxido de zinco e o sulfato de magnésio aumentando assim algumas das suas propriedades. Mais tarde foi investigado o efeito da
adição de silicato de alumínio em resinas
fenólicas, processo que levou ao desenvolvimento de um produto, BakeliteTM, que
se tornou o primeiro compósito polimérico

Estes avanços só foram possíveis porque
houve a ousadia de incorporar uma variedade de nanomateriais em polímeros e efetuar o estudo do impacto desses compósitos sobre um vasto leque de aplicações,
desde a engenharia de plásticos, a materiais eletrónicos, à biotecnologiai.
Para finalizar o capítulo das borrachas
abordar-se-á o caso particular da borracha
natural.
Aplicação dos nanomateriais na borracha natural
A borracha natural pode ser extraída de
diferentes espécies de árvores sendo que
a mais habitual é a borracha natural proveniente da espécie Hevea braziliensis. São
necessários 6 anos para que uma árvore de
borracha natural atinja o tamanho normal
a partir do qual é economicamente vantajoso extrair a seiva, que se designa por látex.
A borracha natural foi em tempos muito
utilizada pelas indústrias de impermeabilização de materiais e na produção artesanal de calçado, estando actualmente em
desuso dadas as dificuldades em a trabalhar com a sua composiçãoj.

No entanto, a borracha natural tal como
outros elastómeros (borracha de cloropreno, borracha natural epoxidada, borracha
de estireno-butadieno), termoplásticos e
misturas poliméricas, podem ver as suas
propriedades melhoradas através da adição de pequenas percentagens de nanomateriais, dando origem a materiais compósitos com maior aplicabilidade.
Foram efetuados estudos com borracha
natural epoxidada, alterada com nanomateriais de alumina, com o objetivo de se
verificar se seria possível obter bons resultados, que pudessem ser posteriormente
aplicados na indústria do calçado.
Os estudos foram efetuados por um grupo de cientistas que reportaram as suas
conclusões num artigo científico7, e no
qual concluíram que após um processo de
alteração da borracha natural epoxidada,
utilizando diferentes quantidades de nanomateriais de alumina, o processo de cura
era aumentado e as características da cura
melhoradas. A tensão não era muito afetada pela utilização de uma grande quantidade de alumina e a força de tensão e alongamento diminuía com esse aumento de
concentração de alumina nos compósitos.
O facto de se ter adicionado alumina à borracha reduziu a sua força de impacto e aumentou a sua dureza cerca de 60 % mais,
comparando com a borracha sem alumina.
Vista a aplicabilidade dos nanomateriais
nas borrachas é altura de estudar que aplicabilidades podem esses materiais ter nos
outros componentes do calçado, como por
exemplo, o couro e os têxteis.

Aplicação dos nanomateriais no couro
e têxteis
Tanto o couro como os têxteis são materiais amplamente utilizados quer no
revestimento exterior quer no interior do
calçado. Dadas as condições atmosféricas
e as condições que se criam pelo contacto
do pé com o interior de um sapato, podem
surgir um conjunto de problemas associados nomeadamente calor, humidade, crescimento de microorganismos, que contribuem para o desconforto do utilizador e
podem diminuir a sua saúde e bem-estar.
As características do couro e dos têxteis
devem por isso ser intensamente estudadas, e alternativas devem ser criadas para
evitar que esses problemas surjam.
O couro é um material muito utilizado pela
indústria do calçado, dado que é maleável
e permite uma ampla gama de aplicação
no revestimento da maioria do calçado.
No entanto, muitas reclamações e problemas estão associados ao calçado de couro, dado que este material é suscetível ao
aparecimento de manchas, aderência de
sujidades, descoloração, etc.
Para evitar/diminuir estes problemas pode
recorrer-se hoje em dia à introdução dos
nanomateriais no couro e são já vários os
exemplos desta aplicação.
Um exemplo é a utilização de um óleo designado “Percenta Nano Textile & Leather
Sealant” que é resistente à água.

http://science.jrank.org/pages/7266/Vulcanization.html (consultado a 9.4.2011)
http://what-when-how.com/nanoscience-and-nanotechnology/polymer-nanoparticle-composites-part-1-nanotechnology/ (consultado a 9.4.2011)
j
http://science.howstuffworks.com/rubber1.htm (consultado a 10.4.2011
h
i
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Ao aplicar este óleo na superfície do material que se pretende proteger, desenvolve-se
uma fina película, quase invisível, na superfície do couro ou do material têxtil, em redor
das fibras, que reduz a absorção de água e
o consequente aparecimento de manchas,
conferindo ainda resistência à limpeza a
seco, no caso particular dos têxteisk.
Outro tratamento que também é comumente utilizado é a incorporação de nanopartículas de prata, quer no couro quer nos
têxteis. Um exemplo disso é descrito num
artigo científico8, no qual se pode concluir
que a utilização de nanopartículas de prata
no couro e têxteis produz um efeito anti-séptico. Estas nanopartículas cobrem uma
elevada área de superfície, onde se encontra uma elevada concentração de partículas
anti-sépticas que para além de produzirem
materiais mais limpos, não afetam o ambiente dado que a prata é um metal inorgânico natural e não tóxico.
Olhando com especial atenção para os diferentes tipos de calçado é de salientar o interesse que o calçado desportivo revela dado
que está exposto a um nível de desgaste
muito acentuado.

Aplicação dos nanomateriais no calçado desportivo e para crianças
O calçado desportivo é um produto que
devido às condições de utilização é muito
interessante de ser estudado, dado que
tem que ser “suave” de modo a absorver o
impacto de cada utilização, mas ao mesmo
tempo tem que ser “forte” para manter a
sua forma e não se desfazer com o decorrer

da sua utilização.
Para resolver esta dualidade recorre-se
uma vez mais ao que a nanotecnologia nos
oferece e trabalha-se no sentido de produzir calçado com uma mistura de partículas
com propriedades suaves e outras fortes.
Aplicação dos nanomateriais em calçado Adidas
Foram introduzidos nanomateriais numas
sapatilhas da Adidas, utilizadas por Jeremy
Wariner nos Jogos Olímpicos de 2008, em
Pequim. Este atleta venceu a medalha de
prata na corrida de 400 m.
Pensa-se que este novo tipo de calçado, com
incorporação de nanomateriais, é o produto
mais leve e tecnicamente mais avançado
que alguma vez foi utilizado em pista, tendo conferido a Wariner maior estabilidade,
conforto, segurança, melhor torção, e um
aumento de flexibilidade, enquanto minimizou a energia perdidal.
A par desta aplicação feita pela Adidas, outras se seguiram, e que serão enunciadas
nos pontos seguintes.
Aplicação dos nanomateriais em calçado Timberlandm
A Timberland é uma companhia que comercializa materiais de utilização no exterior,
como é o caso do calçado, e que possui um
departamento de investigação, onde se desenvolvem novos processos e tecnologias
com o intuito de melhorar os materiais com
que trabalham.

http://en.percenta.com/nanotechnology-textile-leather-sealing.php (consultado a 12.3.2011)
http://nanotechnology.unlv.edu/ee453_fall2008_projects/ee453_project7.pdf (consultado a 15.3.2011)
m
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=40273 (consultado a 25.2.2011)
k

Na Primavera / Verão de 2011, a Timberland colocou no mercado um conjunto de
produtos (desde calçado casual de senhora, a calçado para atletas de alta competição) que foram submetidos a um processo
de revestimento do seu exterior com um
spray desenvolvido sob nanotecnologia e
que se designa por “máscara iónica P2i”.
O P2i (performance, protect, improve) é um
líquido que contém nanoestruturas, que ao
serem aplicadas sobre uma superfície própria para o calçado atuam como repelentes
de água e de outros resíduos, deixando o
calçado respirável e leve.
Para o consumidor, a utilização do calçado
com este tipo de revestimento pode trazer
vantagens, dado que não se vê nem se sente, porque a camada de revestimento que
se forma é mil vezes mais fina que um fio de
cabelo humano, e ao ser repelente à água,
faz com que seja também bastante difícil a
adesão de qualquer outro tipo de resíduos
ou formação de manchas na superfície do
calçado. Outra vantagem referida, é que a
máscara iónica aplicada é quimicamente
ligada a toda a superfície e resistente durante o tempo de utilização do calçado, não
sendo a sua durabilidade alterada com a
utilização prolongada do calçado.
Dado que esta máscara confere ao sapato repulsão à água temos dois benefícios
diretos: evita-se a entrada de água para o
interior do calçado e estimula-se a saída da
transpiração normal do pé para o exterior
do calçado. Deste modo, o calçado seca
mais rapidamente, não se torna pesado
com o tempo e mantem o fluxo de ar do seu
material de construção.

n

Pela otimização da respirabilidade e temperatura do pé, esta máscara iónica, segundo a empresa, garante que os sapatos
da Timberland mantêm os pés mais confortáveis e secos mesmo sob condições
climatéricas adversas.
Notas: O P2i é líder mundial no que diz respeito a líquidos repelentes de nano-revestimento.
Para além da Timberlad também outras
marcas mundiais de desporto como Adidas
e Nike utilizam nos seus produtos a máscara iónica P2i.
Aplicação dos nanomateriais em calçado Crocsn
A companhia Crocs Inc. aplica o seu raio
de acção no design, produção e venda de
calçado para homem, senhora e crianças
baseando-se no seu logótipo particular.
Com o intuito de inovar, a Crocs está a
apostar também na aplicação de produtos
nanoestruturados no seu calçado, tendo já
colocado no mercado uma linha de calçado, a CrocsRxTM que foi desenvolvida pelo
departamento de saúde da Crocs.
Esta nova linha, designada Silver Fox, resulta da combinação dos típicos Crocs
(confortáveis) com uma sensibilidade ultra fashion, tendo sido desenvolvida para a
utilização do pessoal médico e da área da
saúde.

http://www.nanowerk.com/news/newsid=6111.php (consultado a 22.3.2011)

l

18

A Nanociência, a Nanotecnologia e o Calçado Guia do Empresário . CTCP

A Nanociência, a Nanotecnologia e o Calçado Guia do Empresário . CTCP

19

Tendo a aprovação quer da Associação Médica Americana de Podologia (APMA) quer
do Instituto Americano para a Ergonomia,
os produtos Silver Fox foram segundo a
empresa, os primeiros a ser produzidos especialmente para o pé das senhoras.
Para além da tecnologia Silver Fox, este
calçado é segundo a empresa completado
com um material, Croslite AG+TM, que é um
material revolucionário criado a partir de
cristais cerâmicos de nanopartículas de
prata, que produz um efeito anti-bacteriano e anti-fúngico, protegendo o calçado do
ataque destes microrganismos e aumentando assim o tempo de vida do calçado.

O pé de atleta é uma infeção fúngica, vulgarmente denominada micose, que se manifesta pela alteração da coloração normal
da pele do pé para um vermelho intenso.
Os fungos desenvolvem-se exponencialmente em ambientes húmidos e de elevada
temperatura, sendo o pé humano um local
propício ao seu crescimentoo.
Na Figura 7 encontra-se uma imagem do
crescimento do fungo numa placa com
ágar-ágar, onde foi permitido o seu crescimento ao longo de uma semana, em condições apropriadas.

Adicionalmente, segundo a empresa a
sola anti-choque destes novos Crocs alivia o stress causado nos pés, joelhos, ancas e costas, conferindo um andar suave
e ergonómico.

Aplicação dos nanomateriais para evitar/eliminar fungos e bactérias
Para além das propriedades referidas nos
pontos anteriores, a nanotecnologia pode
também auxiliar na criação de mecanismos de eliminação de bactérias e fungos,
causadores de infeções, maus odores e degradação precoce do calçado.
O calçado é muitas vezes “atacado” por
bactérias e fungos que se desenvolvem devido ao calor e à humidade que os nossos
pés produzem ao longo do dia. As bactérias
reproduzem-se facilmente nessas condições e provocam maus odores, devido à degradação da matéria orgânica presente na
transpiração. Os fungos podem provocar
doenças aos utilizadores, de que é exemplo
o pé de atleta.
o
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Figura 7 – Imagem ilustrativa do crescimento
de um fungo numa caixa com ágar

No que diz respeito às bactérias que existem no calçado e que se reproduzem devido à temperatura e humidade, há que ter
em conta o problema principal, os maus
odores!
O crescimento das bactérias deve portanto
ser evitado e hoje em dia estuda-se a aplicação de nanomateriais no couro e outros
materiais utilizados para fabricar o calçado, prevendo-se/promovendo-se que produzirá um efeito inibidor do crescimento
das bactérias.

http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3826&ReturnCatID=1797 (consultado a 14.2.2011)
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Já foram efetuados estudos com diferentes nanomateriais e alguns exemplos são
descritos nos pontos seguintes.
Acção anti-bacteriana e anti-fúngica dos
nanomateriais aplicados no calçado
O NanoHorizons of State College desenvolveu uma tecnologia de incorporação de
nanopartículas de prata em algodão, plástico ou nylon que servem para produção de
calçado, calças, capacetes e meias destinados a utilização por atletas.

Palmilhas anti-bacterianasq
Segundo a empresa Chu Shu, para as pessoas que preferem usar o calçado sem
meias, mas não pretendem ter o odor nos
pés provocado pelo crescimento das bactérias, existem umas palmilhas com propriedades anti-bacterianas.
Estas palmilhas são um produto da empresa Chu Shu, são ultrafinas e resultam de
um tratamento com um produto designado
Agion Antimicrobial.

Estas partículas atuaram através da supressão da respiração da membrana celular das bactérias, supressão do metabolismo basal do sistema de transferência
electrónica e pela supressão do transporte
de substrato através da mesma membrana.

Este produto foi desenvolvido segundo um
ponto de vista nanotecnológico, com o objetivo de prevenir o crescimento das bactérias, evitando assim o odor. Deste modo, estas palmilhas aumentam a durabilidade do
calçado e mantêm os pés frescos e limpos.

Deste modo, inibiu-se o crescimento e
desenvolvimento das bactérias e fungos,
dando origem a materiais e produtos finais
mais limpos, secos e duradouros.

As palmilhas segundo a empresa foram
desenhadas de forma a poder servir qualquer tipo de calçado, tendo a forma representada na Figura 8.

E porquê a prata? Porque a prata é um produto anti-bacteriano já conhecido, que é
utilizado nas pastilhas utilizadas na máquina de lavar loiça, por exemplo. A prata atua
desnaturando as proteínas nas bactérias
além de que produz oxigénio a partir do ar e
da água e destrói as membranas celulares
das células. Em elevadas concentrações,
as nanopartículas de óxido de prata, inibem
o crescimento das bactériasp.

L

R

Figura 8 – Exemplo do formato das palmilhas
anti-bacterianas

http://scienceanythingandeverything.blogspot.com/2010/09/nanotechnology-and-smelly-feet.html (consultado
a 10.2.2011)
http://silverliningsnewyork.com/what.php (consultado a 3.3.2011)
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Considerações finais
Os principais aspetos desta tecnologia segundo a empresa são:

o mau odor que o calçado pode emitir após
utilização.

> Tecnologia registada na EPA, segura para
o ambiente;

A indústria do calçado tem essa noção e não
tem poupado esforços no desenvolvimento
de produtos que possam atenuar ou preferencialmente eliminar esses maus odores
assim como os agentes que os provocam.

> Os pés mantêm-se secos devido ao material que absorve a humidade;
> Palmilha superfina para servir em qualquer tipo de calçado;
> Base anti-derrapante para evitar o seu
deslocamento dentro do calçado;
> Palmilha sem corte definido para se
adaptar a qualquer formato de calçado.
A tecnologia aplicada nas palmilhas atua
por continuamente inibir o crescimento
das bactérias causadoras de maus odores,
fungos ou bolor, quer no interior, quer na
superfície das palmilhas, 24 h por dia e 7
dias por semana.
No entanto, há que ter cuidado com a utilização destas partículas, dado que os seus
efeitos nefastos ainda não estão bem documentados, sendo necessário fazer diversos estudos e investigação sobre os efeitos
destas partículas nos humanos (nomeadamente se estas são absorvidas pela pele
humana e entram na corrente sanguínea),
bem como as contaminações dos solos e
materiais da vizinhança, devido às lavagens dos materiais com nanopartículas e
dos despojos das soluções que sobram.
Eliminação/redução dos maus odores
por aplicação dos nanomateriaisr

Ultimamente têm-se efetuado diversos
estudos nesse campo e é de destacar um
trabalho efectuado por cientistas da Universidade da Florida, que produziram nanopartículas de sílica revestidas com cobre, que se mostraram ser duas vezes mais
eficazes que o carbono activado no que diz
respeito a neutralizar o ”ethyl mercaptan”,
que é o composto responsável pelo mau
odor no gás natural.
O cobre foi o metal escolhido dado que as
suas propriedades anti-bacterianas e anti-odor são sobejamente conhecidas9.
Também o Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal está intensamente envolvido
nesta problemática e tem estudado soluções que envolvem a prata, o cobre e o
zinco para aplicação em couros para forro
e exterior de calçado.
Em suma, são diversas as aplicações que
os nanomateriais podem ter no calçado e
nos seus componentes. Com vista a melhorar as propriedades do calçado e a aumentar a sua durabilidade, recorre-se cada vez
mais ao estudo da introdução dos nanomateriais na sua estrutura, sendo também
fundamental estudar a nanotoxicologia
que lhe pode estar associada.

Um dos principais motivos de desagrado
com o calçado por parte dos utilizadores é

r
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http://www.gizmag.com/nanoparticles-eliminate-odors-better-than-carbon/17722/ (consultado a 9.2.2011)

A Nanociência, a Nanotecnologia e o Calçado Guia do Empresário . CTCP

Bibliografia
Após a leitura do documento pode-se concluir que a indústria do calçado tem ainda
um longo caminho a percorrer no que diz
respeito ao estudo da introdução da nanotecnologia nos materiais para utilização no
calçado.
Apesar de toda a investigação já efetuada e
dos avanços alcançados nos últimos anos,
ainda há muito por fazer. Há que continuar a apostar no desenvolvimento de novos
materiais, com incorporação de nanomateriais de modo a potenciar as propriedades
das matérias-primas.
O investimento na área de desenvolvimento das nanotecnologias, com posterior extrapolação para o mercado do calçado, é
uma mais-valia que poderá dar frutos no
futuro.
Para além da prata e cobre, há que abrir
caminhos para a integração de outros metais (ouro, platina), óxidos metálicos (óxido de zinco) e materiais compósitos, que
possam produzir efeitos na matriz base
com que a indústria trabalha atualmente,
de modo a impulsionar o desenvolvimento
deste sector.
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A nanociência e nanotecnologia em conjunto podem contribuir para o sucesso da
indústria do calçado no presente e com
projeção para o futuro.
De futuro é de extrema importância estudar novos nanomateriais que possam ser
aplicados, e que efeitos benéficos e adversos advêm da sua aplicação.
Por exemplo, é necessário estudar a fundo
que nanomateriais produzem um efeito de
inibição do crescimento de bactérias e fungos, que quantidade mínima é necessária
para se obter essa inibição e que tipos de
condições adversas podem surgir da sua
aplicação.
O estudo de nanocompósitos é também de
extrema importância para esta indústria,
visto que a sua incorporação em solas pode
aumentar as propriedades do material que
as constitui, tornando-as mais resistentes,
flexíveis e duradouras.
O estudo da aplicação de novos nanomateriais tem que começar a ser prática comum
neste sector, com vista ao seu desenvolvimento e valorização económica.
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