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Utilização de materiais no calçado
Os consumidores e as actividades industriais exigem crescentemente bens e serviços que se adequem o mais possível às
suas necessidades e gostos. A indústria
do calçado seguiu estas tendências, o que
conduziu à necessidade de utilização de
uma variedade de materiais (têxteis, plásticos, borracha ou couro) e componentes,
desde o calçado casual até produtos técnicos como o calçado de proteção e de
segurança.

Fotolia_© mezzotint

Atualmente são utilizados na produção
das diferentes tipologias de calçado cerca de 40 materiais diferentes1, agrupados
por grandes grupos de materiais como:
couro, borracha, termoplásticos, espumas, têxteis e componentes metálicos,
sendo que existem ainda casos específicos, bem como as correspondentes
variantes com as suas características
próprias. Na figura 1 apresenta-se uma
descrição geral dos diferentes materiais
e componentes utilizados vulgarmente na
produção de calçado desportivo2.
Contudo, importa reconhecer que as necessidades de um utilizador que pretende
um calçado desportivo de baixo peso se
distinguem claramente das necessidades

de um outro que pretende um calçado de
moda para uso no quotidiano, e certamente distintas de um outro que pretenda um
calçado de segurança ou de proteção para
utilização em ambiente industrial. Verifica-se assim que os materiais a utilizar no
calçado dependem em muito da utilização
final e dos aspetos de design dos modelos, pelo que as suas características estarão intimamente ligadas a estes aspetos.
Por exemplo, se para um calçado de baixo
peso devem ser utilizados nas palmilhas
e entressolas, materiais com massas volúmicas entre 0,2 e 0,4 g.cm-3, e nas solas
materiais com massas volúmicas de 0,6
g.cm-3 ou superiores, como espumas microcelulares e materiais expandidos (PU,
TR, EVA, PVC ou TPU), tal não é aplicável
em calçado de segurança. Neste devem-se considerar outros materiais que proporcionem maior durabilidade, melhores
propriedades físicas e resistência a óleos
e produtos químicos, pelo que se recomendam para a sola materiais como a
borracha nitrílica, borracha de cloropreno, borracha de estireno-butadieno ou
PVC e TPU de maior densidade.

Figura 1. Principais partes do calçado
desportivo e os principais materiais utilizados.

1

M. Weib, Recycling alter schuhe, Schuh-Technik, 1999, 26-29.

2

M. J. Lee, S. Rahimifard, An air-based automated material recycling system for postconsumer footwear products, Resources,
Conservation and Recycling, 2012, 69, 90-99.
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Assim, torna-se possível sistematizar os
materiais normalmente utilizados na produção de calçado, considerando que estes
dependem da especificidade da tipologia
de calçado em análise.

Na tabela 1 esquematizam-se os materiais normalmente utilizados na produção
das diferentes partes e componentes de
diferentes tipologias de calçado.

Para além destas características mais
gerais, de acordo com a utilização final
do calçado podem existir características
específicas que os materiais terão que suprir, relacionadas com os efeitos barreira
a que este está exposto. Como exemplo
destas características temos as diferentes variantes do calçado de segurança,
do calçado de bombeiro e do calçado de
lenhador que exigem propriedades como:
comportamento eléctrico (que pode ser
dissipativo, anti-estático ou isolante), resistência à chama e ao calor e resistência
ao corte por moto-serra, respetivamente.

Tabela 1.
Materiais normalmente utilizados na produção de calçado.
Corte

Material

Sola

Espelho

Biqueira

Pala

Sola

Gola

Couro, têxteis,
sintéticos

Corte

Material
Aço, alumínio ou materiais compósitos
Borracha, poliuretano (PU), borracha
termoplástica (TR), acetato de vinil
etileno (EVA), policloreto de vinilo (PVC),

Rasto
Palmilha de
proteção

Aço, Kevlar®

Produtos de borracha vulcanizada

Borracha, poliuretano e termoplásticos

Tacão

Talão

Também o processo de fabrico é determinante para a seleção dos materiais a
utilizar. Se o processo envolver a injeção

poliuretano termoplástico (TPU).

Madeira, termoplásticos rígidos

Salto

Compra:

(p. ex.ABS, PP)

Borracha

De acordo com o acima disposto observa-se ainda que a principal utilização de polímeros no processo de produção de calçado se resume aos componentes da parte
inferior do calçado.

direta da sola ao corte terão necessariamente que se utilizar materiais termoplásticos, no entanto se o processo
envolver a colagem da sola ao corte, já
não existe qualquer restrição de materiais
associada à sua construção. Na figura
3 apresentam-se esquematicamente as
vantagens dos materiais termoplásticos
quando comparados com as borrachas
em termos de simplificação do processo
produtivo. Face às vantagens apontadas
verifica-se uma maior aplicação dos materiais termoplásticos em tipologias de
calçado onde a exigência em termos de
propriedades físicas é menor, como no
calçado de uso comum e de moda.

Misturação

Moldagem

Vulcanização

Produto Final

Cargas

Apresenta-se assim na figura 2 uma comparação das características dos materiais
poliméricos mais utilizados na produção
de solas para calçado3.

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Produtos de borracha termoplástica
Materiais utilizados em solados
Compra:
Borracha

Borracha

Baixo

Figura 3. Vantagens do processamento de termoplásticos comparativamente ao processamento
das borrachas4.
PVC Exp

EVA

TR Exp

Pesada

Peso da sola

Leve

Figura 2. Materiais de maior utilização
na produção de solados.

3

R. J. A. M. Silva, Modificação e caracterização de vulcanizados de borracha para diferentes aplicações em solados para calçado,
Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, 2010.

6

Produto Final

Reciclado

PU

TR
PVC

Moldagem

Termoplástica

TPU

Desempenho

Alto
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4

S. K. De, P. Anthony, Thermoplastic Elastomers, em Rubber Technologist’s Handbook, Editores S. K. De, J. R. White, RAPRA Technology, Ltd, Shawbury, Capítulo 9, 2001.
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Polímeros e os materiais termoplasticos
As vantagens apontadas relacionam-se
com o facto dos termoplásticos serem
termofundíveis, enquanto que as borrachas, devido ao seu processo de reticulação, apresentam um comportamento
irreversível. Assim, na produção de borrachas termoplásticas é possível reintroduzir entre 20 a 30% de reciclado durante
o processo. Este irá fundir-se juntamente
com o polímero base, sem que uma alteração significativa das características do
material original ocorra.

© Fotosenmeer.nl - Fotolia.com

No entanto, persistem entraves à maior
aplicação destes materiais. Para além
das propriedades físicas não igualarem
plenamente as da borracha, talvez o que
mais impede o maior uso destes materiais
relaciona-se com o seu aspecto visual.
Existe inconscientemente uma perceção
nos utilizadores de calçado que borracha
é o melhor material para calçado, pelo
que os materiais com aspecto visual e brilho “plástico” são associados a materiais
de qualidade inferior e a calçado barato.

Apesar de estarem implementadas metodologias de minimização deste brilho
no processo de produção de calçado com
solados termoplásticos, como o acabamento com mateante, o avanço tecnológico destes materiais decorre atualmente
no sentido de que estes se aproximem o
mais possível das borrachas. Esta tendência apresenta-se não só em termos de
propriedades físicas, mas sobretudo no
aspeto visual, com a procura de materiais
termoplásticos com o aspeto “de borracha”, como por exemplo os termoplásticos vulcanizados (TPV), que entraram no
mercado há cerca de uma década, mas
que ainda procuram o seu espaço na produção de solas.

8
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Os polímeros são constituídos por um
vasto número de unidades estruturais
(designados por monómeros) interligadas entre si por ligações covalentes para
formarem longas cadeias e nalguns casos
estruturas complexas. Estes monómeros
são geralmente moléculas orgânicas simples contendo uma ligação dupla ou um
mínimo de dois grupos funcionais activos5.
Um polímero pode-se definir, segundo o
descrito na norma internacional de vocabulário da borracha6 como “substância
composta por moléculas, caracterizadas
pela repetição múltipla de uma ou de várias espécies de átomos ou de grupos de
átomos ligados entre si em quantidade su-

Linear

ficiente para conferir um conjunto de propriedades que não variam de uma forma
marcada por adição ou remoção de uma
ou de algumas unidades constitutivas”.

no calçado encontram-se o acrilonitrilo-butadieno-estireno(ABS) com aplicações
nos saltos de calçado de senhora, o estireno-butadieno e o acrilonitrilo-butadieno
nas borrachas de SBR e nitrílica com aplicações em solados (sobretudo em calçado de segurança) e o acetato de etileno-vinilo (EVA) com aplicações em solados
de calçado de corrida e desportivo.

Os polímeros podem ser classificados
com base na forma estrutural das suas
moléculas, pelo que as suas propriedades
refletem o seu comportamento a nível intermolecular, ou seja, das moléculas que
os constituem e da forma como estão rearranjadas. Os polímeros são assim classificados como lineares, ramificados ou
reticulados, como se tenta mostrar nas
representações esquemáticas da figura 4.

Ramificado

Um tipo especial de copolímero é o designado de copolímero de bloco. Este termo
é aplicado a macromoléculas constituídas
por sequências de diferentes estruturas
químicas (monómeros polimerizados),
normalmente designadas por A, B e C. Um
copolímero dibloco é representado por
AB, indicando que o segmento de composição química A está ligado ao segmento
de composição química B. Outros tipos
possíveis de copolímero de bloco incluem
os tribloco ABA e ABC. Estes polímeros
podem ser lineares ou ramificados; as
estruturas lineares designam-se de copolímeros de bloco enquanto que as estruturas ramificadas são designadas de
copolímeros de enxerto (graft)7.

Reticulado

Figura 4. Classificação e representação esquemática das diferentes estruturas de polímeros.

A forma polimérica mais simples é a de
cadeia linear na qual os monómeros se
ligam continuamente formando um único
esqueleto sem intervalos. Quando existem ramificações que se projetam da cadeia principal, em intervalos irregulares,
o polímero é então denominado de ramificado, sendo que pode apresentar diversas
formas: ramificada, de enxerto, dendrimos e de estrela. A ramificação das cadeias poliméricas afecta a capacidade das
cadeias se colocarem lado a lado alterando as forças intermoleculares envolvidas
e por inerência as propriedades físicas do
polímero. Por vezes a ramificação ocorre
espontaneamente durante a síntese de

polímeros, por exemplo na polimerização
por radicais livres do etileno para formar
polietileno. Os polímeros lineares ou ramificados, mas não reticulados, são considerados termoplásticos, ou seja, podem
ser amolecidos ou endurecidos reversivelmente por alteração da temperatura5.

Um dos exemplos mais conhecidos de
copolímeros de bloco é o estireno-butadieno-estireno (SBS) onde o bloco central
é normalmente uma micro-estrutura de
unidades de poli(1,2-butadieno) e poli(1,4-butadieno). Este copolímero é disponibilizado comercialmente pela Shell Company
sob o nome de Kraton®, sendo bastante
utilizado na indústria do calçado para a
produção de solas, onde é conhecido por
TR (borracha termoplástica).

Os polímeros que contêm apenas uma
única unidade de repetição são conhecidos como homopolímeros, enquanto que
os polímeros constituídos por dois monómeros são designados por copolímeros.
Entre os copolímeros comercialmente
mais relevantes e com grande aplicação

Na figura 5 é possível visualizar granulado de TR, conforme disponibilizado industrialmente, utilizado na produção de solas
por injeção.

Figura 5. Granulado de TR.

Um efeito relacionado com a ramificação
dos polímeros é a reticulação química
(crosslinking), ou seja, a formação de ligações covalentes entre as cadeias. Entre
outras aplicações, este processo é utilizado para conferir as propriedades físicas
das borrachas, através do processo de
vulcanização, o qual é baseado na reticulação por agentes de vulcanização como
o enxofre ou peróxidos. Os polímeros com
um elevado grau de reticulação são referidos como malhas poliméricas8.

7
5

M. Chanda, S. K. Roy, Plastics Technology Handbook, CRC Press, 4ª edição, Boca Raton, 2006.

6

ISO 1382:1996, Rubber Vocabulary, International Standard Organization, 1996.

10
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A. F. Halasa, J. M.Massie, R. J. Ceresa, The Chemical Modification of Polymers, em The Science and Technology of Rubber, editores
J. E. Mark, B. Erman, F. R. Eirich, Capítulo 11, 3ª Edição, Elsevier, London, p. 513, 2005.
8

IUPAC, Glossary of Basic Terms in Polymer Science, Pure Appl. Chem., 1996, 68, 2287-2311.
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Segundo a norma ISO 13826 um elastómero é definido como um “material macromolecular que recupera rapidamente a
sua forma e dimensões iniciais, após cessar a aplicação de uma tensão”. Em oposição um elastómero termoplástico (TPE) é
definido como um “elastómero que compreende um malha termoreversível”9. Assim, a sua reversibilidade pela aplicação
de temperatura é a característica que os
distingue e que mais vantagens acarreta
em termos de processo.
Conforme já referido, os TPEs são moldados ou extrudidos em equipamentos
convencionais para o processamento de
plásticos em ciclos, comparativamente
àqueles requeridos para a moldagem por
compressão ou transferência de borrachas convencionais. Este são produzidos
pela copolimerização de dois ou mais

monómeros, utilizando tanto técnicas de
polimerização em bloco como de enxerto.
Um dos monómeros desenvolve a parte
dura, ou cristalina, que funciona como
componente termicamente estável, enquanto que o outro monómero desenvolve
o segmento macio, ou amorfo, o qual contribui para as características elásticas.
As propriedades podem ser controladas
variando a proporção dos monómeros e
o comprimento dos segmentos duros e
macios.

Os termoplásticos elastómeros tendem
assim a apresentar pontos de rutura
bem mais baixos e menores valores de
resistência à deformação, do que os
apresentados pelas borrachas vulcanizadas convencionais.

Na tabela 2 apresenta-se uma comparação de algumas das propriedades dos
principais elastómeros termoplásticos10.

Tabela 2.
Comparação de propriedades dos principais elastómeros termoplásticos.

Polímero

Relativamente às suas propriedades físicas importa também reconhecer que,
dado que não ocorre qualquer reticulação
(conforme acontece nas borrachas), as
temperaturas de utilização serão limitadas no máximo pela temperatura de fusão
do segmento rígido.

Dureza
(Shore)

SBS

60A-95A

Módulo
a 300%
(MPa)

Tensão
(MPa)

Segmento

Segmento

rígido -

macio -

Tf (ºC)

Tf(ºC)
-90

Baixa

2-6

20-32

80 (Tg)

Resistência
aos óleos

SIS

30A-35A

1

16.5

80 (Tg)

-73

Baixa

SEBS

45A-95A

3-10

-

80 (Tg)

-60

Baixa

TPO

60A-75D

7-14

7-25

140-160

-60

Baixa

TPU

65A-75D

8-35

35-45

190

-20 to -45

Boa

Legenda:
SBS - Estireno-butadieno-estireno;
SIS - Estireno-isopreno-estireno;
SEBS - Estireno-etileno-butileno-estireno;

TPO - Olefina termoplástica;
TPU - Poliuretano termoplastico.

Segundo o apresentado, foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas um conjunto de formulações que resultaram nas diferentes classes de TPEs, sendo possível sistematizar actualmente de um modo genérico, como disponíveis no mercado, seis grandes
classes de TPEs comerciais, nomeadamente:
1. Copolímeros de bloco estireno (SBS, SIS, SEBS)
2. Poliolefinas termoplásticas (TPO)
3. Ligas elastoméricas (TPE-v ou TPVs)
4. Poliuretanos termoplásticos (TPU)
5. Copoliésteres termoplásticos
6. Poliamidas termoplásticas

9

A. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the “Gold Book”). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997).

12
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10

J. A. Brydson, Thermoplastic Elastomers: Properties and Applications, Rapra Technology Limited, 1997.
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Evolução dos materiais termoplásticos
no calçado

Utilização de materiais poliméricos no calçado
As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por um gigantesco salto a nível
da química dos polímeros, motivado por
descobertas de relevo durante a segunda
guerra mundial, como a borracha sintética
de SBR. No final dos anos 50, a Shell apresentou ao mercado o poliisopreno sintético, alargando a sua gama de borracha vulcanizada para além do SBR. Durante um
projeto de estudo do aumento da resistência da borracha de poliisopreno, os seus
cientistas verificaram, por mero acaso, a
possibilidade de desenvolver uma nova
classe de polímeros, apenas pela adição
do monómero de estireno à reação de po-

limerização do poliisopreno. Estes novos
polímeros não requeriam a vulcanização e
podiam ser moldados em diferentes formas apenas por ação do calor, pelo que
foram denominados de termoplásticos.
Assim, em 1964 foi realizada a primeira
produção industrial de polímeros de SBS
para aplicação em calçado11.
Durante os anos seguintes foram apresentados ao mercado um novo conjunto
de termoplásticos para o calçado, como o
SEBS e o TPU. Na tabela 3 estabelece-se
uma cronologia dos materiais que foram
sendo introduzidos na produção de solas
para calçado.

Tabela 3.
Materiais utilizados na produção de calçado segundo a década de introdução no mercado.
1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

C

C

C

C

C

C

C

C

2010
C

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

TR

TR

TR

TR

TR

TR

PU

PU

PU

PU

PU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

EVA

EVA

EVA

EVA

LR

LR

LR

TPE

TPE

© filipw - Fotolia.com

Bio TPU
C – Couro

LR – Borracha de Látex

EVA – Acetato de
Etileno-Vinilo

VR – Borracha Vulcanizada

NR – Borracha Natural

TPE – Elastómeros
Termoplásticos

PU – Poliuretano

PVC – Policloreto de vinilo

TPU – Poliuretano
Termoplástico

TR – Borracha
Termoplástica

Bio TPU - TPUs
Biodegradáveis

11

http://www.kraton.com/about/history.php (acedido em 31.07.2012).

14
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Na aplicação de termoplásticos no calçado, as duas partes mais relevantes para
este aspeto são a entressola e a sola (que
inclui o rasto). A entressola é normalmente constituída por espumas microcelulares como o PU e o EVA (mais leves), mas
também por borracha, PVC ou TPU, com
o objetivo de proporcionar o devido amortecimento ao utilizador. Muitas das vezes
a entressola apresenta menor densidade
(entre 0,2 e 0,5 g.cm-3) que a sola, para
manter o sapato leve. A sola e rasto proporcionam por seu lado as propriedades
de durabilidade (determinada a partir do
valor da resistência à abrasão) e de resistência à tracção e flexão, sendo utilizados
os mesmos materiais que na entressola.
No entanto, nas espumas microcelulares
estas apresentam densidades superiores
(maiores que 0,6 g.cm-3), enquanto que
para os restantes materiais são normalmente observadas densidades entre 1 e
1,2 g.cm-3. Na generalidade do calçado
(excetuando o calçado desportivo) a entressola e sola não se diferenciam, sendo
produzida independentemente e posteriormente unida à gáspea no processo
produtivo do calçado.
Entre os materiais apresentados na tabela
3 verifica-se que, embora as borrachas vulcanizadas sejam o material que reúne, na
globalidade, o melhor conjunto de propriedades físicas, tem existido um crescendo
de outros materiais que são aplicados no
calçado. Entre esses materiais destacam-se os elastómeros termoplásticos, que
apresentam propriedades que permitem
competir com algumas das propriedades
encontradas nas borrachas vulcanizadas.
A sua utilização no calçado é crescente ao
longo das últimas décadas, tendo superado marcadamente a utilização de borracha,
sobretudo a nível dos solados.

Entre as várias características dos termoplásticos, são apontadas como principais
razões a possibilidade de produção de solas mais eficientemente, com um menor
consumo de matérias-primas e com uma
diminuição significativa de resíduos, o que
se traduz numa redução significativa no
custo pela utilização de equipamento de
processamento automatizado. Estes equipamentos não só optimizam e simplificam
o processo de produção de solas como
reduzem significativamente os tempos
de produção, quando comparados com o
processo de moldagem por compressão
associado às solas de borracha.

Um estudo da consultora IAL Consultants13 indicou que os setores da engenharia e do calçado são os setores
dominantes de aplicações para o TPU,
representando 105.230 ton e 101.290 ton,

respetivamente, e que em conjunto representam cerca de 58% do mercado global.
Na figura 6 apresenta-se uma representação da consumo global de TPUs por setor
de atividade, em 2010.

Calçado
Engenharia
Construção
Ramo Automóvel
Cablagem

O calçado representa atualmente a segundo maior área de aplicação de TPE,
com os materiais de SBS (borrachas
termoplásticas) a dominar o mercado. O
uso principal de SBS é na produção de
solados em que a sola e o tacão são moldados juntamente numa única operação,
através de processos comuns de injeção
de termoplásticos. Para além do aspeto
interessante do menor custo das solas de
SBS, estas apresentam características de
tração e resistência à fadiga que se adequam a uma utilização em calçado casual,
sem grande exigência físico-mecânica10.

Área Médica
Mangueiras e Tubagens

Figura 6. Consumo global de TPUs em 2010 (%).

Embora não existam atualmente verdadeiras revoluções em termos de novas
bases poliméricas (conforme se observou no passado), a tendência atual é a de
desenvolvimento de novas tipologias de
polímeros especiais, mais sofisticados, de
superiores características de desempenho e ambientais a partir da combinação
de plásticos e de borrachas. Entre os vários desenvolvimentos é possível destacar
como os de maior relevo os seguintes:

Contudo, desde o início deste século que
se tem verificado para o TPU uma aplicação vasta na produção de solados devido
às suas excelentes características de maciez, flexibilidade e de resistência à abrasão. Esta aplicação representa atualmente uma das mais importantes utilizações
de TPU na Ásia Oriental12, cuja produção
de TPUs representou em 2010 um total
de 225.610 toneladas.

Atualmente, das várias linhas de intervenção referidas, a aplicação no calçado está
centrada nos desenvolvimentos a nível
dos compósitos e dos materiais biodegradáveis. Assim, apresentam-se abaixo uma
sistematização dos principais resultados
apresentados até à data.

a) Compósitos e nanocompósitos;
b) Materiais biodegradáveis e de origem
natural (bio-based);
c) Blends;
d) Laminados (constituídos por camadas
de polímeros).

12

http://www.gupta-verlag.com/thermoplastische-elastomere/nachrichten/literatur/6463/a-global-overview-of-the-tpu-market/pdf
(acedido em 01.08.2012)
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Global overview of the thermoplastic polyurethane market (TPU), IAL Consultants, April 2011.
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Materiais biodegradáveis e materiais de origem natural (bio-based)
Com a crescente consciencialização da
necessidade de se evitar ao máximo a
delapidação dos recursos naturais, associada com a ameaça de escassez de recursos, tem-se verificado uma limitação
nas fontes de recursos fósseis (principal
matéria-prima para a indústria dos termoplásticos) através de um acentuado aumento dos preços. Como exemplo, durante o primeiro trimestre de 2011, o custo da
matéria-prima aumentou 17,7% em relação ao mesmo período de 2010, enquanto
o preço dos produtos transformados de
plásticos apenas aumentou 4,6% no mesmo período. Esta ameaça tem despolotado novas inovações tecnológicas para a
obtenção de produtos de valor acrescentado, que aumentem, a competitividade
das empresas e a sua sustentabilidade14.
Neste enquadramento, os materiais
de origem natural têm-se apresentado
como uma alternativa aos baseados do
petróleo, cujo caso mais relevante para
a indústria do calçado é o denominado de

Figura 7. Solas de Bio TPU®.

BioTPU. Em Outubro de 2007, a empresa
espanhola de poliuretanos Merquinsa,
aunciou o seu TPU comercial baseado em
fontes renováveis, através das marcas
Pearthane® e Pearlbond® Eco. Através
do desenvolvimento de um novo processo
tornou-se possível realizar a síntese de
polióis utilizando como matéria-prima
óleos vegetais. Desta forma é possível obter TPUs com um teor de origem natural
entre 20 e 90%, melhorando assim a performence ambiental dos produtos finais15.

Figura 9. Calçado de senhora Bio TPU®.

No âmbito do mesmo projecto foi apresentado em 2012 o primeiro calçado de
senhora incorporando componentes de
BioTPU, conforme se pode observar na
figura 9.

No âmbito do projecto europeu EcoTPU
(Thermoplastic polyurethane from renewable sources applied in footwear)
foram introduzidos estes novos termoplásticos na produção de componentes
para calçado, nomeadamente, solas, testeiras e contrafortes, conforme se
pode observar nas figuras 7 e 816.

Os resultados indicaram a adequadabilidade do material para uso em
calçado, embora seja identificada uma limitação quanto às suas características de

resistência ao escorregamento.
Para além do BioTPU outros polímeros de
origem natural têm surgido no mercado,
como por exemplo o ácido poliláctico,
PLA, produzido pela Cargill Dow LLC, sob
a marca NatureWorks™ PLA17. O PLA é
um polímero termoplástico, que pertence
à categoria dos biopolímeros de origem
natural, produzido a partir da polimerização do seu monómero (ácido láctico),
derivado da fermentação de açucares naturais do milho, beterraba ou cana de açucar. Tem sido utilizado como substituto do
polietileno teraflalato (PET) ou do polestireno (PS) em aplicações de termoplásticos, nomeadamente em embalamento,
filmes, fibras, cartões de plástico, entre
outras. Contudo, não se conhecem
presentemente aplicações industrais em
calçado e/ou componentes para calçado,
dadas as suas propriedades de dureza e
densidade relativamente elevadas18.

Compósitos e nanocompósitos
O desenvolvimento de compósitos através
da incorporação de fibras, sintéticas ou
naturais, em materiais poliméricos é um
procedimento utilizado há algumas décadas pela indústria, mas que tem sofrido ao
longo dos anos inúmeros desenvolvimentos, existindo uma maior incidência num
passado recente, conforme se observa na
literatura referência a vários trabalhos de
investigação que se debruçam sobre este
tema19,20.

Figura 8. Contraforte e testeira de Bio TPU®.

Mais recentemente, a utilização de nanopartículas, tem proporcionado outra
diversidade de nanomateriais e nanocompósitos, os quais apresentam propriedades diferenciadas relativamente aos
polimeros convencionais em termos de
funcionalidades e reforço.

17

http://www.natureworksllc.com/ (acedido em 02.08.2012)

14

Ferrer, J., Zapatero, A., Martínez, M. A., New bio-based material for footwear, Annals of the University of Oradea Fascile of Textiles, Leatherwork, 3(2), 219-224, 2012.
15

Jesus R. L. Crespo, Nuevos Poliuretanos Termoplásticos (TPUs) de Fuentes renovables, Tendencias en Adhesión y Adhesivos.
Bioadhesión, Bioadhesivos y Adhesivos Naturales, p. 439-452, Alicante, 2009.
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http://www.ecotpu.eu/ (acedido 01.08.2012)

18

#18 Novos Perfis de calçado de segurança, proteção e ocupacional Guia do Empresário . CTCP

18

D. Garlotta, A Literature Review of Poly(Lactic Acid), J. Polym. Envir., 2002, 9(2), 63-84.

19

X. Li, L. G. Tabil, S. Panigrahi, Chemical Treatments of Natural Fiber for Use in Natural Fiber-Reinforced Composites: A Review, J.
Polym. Environ., 2007, 15, 25-33.
20

S. Joseph, M. Jacob, S. Thomas, Natural Fiber-Rubber Composites and their applications, in Natural Fibres, Biopolymers and
Biocomposites, Taylor & Francis, Capítulo 13, Boca Raton, 2005.
Evolução dos Materiais Termoplásticos na Indústria do Calçado Guia do Empresário . CTCP

19

Compósitos e nanocompósitos
O desenvolvimento de compósitos através
da incorporação de fibras, sintéticas ou
naturais, em materiais poliméricos é um
procedimento utilizado há algumas décadas pela indústria, mas que tem sofrido ao
longo dos anos inúmeros desenvolvimentos, existindo uma maior incidência num
passado recente, podendo-se se observar
na literatura referência a vários trabalhos
de investigação que se debruçam sobre
este tema19,20.
Mais recentemente, a utilização de nanopartículas tem proporcionado outra diversidade de nanomateriais e nanocompósitos, os quais apresentam propriedades
diferenciadas relativamente aos polimeros convencionais em termos de funcionalidades e reforço.
De facto, nanocompósitos de matriz polimérica apresentam várias vantagens
quando comparados com sistemas poliméricos convencionais, como por exemplo: baixa densidade (baixo peso); elevada
rigidez, resistência e tenacidade; excelente estabilidade térmica; boas propriedades de barreira; condutividade elétrica;
boa resistência química; comportamento
ao fogo melhorado (retardamento da chama e reduzida emissão de fumos); boa
aparência superficial.
Os vários desenvolvimentos realizados a
nível dos compósitos, que se encontram
amplamente descritos na literatura, conduziram a uma das primeiras primeira
aplicações de compósitos em calçado,
com o aparecimento das biqueiras de

proteção para calçado de segurança, em
compósito termoplástico, para substituição das biqueiras de proteção metálicas
(aço e alumínio).
Atualmente estas encontram-se bastante
difundidas no mercado21,22, apresentando
o mesmo desempenho que as de aço, e
conjugando uma redução do peso em cerca de 50%, isolamento térmico e elétrico.
Na figura 10 é possível observar biqueiras
de proteção em compósito para calçado
de segurança, de acordo com os requisitos da EN 12568.

Figura 10. Biqueiras de proteção em compósito.

Existem presentemente no mercado outras aplicações destes termoplásticos
compósitos para utilização em calçado
existem presentemente no mercado,
como por exemplo: enfustes, aumentos/
enchimentos, protecções do metatarso,
palmilhas com resistência à perfuração,
entre outras.

19

X. Li, L. G. Tabil, S. Panigrahi, Chemical Treatments of Natural Fiber for Use in Natural Fiber-Reinforced Composites: A Review, J.
Polym. Environ., 2007, 15, 25-33.
20

S. Joseph, M. Jacob, S. Thomas, Natural Fiber-Rubber Composites and their applications, in Natural Fibres, Biopolymers and

Biocomposites, Taylor & Francis, Capítulo 13, Boca Raton, 2005.
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